
 

امج العلوم اأساسية  تعليمات ومعايير اإعتماد الخاص  والطبيةوالزراعية لتخصصات بر
ون هيئة اعتماد مؤس7بموجب الفقرتين )أ( و)ك( من المادة ) صادر   سات التعليم ( لقا

ة( ل20العالي رقم )  وتعدياته. 2007 س
 
 

امج العلوم  تعليمات ومعاييرعايير )ماتعليمات و اتسمى هذ  :(1المادة ) ااعتماد الخاص لتخصصات بر
 .ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إصدارها (اأساسية والطبية

 

 

تعليماااات ومعاااايير ا عتمااااد إضاااا    :(2الماااادة ) عااااي  خاااا ماااا ورد  ااا  ماااواد ام اااار ا لتخصصاااات  ا
هي ااا  رهاااي ) صاااادرر بموجاااا هااارار مجلااا  ا علميااا  ا ي  وا ساااا ، 18/2/2010( تااااريخ 32/5/2010ام

اآت : علوي اأساسي  وا بي   تخصصات برامج ا معر ي   مجا ت ا ون ا  ت
 

باااات والمماة:اااة المتماملاااة: بااااتل أو الوقاياااة ال سااااعات  وقاياااة ال عااادد ا اااى  ااااد اأد اااون ا ي
وريو   اا   ااا ب ياال درجاا  ا دراسااي   لخ اا  ا معتماادر  ( ساااع  معتماادر مو عاا  132تخصاا  )اا

او اآ  ت :على ا
ظرية اأساسية اإجبارية: . أ  المجاات ال

 المجال المعرفي
الحد اأدنى 
للساعات 
 المعتمدة

اشرات  9   علوي ا

يماتودا( تيريا،  يروسات و باتات)   ريات ، ب  9 علوي أمراض ا

ا ا  اآ ات ا راعي   9 م

ا اتها اأعشاا  9 وم

ون سا لقسي اضا   مجال معر   اختياري ت ن  اد أعلى.9عاته )يم  ) 

دة . ب  :المجاات المسا

 المجال المعرفي
الحد اأدنى 
للساعات 
 المعتمدة

تاج  خضروات, إ تاج ا بات, إ وجيا ا علوي ا راعي  اأخرى ) سيو ا
ه  فا اقلي ، ا مااصيل ا علي  ،ا هتصاد ا راع  ،امرشاد ا راع  ،ا
ترب (  .ا

يميا ي  9 علوي ا  ا
اي علوي ا   .اتي ا

في ياء رياضيات، علوي أخرى )ا ايوي ،ا ااسوا ،اماصاء ا  .)ا



ظري  ويجا أن   يقل عن ة: عمليج. المواد ال مواد ا % من مجموع ساعات 30تغ   مجا ت ا
تخص   .ا

 .معتمدرساع   (12-6 : )التدريب العمليد. 
مختبرات اآتي :  . المختبرات:ها  يجا تو ير ا

ى ما يل :مختبر تدري   اد أد مختبر  اشرات: وياتوي ا  علوي ا
ها 20 .1 ل م وا تشريح مع امضاءر  روس  مي

ا. ) 1 .2 وا مر روس  Compound Microscope 1) مي

ترو  .3  اسا . مي ان ومي ان ا

 .(Incubator)ااض   .4

 .(Refrigerator)ثاج   .5
اشرات  .6 تربي  ا اديق   . (Insect Rearing Cages)ص

مختلف ,  .7 اشرات ا اشرات, مصا د ا ات جمع ا اشرات: وتشمل شب جمع ا أدوات 
لاشرات,  واات تصبير,  راش   اشرات,  قتل ا ات  اشرات, مر با افظ ا اديق  ص

  دبابي  اشرات ... وغيرها. 

اديق  .8 مجفف , ص اشرات ا افظ ا اشرات وتشمل خ ا ن ذات أدراج  افظ ا مواد 
مجف لاشرات ا عرض  اشرات.ا مصاب  با باتي  ا ات ا عي  ف  وا

  رن تجفيف.  .9

يميا ي .   .10  مواد 

 :أدوات أخرى .11

alcohols lamps, desiccators,  dissecting sets, Petri dishes, brushes, magnifying 

lenses, glass and plastic wares, desiccators etc. 

بات - امختبر تدري  أمراض ا مختبر  ى ما يل :: وياتوي ا  د أد

1. 20 compound microscopes. 

2. 20 dissecting microscopes 

3. Balances (one sensitive and one top loading). 

4. Water distillation system. 

5. Water bath. 

6. Shaker. 

7. Hot plates. 

8. Laminar flow. 

9. Refrigerators. 

10. Freezers. 

11. Ovens. 

12. Incubator. 

13. Autoclave. 

14. pH Meter. 

15. Desiccators. 

16. Necessary chemicals. 



17. Necessary materials, alcohol  lamps, desiccators, mortar and pistils, dissecting 

sets, Petri dishes, slides and cover slides, other glass and plastic wares, etc. 

18. Benchtop centrifuge. 

ى ما يل :  - اد أد مختبر  مبيدات : وياتوي ا  مختبر تدري  ا

1. Balance. 

2. Sprayers with Different Capacities. 

3. High Pressure Sprayer. 

4. Granular Spreader. 

5. Mist Blower. 

6. Dusters. 

7. Gas Masks. 

8. Refrigerator. 

9. Glass Wares. 

10.Chemicals. 

ى ما يل : - اد أد مختبر   مختبر مر ي : وياتوي ا

1. High speed centrifuge. 

2. Deep freezer. 

3. Refrigerator. 

4. Autoclave. 

5. Spectrophotometer. 

6. Shaking incubator. 

7. Circulating water bath. 

8. Flash evaporator 

9. Grinder homogenizer 

ال: وياتو  - ى ما يل :م اد أد  ي 

1. 10 Modern honey bee hives. 

2. 10 whole honey bee equipments. 

3. Beekeeping room, includes: 
- Honey extractor. 

- Honey refract meter. 

- Wax foundation sheet. 

ها 2بيوت زجاجية عدد ) -  . 2م 100( على اأقل مسا:ة مل م
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