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أوالً :نشأة الكمية وتطورىا:
خمفية تاريخية:

أنشئت جامعة أم درمان اإلسبلمية في الربع األول من القرن الثالث

عشر اليجري نحو سنة 1231ىجرية ،وفي بداية القرن العشرين الميبلدي

نحو سنة 1091م ،وعمى يد قيادات العمم والفكر اإلسبلمي بالسودان تحت
اسم المعيد العممي ،وقد منح اإلجازات لمعمماء حتى عام 1011م في العام

1013م الموافق العام 1223ىـ وضعت الجامعة في صورة حديثة ،وصارت
تنمح الشيادة العالمية ومر اسميا بتغيرات إلى أَن انتيت التسمية بالجامعة

اإلسبلمية حيث كانت في بدايتيا مقتصرة عمى الدراسات العربية واإلسبلمية،
وكان ذلك عقب ثورة أكتوبر 1091م  ،ثم صدر قرار في عام 1099م

بتحويميا إلى كمية الدراسات العربية واإلسبلمية فقط وروجع ىذا القرار في عام

1093م وعادت الجامعة اإلسبلمية .ويتمتع أعضاء ىيئة التدريس

ومساعدوىم والطبلب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العممي في إطار القانون
والدستور.

قامت كمية الزراعة إثر قرار بأيمولة كمية الدراسات الزراعية بـ (أبو

نعامة) لمجامعة اإلسبلمية في عام 1001م ،والجدير بالذكر أن كمية أبونعامة

كانت تمنح درجة الدبموم في العموم الزراعية .وتم قبول أول دفعة في عام

1001م ليدرسوا أربع سنوات ثم يتخرجوا بدرجة البكالوريوس العام في الزراعة

مع امتياز درجة الشرف لمطبلب المتفوقين وفق لوائح الجامعة .واستمرت

الدراسة بأبي نعامة (جنوب مدينة سنجو بالنيل األزرق) حتى عام 1003م،
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حيث صدر قرار بأيمولة مباني كمية الدراسات الزراعية بأبي نعامة لجامعة

سنار الوليدة ،ومن ثم تحويل الدفعة التي قبمت إلى المدينة الجامعية
بالفتيحاب في عام 1002م حيث حمت الكمية ضيفا عمى كميات الجامعة

القائمة آنذاك ،ودرس الطبلب في قاعات كميات الشريعة ،أصول الدين ،وكمية
الطب والعموم الصحية .وتم قبول الدفعة األولى من الطبلب الذين درسوا
بالمدينة عام 1001م .وذلك بعد انعقاد ورشة العمل الخاصة بالمناىج في
المدينة الجامعية في مايو 1001م ،وتم اعتماد تسعة أقسام متخصصة بنظام

التخصص المبكر ،وىو من أَحدث األنظمة في الجامعات العربية .بحيث يتبع
الطبلب إلى األقسام اآلتية فور قبوليم-:

 /1قسم إكثار النبات.

 /3قسم إنتاج المحاصيل.
 / 2قسم الزراعة الصحراوية.

 /1قسم أعمار المنظر الطبيعي.

 /5قسم التنمية الريفية.
 /9قسم إنتاج األلبان.

 /9قسم إنتاج الدواجن.1099
 /9قسم الصناعات الغذائية.
 /0قسم األسماك واألحياء المائية.

في عام 1005م اكتممت الفرق األربع بالكمية ،وذلك بعد إتاحة

الفرصة لمحاصمين عمى درجة البكالوريوس ،وفي عام 1001م تم قبول أول
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دفعة من الطالبات الحاصبلت عمى الدبمومات الوسيطة لمتصعيد لدرجة

البكالوريوس.

في العام 1009م تم تشكيل لجان عممية من أساتذة الكمية ،ومن

خارج الكمية لمراجعة النظام التعميمي بالكمية أقساماً ومناىجاً حيث خمصت
أعمال ىذه المجان إلى تعديل أقسام ومناىج الكمية باعتماد نظام الخمس

سنوات بدال من نظام التخصص المبكر(األربع سنوات) ،وعميو تم تعديل
أسماء بعض األقسام ،واضافة تخصصات جديدة وحذف أخرى لتتوافق مع

ىذا النظام الذي يمنح بكالوريوس الشرف في خمس سنوات عمي أن يدرس

الطبلب في جميع التخصصات الفرقة األولي ،والثانية ،والفصل الدراسي
الخامس في الفرقة الثالثة بصورة مشتركو حيث يبدأ التخصص في الفرقة

الثالثة (الفصل الدراسي السادس) ،وقد تم تعديل األقسام تحت األسماء التالية:
 /1قسم اإلنتاج الحيواني.

 /3قسم عموم وتقانة األغذية.
 /2قسم عموم المحاصيل.
 /1قسم البساتين.

 /5قسم االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.
 /9قسم زراعة المناطق القاحـمة والصحراوية.
 /9قسم اعمـار المنظر الطبيعي.
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 /9قسم إنتاج الدواجـن.

 / 0قسم وقاية المحاصيل.
 /19قسم اليندسة الزراعية (يفتتح ىذا العام).

 /11قسم األسماك واألحياء المائية (مجمدة الدراسة بو حالياً).
األقسام الحالية بالكمية:

م

اسم القسم

االسم المعدل

0

عموم المحاصيل

إنتاج

2

البساتين

/

2

وقاية المحاصيل

وقاية النباتات

4

Landscape
عمارة المنظر الطبيعي
اعمار المنظر الطبيعي
Architecture
القاحمة زراعة األراضي الجافة Dry land and Desert
المناطق
زراعة
Agriculture
والصحراء
والصحراوية
Animal Production
/
اإلنتاج الحيواني

5
6

الحقمية

االسم بالمغة اإلنجميزية
المحاصيل Crop

Field
Production

Horticulture
Plant Protection

7

إنتاج الدواجن

/

Poultry Production

8

عموم وتقانة األغذية

/

9

الزراعي

والتنمية /

Food Science and
Technology
Agriculture
Economic and Rural
Development
Agriculture
Engineering

االقتصاد

الريفية

 01اليندسة الزراعية

/
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إدارة الكمية:
يتولى إدارة الكمية عميد الكمية ومعاونوه نائب العميد ونائبة العميد

(مركز الطالبات) إضافة إلى رؤساء األقسام العممية ومسجل الكمية .وفي

الجانب اإلداري يتعاون العميد ومسجل الكمية والمراقب اإلداري ومساعديو.
وتتعاون ىذه اإلدارة في متابعة سير الدراسة ،وتييئة البيئة المناسبة لمتحصيل،

وفي عرض موضوعات الكمية عمى مجالسيا وتنفيذ ق ارراتيا ثم عرض

المشاكل المعروضة عمى مجمس األساتذة الموقر ومتابعتيا.

عمداء الكمية:

توالى عمى ميام عمادة الكمية السادة:

 /1د .صبلح الدين محمد عمي عبود (مؤسس الكمية1009- 1009م).
 /3د .عثمان حسن محمد عمي 3991 – 1009م.
 /2د .صديق محمد الحسن  3993 – 3991م.

 /1د .محمد أَحمد عيسي ساتي  3993حتى سبتمبر  3999م.

 /5د .حسن خوجمي محمد سميمان سبتمبر  3999م حتى يونيو 3911م
 /9د .محيي الدين جمعة عبد اهلل محمد يوليو  3911وحتى اآلن.
نواب العميد:

توالى عمى ميام نائب العميد السادة:

 /1أ .الشيخ عثمان القاضي  1009 – 1009م.

 /3د .محمد المرتضي حسن أَمين  3999 – 1009م.
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 /2د .تاج السر حسن محمد أَحمد  3991 – 3999م.
 /1د .الصديق شمعي ىباني  3999 – 3991م.

 /5د .الرشيد صديق لبس سبتمبر  3999م حتى يونيو 3911م.
 /9د .محمد عثمان عيسى محمد يوليو 3911م وحتى اآلن.
أىداف كمية الزراعة:
تعمل الكمية وفقاً لطبيعة الدراسة بيا عمى تحقيق األىداف العامة

لمجامعة ،وتحقيق أىدافيا الخاصة بيا التي تتمثل في:

 .1تخريج الزراعي العالم باألساليب الزراعية ،والبيئية الصحيحة
المتفاني في خدمة مجتمعو المحتسب هلل تعالى سواء في

المستوى الجامعي ،أو فوق الجامعي.

 .3تخريج الزراعي القادر عمى االستخدام الصحيح لمموارد
الطبيعية ومعاممتيا كموارد متجددة ،وذلك من أجل تحقيق

عمارة األرض وخدمة المجتمع وتطوير الوطن.

 .2متابعة التطور في المعارف الزراعية والبيئية والمساىمة في
اإلضافة إليو عن طريق البحوث والدراسات فوق الجامعية.

 .1تنمية روح العمل الجماعي وسط الطبلب كوسيمة راقية لئلنجاز
العممي.

 .5المساىمة في نشر البحوث الزراعية بالمجبلت العممية والكتب
وتوثيقيا ،النشرات ،و الكتاب الجامعي.
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 .9المساىمة في تنمية المجتمعات الريفية وخاصة الفئات
الضعيفة منيا مثل قطاع نساء الريف.

موقع الكمية:
تقع كمية الزراعة في الجزء الجنوبي الشرقي في المدينة الجامعية بأبي

سعد وتقع مباني الكمية الخاصة بالطالبات بمركز الطالبات بالثورة  ،وتعتبر

كمية الزراعة  ،جامعة أم درمان اإلسبلمية ىي الكمية الوحيدة عمى الضفة

الغربية لمنيل.

مزرعة الكمية:
تقع مزرعة الكمية جنوب موقع الكمية الحالي ،وتبمغ مساحتيا نحو 59

فداناً .تم تخصيص حوالي  39فداناً لتكون بستاناَ لمكمية وتمت زراعة بعض

أنواع الفاكية وفق خطة معمومة بالبستان وبقية المساحة خصصت لممحاصيل

الحقمية ،كما تم تخصيص مساحة لكل قسم إلجراء بحوث األساتذة ،ومشاريع

تخرج الطبلب ،والحقول اإليضاحية لمتدريب .كما أَن ىناك مساحة مقدره
لقسمي اإلنتاج الحيواني والدواجن إلنشاء الحظائر المطموبة.

نظام الدراسة:

تتبع الكمية النظام الفصمي (العام الدراسي يتكون من فصمين
دراسيين) ،وىو النظام المعتمد لكميات الزراعة بالجامعات السودانية من قبل
لجنة الدراسات الزراعية بو ازرة التعميم العالي والبحث العممي .الفصل الدراسي

يمتد لفترة  15-13أسبوعاً التشمل فترة االمتحانات ،يحصل الطالب عمى
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بكالوريوس الشرف في خمس سنوات ( 19فصول دراسية) خمسة فصول

دراسية عامة ،وخمسة أخرى بالتخصصات الدقيقة باألقسام.
خصوصية الكمية وتميزىا:
تنفرد بالتخصصات اآلتية:

 /1عمارة المنظر الطبيعي.

 /3زراعة األراضي الجافة والصحراء.
 /2إنتاج الدواجن.

 /1األسماك واألحياء المائية (مجمد).
عدد الساعات المعتمدة:

يتراوح عدد الساعات المعتمدة لمتخصصات في األقسام المختمفة بين

 199 - 199ساعة لبكالوريوس الشرف.

ثانياً:أىمية تطوير المناىج

التطور المستمر لمعموم في ظل التكنولوجيا الحديثة باإلضافة إلى

ازدياد احتياجات اإلنسان ورغباتو في ظل الزيادة الكبيرة في التعداد مع
التنافس عمى مصادر الغذاء ،كل ىذا المجموع المترادف من التغيرات الشك

أنيا ليا أَثرىا الكبير في سوق العمل (مصانع ،معامل ،شركات،
ومزارع...إلخ) .يتطمب ىذا األَمر من الكميات المتخصصة باعتبار أنيا الرافد
الرئيسي لمكوادر البشرية المؤىمة المممة بواقع اإلنسان واحتياجاتو أن تتوقف

بين الحين واآلخر لمراجعة وتقييم وتقويم مقرراتيا ورسالتيا لمعرفة مدى
9
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مواكبتيا لمواقع  ،بل ومدى أثرىا عميو ،لذا كانت ضرورة تطوير المناىج كل
خمس سنوات كنيج متفق عميو عالمياً.

فيما يختص بتطوير مناىج الكمية تم تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب عميد

الكمية وانحصرت مياميا في ما يمي:
 -مراجعة تسمية األقسام.

ـ مراجعة المقررات وتنقيحيا.
(مقترحات التعديبلت الخاصة بكل قسم من أقسام الكمية فيما يختص بالبندين

أعبله مرفقة مع الخطة الدراسية لكل قسم).
ثالثاً :أىداف عممية تطوير المناىج:

 -1اإللمام بالمستجدات العممية في العموم الزراعية.
 -3مواكبة حاجة سوق العمل.

 -2تخريج كوادر ذات كفاءات ،وميارات عممية وعالمية.

رابعاً :المجان التي شكمت لعممية تطوير المناىج

تم تكوين لجنة تطوير مناىج الكمية بالقرار رقم ( )11بتاريخ

 3911/11/11م ،وكانت المجنة مكونة من اآلتية أسمائيم:
د .محمد عثمان عيسى (رئيس المجنة).

بروفسور صبلح الدين محمد عمي عبود (نائب لرئيس المجنة).
أ.د /حسن سميمان إبراىيم.

أ.د /الريح النعيم الحاج.

د .محمد أحمد عيسى ساتي.
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د .أحمد محمد الحسن.

أ .عمر محمد الكامل (مقرر).

وتمخصت ميام المجنة في اآلتي:
 .1مراجعة األقسام بالكمية.

 .3مراجعة المقررات الموصى عمييا من المجنة.

 .2مراجعة ىيئة التدريس ،وتسكينيا في األقسام ،والمقررات بالكمية حسب
التخصص الدقيق.

 .1باإلضافة الى تسع لجان متخصصة لكل قسم لممراجعة األولية لمنيج
القسم ،ومن ثم رفع تصورىا بعد عقد ورشة عمل مصغرة ثم اإلستعانة
فييا بخبراء خارجين.

خامساً :عدد أعضاء ىيئة التدريس الذين شاركوا في عممية التطوير.

شارك كل أعضاء ىيئة التدريس بالكمية [ ]191أستاذ في عممية

التطوير من خبلل الورش والمجان المتخصصة لؤلقسام والورش الكبرى.
سادساً :المصادر التي تم من خالليا تطوير المناىج.
 .1موجيات الخبراء.

 .3االستعانة بمناىج الكميات النظيرة داخل الببلد وخارجو.
 .2االنترنت.

 .1المراجع العالمية المواكبة.
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سابعاً :الخبراء الذين شاركوا في عممية تطوير وتحديث المناىج:

 .1أ.د.يس محمد إبراىيم دقش ـ كمية الدراسات الزراعية – شمبات ـ
جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.

 .3د.إبراىيم عمي إسحق ـ أستاذ بقسم الوراثة وتربية الحيوان ـ كمية
اإلنتاج الحيواني  -جامعة الخرطوم.

ثامناً :القضايا ذات الصمة بالمناىج والتي تم استصحابيا وبحثيا إثناء عممية

التطوير:

استصحاب الكمية في عممية تطوير المناىج.

 .1المسؤولية المجتمعية.
 .3وطرق التدريس.

 .2أخبلقيات المينة.

 .1طرق التقييم التقويم.
تاسعاً :ما تم تطويره في مناىج الكمية حذف  /إضافة  /تعديل:

التطوير في المنيج الجديد:

مراحل تطوير مناىج كمية الزراعة تم بصورة دقيقة جدا ومتأنية ومراجعات
عديدة ومقارنات مع مقررات الكميات النظيرة داخل السودان وخارجو لضمان

الجودة العالية والمواكبة ،كما تم مراجعتو من قبل أساتذة أكفاء ذوي خبرة في

تطوير المناىج فكان لمردودىم واشاراتيم فائدة عظيمة وممموسة عمى منيج

كمية الزراعة .عموما يمكن اختصار ما تم في النقاط التالية:
-

تم تفادي جميع نقاط الضعف السالفة الذكر.
12
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تم معالجة ساعات المقررات المعتمدة وتخفيضيا لنيل بكالوريوس

الشرف حتى تكون مناسبة

لمقياس العالمي ( 199 – 159س.م) والمحمي (الحد األدنى 199

س.م) واألمريكي ( 195س.م).
-

تمت إعادة ترميز المقررات وترقيميا بأسموب عممي بسيط وعممي.

تمت عممية التطوير بمنظومة متجانسة أسيم فييا كل أعضاء ىيئة

التدريس بالكمية

مخطط منظومة عمل تطوير المناىج:
المخرج
النهائي

اللجنة العليا
بالكلية

ورشة الكلية
المحكمون

التمهيدية
13
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 فيما يتعمق بمتطمبات الجامعة تم تخفيضيا إلى  19مقررات دراسية ( 39س.م)تماشياً مع توصية لجنة الدراسات الزراعية بو ازرة التعميم العالي التي تنص عمى
أن ال تتجاوز متطمبات الجامعة .%15

 -2تقويم المسؤولية االجتماعية لمناىج الجامعة:

 فيما يمي كمية الزراعة أثبت الخريجون كفاءة عالية ،وتميز في سوق العمل أماعمى الصعيد االجتماعي فنعتبر أننا مقصرون في دور الكمية تجاه سكان
المنطقة والمشاريع الزراعية (نباتية وحيوانية) المقامة في أم درمان عامة ،وفي

الريف الجنوبي خاصة ،إذ كان من الممكن تقديم الكثير من خبلل األساتذة

والطبلب في توصيل العديد من الرسائل اإلرشادية التى كان يمكن أن ينعكس
أثرىا اجتماعياً واقتصادياً عمى إنسان المنطقة ولكن يقف عائقاً أمام ىذا النوع

من الخدمات التمويل.

 -الصورة التي يمكن تخدم بيا الكمية المنطقة اجتماعياً يمكن أن تكون في صورة

زيارات ميدانية لمحقول والسكان ويمكن أن تكون في صورة إذاعة محمية Fm

تستطيع أَن تصل لكل بيت وكل مواطن.
تقويم مستوى اإلرشاد األكاديمي:

 اعتبرت الكمية مسؤولية اإلرشاد أو اإلشراف األَكاديمي عممية مكممة لرسالةالتعميم ،وىي بالتالي تتطمب متابعة الطالب خارج حجرات الدراسة والوقوف عمى
14
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وضعو من كل الجوانب (أكاديمية ،اجتماعية ،مالية ،حتى الجانب الديني
والسموكي) ،وذلك إليمان الكمية أن رسالة الجامعة المصبوغة بصبغة ديننا
اإلسبلمي الحنيف تجعل من دور األستاذ يتجاوز دور الممقن إلي دور األب،

األخ ،الداعية والمرشد.

لذا تبنت الكمية نظام اإلشراف األكاديمي وقامت بتوزيع الطبلب والطالبات

عمى المشرفين بواسطة لجنة الطبلب.

مراجعة ما تم إنفاذه من توصيات المؤتمر العالمي األول:

 .1محور محتوى مقررات المناىج :إنشاء قسم لميندسة الزراعية :تم تكميف
رسمي لؤلستاذة ميا أحمد عمي بمتابعة تجييز المنيج الخاص بالقسم

ببلء حسناً ،المنيج المطور مضاف
وكذلك جمب المعدات ،وقد أبمت فيو ً
ضمن المسودة الحالية َوتطويره.

 .3محور شكل المناىج وتنظيميا :ترفيع شعبتي المحاصيل والبساتين إلي
قسمي (محاصيل  -بساتين).تم بقرار مجمس الكمية وحالياً وردا كقسمين
منفصمين في المسودة.

 .2محور تطوير الوسائل التعميمية ومتطمبات تطوير المناىج" :إنشاء معمل
مركزي لمتحاليل الكيميائية :تم السعي في التوصية برفع فواتير المواد

واألدوات وقيمتيا المادية مع الحصول عمى دعم وتخفيض خارجي.
المستندات متأخرة لدى وكيل الجامعة لمدراسة منذ عدة أشير.
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مخطط خطواط سير تطوير المناىج:
اللجنة العليا :وضع الخطوط العريضة لألقسام لمراجعة
البند األول في المهام (تسمية األقسام).

اجتماعات األقسام

ورشة رقم  :5اللجنة العليا مع األقسام (قسمين في كل لقاء

ورشة رقم  4عرض أوراق األقسام (ورشة جامعة) برئاسة السيد الدكتور عميد الكلية

مخرجات البند األول وبداية المرحلة الثانية مراجعة وتطوير المناهج وتكوين
لجنة خاصة لفترة ما قبل التخصص وأخرى لمقررات قسم الهندسة الزراعية

تسليم مخرجات الورشة لرئيس اللجنة للمراجعة وإعادة التنسيق ودمج الملفات في
ملف واحد وتسليمه للمراجعين الخارجيين

استالم التقارير من المراجعين وتسليمها األقسام لتجهيز المناهج بالصورة النهائية
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مخرجات مراجعة المقررات بالكمية:
أ /تقويم فعالية نظام الدراسة :نظام الدراسة بالكمية ىو النظام الفصمي (يقسم العام
الدراسي لفصمين دارسين) ،ويتخرج الطالب ببكالوريوس الشرف في الزراعة

(بتخصصاتيا المختمفة) عمى أن يجتاز الطالب بنجاح عشرة فصول دراسية بما في
ذلك بحث التخرج .وىذا النظام ىو المعتمد لكميات الزراعة السودانية حسب دليل

كمية الزراعة األَنموذج بو ازرة التعميم العالي ،والبحث العممي السودانية.

ب /تقويم طرائق تقويم الطبلب :تم تبني ثبلث طرائق لتقويم الطبلب وىي
االمتحانات (التحريرية ،والتطبيقية باإلضافة إلى االمتحان الشفيي)
-2المعالجات التي تمت عمى المناىج بالكمية:
أ /نقاط الضعف في المنيج السابق:

-

بعض التكرار في المفردات مع اختبلف في مسمى المقررات.

-

عدم وجود مفردات بعض المقررات سواء في مرحمة ما قبل التخصص

-

عدم التوازن في توزيع الساعات الدراسية بين الفصول المختمفة.

أو داخل التخصصات.
-

بعض المقررات غير مكتممة المفردات بحيث تغطي احتياج الطالب

من المادة العممية ،وبالمقابل

ىناك إسياب فوق المطموب في بعضو اآلخر.

-

خمل في ترتيب المقررات حسب األسبقية.
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مقترح تعديل النظام الدراسي لقسم االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية

3913/3911

إن القسم قد ناقش ىذا األَمر وخرج بالتوصيات اآلتية:
أوالً :إِلغاء بعض المقررات الدراسية بعد التخصص:

إلغاء المقرر الدراسي (التنمية المستدامة) بالفصل الدراسي والدراسي السادس

وضمن في المقرر الدراسي (التنمية الريفية) باعتبار التنمية المستدامة مفيوم
جديد لمتنمية وليس مقر ار دراسياً .

ثانيا :تحويل مقررات دراسية من فصل دراسي:
 /0التنمية الريفية من الفصل الدراسي السابع إلى الفصل الدراسي السادس.
 /3التحميل اإلحصائي من الفصل الدراسي السادس إلى الفصل الدراسي
الثامن.

 /2االقتصاد القياسي من الفصل الدراسي العاشر إلى الفصل الدراسي
التاسع.

 /1األمن الغذائي من الفصل الدراسي التاسع إلى الدراسي العاشر.
 /9تحميل وتقويم المشروعات الزراعية من التاسع إلى العاشر.
ثالثاً :إضافة مقرر دراسي جديد:

(التنمية الريفية) وذلك ألىميتيا لطبلب االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.

د.محمد الفاتح محمد عثمان.
ع /أعضاء قسم االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية.

مقترح قسم زراعة المناطق القاحمة والصحراوية:
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 /0اسم القسم:
اقترح مجمس القسم تعديل االسم إلى (قسم استزراع األراضي الجافة

والصحراء)

 /3مقررات القسم المقترح إضافتيا:

يقترح مجمس القسم إضافة بعض المقررات وىي:

أ /اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمتصحر.

ب  /القوانين والمشاكل البيئية.

ج /إدارة الكوارث الطبيعية.

د /إدارة التربة والغطاء النباتي.

مبرر اإلضافة:

ألىمية المقررات السابقة الذكر لطبلب القسم وتطابق أىداف القسم والجدير

بالذكر أَن المقررات التي يقترح إضافتيا قد تم إعداد مفرداتيا بجانب وصف
كل مقرر ولم يتبق إال الترميز والترقيم.

مبرر الحذف:

بعد اطبلع مجمس القسم عمى مفردات المقرر المذكور  ،وجد القسم

موضوعين فقط تيم الطبلب وىما:

 /1حصاد المياه.

/3مصادر المياه غير التقميدية وتشمل المياه المالحة والمياه المالحة ،واعادة
استخدام مياه الصرف الصحي أما بقية المفردات فمقد وجد إنيا تدريس في

مقرر استزراع الصحراء والمناطق القاحمة ،ولقد تم االتفاق مع السيد قسم
19
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رئيس أعمار المنظر الطبيعي لتدريس الموضوعين السابقين الذكر ضمن
الثبلث محاضرات األولى في مقرر استزراع الصحراء ،والمناطق القاحمة.

تعديل أسماء بعض المقررات:
يقترح مجمس القسم تعديل بعض أسماء المقررات عمى النحو التالي :

أ /االستشعار عن بعد؛ ليصبح االستشعار عن بعد ،ونظم المعمومات

الجغرافية.

ب /أشجار المناطق القاحمة والصحراوية ليصبح أشجار المناطق الجافة.

ج /إنتاج محاصيل المناطق القاحمة والصحراوية ليصبح إنتاج المحاصيل في
المناطق الجافة.

د /إنتاج فاكية الصحراء ليصبح استزراع األراضي الجافة.
مقرح قسم بساتين

 .1مواد تم تعديل في االسم فقط:

 .3إنتاج المحاصيل البستانية لمصادر ،أصبحت الصادرات البستانية.
 .2إنتاج الفاكية أصبحت بستنة الفاكية.

 .1نباتات الزينة وتنسيق الحدائق أصبحت نباتات الزينة.
 .5إكثار المحاصيل البستانية وادارة المشاتل أصبحت إكثار المحاصيل
البستانية.

 .6مواد تم فصميا:
 .aإنتاج الفاكية أصبحت إنتاج الفاكية مستديمة الخضرة ،وانتاج
الفاكية غير مستديمة الخضرة (لكبر حجم المقرر).
20
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 .bآفات وأمراض المحاصيل البستانية أصبحت آفات المحاصيل
البستانية ،وأمراض المحاصيل البستانية (لكبر حجم المقرر).

 .cمواد تغير موقعيا من فصل آلخر:

 .dالتحكم البيئي تم تحويميا من الفصل الدراسي السادس إلى
السابع لمتوافق مع قسم اعمار المنظر الطبيعي.

 .7مواد تم حذفيا:

 .aالحشائش وطرق مكافحتيا (الفصل الدراسي الثامن) ذلك ألن
مفرداتيا مضمنة مع مادة آفات المحاصيل البستانية.

 .bنحل العسل (الفصل الد ارسي السابع) ذلك لبعدىا عن
التخصص.

 .cالعبلئق المائية (الفصل الدراسي الثامن) ،وذلك ألن مفرداتيا
مضمنة ضمن مواد الري والصرف وتصميم أَنظمة الري.

 .dتم حذف مادة البستنة اإلقميمية وذلك نسبة لوجود مفردات
المادة موزعة في مفردات األقسام األخرى.

 .eتم حذف مادة النظم الحديثة لئلنتاج البستاني ،وىي توزعت
مفرداتيا عمى مادتي زراعة األنسجة والمشاتل والبيوت

المحمية.

 .8مواد جديدة تم إِ ِِ ِِدخاليا-:
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 .aالمشاتل والبيوت المحمية (الفصل الدراسي التاسع) تيتم بدراسة أنواع

المشاتل من حيث األَغراض والتصميمات والمنشئات المختمفة لمبيوت
المحمية من مواد إنشاء وطرق تحكم بيئي.

 .bالري والصرف (الفصل الدراسي السابع) تيتم بمعرف االحتياجات
المائية لممحاصيل وطرق قياسيا ،ودراسة نظم الري المختمفة وطرق الري

وحساب كفاءات الري وتصميم قنوات المشاريع المروية.

إنتاج النباتات الطبية والعطرية (الفصل الدراسي العاشر) لتكممة مادة

.c

النباتات الطبية والعطرية من حيث البيئات ،والنباتات البرية.

 .dإنتاج نباتات الزينة (الفصل الدراسي السابع) لمتوسع في دراسة نباتات

الزينة.

 .eتصميم وتنسيق الحدائق (الفصل الدراسي العاشر) لفصل تنسيق
الحدائق من نباتات الزينة  ،ولمواكبة التطور في اليندسة ،وتصميم

الحدائق ،وتيتم بتنسيق الحدائق.

.f

تصميم أنظمة الري (الفصل الدراسي الثامن) تيم بتصميم أنظمة الري

الحديثة.

مقترح قسم إعمار المنظر الطبيعي land scape Architecture
 .1مواد تم تعديل االسم فقط
 .3الفصل الدراسي السادس

إكثار المحاصيل البستانية ،وادارة المشاتل أصبحت إكثار المحاصيل
البستانية
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 .aالفصل الدراسي السابع:

التشجير الزراعي أصبح تشجير الحضر والريف.
نباتات الزينة وتنسيق الحدائق أصبحت إنتاج نباتات الزينة.

الفصل الدارسي الثامن:

زراعة وادارة حشائش المسطحات الخضراء أصبحت زراعة وادارة المسطحات
الخضراء.

تصميم أنظمة الري الحديثة أصبحت تصميم أنظمة الري.

الفصل الدراسي العاشر:

بناء عمى توصية قسم االقتصاد
اقتصاديات الترفيو أصبحت اقتصاديات إنتاج ً
 .2مواد تم حذفيا:
.a

مادة الفسيولوجيا البيئية لمنبات (الفصل الدراسي السادس)؛ ألن

مفرداتيا موزعة عمى مواد فسيولوجيا النبات  ،أساسيات عمم البيئة،المناخ

واألرصاد الزراعي.

.b

األبعاد اإلنسانية لمبستنو الفصل الدراسي العاشر ذلك ألن مفرداتيا

.c

التدريب الحقمي (الفصل الدراسي العاشر) لعدم وجود مفردات ،وألنو

.2

مواد جديدة تم إدخاليا:

.a

نباتات الزينة(الفصل الدراسي السادس).

مضمنة ضمن مادة تخطيط والتصميم البيئي ،وتصميم تنسيق الحدائق.

ضمن برنامج التدريب الصيفي.

.b

نباتات الزينة(الفصل الدراسي السادس)لمتوسع في نباتات الزينة.
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مقرح قسم االقتصاد الزراعي والتنمية الريفية

 .1إلغاء بعض المقررات الدراسية بعد التخصص
إلغاء المقرر الدراسي (التنمية المستدامة)بالفصل الدراسي السادس
وضمن في المقرر الدراسي (التنمية الريفية)باعتبار التنمية
المستدامة مفيوم جديد لمتنمية وليس مقر اًر دراسات

.3تحويل مقرات دراسية من فصل دراسي آلخر:

.1التنمية الريفية من الفصل الدراسى السابع إلى السادس.

.3التحميل اإلحصائي من الفصل الدراسي السادس إلى الثامن.
.2االقتصاد القياسي من الفصل الدراسي العاشر إلى التاسع.
.1األمن الغذائي من الفصل الدراسي العاشر إلى التاسع.

.5السياسة الزراعية من الفصل الدراسي التاسع إلى العاشر.

.9تحميل وتقويم المشروعات الزراعية من التاسع إلى العاشر.

إضافة مقرر دراسي جديد
الريفية).

(التنمية الريفية)وذلك ألىميتيا لطبلب االقتصاد الزراعي والتنمية

قسم زراعة المناطق القاحمة والصحراوية:
.1اسم القسم
اقترح مجمس القسم تعديل االسم (قسم استزراع األراضي الجافة

والصح اروية)

Department of Arid lands and Desert

))cultivation
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.3مقررات القسم المقترح إضافتيا

يقترح مجمس القسم إضافة بعض المقررات وىى:

ا:اآلثار االقتصادية و االجتماعية لمتصحر Socio-economical
Dimensions of Desertification
ب:القوانين والمشاكل البيئية Environmental Laws and
problems
ج:إدارة الكوارث الطبيعية Management of notural Disasters
د:إدارة التربية والغطاء النباتي
vegetation
مبرر اإلضافة:

Managent of soil and

-ألىمية المقررات السابقة تذاكر لطبلب تقاسم وتطابق أىداف القسم

والجدير بالذكر أَن المقررات التي يقترح إضافتيا قد تم تعداد مفرداتيا
بجانب وصف كل مقرر ولم يتبق إال الترقيم.

مقررات القسم المقترح حذفيا:

أ.

تقانة التقاوي seeds technology

مبرر الحذف:

يعتبر المقرر من مقررات التخصص لقسم إنتاج المحاصيل
ب .استخدام األراضي Land use
مبرر الحذف-:

مفردات مقرر استخدام موجود ضمن مقرر حصر وتقييم

األراضي وىو المقرر األشمل.
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ت .التدريب الحقمي field training

مبررات الحذف :يرى مجمس القسم حذف المقرر الدراسي السابق
الذكر لآلتي:

أوالً :المقررات في جانبيا العممي تعتبر تدريباً حقمياً.

ثانياً :خطابات التدريب التي تمنح لمطبلب في العطبلت
الصيفية تعتبر ىي األخرى تدريباً حقمياً.

ثالثاً :المقرر الدراسي "التدريب الحقمي" ال توجد لو أىداف وآراء

واضحة ومفردات.

رابعاً :تم تدريس المقرر بإعطاء الطبلب فكرة جيدة عن األقسام

األخرى وذلك بمرور الطبلب عمى األقسام بجانب الزيارات
الخارجية الذي يعتبر اجتياداً من القسم.

خامساً :إذا كان ىنالك ضرورة لئلبقاء عمى المقرر فبل بد لو من
وضع أىداف وموجيات عامة بجانب ضوابط بالزيارات

والرحبلت العممية بجانب اإلشراف األكاديمي لؤلساتذة مع

إعطاء األقسام حرية وضع مفردات المقرر بما يتناسب

وخصوصية كل قسم.

د /مقرر مصادر المياه واستخداماتيا.
مبرر الحذف:
بعد اطبلع مجمس القسم عمى مفردات المقرر المذكور  ،وجد

القسم موضوعين فقط تيم طبلب القسم وىما:
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 .1حصاد المياه.

 .3مصادر المياه غير التقميدية وتشمل المياه المالحة ،واعادة
استخدام مياه الصرف الصحي.

أما بقية المفردات فقد وجد أنيا تدرس في مقرر استزراع الصحراء
والمناطق القاحمة ،ولقد تم االتفاق مع السيد رئيس قسم إعمار
المنظر الطبيعي لتدريس الموضوعين السابقين الذكر ضمن

الثبلث محاضرات األولى في مقرر استزراع الصحراء والمناطق

القاحمة.

 /2تعديل أسماء بعض المقررات:
يقترح مجمس القسم تعديل بعض أسماء المقررات عمى النحو

التالي:

أ -االستشعار عن بعد ليصبح االستشعار عن بعد ونظم
المعمومات الجغرافية.

ب -أشجار المناطق القاحمة والصحراوية ليصبح أشجار
المناطق الجافة.

ج -إنتاج محاصيل المناطق القاحمة والصحراوية ليصبح إنتاج
المحاصيل في المناطق الجافة.

د -إنتاج فاكية الصحراء ليصبح إنتاج الفاكية في المناطق
الجافة.
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ه -استزراع الصحراء والمناطق القاحمة ليصبح استزراع
األراضي الجافة.

 /5مفردات المقرر الدراسية:
قام مجمس القسم بمراجعة أىداف ومفردات المقررات التخصصية
داخل القسم وأبدى أستاذ المقرر المعني مبلحظاتو والتعديبلت التي

يراىا مناسبة لتحديث المقرر الذي يقوم بتدريسو ونوقشت في المجمس
بمراجعة أىداف ومفردات المقررات الدراسية لتناسب خصوصية القسم

ويرى مجمس القسم استبدال مقرر المراعي والعمف بمقرر إدارة
المراعي.

مقترح قسم اإلنتاج الحيواني

 .1إضافة ثبلث مواد ىي:
 تقانة جمود.

 إدارة الحياة البرية.
 اقتصاديات المنتجات الحيوانية.

 .3حذف مادتين-:
 تصنيع األعبلف ،وذلك لورود معظم مفردات المادة في مادة
تغذية الحيوانات التطبيقية.

 التدريب الحقمي (عدم أداء التدريب الحقمي بالصورة المطموبة)
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 .2تعديل بعض المواد:

 إعادة تسمية اإلنتاج الحيواني في المناطق الحارة
ب(فسيولوجيا البيئة)

 إعادة تسمية مباني الحظائر واإلسطببلت ب(مباني وحظائر
الحيوان)

 صحة الحيوان إلى الصحة البيطرية.
 توزيع مفردات مادة تصنيع األعبلف عمى األعبلف عمى
مادتي آالت المنتجات الحيوانية ،وتغذية الحيوان التطبيقية.

 إعادة صياغة وترتيبيا
لمقررات التغذية.

واإلضافة إلييا بعض المفردات

 حذف التقنيات الحيوية لمتحسين الوراثي من مادة تربية
وتحسين الحيوان واضافتيا إلى مادة تمقيح اصطناعي
وتناسل.

 إضافة مفردة مصنع العمف إلي آالت المنتجات الحيوانية.
قسم عموم وتقانة األغذية:
المقررات التي حذفت من سنين التخصص:
 .1إنتاج الخضر الفرقة الثالثة؛ ألن المفردات الخاصة بو موجودة في
مقرر تقانة الخضر والفاكية.
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 .3إنتاج الفاكية الفرقة الثالثة ،ألن المفردات الخاصة بو موجودة في
مقرر تقانة الخضر والفاكية.

 .2النباتات الطبية والعطرية الفرقة الثالثة الن المفردات الخاصة بو
موجودة في مقرر كيمياء و تقانة النباتات الطبية.

 .1الكيمياء التحميمية ،وأجيزة التحميل الفرقة الثالثة ،وذلك الستحداث
مقررين جديدين يؤديان نفس األىداف وبصورة أوسع المقررات
التي

المقررات التي أضيفت في سنين التخصص:
 .1الكيمياء التحميمية الفرقة الثالثة (تدريب الطبلب عمى الطرق
الحديثة لمتحميل الكيميائي وتحضير المحاليل المختمفة).

 .3التقانة المعممية ،وأجيزة التحميل الفرقة الثالثة (معرفة األجيزة
المعممية المختمفة وتدريب الطبلب عمى استخداميا)

 .2كيمياء وتقانة النباتات الطبية والعطرية الفرقة الرابعة (تدريب
الطبلب عمى الطرق الحديثة الستخبلص المواد الفعالة من
النباتات الطبية والعطرية المختمفة واستخدميا في التصنيع.

 .1تقانة البيض والدواجن الفرقة الرابعة (التعرف عمى حفظ وتقانة
البيض والدواجن وتركيبيما الكيميائي والفيزيائي والميكروبي

الحسي والقيمة الغذائية.
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 .5صحة وسبلمة الغذائية الفرقة الخامسة (التعرف عمى حماية
اإلنسان من انتقال األمراض عن طريق الغذاء ،والتعرف عمى

مصادر التسمم الغذائي

 .9طرق ومناىج البحث الفرقة الخامسة (التعرف عمى أساليب البحث
العممي خطواتو وطرقو ومصادره ومناىجو وكيفية وضع خطة

البحث وجمع المعمومات).
المقررات التي عدلت تسميتيا:
م

المقرر الدراسي

الفرقة

الخضر الرابعة

 5تصنيع
والفاكهة
 4الكيمياء التحليلية
وأجهزة التحليل

الثالثة

 4تقانة حيوية
 3تعبئة وتغليف

الرابعة
الخامسة

االسم المعدل

مبرر التعديل

تقانة الخضر والفاكهة

ألن التقانة اشمل من التصنيع

الكيمياء التحليلية

تدريب الطالب على الطرق
الحديثة للتحليل الكيميائي
وتحضير المحاليل المختلفة
معرفة األجهزة المعملية
المختلفة وتدريب الطالب
على استخدامها
لتعرف المقرر وتحديده

التقانة المعملية وأجهزة
التحليلي
التقانة الحيوية
التعبئة والتغليف

لتعرف المقرر وتحديده

مقترح قسم اليندسة الزراعية:
 .0مواد تم التعديل في االسم فقط:
الفصل الدراسي الثامن:

 .1آليات زراعية أصبح االسم آالت إعداد األرض الزراعية.
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 .3تصميم أنظمة الري الحديثة أصبح تصميم أنظمة الري

 .2ىندسة منشآت زراعية أصبحت المنشات الزراعية والتحكم
البيئي.

الفصل الدراسي التاسع:
 .1آليات زراعية  3أصبحت آالت خدمة المحصول والحصاد.

 .3مواد تم دمجيا:

 .1ميكانيكا الموائع (السابع) وىيدروليكا ومعدات ىيدروليكية
(السابع) ،تم دمج مفرداتيا في مادة واحدة باسم ميكانيكا
الموائع والييدروليكا (السادس).

 .2مواد تم إلغاؤىا:

 .1أجيزة قياس ىندسية (الفصل الدراسي السادس) وذك
ألن مفرداتيا موزعة عمى مواد المساحة والديناميكا
الح اررية ومواد أخرى.

 .3ميكانيكا (الفصل الدراسي السابع) ،وذلك ألن مفرداتيا
مضمنة ضمن مواد قوى محركة ونظرية تصميم

الكمائن.

 .2التخطيط والتصميم البيئي

(الفصل الدراسي الثامن)؛

وذلك ألن مفرداتيا مضمنة ضمن مواد المنشآت
الزراعية والتحكم البيئي المناخ و االرصاد الزراعي.

 .1مواد جديدة تم إدخاليا-:
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 .1فيزياء التربة (الفصل الدراسي السادس) تيتم بدراسة الصفات الفيزيائية
لمتربة والعبلقة بين التربة والمياه والنبات ومعرفة استخدام اآلالت

الخاصة بإدارة التربة ودراسة تدفق تحويبلت الطاقة في التربة.

 .3خواص المواد (الفصل الدراسي السابع) تيتم بدراسة المواد اليندسية
ومعرفة خواصو وسموكيا عند تعرضيا لقوى (الشدن الضغط ،القص،
الفتل).

 .2مصادر الطاقة غير التقميدية (الفصل الدراسي السابع) تيتم بالطرق
واألساليب المستخدمة الستغبلل طاقة المصادر المتجددة وأىمية الطاقة
المتجددة.

 .1ىندسة صيانة التربة والمياه (الفصل الدراسي التاسع) تيتم بدراسة
المحافطة عمى التربة والمياه ،واألساليب اليندسية المستخدمة لمعالجة
التربة وربط الطالب

مراجعة المقررات ما قبل التخصص
الحضور:

 /1أ.د صبلح الدين عبود.
 /3د .عمي عثمان الخضر.

 /2د .محمد أحمد عيسى ساتي.
 /1د .سجين محمد أبو زيد.

 /5محمد المرتضى حسن أمين.
 /9أ .محجوب أحمد محمد.
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 /9فتحي يوسف كرار.
األجندة:

 /1مراجعة مطموبات الجامعة.
 /3مراجعة مطموبات الكمية.

 /2عدد الفصول الدراسية ما قبل التخصص.

 /1مطموبات الجامعة :وحسب توصية و ازرة التعميم العالي أن تكون %15

بناء عمى ذلك فإن عدد المقررات الد ارسية من
من جممة الساعات المعتمدةً .
مطموبات الجامعة ىي ثماني مواد دراسية وىي ما يعادل  39ساعة معتمدة
التوصية:

حيث إن متوسط عدد الساعات المعتمدة من الكمية  199ساعة

ترفع إلدارة مطموبات الجامعة توصية الكمية الخاصة بعدد المقررات الدراسية
التي حددت باثني عشر مادة بينيا  1مواد لغة انجميزية .وادارة مطموبات

الجامعة ىي التي تحدد مقررات مطموبات الجامعة المتبقية وأسماؤىا.

 /3مطموبات الكمية:
أوال :اعتمدت المجنة التوصيات الخاصة بتعديل مسميات بعض المقررات
الدراسية التي أوصت المجنة بيا الورشة الخاصة بمراجعة منيج كمية وىي:

 /1تصنيف النبات بدال من بيئة وتصنيف النبات عمى أن تضمن في عمم
البيئة.
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 /3عمم البيئة بدال من أساسيات عمم البيئة.
 /2عمم الحيوان بدال من الحيوان الزراعي.

 /1عمم الوراثة بدال من أساسيات عمم الوراثة.

ثانيا :بعد مراجعة مقررات ما قبل التخصص الحالية أوصت المجنة باآلتي:

 /1حذف مادة المجتمع الريفي كمادة أساسية وتحويميا لقسم االقتصاد األقسام
األخرى التي تحتاج إلييا من ضمن مواد التخصص.

 /3تعديل الكيمياء العامة إلى كيمياء غير عضوية.

 /2تم تحويل مادتي اإلحصاء والحاسوب من المقررات قبل التخصصية
وتحويميا إلى التخصصات كمواد مشتركة لكل التخصصات.

 /1لم يتم االتفاق عمى إضافة مادة أساسيات تصميم وتنسيق الحدائق كمادة

أساسية وعميو تم االقتراح بأن ترفع لمجنة المناىج بالكمية.

 /5تم إضافة مادة كيمياء فيزيائية وتحميمية لممقررات الدراسية ما قبل
التخصص.

 /9تم االتفاق عمى أن ال يتجاوز عدد المقررات في الفصل الدراسي الواحد
عن ثمان مواد موزعة ( )9مواد مطموبات  +مادتين مطموبات جامعة.

ثالثا :بعد النقاش المستفيض من قبل أعضاء المجنة تم االتفاق عمى توزيع
المقررات الدراسية ما قبل التخصص عمى النحو التالي:
 /2تم االتفاق عمى أن يكون التخصص اعتبا ار من بداية الفصل الدراسي
الخامس أي ما قبل التخصص أربع دراسية.
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 /1ىناك مواد دراسية لم تضمن ضمن مقررات ما قبل التخصص وىي خمس
مواد دراسية وىي:

 /1تقانة إحيائية.
 /3اإلحصاء.

 /2أمراض الدم.

 /1انجميزي عممي.
 /5حاسوب.

وعميو فيما يتعمق بيذه المواد المتبقية فقد تمت التوصية عمى أنيا مواد

مشتركة لكل التخصصات وتدرس في الفصل الدراسي الخامس أو ما بعده.

تقانة إحيائية  +أمراض النبات العام في الفصل الدراسي الخامس.
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