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 نبذة تارٌخٌة عن الكلٌة
 
ال بالددد لعلمعددد ل المعهددالالعدددللرلال بالدددرلةللم نددد بللةددد ل ددد الل   ددد 

 الم ن بللفقالقببتل  ابللالتع  ملالعللرلإ شلءلالمعهدالالعدللرلال بالدر
 ذلدد لل5666/لل5665ةللم ند بللل ةداعللم دعلالتةدلبالمدالالعدلملالابا درل

(لتع د مللدللرل3مشدب عل)الع  دللالن  د لةللم ند بلل ضمالمشب علالمعلةدا

ل .خم سلةع ابلحا ق لشعبللالاب المقلملة ململمب  لالم ن بلل م ت
ل

للالتع دد ملمددول  اب(ل    د  ) الع م د ل الققلف دد ل  تعل  دتلم ممدد لا مدملالمتحدداللل خداملتلالتع  م دد 
ة  همدلل ذلد للدالطب ددلإمدااالالمعهدالةدللخةباءل التعه د اتلالع م د ل العللرلطةقلللالتنلق د لالمعقد ال

 . ل ابا  لل ىلعالتق مل  ابللالتع  ملالعللرلةإ شلءلالمةل رلالخلن لةللمعها  ال بال  لالال م 
  الفددرلالع دد ملحتددىل اعةددعلفددرلتخددب الا خنددل   مددالالمعهددالالعددللرلال بالددرلةللم ندد بلل دد ا 

ل53ةتدلب  لل545ال بال لةنا بلالقدبابلالعمهد برلبقدمل ا ضملإلىلعلمع لالم ن بلل عنةحل   ع
   دلتلالعلمعد ل ةداعتلالابا د لة   د لال بالد لالتةدلبالمدال الذرلةمقتضدل لعندةحلعحدال5694/لل4/ل

  5693/5694لالعلملالعلمعى
ل.ال    لإلىلعال ن تلإلىلن بتهللالحلل    قال لةمتلإااباتلال    لالمتتلةع لفرلبفولشأا

ل

 شعار الكلٌة

 
 الكلٌة رمزا مترابطا بٌن االنتاج النباتى أساس الحٌاة وترس التصنٌع ٌمثل شعار

 والتطور

محن ال   تمقالفىلال حاللالق   لالمتباةط للقالثل  لةالشلمخ لمالالقمحلعقام
   بالىللبفلفىلمنب

  التقامل التط بل بم لالتن  وااخال حالل خبف  لتمقاللع  ل

 ال الم  ح طلةهذ لال حاللال خبف  لغنالال  ت البم 

ل

 بالكلٌة األقســـام العلمٌــــة

ق مللل م للتحت  ل لف لالتخننلتلفىلالمعلالل56الم ن بلل   عالة    لال بال لعلمع 

  -: ال بالىل ملل  ى

 االقتصادٌة الحشرات  الهندســــة الزراعٌــة 

 الخضـــر والزٌنــة  الوراثــة 

 الدواجـن إنتــاج  المٌكروبولوجٌا الزراعٌة 

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/agreng/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/agreng/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/entomology/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/genetic/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/genetic/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/VegFlor/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/VegFlor/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/micro/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/micro/index.htm
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 المحاصٌــــل  علــوم األراضى 

 الزراعـى الحٌــوان   النبات الزراعــى 

 الغذائٌة الصناعـات  اإلنتــاج الحٌوانـى 

 النبــات أمراض  المبٌـدات 

 الزراعٌـة الكٌمٌـاء  الفاكهـة 

 االقتصــاد الزراعــى  األلبــان 

  اإلرشــاد الزراعـى والمجتمع الريفى 

ل 
 

لرؤٌة الكلٌة
االبتقلءل التم د لفدىلالع د ملال بال د ل تطة قلتهدلل لدااال د اابل بال د لمتخنند ل م ة د للم دل بلل

ل.احت لعلتل  دلالعماللتنةحلال    لمالعفضال   لتلال بال ل

 
 رسالة الكلٌة 

ت تد مل   د لال بالد لةإلدااالال د اابلال بال د لالمتم د لل القدلابللل دىلت ة دد للفدىلإطدلبلب دلل لعلمعد لالم ند بل

احت لعددلتل دد دلالعمددالالمح ددىل ا ق  مددرل الب ددلاللفددىلإعددباءلالةحدد ثلالع م دد للم ا ةدد لالتطدد باتلالعللم دد ل
 .  قالالمعلبفل ت ط الالتق   لحبنللل ىلخام لالة   ل ت م  لالمعتمو

 
 اتٌجٌةالغاٌات واالهداف االستر

G تدد ف بلة  دد لتحت دد لملا دد لةلل   دد لقددلابللل ددرلتدد ف بلة  دد لفعللدد ل عذاةدد لت ددهالالتع دد مل الةحددثل
 . لضلءلة   لالتاب سل معل   همل الطالب

G ته  ددد لة  ددد لعلمع ددد لمال مددد لل عدددلرلالطللدددبل لتطددد  بلا  شدددط لالطالة ددد ل خددداملتلالبلل ددد ل

 .االعتملل  لالترلتقامهللال    لل طالب

G اباتلا ااب دد ل الت م م د لل   دد لال بالد لعلمعد لالم ندد بلل تط  بةدللةمددلل تنددلمددولتطد  بلالقد
 .ب  تهلل ب للتهلل غل لتهللا  تبات ع  

G لاللم ابالالتم  الالدذاتىلةمدلل حقددلالتد ا الفدرلم ا  د لال   د ل االلتمدلالال لمدالل دىلالدذاتل  
 .فرلتم  الع شط لال    

G فدددرلالت م دد لالب ن ددد ل خامددد لالمعتمددول الة  ددد ل تنع دددالا بل  ددلاللقدددابللال   ددد لل ددىلالم دددلةم ل

ال حدددددااتلذاتلالطدددددلةولالخدددددلال ت ددددد  دلخددددداملتلال   ددددد لالتع  م ددددد ل الةحق ددددد ل التطة ق ددددد ل
 . اال تشلب  

G تط  بلالةحثلالع مرل الابا لتلالع  ل. 

G تق   لالعالق لة الال   ـــ ل خب ع هل. 

G لا م دد لمددالخددالالتطة دددلمعددل  بلااللتمددلالالحندد الل ددرلااللتمددلال تحق دددلعدد اللالةددبامالا  
 . ضةطلالع ال

G ت م دد لالمدد ابالالةشددب  لل    دد لمددالخددالالتدداب بلالق ددلااتلا  لا م دد ل ا ااب دد ل علضددلءلة  دد ل
 .التاب سل معل   همل ا ااب  ال العلم  ا

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/soil/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/soil/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/plnt/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/plnt/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/animal/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/animal/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/Pesticides/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/Pesticides/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/Pomology/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/Pomology/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/dairy/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/dairy/index.htm
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G  لضدلءلة  د ل  لاللمعاالتل قال ا تخااملالت   ل ع للال لتع لمالالةح ثلا  ل د  ل التطة ق د ل
التاب سل معل   همل طالبلالابا لتلالع  للةلل    للالملالت م  لاالقتنلا  ،ل التندارلل قضدل لل

ل.الترلت اععل  لالالمحلفم 
 

 Valuesقٌم الكلٌة 
ت مال    لال بال لعلمع لالم ن بلل ت عىلإلدىلاحتدبامل تأند القد ملالعمدالالعمدللرل تع  د لب رل

ل:لتعاا  ل ذل لمالخالااال تملءل ال الءل احتباملا

L لالتم  لا  لا مىل
L لا مل  ل الشنلف  ل الت لمالالم   ىل
L لاالحتباملفىلالتعلمالمولال مالءل

L لالحنلملل ىلحق دلاآلخب ال
L لالشبا  ل التعل ال

L لالعمالةب رلالنب دل
L لالمةلابلل ا ةااعل
L لالحب  لا  لا م  ل الةحق  لالم   ل ل

L لالعاال ل الم ل الل لاملالتح  ل
L لالم   ل  لفىلا ااءل متلةع لال تل ا

ل

 نظام الدراسة بالكلٌة
G    الابا  لة    لال بال ل مب  ل لم. 

G ماللالابا  لل  الابع لالة لل ب  سلفرلالع  ملال بال  لعبةول د  اتلعلمع د لتت د المدالقمل  د ل
 ل   د الق دالالطدالبلل حند الل دىلابعدل-فن الابا   لمدالل دالم هدللخم د للشدبلع دة للل

لالة لل ب  سلفىلالع  ملال بال  لطةقلللمللتتضم علالال ح لالت ن ذ  للقل  الت م ملالعلمعلتل
G الابا دد لةللنددفلا  ال القددل ىلللمدد ل تتنددبعلفددىلالنددفلالقللددثلإلددىلالشددعة لالعلمدد لع لشددعبل

ف ملللاالشعة لاله ا  لال بال  لف   الالقة الف هللمالالنبق لا  لدىلمةلشدبلللدال..لالتخنال
 قددالتددمل(لشددعة لل مددىلب لضدد )طب دددلم تددبلالت  دد دلل طددالبلالحلندد  الل ددىلالقل   دد لالعلمدد ل

ل.ل5003/5004تخن الطلةولم تقاللهللالتةلباًلمالالعلملالعلمعىل
G الت   ولالطالبلل ىلشدعبلالتخندالالمخت ند ل فقدللل  مدلملالدذ ل حداا لمع دسلال   د لة دلءل   

لل.ل ىلاقتباحلتلمعللسلا ق لملالمخت ن 

ل

 الدرجات العلمٌة التى تمنحها الكلٌة
G  درجة البكالورٌوس فً العلوم الزراعٌة 

-ل:ةب لمالابا ىللمبح  لالة لل ب  سلتغطىل لف لمعلالتلالع  ملال بال  ل للتللىل(ل53)  عال

عمددددبا ل/ل دددد ملا باضددددى/المحلندددد ا/الة ددددلت ا/ا لةددددلا/الندددد لللتلالغذا  دددد /اله ا دددد لال بال دددد 
االقتنددلال/ا بشددلالال بالددىل المعتمددولالب نددى/ قل دد لال ةددلت/ا  تددلالالح دد ا ى/ا اعاإ تددلالالدد/ال ةددلت

لال بالى

ةددبامال(ل4)تددملامددالالةددبامال عنددةحتلل5/9/5006ةتددلب  لل5445 ةنددا بلالقددبابلالدد  اب لبقددمل
ل.لت ا بلالتط باتلفىلالمعلالال بالىل متط ةلتل  دلالعما

G ابع لالملع ت بلفىلل  ملالةذ ب 

 

G لماجستٌر فى العلوم الزراعٌةدرجة ا 

G درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعٌة  

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/SCINDEG/high_st/default.htm#درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/SCINDEG/high_st/default.htm#درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية
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G الدبلوم فً التخصصات التالٌة: -
لالتحلل الال  م ل   لال بال   .5

لل ع للال بال لالح    لفرلا باضرلالعا الت    .5
لتق  ملالمشب للتلال بال   .3
لا بشلال الت م  لالب ن   .4

لت   ل ع للالمحم لتلال بال   .5
لمعلمالتلقةال ةعالالحنلالل حلنالتلالة تل    .6
لمباقة لع اللا غذ   .9

لالم  ب ة  ل ع للال بال  ل حمل  لالة    .4
ل.ل حالالع ال ا اللالحب ب .6
ل الالمعااتلال بال  إاابلل تشغ .50

 

 الئحة الكلٌة بنظام الساعات المعتمدة
l ل عمدالةللال حد لالااخ  د لالعا داللالخلند لل5/9/5006ةتلب  ل(ل5445)نابلالقبابلال  اب لبقمل

ة ململال دلللتلالمعتمدالل التدىلةداعتلالابا د ل(لمبح  لالة لل ب  س)ة    لال بال لعلمع لالم ن بلل
 .5006/5050لعلمعىلةهللالتةلباًلمالالعلملا

l ل:لتم حلعلمع لالم ن بللة لءلل ىلط بلمع سل    لال بال لالابعلتلالع م  لاآلت  ل-

 
 : فً  درجة بكالورٌوس العلوم الزراعٌة: أوال 

 اله ا  لال بال  ل ال مملالح     (5)

 دتقال،لل دىلالقل   د لالعلمد لشدعة لالب لضد لتلةطدلةولت  د دلملالحلند  ا قةالةهذالالةب دلمالالطدالبل
ل.لل تةاعلالابا  لةعلالتةلبالمالالم ت  لا  ال

 
 : درجة بكالورٌوس العلوم الزراعٌة فى إحدى برامج التخصص التالٌة : ثانٌا 

لا  تلالال ةلترل (5)
 ا  تلالالح  ا رل الااع ىل ال م رل (3)

  قل  لال ةلتل (4)

 ل  مل ت   ل ع للا غذ  للل (5)

 التق   لالح    لال بال  ل (6)

 نلا  ل االعتملل  لال بال  للالع  ملاالقت (9)

 ا باضرل الم ل ل (4)

 ت  الالابا  لةللم ت   الا  ال القل رلم حالل تةاعلالابا د لةدللةبامالالتةدلبالمدالالم دت  لالقللدثل
لة لءالل ىلاعت ل لالمقبباتلالم ة  للهللفىلالننالالابا رلالقل رلمالالم ت  لالقل ر

 
 التعدٌالت بالالئحة

تعدا الم دمىلة دلل ب  سلل56/4/5055ىلل علمعدلتلةع  دتعلالم عقداللةتدلب  لقببلالمع سلا ل 

ل.إلىلة لل ب  سلاله ا  لال بال  (لاله ا  لال بال  )الع  ملال بال  ل
-ل:ل ىلتعا ال الًلمالل54/6/5055ةتلب  لل445مع سل    لال بال لةع  تعلبقمل افدل

 ل5004 لعلمع لالم ن بلللعلملالال ح لالااخ   للمبح  لالة لل ب  سلل    لال بال (5)

 ل5006الال ح لالعا اللة ململال لللتلالمعتمالللعلمل (5)
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 برامج الدراسات العلٌا بالساعات المعتمدة
ل
l لةتددلب  (ل5606)ةقدبابل  ابرلبقدمللالال حد لالااخ  د لل ابا دلتلالع  ددللة مدلملال دلللتلالمعتمددالل:

 .م55/9/5055

l ةلل غ لاال ع     لة ململال لللتلالمعتمالل"لا اابللالمت لم  للألباضى"ملع ت بل 
 ل -

l ةلل غ لاال ع     لة ململال لللتلالمعتمال"لا اابللالمت لم  لل م ل "ملع ت بل 

 معب  لل ىللع  لقطلعلالابا لتلال بال   -

 

 الوحدات واللجان الخدمٌة
ل
l ل(م5004)لع  لالتعلمالمولش ل  لالطالبل

l ل(م5004)لع  لتحا ثلال  ا حل
l ل(م5004)ع ولالطالبلالمتن ق ال ململلتش
l ل(5004)ال  تب الالمب   ل

l ل(م5006)م تبلمتلةع لل خب ع ال
l ل(م5006) حاللالتاب بل
l ل(م5006) حاللالن ل  ل

l ل(م5006) حاللا  ملتل ال  ابثل
l (5006)قلللتلالحل بلاآللىل 

l ل(م5050) حاللالتع  ملاالل تب  ىل

l ل(م5050)العمع  لالع م  ل
l ل(م5050)مع سلالح ملءل
l (5050)الع لاللالطة  ل 

l (م5055) حاللا بشلال الت ع علالطالةىل 

ل
ل

ل
للم  المالالمع  ملتل  ب الم قع للل ىلاال تب تل

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/default.htm 
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 الهندسة الزراعٌة والنظم الحٌوٌةبرنامج 
ل

 مقدمة عن البرنامج
الالدد ط ىل مددالخددالالمشددب علمنددبلالقدد مىللتطدد  بلمددولةاا دد لمبح دد لعا دداللمددالمباحددالالعمددل

لًلمددوللنددبلقدد بلل التع دد ملفددىلعم ددولمباح ددعلتددقتىلفددىلالمقامدد لم م مدد لالتع دد ملالعددللىلل ددىلت دد الع قددبلت افقدـد
لالالخطددطل الةددبامال ددح ددثللالمع  مددلتل تددافدلالمعبفدد ل الم عدد اتلالع م دد ل الت   ل ع دد لالمتالحقدد  تملإلتمدـد

لةال المقددباباتلالابا د  للطددالبلمبح دد لالة ددلل ب  سل  دذل لتطدد  بلالةحددثلالع مددىلالم دتقة   للتحددا ثلالم دد

 تق  ددلتلحددالمشدد التلالمعتمددولمددالخددالالتطدد  بل تحددا ثلالم ددلةال المقددبابتلالابا دد  ل ع دد  بلالةحددثل
ل.لالع مىللطالبلمبح  لالابا لتلالع  ل

لًلفدددىلمندددبل(لال ةدددلتىل الح ددد ا ى)طلا  تدددلالال بالدددىللبتةددد  مدددباًلالل لًلإبتةلطدددلًل ق قددـد  مدددلًل   لددـد

ل مددال اقددولمنهدد ملاله ا دد لال بال دد   بةددىلفددىلم هددللال ةددلتللةددل ب ل الم ددل ل الة  دد لالتددىلتددأ  لالح دد اا
ة   هدللخلامدلًللقطدلعلا  تدلالال بالدىل  قدولل  هدلل اعدبلإمدااالال بالد لةل ف دلبل التطة قددلتلل الد مملالح   د 

مددالمشددل الا  تددلالال بالددىلع لت  ددالمددال نددلءللا  تددلال تدد ف بلح ددلللعفضددالاله ا دد  لالتددىلتقدداملحددالًلل عا ددال

ل ملاله ا ددـد لال بال ددـد .للل قدددل م الل  هددـد ة   ددد لال بالددد لعلمعددد لالم نددد بللل دددىلعالت ددد اللفقدددالحدددبالق ددـد
خطتددعلالابا دد  للطدددالبلمبح دد لالة ددلل ب  سلم ا ةددد لتملمددلًل  تبات ع دـد لال بالددد لالمنددب  ل إ دددتبات ع  ل

ضددلف لإلددىلإلددااالخددب ال ت ا ددبل تطدد  بلالب ددفلالمنددب ل م ددلطدلا  ددت باعل التعم بالعا دداللةل لت م دد 

 مددلل.لل خدب ع ال دداللددلمللتدد ف بلفددبالالعمددالل ا ق دد ملالعبةدرل  دتال ملمددولمتط ةددلتل دد دلالعمدالفددىلمنددب
ملل ددىلعالتحتد  لخطتددعلالابا د  لالعا دداللل دىلةعد لالم ددلةال المقدباباتلالعا ددال  التدىلتخددامللحدبالالق ـد

الة ا دد ل  ة ا دد لالدد مملالح   دد لال بالدد لالمحم دد ل  مددملالطلقدـد لالعا ددالل المتعدداالل مددملمعددلالتللا دداللمقدـد

معددلمالتل الدد مملالحا قدد لفددىل قددال تددا االالمحلندد الال بال دد لالمخت ندد ل  ة ا دد ل مددملا  ددت باعلال ددم ىل
لم دل ل عدد اللا باضدىلال بال دد ل الحل ددبلالدد مملالحا قد لل ددب ل النددبفلل محلفمد لل ددىلامدللةعددالالحندلال 

للالعنبلااآللىل ماخالةلمللمتط ةلتلةذ

عالاله ا دد لال بال دد لة   دد لال بالدد لعلمعدد لالم ندد بللفددىلخطتددعلالابا دد  لةب ددلمال  بالددىلةددذال
اله ا دد لتخنددال ابا دـد لل  ددالابعدد لالة ددلل ب  سلفددىلالع دد ملال بال دـد ل  دد اللدداالال ددلللتلالمعتمدداللل

قمدددل ىلفنددد الابا ددد  لمدددالل دددالفندددالخم ددد للشدددبللل دددىلمق دددم ل دددلل ل534ل الددد مملالح   ددد لال بال ددد 

ل:م  ل لل ىلال ح لالتللرع ة للًل

 :مىسعت علً النحى التالٍ   ساعت معتمدة 63َلشم اجتُاس :  المستىي األول

 .....اختُارٌ                   ..... انتقائٍ              .63إلشامٍ 
 :مىسعت كالتالٍ   ساعت معتمدة 63َلشم اجتُاس :   المستىي الثانٍ

 .....اختُارٌ                    .....انتقائٍ             .63إلشامٍ 

 :مىسعت كالتالٍ   ساعت معتمدة 63َلشم اجتُاس :   الثالثالمستىي 

 .3اختُارٌ                    .....انتقائٍ             .63إلشامٍ 
 :مىسعت كالتالٍ   ساعت معتمدة 63َلشم اجتُاس :   عالزابالمستىي 

 .21اختُارٌ                    .....انتقائٍ             .12إلشامٍ 
ل
  دد الق ددالالطددالبلل حندد الل ددىلابعدد لالة ددلل ب  سلمددالق ددملاله ا دد لال بال دد لطةقددلًلل ددىلعالل

تمقددالفددىلتخندد الطدلةولخددلاللقةدد الطددالبللمدللتتضددم علالال حدد لالت ن ذ د للقددل  الت مدد ملالعلمعددلتل التدىلت

ل.لةللق م(للالشعة لاله ا   ل)شعة لالب لض لتل
مددالالمقددباباتلالابا دد  لمددال%ل55 ضددولالخطدد لالعا دداللتددملمبالددلللعال  دد ال لقددالب لددرلل ددالل

ا بشددلالل–ا قتنددلالل-ال  م ددلءلل–ال ةددلتلال بالددىل:لق ددملاله ا دد لال بال دد لشددم تلا ق ددلملالتلل دد لخددلبال
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ل- ال   دد للالخضددبل–المحلندد الل-ا  تددلالالح دد ا ىل الددا اعالل-ا باضددىلل-لا عتمددلعلالب نددىل بالددرل ال
ل.الم  ب ة  ل عرللل–المة ااتلل-ال باق للل–ا لةلالل–لالن لللتلالغذا  ـ ل-النل ه ل

 
لالبرنامجرؤٌة 

لدددااال دد اابل بال ددد ل تطة قلتهددلل ل الدد مملالح   ددد لال بال دد اله ا ددد لاالبتقددلءل التم دد لفدددىلل دد مل
ل.لالمح رل ا ق  مرمتخنن ل م ة  للم ل بللاحت لعلتل  دلالعمال

 
  البرنامجرسالة 

فددرلمعددلالتلةإلددااالال دد اابلالمتم دد للل  تدد ملالةب ددلماعلمعدد لالم ندد بللل-   دد لال بالدد لفددىلإطددلبلب ددلل ل

مددالالمح ددىل ا ق  مددرل الب ددلاللفددىل القددلابللل ددىلت ة دد لاحت لعددلتل دد دلالعاله ا د لال بال دد ل الدد مملالح   دد ل
إعدباءلالةحدد ثلالع م دد للم ا ةدد لالتطدد باتلالعللم دد ل  قددالالمعددلبفل تدد ط الالتق  دد لحبنددللل ددىلخامدد لالة  دد ل

 . ت م  لالمعتمو

ل
 :األهداف العامة للبرنامج  

 :َهدف هذا البزنامج إلً إعداد خزَج قادر علً

ل. تط  بللم  لتلالخام لاآلل  لفرلالة   لالمح ط لإاابللمحطلتلالم    ل المشلب  لفرلتخط طل-5
ل.االلتحلدلةمشلب ولا تنالرلا باضرل ت م  لالمعتمعلتلال بال  لالعا الل-5
التخطددد طل اابلل تبشددد الا ددددتخااملالمددد ابالالمل  دددد لمدددالخدددالالتطدددد  بل تشدددغ ال ندددد ل  ل مدددملالددددبرلل-3

ل. النبفلال بالر
ل.م شقتلا  تلالالح  ا رل الااع رل ال باللتلالمحم  تخط طل تط  بل ته   لالة   لااخالل-4
ل.تخط طل تط  بلع مم لا تخااملالطلق لالعا الل المتعااللفرلالتطة قلتلال بال  لالمخت ن ل-5

التخطدد طل  شددلءلمنددل ولا غذ دد ل تط  بةددلل مباقةدد لخطدد طلإ تددلال حنددملا غذ دد لفددرلضدد ءلالقدد ا  الل-6
ل.لع الل نح لا   لا التشب علتلال بال  ل معل  بلا

ل.تشغ ال تط  بلالمطلحال المضلببل مخل الالحة بل الم تعلتلال بال  ل-9

ل.ت ة  لاحت لعلتل  دلالعمالالمح رل ا ق  مرل-4
ل.االلتحلدلةةبامالالابا لتلالع  لل العمالةقطلعلالةح ثلال بال  ل-6
ل

 :المٌدانًمجاالت التدرٌب 
 دد ارلالطللددبلفتددبت التدداب بلل  ددلباتلالع م دد لخددالالل دد  اتلالابا دد لةل ضددلف لإلددىلالتدداب بلالم دداا رل ا

لخددالالالعط دد لالندد ن  ل دد مل40 لمدداللاللتقدداللددال(لع ددة ع/ ددلل ل44)م دداا رلل نددبقت الالقل  دد ل القللقدد لة اقددول

ل:ل ىلال ح لالتللر
 

 (:1) تدرٌب مٌدانً

تل معلمدالالق دملالمخت ند للت م د ل نددقال ف د ل دتملتداب بلالطدالبلالم قد ل الإلدىلالم دت  لالقللددثلااخدال حداا
ل.المهلباتلالمه   ل الذة   للا لالطللبلخالالالعط  لالن ن  

ل

 (:2) تدرٌب مٌدانً
 ف د ل ددتملتداب بلالطددالبلالم قدد ل الإلدىلالم ددت  لالباةدولخددلبالال   دد للدا لمعم لدد لمدالاله  ددلتل الشددب لتل

الح   د لفدرلإطددلبلاتنلق دلتلالتعددل الالمشدتب لةدد اللالمتخنند لفدرلالعمددالةمعدلالتلاله ا دد لال بال د ل الدد مم

ال   دد ل ةددذ لاله  ددلتل   ددلبلالطللددبلمعم لدد لمتقامدد لمددالالمهددلباتلالعم  دد لفددرلعحددالمعددلالتلالتخنددال
ة ا دد لالدددبرل الندددبفلل–ة ا ددد لاآلالتل القدد  لال بال ددد ل)لالنبلددرلل ه ا ددد لال بال دد ل الددد مملالح   دد ل
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الم شددقتلال بال ددد ل ة ا ددد لل–ل بال ددد ل معدددلمالتلمددللةعدددالالحندددلالة ا ددد لتنددد  ولالم تعددلتلال–الحق ددرل
ل(التح ملالة  ر

ل
 :مجاالت عمل الخرٌج 

ل: م اللخب عرلالةب لمالااللتحلدلل عمالةإحا لاله  لتلالتلل  

 .ا باضرل ا ت باعلا تنالرشب لتل .5

ل.النبفلالحق ر لالبرشة لتلتنم مل ت ن ذلشب لتل .5
لال بال  شب لتلتن  ول تط  بلالمعااتل .3

لشب لتلالمطلحال المضلبب .4
لشب لتلن امولالغالا .5
 .ال  بل الن لللتلالت لم   لن لل لشب لت .6

لمحطلتلالم    لال بال  ل الخام لاآلل   .9
 .محطلتلفب ل تاب ال تعة  لالحلنالتلال بال   .4

 .النل ه الخضبل لمحطلتلإلااال تخ  القملب .6

 .محطلتلتنا بلالمحلن الالحق   ل النل ه ل الخضب .50

 .الح  ا    منل ولا لالف .22

 وتصنٌع مخصبات التربةالصناعٌة  مصانع التخمرات .23

 الصابون والمنظفاتصناعة الزٌوت و استخالص مصانع .24
لمنل ولا غذ  ل منل ولا لةلا .54
لم ابعلا  تلالالح  ا ر .55

لر الااعلا  تلالم ابع .56
 مشلب ولال باللتلالمحم   .59
 لالعا اللمشلب ولا تنالرلا باضر .54

ل.ال بال  اله ا  للةح ثمعهال .56
ل

 :بٌانات االتصال بالقائمٌن على البرنامج -7
 البرٌد اإللكترونى التلٌفون الوظٌفة اإلسم

أحمددددددد محمددددددود / د.أ
 معتوق

رئددٌس الدددائرة العلمٌددة 
 للبرنامج

6161672956 matouk@mans.edu.eg 

 ah_tharwat@mans.edu.eg 6166622436 البرنامج منسق أحمد ثروت محمد/ د

 
ل

ل
ل
ل

ل
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 اإلنتاج النباتىبرنامج 
 :قدمة عن البرنامجم -1

ل–النل هددددد ل) ضدددددملةب دددددلمالا  تدددددلالال ةدددددلتىلمعدددددللىلالمحلنددددد الالحق  ددددد ل الة دددددلت ال
 ةددد ل هدددافلإلدددىلتخدددب المه ا ددد ال بال ددد الذ  لخةدددبللللل ددد للت ة ددد لإحت لعدددلتل(.لالخضدددب ال    

ةل ضدلف لإلدىلتع  د لمندلة ملالمملب دلتلالمعتمولفىلقطدلعلا لمدلالال بال د ل الة   د ل الند لل  ل،ل
ال بال د لالع دداللل حندلملل ددىلالمد ابالالطة ع دد ل الت د علالة  لدد عىل الة  د لمددالالت د ثلمددولالحندد ال

ل(.للل    ل–خضبلل–فل ه ل)ل ىلعل ىلإ تلع  ل ع اللل محلن الالحق   ل الة تل   ل

ل
 :رؤٌة البرنامج -2

 تطة قلتهددلل لددااال دد اابل بال دد لمتخنندد ل ةددلتىلا  تددلالالاالبتقددلءل التم دد لفددىلل دد مل

ةددبامالا  تددلالال ةددلتىلل ددىلمددالعفضددالالةب ددلمال نددةح  م ة دد للم ددل بللاحت لعددلتل دد دلالعمددالل
ل.   لتلال بال م ت  ل

 

 :رسالة البرنامج -3
ة ددلءلقدداباتلالخددب ع الةإ ددتخااملالع دد ملا  ل دد  لةعل ددبلالع دد ملالتخنندد  لفددىلمعددلالتل

ت ة دد لاحت لعددلتلةددلتىل ا  دتنلاللمددالالت   ل ع ددللالحا قد لمددالععدالت م دد ل بال دد لم دتاام للا  تدلالال 

 المح ىل ا ق  مرل الب دلاللفدىلإعدباءلالةحد ثلالع م د للم ا ةد لالتطد باتلالعللم د ل  قدا   دلالعما
ل.المعلبفل ت ط الالتق   لحبنللل ىلخام لالة   ل ت م  لالمعتمو

ل

  :لبرنامجاهداف أ -4

  ل:هافلةب لمالا  تلالال ةلتىلإلىلإلااالخب القلاباًلل ى

إمهدلبلالدد لىلةددا ب لفددىلالمعتمددول القضدل للالقل    دد ل ا خالق دد ل ا عتملل دد لذاتلالندد  لل-5
ل.ةللمحلن الالحق   ل الة تل   

ل.لإاابلل ت م فلالم ابال الم شقتلال بال  لةش الع ال-5

ل.مولالمحلفم لل ىلالة   ل الت  علالة  ل عىإ تلالغذاءلآماللإل  لال الح  االل-3
إمهلبلقابتعلالمه  د لةشد الع دالمدولإ دتخااملالت   ل ع دللالمال مد للمعللعد لالمشدل الالن  د لل-4

ل. ا قتنلا  لفىلمعلالالمحلن الالحق   ل الة تل   

ت ند لتةعدلًلإقتبارلخططلًلل بال لالمحلن الالحق   ل الة تل   لتحتلع ممد لة   د ل إ تلع د لمخل-5
ل.ل  ل  ل م اننلتلع اللالتبة ل الم ل لل حن الل ىلعل ىلإ تلع  ل ع ال

ل.إاابلللم  لتلمللقةال ةعالالحنلالة نلءللل حنلملل ىلع اللالمحن ال-6

ل.تط  بلعاا عل عال   الم ةالًلل تع ملالذاتىل الم تمبل-9
فددىلمعددلالإ تددلال تح دد اللم ا ةد لمتط ةددلتل دد دلالعمددالل ددىلالم ددت  لالمح ددىل ا ق  مددىل-4

ل.لالمحلن الالحق   ل الة تل   

ل.ا لتحلدلةةبامالالابا لتلالع  لل العمالفىلالمعلالالةحقىل-6
ل

 :مجاالت التدرٌب المٌدانى -5

ةم بلدد لالتداب بلل ددىلإعددباءلالعم  ددلتلال بال دد لل محلند الالحق  دد ل الة ددتل   لالم  بلدد ل -
 .لم ابعلالخلن ل ا  تقملب  ال    لةللم ن بلل قالةش ل   لالع لا

المحلندد ال النل هدد ل الخضددبلالةحق دد لالقل مدد لةللم بلدد لالخلندد لةأق ددلملتعددلببلالمتلةعدد ل -

مدالح دثلالمشد   ل ال مب د ل التندم مل الت ن دذل تحا دالل ال    لةللم ن بلل قالةش ل   دلا
ل.ةللتعلببلالخلن ل   ن  لعخذلالة ل لتإعباءلالعم  لتلال بال  لالمعلمالتل متلةع ل
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لمحطلتلالةح ثلال بال  لالمخت ن لالتلةع للمب  لالةحد ثلال بال د ل مب د لل م  لبحالتل -

تهلل عةدداافهلل ةبامعهددللالةحق دد ل التعددلببل المشددلب ول شددأل تعددبفلل ددىلةحدد ثلالنددحباءل
 .الةحق  لالقل م لةهل

مولالندد ال–شددب لتلال دد بلل–محطددلتلفحددال إختةددلباتلالتقددل  ل:ل  ددلباتلم اا  دد للددـ -

المددددد ابعلل–شدددددب لتلال  دددد تل الندددددلة الل–شدددددب لتلالعدددد ال ال  ددددد الل– المطددددلحال

 طب ددددلمندددبلإ ددد  اب  ل الخطلطةددد لا  دددتقملب  لال ةدددب ل  تدددلالالنل هددد لةقطدددلعلالدددالتلل
المشلتالالمتخنن لفىلإ تلالشتالتلالنل هد ل الخضدبلل–من ول ملالط خللل–النحبا  ل

معلمدال بالد لا   دع ل  تدلالل-مشدلتالال   د لل-م ابعلإ تلالالنل ه ل الخضبلل تندا بلل-

مشدددتال  ابللال بالددد للألشدددعلبلالخشدددة  لل-لحددداا دلع ط   دددلا سلةل  ددد  اب  ل-الشدددتالتل
مشددلتالنددن تلحة ددبل محمدد الح مدددرلل-مشددلتالةنددلبلةل  ددد  اب  لل-ةللق ددلطبلالخ ب دد ل

ال تندا بل ةلتدلتلالم ابعلالمتخنن لفىلإ تدلل–لم بل ل   ملةة ة سلةللشبق  ل-ةللقلةبلل

 .ال    ل ع ةلبلالقطف
 
 :مجاالت العمل للخرٌج -6

معهدالةحد ثلالمحلند الالحق  د لل-  ضملمعهالةح ثلالة دلت ال)مب  لالةح ثلال بال  ل -
ل–المعمدالالمب د  لل حشدل  لل–معهالةح ثلالمحلند الال د ب  لل–معهالةح ثلالقطالل–

 (.المعمالالمب   لل تح  الا حنل ى

 .لمىلل ةح ثالمب  لالق  -

 .شب لتلا لملالال بال  لالمح   لع لا ق  م   -

 .شب لتلإ تلالالةذ بل التقل  ل الشتالت -

 .شب لتلإ تنالرل إ ت باعلا باضى -

 .شب لتلال  بل الن لللتلالت لم    -

 .شب لتلال   تل النلة ا -

 .شب لتلشة لتلالب ل الت م ا -

 .محطلتلفحال إختةلباتلالتقل   -

 . تعة  لالحلنالتلال بال  محطلتلفب ل تاب ال -

 .محطلتلإلااال تخ  القملبلالنل ه  -

 .محطلتلتنا بلالمحلن الالحق   ل النل ه ل الخضب -

 .مختةباتلالت   ل ع للالح     -

 .مبا  لا بشلالال بالى -

 .العمع لتلالتعل    لال بال   -

 .الحعبلال بالىلةللم ا ئل المطلبات -

 .م تبلالخةباءلة  ابللالعاا -

 .  تقملب  لال ةب لفىلإ تلالالمحلن الالحق   ل النل ه ل الخضبالم ابعلا -

 .المشلتالالمخنن لفىلإ تلالشتالتلمحلن الالنل ه ل الخضبل  ةلتلتلال     -

 :بٌانات اإلتصال بالقائمٌن على البرنامج -7
لالةب الا ل تب  ىلالت  ن الال م ن لا  م

 mbadawi@mans.edu.egل0505545655ل م  لب  سلالاا بللالعلمح اللةالالع   لةا  /لا.ع

 seseadh04@mans.edu.egل0596065535لالةب لمالم  دلنللحلال  الال  ال عا /لا.م.ع

 ل0545365506لب  سلق ملالمحلن الللاالمحمال الم /لا.ع

 mostafa1957man@yahoo.comل0555565555لب  سلق ملالنل ــــه لمح الفهمرلمنطنى/لا.ع

 O_kafie@yahoo.comل050ل5545594لب  سلق ملالخضبل ال    لمحماللةالال لفرلعم م /لا.ع
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 برنامج اإلنتاج الحٌوانً والداجنى والسمكً
 

 :مقدمة -1

 
ل نددباًلع ل دد لًلفددرلا  تددلالال بالددرل،لح ددثلل الددااع رل ال ددم رلا  تددلالالح دد ا ر مقددا ل

 تدلالالةدب ت الالح د ا رل،ل ةدرلتعتةدبلإ تدلالت ته  لالقب للالح  ا   لالم ابالالطة ع د لال بال د لفدرلإ
ا باًلةلمدلًلفدىلالدملل الدااع ىل ال دم ىلا  تلالالح  ا رل عبغ بلمةلشبلمالا باضرلال بال  ل،ل  

لتحق ددلا مدالالغدذا رلخلند لمداللةلمدلًللاًلل ندب،ل مدللع دعل عدالل الاخالالق مىلل دةالالال بالرلالاخا

لل.الةب ت الالح  ا ر
قددامل ا ددتعلة للألحت لعددلتلالتددىل تط ةهددلل دد دلالعمددالفقددالبعتلال   دد لضددب بلل  فقددلًللمددللتل

إللاللة    لالةبامال مقبباتهللالابا   للت ا دبلالم دتعااتلل دىلالم دت  لالمح دىل ا ق  مدىللت ة د ل
احت لعلتل  دلالعمالفىلةذالالنبعلالح  رلمالالع  ملال بال  ،للذالشبلتلال    لفدىلإ شدلءلالعا دال

ةبامال م هللةب لمالا  تلالالح  ا رل الااع ىل ال م رل الذ ل هافل لدااالطللدبلقدلابلل درلمالال
إاابللمددد ابعلإ تدددلالالح ددد اال الدددا اعال ا  دددمل ل تنددد  ولالعال ددددل تحا دددالالمشددد التلالمتع قددد ل
ةللعم  لتلا  تلع  ل ح هلل  ذل لإاابللمعم للتلفدبدلالعمدالالمتخنند لفدرلمعدلالإ تدلالالح د اال

ل. الا اعال ا  مل 
 
 :البرنامجرؤٌـــــــــة  -2

 

 الددااع ىللالتطدد بلالم ددتمبل االبتقددلءلةعدد اللالعم  دد لالتع  م دد ل الةحق دد لفددىلمعددلالا  تددلالالح دد ا ى
 .مملل  لةملفىلخام لالمعتمول ت م  لالة   ل ال م ر

 

 :البرنامجرسالـــــــة  -3

 

قدلابللل دىلالم لف د للالح د ا رل الدااع ىل ال دم رتدلالمتخنن ل متم  للفىلمعدلالا  لإلااال  ااب
فدىل د دلالعمدالالمح دىل االق  مددىل الب دلاللفدىلإعدباءلالةحد ثلالع م دد لالمتطد بللةمدلل خداملالمعتمددول

ل. ت م  لالة   

 
 :األهداف العامة للبرنامج -4

 :ر على أنبنهاٌة البرنامج سوف ٌكون خرٌج برنامج اإلنتاج الحٌوانً والداجنى والسمكً قاد

فدرلل دا بل   مدفلالمد ابالال بال د ل لا بلالمه داسلال بالدرلفدرلالمعتمدوةدل مهبلابا  ل  لدىل-5
التدرلتعمدالفدرلمعدلالإ تدلاللال بال د لمعلالإ تلالالح  اال الا اعال ا  مل ل  دذل لإاابللالم شدقت

ل.الح  اال الا اعال ا  مل 

إ تددلالالح دد االلل الالن  دد ل االقتنددلا  لفددرلمعددلا  ددتخاملالت   ل ع ددلتلالمال مدد للمعللعدد لالمشددلل-5
ل. مهبلقاباتعلالمه   لةش الع ا الا اعال ا  مل ل ل

 مهدبلالد لرلةللقضدل للالقل    د ل ا خالق د لالة  لد عىل ل حلفملل دىلالمد ابالالطة ع د ل الت د عللل-3ل

ل.معلالإ تلالالح  اال الا اعال ا  مل  االعتملل  لذاتلالن  لة
  دذل ل مهدبلقابتدعلل درلا لتحدلدللمد ةاللل دتع ملالدذاترل الم دتمب علبلقابتعلل رلتط  بلعاا مهلل-4

ل.ةةبامالالابا لتلالع  لل لعمالفرلالمعلالالةحقرلذ لالعالق لةإ تلالالح  اال الا اعال ا  مل 

 ل طةددللراال تشدلبلتحتل مملا  تدلالالم قدفلع  ال م رلللااع راالح  ا رل قطعلالا  تلالل ا بل-5
ل.ل ح  اال الا اعال ا  مل لال باق  لت   ل ع لتلالت ل الفىلخططلالتبة  ،ل حنملا ن ا
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ا  ل  ددلتلل اضددعللفددرلااللتةددلبلا اعال ا  ددمل لددل ح دد اال اخطددطلةهددافلالتح دد الالدد باقىل ل-6
ل.للل  لالع الح  ا   ل ااع  ل  م   للم تعلتل ة لءاًلل  عل  تالالق م  

طةددل ل لل قطعدلالفدىلالتغذ د لالتطة ق د  ا  دمل للا اعاالدالح د اال لة مل ع دسلتغذ د ل تخاملمن ل-9
فدرلمعدلالإ تدلالالح د االلالمشدتب  لع ل قل   للم دولا تشدلبلا مدبا لال ةل  د ،لع لالمت ط د ،الةبامالال

ل. الا اعال ا  مل 

ل.  تط ولم ا ة لمتط ةلتل  دلالعمالل ىلالم ت  لالمح ىل ا ق  مىل-4
ل
 :مجاالت التدرٌب المٌدانى إلعداد الخرٌج لسوق العمل -5

لم ابعلا  تلالالح  ا رل-5
لم ابعلالا اعال-5
لالم ابعلال م   ل-3

لالمنبخلتلال م   ل-4
ل.الح  ا    منل ولتن  ولا لالف-5
المبا دد ل المعلةددالالةحق دد لالمتخنندد لفددىلمعددلالتلا  تددلالالح دد ا ىل تغذ دد لالح دد اال لتح  ددالل-6

ل. غ بةللمالالمعلةالالةحق  لالمتخنن ....... تن  ولا لالفل الت ق حلالن للى
ل.المبا  ل المعلةالالةحق  لالمتخنن لفىلمعلالالا اعال-9
المبا  ل المعلةالالةحق د لالمتخنند لفدىلمعدلالا  دمل ل ل د ملالةحدلبل المندل ال لاال دت باعلل-4

 .ال م ى
 
 :مجاالت العمل لخرٌج البرنامج -6

لم ابعلا  تلالالح  ا رل-5
لم ابعلالا اعال-5
لالم ابعلال م   ل-3

لالمنبخلتلال م   ل-4
ل.الح  ا    منل ولتن  ولا لالف-5
ل.المبا  ل المعلةالالةحق  لالمتخنن لفىلمعلالتلا  تلالالح  ا ىل الت ق حلالن للىل-6

ل.المبا  ل المعلةالالةحق  لالمتخنن لفىلمعلالالا اعال-9
مبا  ل المعلةالالةحق د لالمتخنند لفدىلمعدلالا  دمل ل ل د ملالةحدلبل المندل ال لاال دت باعلالل-4

ل.ال م ى

ل
 :بٌانات اإلتصال بالقائمٌن على البرنامج -7
ل     لاالتنلالاالختنلالاال ملم
ب  سلمع سلق دمللعحماللةالالبا دلعةب/لا.عل5

لإ تلالالح  اا
e.mail: ahmedagabr@yahoo.com 
mobile: 0109982900 

مندددطنىللةدددالالح ددد مل/لا.عل5
لالحبا بر

ب دددددد سلالدددددداا بلل
لالع م  لل ةب لما

e.mail:mharairy53@yahoo.com, 
mharairy2004@yahoo.com 
mobile: 0124888999 

 e.mail: amehrim2002@yahoo.comلم  دلالةب لمالعحمالإ ملل المحبم/لال3
mobile: 0102915069 

الم قدولالب ددمىللق ددملإ تدلالالح دد االل ددىلشددة  لل4
لا  تب ت

http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/
animal/index.htm 

 

mailto:ahmedagabr@yahoo.com
mailto:mharairy53@yahoo.com
mailto:mharairy2004@yahoo.com
mailto:amehrim2002@yahoo.com
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/animal/index.htm
http://www.mans.edu.eg/facagr/arabic/deprt/animal/index.htm
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 برنامج وقاٌة النبات
 

  :مقدمة عن البرنامج
  المة داات ال ةدلت  عمدبا  الحشدباتةىل مت لم  لتخننلتقالق ل ما ال ةلت  قل   ةب لما  ت  ا

 ل دى  التب  د ل الة   د  الة  ل ع د  الع د م فدر  المندلة م معدلبفاللةد ا الت لمدا الةب دلما ةذا حقد  
 ة   دل  المال مد لالمعا د  الم لفح  طبد عفضا   علا  ال  م ل     الح      الطة ع   الققلف  لالمنلة م

  م دةةلتلا مدبا لال ةلت د  اآلفدلت  تشدلبابا د لإ طدبد الةب دلمالةدذاابا د ل  ت  دا.لقتندلا لإ 
  م لفحد  ال ةدلت  قل د  فى العما لمعلا ةل ضلف  .ا نلة لحلالت فر  العالا خ ا التش ال قل  ل
 ال بال د  ال  مل  دلت ند لللت لتشدما تمتدا الةب دلما ةدذا خب عدى ف دت ملفدبا فدإا اآلفدلت
 التدىلتشدمالالطن   دلتل المنتب دلتلالحشدب  للالح   د  الم لفحد  ع لندبل الم قدف التعدلبرل ا  تدلا

 المة دااتل تعدلبل  م تعدلتهملالحب دبا دااال  الع دا  تبة  ل دالمدال حدال إ تلا  م ةةلتلا مبا 
 .المتخنن لال بال   الةح ث محطلتةل ضلف لإلىلمعلةال لالمة اات متةق لت تح  ا  معلما

 :رؤٌة البرنامج

 تطة قلتهدلل لدااال د اابل بال د لالحشباتل عمبا لال ةدلتل المة دااتلبتقلءل التم  لفىلل  مل ا
ةدبامال قل د لال ةدلتلمالعفضدالالةب لمال نةح حت لعلتل  دلالعماللإمتخنن ل م ة  للم ل بلل

 . ال بال ل ىلم ت  ل   لتل

 :رسالة البرنامج
ةإلددااالال دد اابلال بال دد لالمتم دد لل  تدد ملةب ددلمال قل دد لال ةددلتلال بالدد للطددلبلب ددلل ل   دد إفددىل

 ا ق  مدرل الب دلاللفدىلإعدباءلالةحد ثلالع م د لالمح دىل حت لعدلتل د دلالعمداإ القدلابللل دىلت ة د ل

ل دددىلخامددد لالة  ددد ل ت م ددد للالمعدددلبفل تددد ط الالتق  دد لحبندددل لللم ا ةدد لالتطددد باتلالعللم ددد ل  قدددا

  .المعتمو

 :برنامج وقاٌة النباتأهداف 
ل ت ةدد للإلنددلة لةلآلفددلتل م ددةةلتللModelingإ ت ددلبلالقددابللل ددىللمددالخطددطل ةددبامال .5

لا مبا لال ةلت  
الخططلالم ل ة لل  قل  لمالا نلة لةلآلفلتلالحشب  ل الح  ا  د ل م دةةلتلا مدبا لل ضو .5

لال ةلت  

المة  د لل دىللتنم ملةبامالم لفح لاآلفدلتلالحشدب  ل الح  ا  د ل م دةةلتلا مدبا لال ةلت د  .3
لل Integrated Pest Management (IPM)ا اابللالمت لم  للآلفلت

ا ددااالالحب ددبل ا  تددلالالم قددفللع لنددبلالم لفحدد لالح   دد لتخطدد طل إاابللالم لحددال تبة دد ل .4

 تعلبللالمة ااتل معلمالتح  المتةق دلتلالمة دااتل العمدالفدىلالمبا د لالع م د لالمتخنند ل
ل. محطلتلةح ثل قل  ل عمبا لال ةلتلت

لتط  بلعااءلالخب ال عال   اللعلالقابللل ىلالتع ملالذاترل الم تمب .5

لالفىلمعلالم لفح لاآلفلتم ا ة لمتط ةلتل  دلالعم .6
 تأة الالطللبللاللتحلدلةللابا لتلالع  لل العمالفىلالمعلالتلالةحق   .9

 

ل:مجاالت التدرٌب المٌدانى إلعداد الخرٌج
للدالالطللدبل قداباتلم اةبل ت م  لال    لب   لموللتت افدلالةب لماللطالبلالتاب ة  لالخط ل ضعت
ل  ة دعلالدذ لا مدبل ا تندلا،ل ا ختدباعلا ةت لبلل ىلشع عع تل التعل  ىلالذاتىلل تع  ملافععلطب د

لقددلابلنددغ بل م ددتال ن دعلل ددىلمعتمددااًللا ق د ملحلعدد لمددول تدد اءملةدعلخددلالا ددتقملب لمشدب عل اابل
لالمع شدد لم ددت  ل بفددولالقدد مىلالدداخال   ددلاللالةطللدد لمدالالحددالإلددىلةددا ب ل دد ا لاالةت ددلبلممددللل دى

ل.لألفباا
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         :لٌشمل لتدرٌبىا البرنامج تم تخطٌط
للللللللل ن لل  لةحق  لعهلتلإلىلبحالت .5

للللللللللةلل    لالمع   لالةحق  للألق لمل الم بل لمعلما .5
  شب لتلةأفباالخلن لإ تلال ن بلم ابع .3
   لباتللمعلمالا  قلبلال مىللع لنبلالم لفح لالح    للل .4

فدلتل م دةةلتلا مدبا لال ةلت د لال  لباتلالحق  د للمشدلةاللممدلةبل علدبا لا ندلة لةلآل .5
إلددىلعل ددبلالتطة دددلالحق ددىل اآلآلتلالم ددتخام ل الع امددالالتددىلتدد قبلل ددىل نددلءللإ ددتخاامل

 . إلااالالتب   اتلالمخت ن لل مة ااتل

   لبللالمنل ولالخلن لةإ تلالالمة ااتل تعة تهلل خ طهلل .6
   لبللمبا  لتح  المتةق لتلالمة ااتل .9
 فىلالعلمعلتلالمخت ن ل  لبلل   لتلال بال ل .4

   لبللالحعبلال بالىللم  ل ىلام لطل اال   اب   .6
 :مجاالت العمل

ل.ال بال لل  ابللالتلةع لالةحق  ل المحطلتلالمعلةا .5

ل. الا ل  لالمح   لالخلن لال بال  لالشب لت .5
 شب لتلع لةأفباالالخلن ل الن بلالم ابع .3
ل. بال  لا تقملب  لمشب للتلإاابل .4

 . بال  لتشلباتا لم تبلإاابل .5
 العمالفىلمعلمالا  قلبلال مىللع لنبلالم لفح لالح     .6
 لللإ شلءل إاابللالم لحال تبة  لا ااالالحب ب .9

 م لفح لاآلفلتلحق  ل ل إلااالةبامالالم لفح  .4
 العمالفىلمنل ولالمة ااتل .6
 العمالفىلمعلمالتقا بلمتةق لتلالمة ااتل .50

 لالعمالفىلا تعلبلفىلالمة اات .55
ل .55

 :اإلتصال بالقائمٌن على البرنامج بٌانات

 6167636666:  محموللرئٌس الدائرة العلمٌة للبرنامجلللسمٌر صالح عوض هللا/ د.أل-5
  6186589698:    محمولمنسق البرنامج                عادل حسن عبدالسالم /د.أ -2

 :البرٌد اإللكترونى

adhabdelus@gmail.com   
adhabdelus@yahoo.com                     
adhabdel@mans.edu.eg 

mailto:adhabdelus@gmail.com
mailto:adhabdelus@yahoo.com
mailto:adhabdel@mans.edu.eg
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 األغذية تكنولوجيا و علوم برنامج
 

 البرنامج عن مقدمة

 جامعة – الزراعة بكلٌة التعلٌمٌة البرامج أحد ذغيٌةاأل تكنولوجٌا و علوم برنامج ٌعتبر 

 الصناعات برنامج عن عبارة سابقا   التخصص هيا كان قد و المعتمدة الساعات بنظام المنصورة
 بالكلٌة األلبان و      الغيابٌة الصناعات قسمً البرنامج هيا على ٌقوم و األلبان برنامج و الغيابٌة
 .األذغيٌة تكنولوجٌا و         علوم برنامج – الزراعٌة العلوم رٌوسبكالو درجة الكلٌة تمنح حٌث

 بداٌة مع إنشابها تم التً العلمٌة األقسام أقدم من األلبان و الغيابٌة الصناعات قسمً ٌعد 
 جمٌع فً معاونٌهم و التدرٌس هٌبة أعضاء من العدٌد القسمان هيان ٌضم و الزراعة كلٌة

 و األجهزة من العدٌد على تحتوي القسمٌن هايٌن معامل أن كما للبرنامج الفرعٌة التخصصات

 األذغيٌة تصنٌع و      حفظ مراحل لجمٌع العملً التطبٌق من الدارس تمكن التً و الحدٌثة المعدات
 من المرجوة التعلم مخرجات ضمن المستهدفة التطبٌقٌة العملٌة المهارات ٌكتسب أن و المختلفة
 .التعلٌمً البرنامج

 و كٌماوٌا   توصٌفه من بداٌة   بالغياء ٌتعلق ما بكل األذغيٌة تكنولوجٌا و علوم برنامج تمٌه 
 – التعلٌب – التجمٌد – التبرٌد مثل المختلفة الحفظ بعملٌات مرورا   و حسٌا   و مٌكروبوٌولوجٌا  

 لمنظومةا هيه بكل ٌحٌط و التغلٌف و التعببة علمٌات ثم ، إلخ.... البسترة – التكثٌف – التجفٌف

 مثل األذغيٌة تكنولوجٌا مجال فً الحدٌثة الجودة إدارة نظم و الغياء جودة توكٌد و مراقبة
ISO9000, ISO14000, ISO22000 and HACCP. 

 و متى و مايا أي اإلنسان تغيٌة بعلم البرنامج هيا فٌهتم آخر جانب من و جانب من هيا 

 المرض و     الصحة عند المناسبة الغيابٌة بإحتٌاجاته ٌمده طعاما   اإلنسان ٌتناول كٌف و كم و لمايا
 ٌقوم كيلك و إلخ....  الكلى مرضى – الضغط مرضى – السكر مرضى – الكبد مرضى: مثل

 و الحوامل كيلك و إناث أم يكور سواء المختلفة العمرٌة الفبات و التجمعات تغيٌة مع بالتعامل

 من يلك و الوزن إنقاص نظم مثل األخرى لغيابٌةا النظم و الرٌاضٌٌن تغيٌة كيلك و المرضعات
 .المتزنة الغيابٌة الوجبات تخطٌط و تقٌٌم خالل

 فصول ثمانٌة فً مستوٌات أربعة من المعتمدة الساعات بنظام البرنامج هيا تصمٌم تم ليا 

 قساماأل من قسم كل من األقل على واحد مقرر دراسة فٌها ٌتم األول فصول الثالثة أن بحٌث دراسٌة
 عدد بإختٌار الطالب ٌقوم الرابع الدراسً الفصل من بداٌة و( علمً قسم عشر تسعة) بالكلٌة العلمٌة

 الدراسٌة المقررات هيه و األذغيٌة تكنولوجٌا و علوم برنامج فً للدخول مؤهلة دراسٌة مقررات 4
 تصنٌع مبادئ –( Fod202) األذغيٌة حفظ تكنولوجٌا –( Fod201) التغيٌة و الغياء أساسٌات: هً

 الثالث المستوى بداٌة مع و(. Dar202) اإلنسان أذغيٌة و اللبن –( Dar201) األلبان منتجات

 منهم دراسً فصل كل دراسٌة مقررات ستة بدراسة الطالب ٌقوم( الخامس الدراسً الفصل)
 داخل نإجبارٌٌ دراسٌٌن مقررٌن و بالكلٌة األخرى العلمٌة باألقسام إجبارٌٌن دراسٌٌن مقررٌن
 المقررات حقٌبة من الطالب ٌختارهما دراسٌٌن مقررٌن و األلبان و الغيابٌة الصناعات قسمً

 الدراسً الفصل فً الطرٌقة بنفس و( دراسٌة مقررات ستة) الدراسً الفصل بهيا الخاصة الدراسٌة
 ٌنالفصل خالل األخرى الكلٌة بأقسام إجباري واحد دراسً مقرر إلى العدد ٌخفض و السادس

 الطالب به ٌقوم اليي و التخرج بمشروع الثامن الدراسً الفصل ٌنتهً و. الثامن و السابع الدراسٌٌن

 بعد أحدهما مٌدانً تدرٌب 3 عدد دراسته خالل الطالب ٌؤدي و التدرٌس هٌبة أعضاء أحد بإشراف
 و التطبٌقٌة العملٌة تالمهارا إكسابه بهدف الثالث المستوى إنتهاء بعد اآلخر و الثانً المستوى إنتهاء
 .    البرنامج من المستهدفة للنقل القابلة و العامة المهارات بعض
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 البرنامج رؤية

 على المنافسة البرنامج لخرٌج ٌكفل اليي الحد إلى األذغيٌة تكنولوجٌا و علوم مجال فً التمٌز"

 "المستقبل فً العربً و المحلً المستوى
 

 البرنامج رسالة

 بحثٌة و علمٌة كوادر بتأهٌل األلبان و الغيابٌة الصناعات قسمً ٌلتزم الزراعة كلٌة ةرسال إطار فً"
 "العربً و المحلً العمل سوق إحتٌاجات تلبً أن تستطٌع تطبٌقٌة بخبرات

 

 البرنامج أهداف

 :إلى األذغيٌة تكنولوجٌا و علوم برنامج ٌهدف
 فً إنتاج خط إدارة على لقدرةا لدٌه( األذغيٌة تكنولوجٌا و علوم) زراعً مهندس إعداد .2

 و القٌاسٌة للمواصفات المنتج مطابقة مدى و الجودة بمعاٌٌر االلتزام مع تشغٌله و ما مصنع
 . باألذغيٌة التلوث كشف

 و  األلبان و األذغيٌة بمصانع الجودة إدارة نظم أحدث تطبٌق على القدرة الخرٌج إكساب .1

 .الغيابً التصنٌع فً الحدٌثة وجٌاالتكنول ٌخص فٌما العصر مستجدات مع التعامل
 يلك و      الغيابً التصنٌع مخلفات جمٌع من االستفادة على الزراعً المهندس قدرة تنمٌة .6

 .التلوث من البٌبة على المحافظة بهدف

 النظم تقٌٌم و تصمٌم و المستشفٌات و بالتجمعات تغيٌة كأخصابً للعمل الخرٌج تأهٌل .4
 .المختلفة الغيابٌة

 

 العمل لسوق الخريج إلعداد الميداني التدريب مجاالت

 :هً و ربٌسٌة محاور أربعة خالل من المٌدانً التدرٌب ٌتم
 

 (:1) الميداني التدريب -1

 الثانً المستوى الطالب إجتٌاز بعد ٌومٌا   ساعات ثمانٌة بواقع أسابٌع ستة لمدة التدرٌب هيا ٌتم و
 تصنٌع و الغيابً التصنٌع وحدات داخل كيلك و أللبانا قسم و الغيابٌة الصناعات قسم معامل داخل

 التصنٌعٌة الوحدات ببعض كيلك و       بالكلٌة الزراعٌة البحوث و التجارب لمركز التابعة األلبان
  حفظ طرق على الطالب تدرٌب بهدف الدقهلٌة محافظة داخل بالجامعة المحٌطة بالمنطقة الموجودة

 للمواصفات مطابقتها مدى و المصنعة الغيابٌة المنتجات تقٌٌم يلكك و المختلفة األذغيٌة تصنٌع و

 .المرجوة التطبٌقٌة العملٌة المهارات من العدٌد إكتساب بالتالً و المصرٌة القٌاسٌة
 

 (:2) الميداني التدريب -2

 الطالب إجتٌاز بعد ٌومٌا   ساعات ثمانٌة بوقع أسابٌع ستة لمدة أٌضا   التدرٌب هيا ٌتم و 
 و  الغيابً التصنٌع فً المتخصصة الشركات و بالمصانع الجامعة أسوار خارج الثالث وىالمست
 شركة –" بست" للمعلبات المصرٌة الشركة) دمٌاط و الدقهلٌة محافظتً نطاق داخل األلبان تصنٌع
 شركة – الزراعً للتصنٌع أجا شركة – المنصورة مطاحن شركة – الصابون و للزٌوت مصر

 و للعصابر قتٌلو شركة – للمكرونة إٌطالٌا مصر شركة – المركزات و لعصابرل إٌطالٌا مصر
 بهدف المنصورة مدٌنة داخل الصحة لوزارة التابع الكٌماوي للمعمل باإلضافة( إلخ....  األلبان
 المطبقة الجودة إدارة و  مراقبة نظم كيلك و اإلنتاج خط إدارة كٌفٌة و التصنٌع خطوط على التعرف

 .الشركات و صانعالم بتلك
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 :العلمية الزيارات -3
 على رحلتٌن بواقع العلمٌة الزٌارات من العدٌد األلبان و الغيابٌة الصناعات قسمً ٌنظم 

 الصناعٌة بالمناطق المحافظة نطاق خراج المصانع و الشركات لزٌارة دراسً فصل كل األقل
 لزٌادة يلك و العبور – رمضان من اشرالع – أكتوبر من السادس – العرب برج مدٌنة: مثل الجدٌدة
 الالزمة العملٌة الخبرات إكسابه و الطالب لدى المستهدفة التطبٌقٌة العملٌة المهارات حصٌلة

 .الطرٌق لمواصلة
 
 :الفعالة العملية الدروس -4

 و  المصانع داخل الدراسٌة للمقررات العملٌة الدروس بعض إعطاء خالل من يلك ٌتم و  
 تكنولوجٌا -  منتجاتها و اللحوم تكنولوجٌا: مثل دراسٌة مقررات فً ٌحدث مثلما جاورةالم الشركات
 األذغيٌة تحلٌل – التجفٌف و التجمٌد تكنولوجٌا – منتجاته و السكر تكنولوجٌا - منتجاتها و األسماك

 تغيٌة -  المطبوخ و الطري الجبن تكنولوجٌا – األلبان و األذغيٌة سالمة و جودة مراقبة – األلبان و
 الثانوٌة المنتجات تكنولوجٌا - األلبان لمصانع الصحٌة الشبون - الخاصة الفبات تغيٌة – إنسان
 سوق فً المنافسة من ٌمكنهم مما الطالب لدى العملٌة الخبرات صقل فً للمساهمة يلك و لأللبان

 .العمل
 البرنامج لخريج العمل مجاالت

 :التالٌة النقاط فً تلخٌصها ٌمكن التً و البرنامج ٌجًخر أمام المتاحة العمل مجاالت تتعدد 

 للخطة طبقا   بالقسم معٌد وظٌفة فً الدفعات أوابل بتعٌٌن األلبان و الغيابٌة الصناعات قسمً ٌقوم
 .مسبقا   عنها اإلعالن ٌتم التً و المعٌدٌن لتعٌٌن الثالثٌة
 البحثٌة المركز أحد أو ةاألذغيٌ تكنولوجٌا بحوث معهد – الزراعٌة البحوث بمركز باحث

 .المتخصصة
 . المصرٌة بالموانا الزراعً الحجر كيلك و الواردات و الصادرات على الرقابة بهٌبة أخصابً

 .األلبان و األذغيٌة حفظ و تصنٌع شركات بأحد إنتاج مهندس

 .األلبان و األذغيٌة حفظ و تصنٌع شركات بأحد جودة توكٌد و مراقبة مهندس
 .التجمعات تغيٌة أماكن أو األزهرٌة المعاهد أو المستشفٌات أو الجامعٌة المدن حدبأ تغيٌة أخصابً

 كيلك و    األلبان و األذغيٌة بمصانع الخلٌج دول خاصة   بالخارج العمل فرص من العدٌد توفر

 .المستشفٌات بأحد تغيٌة كأخصابً
 .عنها اإلعالن عند التعلٌم و التربٌة بوزارة زراعٌة تربٌة مدرس وظٌفة فً التعٌٌن
 .الداخلٌة التجارة و التموٌن بوزارة أذغيٌة كمفتش التعٌٌن

 بند تحت تندرج التً و   األلبان و األذغيٌة تصنٌع و حفظ مجال فً الخاصة المشروعات بعض عمل
 .المتوسطة و الصغٌرة المشروعات

 

 
 بٌانات االتصال بالقائمٌن على البرنامج

 

 لكترونًالبرٌد اال الوظٌفة االســـم م

  arefai46@yahoo.com ب  سلالاا بللالع م  لل ةب لما عحماللةالالع   لالبفللر./لا.ع 1

  yshmtu10@yahoo.com م  دلالةب لما شلارلمحمالالشهل ر./لا 2

 

ل
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 وية الزراعيةبرنامج التقنية الحي
 

  عن البرنامج مقدمة
هى استخدام تطبٌقات تكنولوجٌة حدٌثة   Agricultural Biotechnologyالتقنٌةالحٌوٌة الزراعٌة 

من خالل التعامل مع هيه الكابنات ( حٌوانات  -نباتات  -كابنات دقٌقة )فً معالجة الكابنات الحٌة 
ا و من أجل الخلوىو تحت  الحٌة على المستوى الخلوى  ٌ ا  تحقٌق أقصى استفادة منها صناع  ٌ  وزراع

ا بالتالى  ٌ   .اقتصاد

برنامج التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة هو أحد برامج كلٌة الزراعة بنظام الساعات المعتمدة ٌتشارك فٌه 
التى  تدرس فٌه العدٌد من المقررات اإلجبارٌة واإلختٌارٌة أقسام الوراثة والكٌمٌاء والمٌكروبٌولوجى

 الحٌوٌة الزراعٌة  قنٌةالت المرتبطة بمجالإلكساب الطالب العدٌد من المهارات  تسعى

ساعة معتمدة على األقل بنجاح باإلضافة إلى  241  ٌجب على الطالب خالل البرنامج إجتٌاز
 (3) و( 2)بمستوٌٌه  المٌدانىمقررات المهارات األساسٌة والتدرٌب 

 

 رؤية البرنامج 
جال التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة وتطبٌقاتها إلعداد كوادر متخصصة ومؤهلة اإلرتقاء والتمٌز فى م

لمساٌرة إحتٌاجات سوق العمل لٌصبح البرنامج من أفضل برامج التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة بكلٌات 

 . الزراعة
 

 رسالة البرنامج 

حٌوٌة الزراعٌة فى إطار رسالة الكلٌة ٌلتزم البرنامج بإعداد كوادر متمٌزة فى مجال التقنٌة ال
وتطبٌقاتها وقادرة على تلبٌة إحتٌاجات سوق العمل المحلى واإلقلٌمى ومؤهلة علمٌا  لتكون قادرة 

 .على إجراء البحوث العلمٌة المواكبة للتطورات العالمٌة والهادفة لخدمة البٌبة وتنمٌة المجتمع

 
 مجاالت التدريب الميدانى إلعداد الخريج لسوق العمل

لطالب مٌدانٌا  فى المجاالت المرتبطة بالتقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة والتى تشمل المجاالت ٌتم تدرٌب ا

البحثٌة  فى تخصصات الوراثة والمٌكروبٌولوجى والكٌمٌاء والمجاالت التطبٌقٌة فى معامل 
الشركات والمحطات والمصانع التى تطبق تقنٌات مرتبطة بمجال  التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة أو التى 

 :تفٌد من نواتج هيه التطبٌقات حٌث ٌمكن تدرٌب الطالب فى العدٌد من هيه األماكن والتى منهاتس

 معهد بحوث الهندسة الوراثٌة بمركز البحوث الزراعٌة بالجٌزة .2

 معامل التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة بالمدٌنة العلمٌة ببرج العرب باإلسكندرٌة .3

 وث الزراعٌة بسخامعامل التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة بمركز البح .4

 وحدة األمراض الوراثٌة بمستشفى األطفال الجامعى بالمنصورة .5

 معامل محمٌة أشتوم الجمٌل  .6

 معامل بنوك الجٌنات مثل بنك الجٌنات بالعرٌش ومركز البحوث الزراعٌة بالجٌزة .7

 معامل الكٌمٌاء والمٌكروبٌولوجى فى مصانع األذغيٌة واأللبان .1

 دمٌاط وذغٌرها من الموانا المصرٌةمعامل الحجر الزراعى بمٌناء  .8

 معامل التحالٌل بمصنع الكوكاكوال .9

 معامل محطات تنقٌة المٌاه .21

 معامل محطات الصرف الصحى .22

 معامل مصنع النشا والخمٌرة باإلسكندرٌة  .23

 معامل مصنع الخطارة إلنتاج الكومبوست .24

 شركات المطاحن والمضارب بالدقهلٌة .25



 

- 19 - 

 معامل شركات الراتنجات والكٌماوٌات .26

 عامل شركة الزٌوت والصابونم .27

 معامل مصنع السماد بطلخا .21

 معامل شركة بست للعصابر .28

 

 مجاالت العمل لخريجى البرنامج 
 :ٌمكن لخرٌج برنامج التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة أن ٌلتحق بالعمل فً

 المؤسسات اإلنتاجٌة الزراعٌة  .2

 مصانع األدوٌة  .3
 بنوك الجٌنات وبنوك حفظ األصول الوراثٌة  .4
 تكنولوجٌا البيور  شركات .5

 الصناعٌة  والتخمراتاألعالف  مصانع األذغيٌة و .6
معامل التكنولوجٌا الحٌوٌة بالمعاهد البحثٌة مثل المركز القومى للبحوث ومركز البحوث  .7

 الزراعٌة 

 شركات النشا والخمٌرة وإنتاج المنظفات  .1
 محطات تربٌة النبات والحٌوان  .8
 محطات تدوٌر المخلفات الزراعٌة  .9

 ت إنتاج المبٌدات والمخصبات الحٌوٌة شركا .21
 محطات مٌاه الشرب والصرف الصحً .22
 المختبرات الوراثٌة والمٌكروبٌولوجٌة والكٌمٌابٌة التابعة لوزارتى الصحة والعدل .23

 مصانع الزٌوت والصابون والمنظفات .24

 شركات الراتنجات والكٌماوٌات .25

 مصانع السماد  .26

 لمجلس الوزراء معامل حماٌة البٌبة وقٌاس التلوث التابعة .27

المشروعات الزراعٌة المرتبطة بمجال التقنٌة الحٌوٌة والتى ٌمكن تطبٌقها فى إطار خطة  .21
 الدولة لتملٌك نسبة من األراضى المستصلحة لشباب الخرٌجٌن 

 
 بيانات اإلتصال بالقائمين على البرنامج

ت منسق البرنامج ومنسقى ٌمكن اإلتصال بالقابمٌن على البرنامج من خالل أرقام تلٌفونات وإٌمٌال

 :األقسام المعنٌة بالبرنامج وهم على النحو التالى 

 البرٌد األلكترونى التلٌفون العمل اإلسم م

محمد حسن / د 2
 عبد العزٌز                              

 mohahassan2005@yahoo.com 1219623499 منسق البرنامج

أٌمن ٌحٌى / د 3
 الخطٌب

منسق قسم 
 الكٌمٌاء

1277415259 draymanco@yahoo.com 

محمد عبد / د 4
 هللا العوضى

منسق قسم 
 المٌكروبٌولوجى

1229991564 maalawady@yahoo.com  
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 برنامج العلوم اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة
 

 مقدمة عن البرنامج 
–لمالالع  ملا قتنلا  ل ا عتملل  لال بال  لعحالالةدبامالالتع  م د لة   د لال بالد ل عالةب 

علمعد لالم ند بلل ال ح ددالالدذ ل عمددولةد التخنندلتلالع دد ملال بال د لالن  دد لالمخت ند ل للمحلندد ال
،للال بال د ل،ل ل د ملا غذ د ل ا لةددلال،ل اله ا د لال بال د ل،ل ا  تددلالالح د ا ىل الدااع ىل ال ددم ى

الد ل،ل الع د ملا عتملل د ل ع د ملا قتندلال،ل ا بشدلالال بالدىل،ل ا عتمدلعلالب ندىل،ل...ل الة لت ال

مملل  للالالطالبلل ىلالابا د لالمتعمقد لل قطدلعلال بالدىلمدالمخت دفلا  عدعلمدال لح د ل،ل   دللال
بال د ل غ ددبلالخدب ع  المدالةددذالالةب دلمالل دىلالعمددالفدىلمدا ل ة ددبلمدالالشدب لتل الم   ددلتلال 

ل.ال بال  لالمخت ن ل لملمهملةللع  ملالن   لال بال  لالمخت ن ل ا قتنلا  ل ا عتملل  ل

ل
 :رؤٌة البرنامج 

  دعرلةب ددلمالالع دد ملا قتندلا  ل ا عتملل دد لال بال دد لةمدلل م  ددعلمددالقدب اتلةشددب  لإلددىل

فددىلمعددلالتلا قتنددلالال دد ل تطة قلتهددلل لددااال دد اابل ب  االبتقددلءل التم دد لفددىلالع دد ملال بال دد
فدىلمعدلالتلم دل بللاحت لعدلتل د دلالعمدالقلابللل ىلللال بالىل ا بشلالال بالىل الت م  لالب ن  

ل.التخنالالمخت ن لةأل ىل نلءللمم   ل

ل
 : رسالة البرنامج 

إلددااالةل  تدد ملةب ددلمالالع دد ملا قتنددلا  ل ا عتملل دد لال بال دد لفددىلضدد ءلب ددلل لال   دد 
الم مد لةللمهدلباتل المعدلبفل المع  مدلتلالتدىلتم د هملمدالالتعلمدالمدولل بال د لالمتم د للال د اابلا

 لفدد لالتغ ددباتلالع م دد ل المه  دد لةإ ددتمبابلفددىلالمعددلالتلالحا قدد لل تخنددال فقددلًلل معددل بلالق م دد ل
لا  لا م  لالمبعع  للقطلعلالع  ملال بال د ل متط ةدلتل د دلالعمدالالمح دىل ا ق  مدرلفدىلمعدلالت

المخت ندد لةت دد لإعددباءلالةحدد ثلالع م دد ل لا قتنددلالال بالددىل ا بشددلالال بالددىل الت م دد لالب ن دد 

ل.لالمعلالت

 :أهداف البرنامج 

ل:  عىلةب لمالالع  ملا قتنلا  ل ا عتملل  لال بال  لالىلتحق دلا ةاافلالتلل  لل

م   لتلالمخت ن لةنن لإلااال  اابل بال  لقلابللل ىلالم لف  لفىلالمعلالال بالىللةلل -5
ل.للم ل معلالالع  ملا قتنلا  ل ا عتملل  لال بال  لةنن لخلن 

لالةحق  ل -5 لالمبا   لفى ل عم  ا لال بال   ل ا عتملل   لا قتنلا   لالع  م لفى لةلحق ا إلااا

 .المخت ن ل العلمعلتل الم مملتلالا ل  لالمخت ن ل

لالت -3 لالمخت ن  ل المهلبات لةللمنلة م لالخب ا لع شط لت   ا ل ت ن ذ لتخط ط لل ى لت للا  ى
 .معتمع  لمخت ن لفىلالمعلالتلال بال  لالمتةل   ل

لفىلمعلالإقتنلال -4 لا  تشلباتلالن    ل ا ق  مىل تقا م لالمح ر لالمعتم ت ق دلالتباةطلمو
 . إاابللالمشب للتلال بال  ل

لإ ع -5 لل ى ل العما لالمخت ن  لاله  لت لما لتبا لالتى لال بال   لالمش الت لعفضالابا   لا

 .الح  اللهلل

 .إلااالةح ثللم   لتطة ق  لذاتلل ا الإقتنلا  لمعا  ل -6

 .الم لةم لفىلالت م  لال بال  لالم تاام لفىلالمعتمول -9

ت م  لقاباتلالعلم  ال الةلحق الفىلمعلالتلالقطلعلال بالىلفىلالقطلل الالعلمل الخلال -4
 .مالخالالت م ملالا باتل الةبامالالتاب ة  ل
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 :التدرٌب المٌدانى إلعداد الخرٌج لسوق العمل  مجاالت
ل.التح  الا حنل رللإ تخااملال ملذالا حنل   لفىلالتقا بل الت ة لةإ تخااملةباما -5

ل.التح  الا حنل رللةباماتق  ملالمشب للتلال بال  لةإ تخاامل -5
ل.التح  الا حنل رللةباماتح  الال  ل لتلال عب  لةإ تخاامل -3
ل.التح  الا حنل رللةبامال متغ باتلا فتنلا  لةإ تخاامللالتح  الا حنل ى -4

 .تح  الفبالالتعلبللالا ل  لال تب   للمالخالالق الالة ل لتلالتعلبللالعللم  ل -5

 .تح  الالم لفذلالت   ق  لل حلنالتلال بال  للةل   ادلالمخت نــــــــــــــــــــ ل -6

 .إحنل  ـــــــــــــــلًلل ق   ملالع اللالشلم  لةللم مملتلالمخت ن ل -9

 .تح  الالمخلطبل ا  ملتلةللشب لتل المنل ولالمخت نـــــــ ل -4

ل.تخط طل ت ن ذل تق  ملالةبامالا بشلا  لفىلمخت فلالمعلالتلال بال  ل -6
 .تق  ملا  شط لا بشلا  للالتىل تمللقاةللمالخالالما ب  لال بال لةللقب لالمخت ن ل-50

 .المخت نـــ لإلااالالتقلب بل-55ل

 .ع سلتنب غل تح  الالة ل لتلا عتملل  لالمخت ن ل-55
 .تنم ملعا اتلعمولالة ل لتلالمخت نـــــ ل-53ل

ل.إلااال تق  ملالم اال ال  ل طلا لالم  لال بال  لالمخت ن ل-54
ل

 :مجاالت العمل لخرٌج البرنامـــــــــــج 

ال بال دد لمددا ل ة ددبل مت دد علمددالفددبالالعمددالللخددب الةب ددلمالالع دد ملا قتنددلا  ل ا عتملل دد 
ل:ةللم   لتل الم مملتلالمخت ن لم هللل ىل ة الالمقلال

التع الفىل م ن لمع الةللق ملع لعحالا ق لملالع م  لالم لمبللةللعلمعدلتلا خدبرلةللشدب طل -5

 .التىلتحااةللمعللسلالعلمعلتل قل  الت م ملالعلمعلتل

تلةعددد للمب ددد لالةحددد ثلال بال ددد لع لالمب ددد لالقددد مىلم دددللالةلحدددثلفدددىلعحدددالالمبا ددد لالل -5
 .ل ةح ث

 .خةباءلة  ابللالعاال -3

ل.ة  لالت م  ل ا  تملالال بالىل -4
 .مه اسل بالىلمتخنالفىل  ابللال بال ل -5

 .الشب لتلال بال  لالمتخنن لل -6
 FAO, World Bank,IFAD,UNالم ممددلتلالا ل دد لالمع  دد لةقضددل للالت م دد لمقددال -9

Organizations ال ل...ل. 

مابسلإقتنلال بالىل،لإبشلال بالدىل،لمعتمدولب ندرلفدىلعحدالالمداابسلال بال د لع لمدلل -4
 . علالهلل

 .ةبامال مشب للتلالت م  لال بال  ل الب ن  لالمخت نــــ ل -6

  ابللال بالدد لفددىل مددل فلخلندد لةددللتخط طل ا حنددلءل،ل ا بشددلالال بالددىل الت م دد ل -50
 .الب ن  ل

 .فىلالم   لتلال بال  ل غ بلال بال  ل(لإعتمللىإقتنلا ل )مح اللإحنل ىل -55

ل.معالةبامال بال  لةللق  اتلالح  م  ل النضل   لالمخت ن  -55
 

 :بٌانات اإلتصال بالقائمٌن على البرنامــــــج 

  حامد عبدالشافى هدهد / د.أ -1 
لع تلذلا قتنلالال بالىل ب  سلالاا بللالع م  لل ةب لمال

  حازم صالح قاسم/ د -2

 ع تلذلا بشلالال بالىلالم للال م  دلالةب لمال
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 برنامج األراضً والمٌاه
ل

 :أهداف البرنامج
خدب القدلابلل دىلإاابلللا لمدلالال بال د لة ندلءلللةح دثل حقدددللالدااا هدافلالةب دلمالإلدىل

عفضدداللا ددتخااملل مدد ابالا بضدد  ل المل  دد ل الة   دد لا الا ضددبابلةت دد لالمدد ابال قددلابلل ددىلقددباءلل
فدىللالقلةتد ل المتغ دبللل م دل باللم دتحاقلتلالعندبالع م د للل حااثلالم تقة  علة لءالل دىلالمعط دلتا

مطةقدللل مةدلاالا حندل   لل التح  دالالم طقدرلفدرلللالح  ال الح  الالةا   لإ علا قلابلل ىللال بال ل
ل. قلابالل ىلالت لفسلة  دلالعمالالمح رل ا ق  مرلبنال تح  الالمشل ا

ل

 : الة قسم األراضًرس
فددرلمعددلالا باضددرللالمح ددرل لالددا لىللتنددىلةلحت لعددلتل دد دلالعمددالإلددااال دد اابلمتم دد ل

خامد لالمعتمدولفدىلمعدلالتطة ق د لالةحد ثلالإعدباءللفدىل قلابللل ىلا تخااملا    بلالع مىل الم ل ل

ل.ل ت م  لالة   
ل

 : رؤٌة قسم األراضً
المح درل لالدا لىللفدىللعلل دالإحت لعدلتل د دلالعمداا بتقلءل التم  لفرلإلااال د اابلم ة د

ل.معلالتللتطة قلتلل  ملا باضرل الم ل ل

ل

 مجاالت العمل
علمع لالم ند بللةمعبفد لمتط ةدلتلال د دلالخدلبعرلل–    لال بال لل– هتملق ملا باضرل

لب دلماالةالمعدلالتلالمخت ند لالتدرل م داللخب عدرللح دثلتدملحندب.للخب عرلةب لمالا باضرل الم دل 
ل:لالعمالةهلل الترلتشما

   ال مل فلالح  م. 

 مل فلالقطلعلالخلا . 

 المت  ط لالمشلب ولال بال  لالنغ بل . 

  المشلب ولال بال  لالت م   لال ةب. 

ل
 ف ملل  رلا دتعبا للهدذ لال مدل فلالمتلحد لةللمعدلالتلالمخت ند للخب عدرلالةب دلمالةعدالالتخدبال

ل: الترلتشما

 : ةالوظائف الحكومٌ( 1)
فبنددد للمدددالفدددرلالعا دددالمدددالال مدددل فلالح  م ددد لالتدددرلت تمدددرلل عا دددالمددداللالةب دددلمالخب عدددرل

ل:لال  اباتلم هل

 ًوزارة الزراعة واستصالح األراض : 
لالعمع لتلال بال   -

 مشلب ولا تنالرلا باضرل -

 .(ة  لالت م  ل ا تملالال بالر)الة   لال بال  ل -

 .مبا  لالةح ثلال بال   -

 .لشلب ولالح  م  لالتلةع لل  ابللال بال  العا المالالم -

 .لا ااباتلال بال   -

 عق لملحمل  لا باضرلة  ابللال بال ل -

 وزارة التربٌة والتعلٌم : 
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  اءلالتع د ملا ةتداا رلا لا لدااارلع لالقدل  رلالعدلملع ل)ماب  الفرلالمعلالال بالرل -
 (الن ر

 وزارعة الصناعة واإلستثمار : 

 .لمنل ولا  مال -

 .ل ولال  مل  لتمنل -

 . العا المالالمنل ولالتلةع لل  ابللالن لل  -

 وزارة الري والموارد المائٌة. 

 .مشبف ال مه ا  ال بال  الفرلمعلالالبرل النبفلال بالر -

 وزارة البٌئة: 

 .لمشبف ال مه ا  ال بال  الفرلمعلالخام لالة    -

 ًوزارة التعلٌم العالً والبحث العلم: 

 .ل لةللعلمعلتلالمنب  مع ا الة   لتلال با -

 .ةلحق الةللمب  لالق مرلل ةح ث -

 وزارة العدل 

 خةباءل بال  ال -

 داخلٌةوزارة ال 

 الم طحلتلالمل    -

 وزارة الشباب والرٌاضة 

  لااالعباضرلالماللبل -

 المحلٌات: 

 .مشبف ال مه ا  ال بال  الفرلالمعللسلالمح   لةللماال القب  -

ل.مط  بلةأغ بلال مل فلالح  م  لةمخت فل  اباتهلل الم ل ةب لمالا باضرل ملل ع  علعالخب ال
ل

 :وظائف القطاع الخاص( 2)
ل: الترلتشمالمشلب ولالقطلعلالخلالفرلمخت فلمعلالتهللال بال  لمقا

 مشلب ولا تنالرلا باضرلةللم لطدلالعا الل 

 مشلب ولإ تلالالشتالتلفل ه ل خضب ات. 

 .إل ل...........ة   لل–مقالشب لتلت   عب ال -

 (.ال ع   )مشلب ول بال لالم طحلتلالخضباءل 

 .إل ...............لمقالشب  لة   ل -

     مشلب ولإ تلال ةلتلتلال. 

 (. تن حل مشلب ولنغب ) ةرلم تشبللل ىلالطبدلال ب ع ل -

 مشلب ولا تعلبلفرلا  مالل المة ااتل الةذ ب. 

 .إل .ل.......ط ة لل–الننللل–الشب  لالا ل  للأل مالل:لمقا -

 لمشلب ولتا  بلالمخ نلتلال بال  ل تح   هللإلرل  الالع ل ملالة ارلن للر. 

 ل العا المالالمشلب ولال بال  لال ةب لفرلالمعلالال بالر. 

 :مشارٌع زراعٌة صغرى تناسب حدٌث التخرج ومحدودي الدخل منها( 3)
   لالن بلال بال

     مشتال ةلتلتلال. 

 ال  مشلب ولتا  بلالمخ نلتلال ب 

  ل.مشلب ولا تنالرلا باضرلالخلن
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 العا المالالمشلب ولالنغب لفرلالمعلالتلال بال  لالمخت ن ل  

ل
الشدا المددالقةدالالا لد لةمشدلب ولالت م د للال بال دد ل التدرل د فلتندتحلآفددلدللاالةتمدلملدال للل دىل

ل.عا الللخب الالةب لمالل عمالةهل

ل
لالعمالةهللالةب لمال م اللخب عرل ةعالعالتعبف للل ىلالمعلالتلالمخت ن لالترل

 ما هً درجة كفاءة الخرٌج حتى ٌستطٌع العمل فً أحدى هذه المجاالت؟: السؤال هو

ل

 : ال بد أن ٌتصف الخرٌج باآلتً: أوال
 عال   اللا لالخب الع لسل مبرلفرلمعلالتخننع. 

ل(ةعالالتخبا سلال مب  لالترل حتلعهلل عبلل ىلالطللبلا ةتململةملل اب علمالا ح ثل) -

 مدالابا دلتلل تبةد ل الم دل ل)فرلمعلالالتخنداللة ل لابا  ل لف  لةللعل بلالعم رل التطة قى

 .ل( الة   

 (ح ثلاللةالل طللبلعق لءلالابا  لالعمالة ن علل ىلا عه للع لالتطة دلالحق ر) -

 عال   اللا لالطللبلف بلللالعمل الال  دلالخلبعرلفرلتخننع. 

 ةعاللتخننلتلعال   الالخب الم م. 

 (ح ثلل حملعالالتخنالالاق دل ق الفبالالعمالةلل  دلالخلبعر) -

   عال   الالخب الم ةال ن  للل ىلالباللملل طبرلل  علمالع    لفرلالمقلةالتلالشخن. 

ل– تاب ةددعلل ددىللغدد لالحدد ابل الم لقشدد لل– ذلدد لمددالخددالالتاب ةددعلل ددىلا ختةددلباتلالشددن   ل -
 . حالالمش الت

 الخب الت م فلمللتملابا تعلل ىلعب لال اقوعال  تط ول. 

 عال   الالخب القلابلل ىلالتع ملالذاتر. 

 حتىل ت ط ولتحا ثلالمع  م ل ا طالعلل ىل المللة لحا ثلفرلمعلالتخننع -

ل

 . فً رفع كفاءة الخرٌجٌن لمواجهة سوق العملبرنامج األراضً والمٌاه دور : ثانٌا

مدولالتب  د ل.ل)التاب سلةهللةملل تط ةعلال  دلالخدلبعرتط  بلالمقبباتلالابا   ل طب ق ل (5)
ل(.ل ىلالع ءلالعم رلمالالمقبب،ل التعلببلالتطة ق  ل البحالتلالع م  

 .ت ل  لالطالبل ةم  لالتاب بلالن نرل البحالتلالع م  لالم عه لل   دلالخلبعر (5)

ب المددالعةم دد ل  ددلبللالمعددلب لال بال دد لالمتخنندد لالتددرلت  ددولمددااب لالطللددبل الخدد (3)
 .خالالإطاللعلةنن لم تمبللل ىل المللة لعا ا

ل–مدالشدب لتل.ل)البةطلة ال    لال بال ل اله  لتلال بال ل  اءلح  م  لع لقطلعلخدلا (4)

 (.إل ...لمنل ولل–م ابعلخلن ل

 ال دد دلالخددلبعرلمددالخددالالالدد للب  ددلءل مددا برلةددذ للالةب ددلمات ط ددالالمشددلب  لةدد ال (5)
.ل المدد تمباتل  ب لالعمددال المعددللسلالمخت ندد لةلل   دد اله  ددلتل الشددب لتلل مدد تمباتل

لال للل ىلإم ل   لال تهملمالخالالالمقبباتللت ل  لالطالبلةمدلل ق مد الةدعلمدالعلمدلال
 .لةلل  دلالخلبعرلفرلالمعلالتلالمخت ن 

ل

 :المراسلة
ل.منبل–الم ن بللل–علمع لالم ن بللل–    لال بال لل–ا باضرللل  ملق م

ل(050)ل5545594ل-5536005ل-5564606:لت  ن ا

ل(050)ل5545564ل–ل5555644:لفل س


