
   

 

  
              

 
 

بالقيم الالزمة للممارسات املهنية والريادة في  مينواملهارات الكافية ومل باملعارف مؤهلين ومسودين خريجينإعداد : "وقاية النبات رسالة برهامج

ً وقاية النباتمجال 
 
ًًو والتي ثلبي التطلعات املجتمعية محليا

 
 "إقليميا

 برنامج وقاية النبات
 مقدمة عن الربنامج:

 البرنومج  هواا حقو ين  نالجبيواات النبومت نأجورا  الحشوراتهو   جتكمجمو  تخصصومتثالثو   جون النبومت نقميو  برنومج  يتكونن
 نالكيجيمئيو  نالحينيو  نالطبيعيو  الثقمفيو  الجفومهيم عمو  نالتركيو  نالبيئيو  البينلنجي  العمنم في نالجفمهيم الجعمرف بين التكمجل
 اآلفومت نتشومراراسو  إ طور  البرنومج  هواااراسو   نتؤكوا. قتصومايما  ن  بيئيوم نالجالئجو  الججايو  الجكمفحو  طور  أفضول إليجوما

 النبومت نقميو  فو  العجول لججومل بمإلضومف  .اإلصومب  حومتت فوي نالعوالج نالتشوخي نالنقميو   نجسوببمت امجورا  النبمتيو 
 التجومر  ناإلنتومج ال راعيو  الكيجمنيومت صونمعمت لتشوجل تجتوا البرنومج  هواا خريجو  فيوتنظ فور  فونن اآلفومت نجكمفحو 
نتومج نالتو  تشوجل الطفيميومت نالجفترسومت الحشوري  نجسوببمت امجورا  الحينيو  الجكمفحو  عنمصورل الجكثوف نتربيو  كول جون  نا 

 جحطومتبمإلضومف  إلو  جعمهوا ن  الجبيواات جتبقيومت تحميول نجعمجول الجبيواات نتجومرة نجنتجومتمم الحريورايواان ن  العسول نحل
 .الجتخصص  ال راعي  البحنث

 رؤية الربنامج:
نتطبيقمتموووم إلعوووااا كوووناار  راعيووو  جتخصصووو  نجؤهمووو  الحشووورات نأجووورا  النبووومت نالجبيووواات رتقوووما نالتجيووو  فووو  عمووونم إلا

 . ال راع براج  نقمي  النبمت عم  جستنى كميمت جن أفضل البرنمج   صبحيحتيمجمت سن  العجل لإلجسميرة 

 رسالة الربنامج:
بملقيم الال ج  لمججمرسمت الجمني  نالريماة في ججمل  جيننالجممرات الكمفي  نجم بملجعمرف جؤهمين نج ناينخريجين إعااا "

قميجيم  ن  نالتي تمبي التطمعمت الججتجعي  جحميم   نقمي  النبمت  "ا 

 برنامج وقاية النبات:أهداف 
 لمتنبؤ لإلصمب  بمآلفمت نجسببمت امجرا  النبمتي  Modelingإكتسمب القارة عم  عجل خطط نبراج   .1
 جن اإلصمب  بمآلفمت الحشري  نالحيناني  نجسببمت امجرا  النبمتي نضع الخطط الجنمسب  لمنقمي   .2
الجبنيوووو  عموووو  اإلاارة الجتكمجموووو   تصوووجيم بووووراج  جكمفحوووو  اآلفوووومت الحشووووري  نالحينانيوووو  نجسوووببمت امجوووورا  النبمتيوووو  .3

   Integrated Pest Management (IPM)لآلفمت
اارة الجنمحل نتربي  اياان الحرير ناإلنتمج ال .4 جكثوف لعنمصور الجكمفحو  الحينيو  نتجومرة الجبيواات نجعمجول تخطيط نا 

 تحميل جتبقيمت الجبياات نالعجل ف  الجراك  العمجي  الجتخصص  نجحطمت بحنث نقمي  نأجرا  النبمتمت.
 تطنير أااا الخري  نأن يكنن له القارة عم  التعمم الااتي نالجستجر .5
 جناكب  جتطمبمت سن  العجل ف  ججمل جكمفح  اآلفمت .6
 تأهيل الطملب لاللتحم  بملاراسمت العميم نالعجل ف  الججمتت البحثي  .7
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 جماالت التدريب امليدانى إلعداد اخلريج:
 لمتعموويم افعووه طريوو  عون الطملووب نقووارات جناهوب نتنجيوو  الكميوو  رؤيوو  جوع لتتنافوو  البرنوومج  لطوالب التاريبيوو  الخطوو  نضوعت
 يتوناام بوه خوم  اسوتثجمرى جشورنع إلاارة يؤهموه الواى امجور ناإلتصومل  ناإلختوراع اإلبتكمر عم  نتشجيعه نالتعمنن  الاات 

 الواخل ن يوماة البطملو  جون الحوا إلو  بوانر  يوؤاى اتبتكومر ججوم عمو  قومار صغير كجنت  نفسه عم  جعتجاا   اإلقميم حمج  جع
 .لألفراا الجعيش  جستنى نرفع القنج 

 مت ختطيط الربنامج التدريىب ليشمل:        

         نصنمعي  بحثي  جممت إل  رحالت .1
          بملكمي  الجعني  البحثي  لألقسمم نالج رع  جعمجل .2
 نشركمت بأفراا خمص  إنتمج نصنب ج ارع .3

  يمرات لجعمجل اإلكثمر الكج  لعنمصر الجكمفح  الحيني     .4

نأعووورا  اإلصووومب  بمآلفووومت نجسوووببمت امجووورا  النبمتيووو  إلووو  جمنوووب التطبيووو   ال يووومرات الحقميووو  لجشووومهاة جظووومهر .5
عااا التركي ات الجختمف  لمجبياات .  الحقم  ناآلآلت الجستخاج  نالعناجل الت  تؤثر عم  كفماة إستخاام نا 

  يمرة الجصمنع الخمص  بننتمج الجبياات نتعبئتمم نخمطمم  .6

  يمرة جراك  تحميل جتبقيمت الجبياات  .7

 يمرة كميمت ال راع  ف  الجمجعمت الجختمف     .8

  يمرة الحجر ال راع  لجينمئ  اجيمط ناتسكناري  .9

 جماالت العمل:
 .ال راع  لن ارة التمبع  البحثي  نالجحطمت الجعمها .1
 .نالانلي  الجحمي  الخمص  ال راعي  الشركمت .2
 شركمت أن بأفراا الخمص  نالصنب الج ارع .3

 . راعي  استثجمري  جشرنعمت إاارة .4
 . راعي  استشمرات جكتب إاارة .5

 العجل ف  جعمجل اإلكثمر الكج  لعنمصر الجكمفح  الحيني  .6

اارة الجنمحل نتربي  اياان الحرير .7     إنشما نا 

عااا براج  الجكمفح  .8  جكمفح  اآلفمت حقميَم نا 

 العجل ف  جصمنع الجبياات  .9

 العجل ف  جعمجل تقاير جتبقيمت الجبياات  .11

  ف  الجبياات العجل ف  اإلتجمر .11
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