
  

برانمج ممتزي ومعمتد حمليًا واقلمييًا يف جمال الانتاج النبايت تعلمييًا وحبثيًا 

 وجممتعيًا مبا خيدم أ هداف التمنية الزراعية املس تدامة.

النبايت ايل ا عداد خرجي مؤهل علميًا وفنيًا لتلبية يسعي برانمج الانتاج 

ا حتياجات سوق العمل، من خالل تطوير وتعزيز الربانمج واملقررات 

ادلراس ية وفقًا ملعايري اجلودة، واجراء حبوث علمية مبتكرة ومتعددة 

التخصصات ونقل النتاجئ العلمية والتطبيقية للمسامهة يف حل املشالك 

 وحتقيق أ هداف التمنية املس تدامة. البيئية والاقتصادية

اعداد خرجي ممتزي ابملعارف العلمية والتطبيقية احلديثة مبا يتالمئ  .1

 مع احتياجات سوق العمل

تطوير الربانمج واملقررات ادلراس ية ملواكبة سوق العمل  .2

 .احلديثة العلمية والاجتاهات

ربات مع تقدمي خدمات التدريب والاستشارات وتبادل اخل .3

 الرشاكء يف اجملاالت الزراعية اخملتلفة

دمع وتشجيع البحوث واملرشوعات املرتبطة ابالنتاج النبايت واليت  .4

 تليب احتياجات اجملمتع

 تطوير البنية التحتية للمعامل اليت ختدم الربانمج .5

تمنية املوارد البرشية واملادية وتوظيفها بصورة مثيل يف التعلمي  .6

 والبحث العلمي

 يل الربانمج لال عامتد وضامن جودة خمرجات التعلمي والتعملتا ه  .7

 

 

نتاج النبايت أ حد الربامج ال اكدميية الرئيس ية بلكية  يعترب برانمج اال 

نشاهئا يف العام  –الزراعة واملوارد الطبيعية  جامعة أ سوان منذ ا 

العلوم م. ويتناول الربانمج دراسة مفاهمي 2012/2013ال اكدميي 

نتاج وفس يولوجيا وتربية نبااتت احملاصيل  ال ساس ية يف جماالت ا 

احلقلية والبس تانية وتطبيق املامرسات الزراعية املناس بة لزايدة 

نتاج الزراعي وحتقيق اجلودة العالية وتقليل اخلسائر قبل وبعد  اال 

نتاج خمتلفة مع احلفاظ عىل خصوبة  احلصاد يف ظل أ نظمة وبيئات ا 

اس تخدام املوارد واملدخالت الزراعية بكفاءة عالية لتحقيق الرتبة و 

جراء البحوث التطبيقية  عائد اقتصادي مناسب. كام يقوم القسم اب 

نتاجية واجلودة عالوة عىل مالءمهتا  يل رفع الكفاءة اال  اليت هتدف ا 

 .للظروف البيئية ابملنطقة

 

 برنامج اإلنتاج النباتي
 كلية الزراعة واملوارد الطبيعية

 جامعـــــة أســــوان



 

 

Contact Us 

 جامعة أسوان –كلية الزراعة والموارد الطبيعية 

 81528 -صحاري  -أسوان

097-3480245 

  aswanagri@agr.aswu.edu.eg 

Visit us on the Web: 

-https://agr.aswu.edu.eg/plant

 /program-production 

 

 للمؤسسة التارخيي ابلوضع الربانمج ارتباط -أ  

 به تنفرد ملا ممزي بييئ بطابع أ سوان مبحافظة الزراعة تمتزي حيث املوقع -ب

 احملاصبل أ نواع حتديد عيل انعكس مما طبيعية وعوامل جوية ظروف من

 مضن العمالق توشيك مرشوع وجود ايل ابال ضافة.  هبا تمتزي اليت الزراعية

 مبادرة ومرشوع فدان، ونصف مليون واس تصالح لزراعة ادلوةل خطة

 وجود ايل ابال ضافة. الفاخرة النخيل أ نواع من خنةل مليون بزراعة الرئيس

 معل فرص يوفر مبا الغريب الصحراوي الظهري يف اخلاصة املزارع من العديد

 الاس توائية احلديقة) النبااتت جزيرة أ سوان يف يوجد كام. الربانمج خلرجيي

. وتوشيك وأ سوان امبو كوم يف البحثية املراكز من عدد يوجد كام ،(ادلولية

 وادي ومحمية وغزال سالوجا محمية هام طبيعيتان محميات با سوان توجد كام

 ابلعديد حيوي تنوع وهبام العلمية للبحوث خصبة منطقة تعد واليت العاليق

 للنبااتت الوراثية املصادر عيل احلفاظ عيل هتدف واليت النباتية ال نواع من

 .املس تدامة التمنية عيل والتا كيد

 البحثية والوحدات واملعامل القاعات حيث من ممزية تعلميية بيئة تقدمي -ج

 ابلربانمج التدريس هيئة أ عضاء وكفاية كفاءة -د

 جمال يف املتخصصة الرشاكت من معلية خربات مع تواصل وجود - هـ

نتاج  واملشاركة للطالب، امليداين التدريب جمال يف معها والتعاون النبايت اال 

 حل يف يسامه مبا الزراعية الاستشارات وتقدمي الزراعية القوافل يف

 .احمليط اجملمتع يف الزراعي القطاع وتمنية املزارعني مشالك

 :

 مواصفات وتمتثل الزراعية، العلوم للقطاع NARS القومية املرجعية املعايري تبين مت

نتاج برانمج خرجي  :أ ن يف النبايت اال 

 . اجملمتع وخدمة تمنية ىف الزراعى املهندس دور يعى .1

 . الزراعية املوارد وتوظيف الزراعية املنشا ت ا دارة عىل ابلقدرة يمتتع .2

 .الزراعية املعوقات وحل وتعزيز تطوير ىف التكنولوجيا ا س تخدام كفاءة دليه .3

 .(ا تصال –لغة -أ ىل حاسب) العمل لسوق تؤهةل الىت العامة ابملهارات يتسم .4

 . احليوى والتنوع الطبيعية املوارد عىل حيافظ .5

 . ابلزراعة الصةل ذات واال جامتعية وال خالقية القانونية ابجلوانب الوعى دليه .6

 . واملس متر اذلاىت للتعمل ومؤهالً  أ دائه تطوير عىل قادر .7

 .الزراعية للمرشوعات والفنية اال قتصادية اجلدوى دراسات ا عداد عىل قادر .8

  . الزراعية للحاصالت املضافة القمية سلسة تطوير .9

 من يطرأ   وما املناخية التغريات ظل ىف بديةل سيناريوهات تصممي عىل قادر .10

 . مس تجدات

 .الزراعة لوزارة التابعة البحثية واحملطات املعاهد .1

 .الزراعية اال رشادية املراكز .2

 .الزراعة ومديرايت الزراعية واال دارات وامجلعيات الزراعي اال صالح .3

 .اجلديدة ال رايض اس تصالح رشاكت .4

 .الرشاكت أ و لل فراد اململوكة والصوب املزارع .5

 .وادلولية احمللية اخلاصة الزراعية الرشاكت .6

نتاج رشاكت .7  .والبس تانية احلقلية احملاصيل تقاوي ا 

نتاج ال نسجة بزراعة اخلاصة املعامل .8  .واخلرض الفاكهة ش تالت ال 

 .الزراعي واالئامتن التمنية بنوك .9

 وماكتب الاستشارات الزراعية. ،زراعية استامثرية مرشوعات ا دارة .10
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