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وتيجة استطالع رأي أراء كافة األطراف المعىية عه مواصفات خريج بروامج األراضي والمياي
/1/1/4ب -إظهار دراية ووعيا بدور المهندس الزراعي في المجتمع.
/2/1/4ب -إدارة وتوظيف الموارد الزراعية
/3/1/4ب -إدارة المنشآت الزراعية.
/4/1/4ب -استخدام التكنولوجيات المالئمة؛ لمعالجة المشاكل :الفنية ،واالقتصادية في مجاالت الزراعة.
/5/1/4ب -إظهار قدراته المهنية بشكل جيد.
/6/1/4ب -المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
/7/1/4ب -إظهار الوعى بالقضايا :القانونية واألخالقية واالجتماعية ذات الصلة بالزراعة.
/8/1/4ب -إظهار قدرته على تطوير أدائه ،مؤهال للتعلم الذاتي والمستمر.
/9/1/4ب -االلتحاق ببرامج الدراسات العليا والعمل في المجال البحثي.
/11/1/4ب -يقيم خصائص التربة والمياه وتحديد انماط االستخدام الزراعي المناسب لها تحت الظروف البيئة المختلفة.
/11/1/4ب -يحافظ علي التربة من التدهور والمياه من التلوث ما اجل بيئة نظيفة وزراعة مستدامة.
/12/1/4ب -يستخدم االسس العلمية والتكنولوجية المناسبة لحصر وتقسيم االراضي وتحديد انماط استخدامها.
/13/1/4ب -يشارك في ادارة مشروعات استصالح واستزراع االراضي.
/14/1/4ب -يشارك في ادارة الموارد المائية وان يعمل علي ترشيد استخدامها.

المعيار
) يتصف خريج بروامج األراضي والمياي باآلتي)
اظٓبس دساٌت ٔٔػٍب بذٔس انًُٓذط انضساػً فً انًجخًغ.
اداسة ٔحٕظٍف انًٕاسد انضساػٍت
إداسة انًُشآث انضساػٍت
اعخخذاو انخكُٕنٕجٍبث انًالئًت؛ نًؼبنجت انًشبكم :انفٍُت،
ٔاالقخصبدٌت فً يجبالث انضساػت
إظٓبس قذساحّ انًٍُٓت بشكم جٍذ
انًحبفظت ػهى انًٕاسد انطبٍؼٍت ٔانخُٕع انبٍٕنٕجً
إظٓبس انٕػى ببنقضبٌب :انقبٍََٕت ٔاألخالقٍت ٔاالجخًبػٍت راث
انصهت ببنضساػت
ي إظٓبس قذسحّ ػهى حطٌٕش أدائّ ،يؤْال نهخؼهى انزاحً ٔانًغخًش
االنخحبق ببشايج انذساعبث انؼهٍب ٔانؼًم فً انًجبل انبحثً
ٌقٍى خصبئص انخشبت ٔانًٍبِ ٔححذٌذ اًَبط االعخخذاو انضساػً
انًُبعب نٓب ححج انظشٔف انبٍئت انًخخهفت.
ٌحبفع ػهً انخشبت يٍ انخذْٕس ٔانًٍبِ يٍ انخهٕد يب اجم بٍئت
َظٍفت ٔصساػت يغخذايت
ٌغخخذو االعظ انؼهًٍت ٔانخكُٕنٕجٍت انًُبعبت نحصش ٔحقغٍى
االساضً ٔححذٌذ اًَبط اعخخذايٓب
ٌشبسك فً اداسة يششٔػبث اعخصالح ٔاعخضساع االساضً
ٌشبسك فً اداسة انًٕاسد انًبئٍت ٔاٌ ٌؼًم ػهً حششٍذ اعخخذايٓب

مدير البرنامج
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عميد الكلية
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https://docs.google.com/forms/d/1GhhxONAVVDufwO4QgLCbmOUybrqEQlJuGPQ1nkIGucY/edit

