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Americana Unleashes Youth Potential
Americana Group
Since its inception in Kuwait back in 1964, AmericanaGroup has grown into one of the largest and most successful corporations in the Middle East and North Africa
region (MENA). Publicly traded on the Kuwait Stock Exchange (FOOD.KW), Americana Group is managed to
world-class corporate standards, with activities spanning 14 countries and over 55,000 employees from 21
nationalities.
Americana Group’s main lines of business are operating food & beverage Restaurants and outlets, as well as
manufacturing Food products. With a network of over
1,300 Restaurants and outlets, it is not only the largest
operator of restaurant chains in the MENA region, but
also one of the most successful franchise operators in
the whole world. The Group’s network encompasses
8 of the world’s most recognized brands in the Quick
Service, Casual Dining and Fine dining categories, such
as KFC, Pizza Hut, Hardee’s, TGI Friday’s, Costa Coffee, Krispy Kreme and, most recently, Signor Sassi. In
addition, Americana Group’s thorough understanding
of Middle Eastern tastes has led to creation of 6 homegrown brands, which have proven to be as successful
with consumers as their global counterparts.
Preamble:
The outputs of the current education system, is the
main cause of the labor market’s mismatch between
the skills demanded for the employment market and
the graduate’s profile that lacks the adequate employability skills consequently, creating the imbalance between the labor supply and demand.
Americana’s Solution:
Education produces individuals who are not just resources but assets for the society. It develops individuals who can contribute to wealth creation in their
country, organization and environment in addition to
creating self-sufficient individuals who have better
prospects of earning a living.
It is well observed that the environment has a direct
and significant effect on the character and behavior of
the young generations. Those who are fortunate and
joined a successful disciplined and productive business environment have been positively affected over
the years by a significant change in attitudes, behavior
and personality. The question is…can such experience
be integrated within the education in a form of an alternate/reciprocate system allowing the student to work
and study?
The Concept:
Coming from Americana’s strong belief that proactive education develops the student’s character and

mindset to cope with the demands of the employment
market, Americana aimed to its partnership with the
Ministries of Education and Higher Education to create a practical module for the Educational system that
links the educational path with the career path, in accordance with the labor market needs.
Methodology:
Americana’s comprehensive training & development
programs follow a building blocks module to train,
qualify, and certify students at all levels (Technical, Supervisory, & Managerial). These programs have been
integrated within the academic curriculum. Accordingly, a new specialized section has been developed in the
relevant Education Institutes, that links the career path
with the education path. Hence, new curriculum has
been designed integrating Americana’s comprehensive Training Programs and accrediting it as an integral
component of the curricula to allow the student to work
and study following the “Earn & Learn” principle. This
ensures that the students will best learn and gain work
experience while still in the education process thus,
enabling them with the know-how and skills needed to
obtain work immediately upon graduation.
The courses within the program are delivered in a
blended educational form which combines practical
“on-the job training” and classroom lectures. The student spends 30 to 50% of the time in practical, structured, guided training, based on the approach “train,
qualify & certify”
Outcome:
Americana’s intervention with education has resulted in
increasing employability of fresh graduates, developing the profile, skills and capabilities of graduates to
fit employers and market requirements, and providing
industry with access to a pool of qualified fresh graduates – hence addressing the root causes of youth unemployment.
This break-through win-win Education & Business partnership serves to also strengthen academic education,
enhance and enrich the education process introducing
hands-on training, whilst also serving Americana’s
present and future business needs for a qualified and
skilled workforce positively impacting Americana’s
business. The final aim of this partnership is not only
to qualify & certify students in accordance with industry skills standards, and link education with concrete
employment opportunities, but also, the society wins
a new productive generation that is independent and
self-reliant capable to reshape the future of the nation.

�أمريكانا تطلق العنان لقدرات ال�شباب
جمموعة �أمريكانا :
منذ �أن ت�أ�س�ست جمموعة �أمريكانا يف الكويت عام  ، 1964تطورت
ومنت لت�صبح �إحدى اكرب واجنح امل�ؤ�س�سات يف ال�رشق الأو�سط و �شمال
�إفريقيا  ،ومت قيدها يف البور�صة الكويتية حتت ا�سم ال�رشكة الكويتية
للأغذية .
وجمموعة امريكانا يتم �إدارتها طبقا للمعايري الدولية للإدارة ولها
�أن�شطة تنت�رش يف  14دولة وت�ضم �أكرث من  55000موظف من 21
جن�سية خمتلفة .
والأن�شطة الرئي�سية ملجموعة امريكانا هي �إدارة وت�شغيل املطاعم
ومنافذ الأغذية وامل�رشوبات من خالل �شبكة ت�ضم ما يزيد عن 1300
مطعم بالإ�ضافة �إىل ن�شاط املجموعة يف جمال ال�صناعات الغذائية.
و تعد �أمريكانا �أكرب �رشكة مطاعم يف ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وتعترب �أي�ضا ً من �أكرب و �أجنح ال�رشكات فى العامل التي تعمل يف �إدارة
حقوق االمتياز (الفران�شايز).
ون�شاط جمموعة امريكانا ي�ضم  8من �أ �شهر العالمات التجارية
الدولية يف جمال املطاعم  ،منها مطاعم الوجبات ال�رسيعة مثل
كنتاكى وبيتزاهت وهارديز وكذلك املطاعم املتخ�ص�صة مثل تى جى
اى فرايدايز و كو�ستا كوفى وكر�سبى كرمي بالإ�ضافة ايل �سنيور �سا�سى
والتي ان�ضمت حديثا للمجموعة .
كما ا�ستطاعت امريكانا بخربتها يف ال�رشق الأو�سط �أن تن�شئ �ستة
عالمات جتارية خا�صة باملجموعة والتي �أثبتت جناحها ومتيزها .
متهيد :
هناك فجوة بني خمرجات التعليم واالحتياجات الفعلية ل�سوق العمل
فاخلريج يفتقد �إىل القدرات واملهارات املنا�سبة للعمل مما ي�ؤدى �إىل خلق
حالة من عدم التوازن بني العر�ض والطلب يف �سوق العمل .
احلل املطروح من قبل جمموعة �أمريكانا:
�إن الهدف من التعليم يجب �أال يقت�رص علي بناء قدرات ومهارات
الطالب ،بل بناء ع�ضو فاعل يف املجتمع وعن�رص منتج لوطنه و
�رشكته بالإ�ضافة �إيل خلق جيل جديد معتمد علي ذاته ولديه فر�ص
�أف�ضل للعمل والك�سب .
ومن الوا�ضح �أن للبيئة وللثقافة املحيطة ت�أثري كبري ومبا�رشعلى
�شخ�صية و�سلوكيات الأجيال ال�شابة ،ف�سعداء احلظ هم الذين
التحقوا ب�رشكات ناجحة و مناخ عمل جيد و ت�أثروا ب�شكل ايجابى
ببيئة العمل وثقافة امل�ؤ�س�سة �أو ال�رشكة التى ينتمون �إليها ،كما
طر�أ على �سلوكهم و �أدائهم و �شخ�صياتهم تغيري �إيجابي نتيجة
لوجودهم يف هذا املناخ ال�صحي.
وال�س�ؤال الذى يطرح نف�سه هو :هل ميكن دمج مثل هذه التجربة
داخل مراحل التعليم فى �صورة نظام تعليم تبادىل يتيح للطالب
العمل والدرا�سة فى وقت واحد؟

فكرة املبادرة :
و �إميانا ً من جمموعة امريكانا بان التعليم املتميز ي�سهم يف بناء
�شخ�صية الطالب كما يطور قدراته ومهاراته لتواكب متطلبات
�سوق العمل.
لذلك قامت جمموعة امريكانا مبد ج�سور ال�رشاكة مع وزارتي التعليم
العايل والرتبية والتعليم بغر�ض �إن�شاء برامج للتعليم التباديل والتي
تعتمد على ربط امل�سار التعليمي بامل�سار الوظيفي طبقا لالحتياجات
الفعلية ل�سوق العمل.
منهجية التعليم التباديل:
�إن جناح جمموعة امريكانا يرتكز على نظام فعال للتدريب وتطوير
املوارد الب�رشية حيث تتميز امريكانا بان لديها نظام متكامل للتدريب
الرتاكمي املرتبط بامل�ستويات الوظيفية املختلفة (الفني – الأ�رشايف
– الإداري)
وبناء على ذلك فقد مت �إن�شاء �شعب متخ�ص�صة يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية املختلفة تربط بني امل�سار الوظيفي وامل�سار التعليمي
وقد مت ت�صميم مناهج جديدة تلبى االحتياجات الفعلية لل�صناعة
و�سوق العمل وذلك بدمج برامج التدريب اخلا�صة مبجموعة �أمريكانا
واعتمادها كمكون �أ �سا�سي للمناهج الدرا�سية حتي تواكب متطلبات
�سوق العمل مما يتيح للطالب �أن يعمل ويدر�س يف جمال التخ�ص�ص
وذلك ب�إتباع مبد�أ " �أعمل وتعلم" وذلك بالإ�ضافة ايل املكون النظري
من خالل ح�ضور الربامج الدرا�سية النظرية بامل�ؤ �س�سة التعليمية
طبقا للتخ�ص�ص وامل�ستوى التعليمي .حيث يق�ضي الطالب من -30
 %50من الوقت يف التدريب العملي مبجموعة �أمريكانا والقائم علي
مبد�أ ( التدريب ثم الت�أهيل ثم التقييم واعتماد املهارات ).
النتائج:
وقد �أثمر نظام التعليم التباديل وال�رشاكة بني جمموعة امريكانا
ووزارتي التعليم العايل و الرتبية والتعليم اىل تطوير قدرات ومهارات
اخلريجني من هذه الربامج لتتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل مما �أدى
�إىل زيادة فر�ص العمل املتاحة لهم فعال  ،ووفرت لل�صناعة الأيدي
العاملة امل�ؤهلة وبذلك تكون قد �ساهمت يف عالج جذور م�شكلة
البطالة .
وت�صب هذه املبادرة وال�رشاكة الفعالة يف م�صلحة جميع الأطراف
فقد وفرت للم�ؤ�س�سة التعليمية منوذج عملي ومنهج فعال لربامج
تربط بني التعليم واالحتياجات الفعلية ل�سوق العمل وفى نف�س
الوقت تخدم حا�رض وم�ستقبل جمموعة امريكانا بتوفري قوى عاملة
م�ؤهلة � ،أما املجتمع فهو امل�ستفيد الأول من تطبيق هذا النموذج
للتعليم والذي يهدف ايل �إعداد جيل جديد م�ستقل يعتمد على ذاته
وقادر على بناء م�ستقبل الوطن.

Pre – University Education
Diploma from Technical Secondary schools

Objective: Qualify & equip the students with
relevant technical and behavioral skills to enable them to perform the duties of a “Restaurant Team Member”.
The Program:
• The Development of a new specialized section for Quick Service Restaurants (QSR)
within the 3 years Technical Secondary
schools
• Americana Training programs have been
accredited and integrated within the syllabus.
• Program duration 3 years, during which the
students undergo a 12 consecutive months
of practical On the Job Training at Americana Restaurants.
• The practical On the Job Training is based
on “Train – Qualify & Certify”
• Assessments are ongoing & periodic which
include: knowledge tests skills assessment
/ observation check lists – and final assessment & certification

• The student receives a monthly stipend
from Americana during the practical – On
the Job Training period (OJT)
Targeted Students: Students who completed the preparatory education
Degree: Technical Secondary School Diploma accredited and endorsed from the Ministry of Education
Syllabus: English Language – Methods of
Cooking - Principals of Hospitality industry –
Restaurants & Hotels facility planning – Restaurant service – Food safety sanitation &
Hygiene – IT – Cost Accounting - Marketing
– Purchasing, receiving and Food & Beverage Controls – in addition to the cultural programs.

التعليم قبل اجلامعي
دبلوم املدار�س الثانوية الفنية

الهدف :ت�أهيل الطالب امل�شاركني بالربنامج
و�إك�سابهم املهارات الفنية وال�سلوكية املنا�سبة
لتمكينهم من القيام بواجبات وظيفة ع�ضو فريق
باملطعم.

الطلبة امل�ستهدفني :الطلبة احلا�صلني علي
�شهادة الإعدادية.
الدرجة العلمية :دبلوم املدار�س الثانوية الفنية
املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم.

الربنامج:

لغة �إجنليزية – طرق الطهي – مبادئ �صناعة
ال�ضيافة -تخطيط وجتهيز املطاعم والفنادق
– اخلدمة باملطاعم – �صحة و�سالمة الأغذية –
نظم املعلومات – حما�سبة تكاليف – الت�سويق
– امل�شرتيات واال�ستالم ومراقبة الأغذية وامل�رشوبات
– بالإ�ضافة �إيل الربامج الثقافية .

•�إن�شاء �شعبة جديدة متخ�ص�صة (�شعبة
مطاعم خدمة الوجبات ال�رسيعة) باملدار�س
الثانوية الفنية (نظام الثالث �سنوات)
•�إعتماد الربامج التدريبية ملجموعة �أمريكانا
كمكون �أ�سا�سي للمنهج الدرا�سي
•مدة الربنامج � 3سنوات ،يق�ضى الطالب خاللها
� 12شهرا مت�صال فى التدريب العملي مبطاعم
�أمريكانا.
•التدريب العملي يف املطعم يتبع نظام (التدريب
ثم الت�أهيل ومنح ال�شهادة)
با�ستمرار وب�صورة دورية
•يتم التقييم
ويت�ضمن اختبارات للمعلومات وكذلك تقييم
املهارات العملية طبقا لدليل تقييم املهارات
ثم التقييم النهائي ومنح ال�شهادة.
•يح�صل الطالب امل�شارك يف الربنامج على
مكاف�أة �شهرية من امريكانا خالل فرتة التدريب
العملي مبطاعم املجموعة.

املنهج الدرا�سي:

Pre – University Education
Advanced Diploma from Technology Colleges

Objective: Qualify the students and equip
them with the relevant technical, behavioral
and Supervisory skills to enable them to perform the duties of a “Restaurant – Shift Supervisor”.
The Program:
• The development of a new specialized section for Restaurants at the Technology Colleges – Technical Institutes for Tourism and
Hotels.
• Accrediting Americana’s training programs
as an integral component of the syllabus.
• Program duration 2 years, during which
the students undergo 6 months of practical
On The Job Training at Americana Restaurants.
• The practical training is based on “Train –
Qualify & Certify”
• Assessments are ongoing & periodic, which
includes; knowledge tests – skills assessment / observation check lists and final assessment & certification
• The student receives a monthly stipend
from Americana during the training period.

Targeted Students: Students completed
the 3 years secondary schools (General &
Technical).
Degree: Advanced Diploma – Restaurants
Section from the Technology Colleges – Institutes of Tourism and Hotels, accredited and
endorsed by the Ministry of Higher Education.
Syllabus: English Language – IT – Hospitality Management – Food Production – Restaurant Services – Tourism Industry – Food Safety – Sanitation & Hygiene – Food & Beverage
controls – Purchasing – Receiving & Storing –
Kitchen Organization –Menu Planning – Sales
– Customer Service and satisfaction – Food
& Beverage Cost Accounting – Restaurants
Operations - Restaurants Supervisory Skills
– Restaurants Machinery & equipment’s / Operations & Maintenance.

التعليم قبل اجلامعي
الدبلوم املتقدم ( فوق املتو�سط )

من املعاهد الفنية لل�سياحة والفنادق  -الكليات التكنولوجية

الهدف :ت�أهيل الطالب امل�شاركني يف الربنامج
و�إك�سابهم املهارات الفنية وال�سلوكية وكذلك
املهارات الإ�رشافية املنا�سبة لتمكينهم من القيام
بوظيفة م�رشف وردية باملطاعم

الربنامج:

•�إن�شاء �شعبة جديدة متخ�ص�صة (�شعبة
املطاعم) يف املعاهد الفنية لل�سياحة والفنادق
التابعة للكليات التكنولوجية
•�إعتماد الربامج التدريبية لأمريكانا كمكون
�أ�سا�سي للمنهج.
•مدة الربنامج �سنتني يق�ضى خاللها الطالب 6
�شهور تدريب عملي يف مطاعم املجموعة.
•التدريب العملي يف املطاعم يتبع نظام (التدريب
ثم الت�أهيل ومنح ال�شهادة) .
•يتم التقييم با�ستمرار وب�صورة دورية ويت�ضمن
�إختبارات للمعلومات وكذلك تقييم املهارات
العملية طبقا ً لدليل تقييم املهارات ثم التقييم
النهائي ومنح ال�شهادة.
•يح�صل الطالب امل�شارك يف الربنامج على
مكاف�أة �شهرية من جمموعة �أمريكانا خالل فرتة
التدريب العملي مبطاعم املجموعة.

الطلبة امل�ستهدفني :الطلبة احلا�صلني علي
�شهادة الثانوية العامة �أو الثانوية الفنية.
الدرجة العلمية : :دبلوم متقدم (فوق متو�سط)
من الكليات التكنولوجية – (املعاهد الفنية
لل�سياحة والفنادق � -شعبة املطاعم) واملعتمد
من وزارة التعليم العايل.

املنهج الدرا�سي:

لغة �إجنليزية –نظم املعلومات – الإدارة يف �صناعة
ال�ضيافة – �إنتاج الأغذية – اخلدمة فى املطاعم
– �صناعة ال�سياحة � -صحة و�سالمة الغذاء
 مراقبة دورة الأغذية وامل�رشوبات  -امل�شرتيات اال�ستالم وتخزين الأطعمة � -أ�س�س تنظيماملطابخ – تخطيط قوائم الطعام – املبيعات -
خدمة ور�ضا العمالء  -حما�سبة تكاليف الأغذية
وامل�رشوبات – ت�شغيل املطاعم – �إدارة الوردية
والإ�رشاف يف املطاعم – ت�شغيل و�صيانة الآالت
واملعدات يف املطاعم.

University Education

Bsc., Restaurants Operations & Management
Faculty of Tourism and Hotels - Helwan University
Under the umbrella of the Open Education

Objective: Qualify the students, build their
capabilities and equip them with relevant
technical, behavioral, management and leadership skills to enable them to competently
perform the duties of an “Assistant Restaurant Manager”.
The Program:
• The Development of a new section specialized in Restaurants Management & Operations
• Americana’s “Training Programs” were accredited and integrated within the syllabus.
• Total Credit Hours: 123 credit hours:
-- 67 credit hours for the practical – On The
Job Training at Americana Restaurants
-- 56 credit hours for the theoretical subjects taught by the faculty of Tourism &
Hotels Management.
• The student enrolled in the program is considered as an employee / student, and receives a monthly salary from Americana
• Americana Group pays the tuition fees for
the students
Program Duration: 4 years
Methodology:
• A blended learning module:
-- 5 days a week practical On The Job
Training at Americana Restaurants
-- One day theoretical lectures at the faculty of Tourism & Hotel Management
-- Group work, assignments and projects.

Targeted Students: Students completed
General or Technical Secondary Schools
Degree: Bsc. in Hospitality Management
– Restaurants Management and Operations
Section, accredited and endorsed by the supreme Council of Universities
Syllabus:
• Taught by the Faculty of Tourism & Hotels
Management:
English Language – IT – Human Rights – Principals of Hospitality Industry – Restaurants
Service – Food Production – F & B controls
– F & B Management - Hospitality Accounting – HR Management – Hospitality Marketing
– Restaurant Management – Menu Planning
- Restaurant Cost Accounting – Hospitality
Financial Management – Restaurant Facility
Planning – Hospitality Management – Economics.
• Practical Syllabus – On The Job training at
Americana Restaurants:
Restaurants Operations & Services – Service
& Customer Satisfaction – Food Sanitation &
Hygiene – Restaurant Supervision and Managing a Shift (application) – Managing stocks
– Restaurants Accounting - Leadership &
Management – Managing Restaurants Projections – Restaurants Operation Audit – Managing Specialty Restaurants – Managing Coffee
Shops – Human Resources Management (application) – Restaurants Management

التعليم اجلامعي

بكالوريو�س �إدارة وت�شغيل املطاعم

كلية ال�سياحة والفنادق (جامعة حلوان) -حتت مظلة التعليم املفتوح

الهدف :ت�أهيل الطالب امل�شاركني يف الربنامج وبناء
قدراتهم و �إك�سابهم املهارات الفنية وال�سلوكية
ومهارات الإ�رشاف والإدارة وكذلك مهارات القيادة
لتمكينهم من القيام بوظيفة م�ساعد مدير مطعم

الربنامج:

•�إن�شاء �شعبة متخ�ص�صة ملنح درجة بكالوريو�س
�إدارة وت�شغيل املطاعم بنظام التعليم التباديل
حتت مظلة التعليم املفتوح وذلك باعتماد برامج
تدريب جمموعة امريكانا كمكون �أ�سا�سي
للمنهج واعتماد �صفة امللتحق بالربنامج
كطالب  /عامل وتلتزم جمموعة امريكانا
بتحمل م�صاريف الدرا�سة للطلبة امل�شاركني
يف الربنامج
•�إجمايل عدد ال�ساعات املعتمدة� 123 :ساعة
معتمد ة
•� 67ساعة معتمدة للتدريب العملي مبطاعم
�أمريكانا.
•� 56ساعة معتمدة للمواد النظرية يتم
تدري�سها من خالل كلية ال�سياحة والفنادق
مدة الربنامج� :أربع �سنوات
نظام الدرا�سة :التعليم والتدريب
•خم�سة �أيام يف الأ�سبوع تدريب عملي يف مطاعم
�أمريكانا
•يوم واحد �أ�سبوعيا حما�رضات نظرية يف كلية
ال�سياحة والفنادق
•العمل يف جمموعات لإعداد وتقدمي م�شاريع
التخرج املحددة
الطلبة امل�ستهدفني :الطلبة احلا�صلني علي
�شهادة الثانوية العامة او الفنية

الدرجة العلمية :بكالوريو�س �إدارة وت�شغيل
املطاعم – كلية ال�سياحة والفنادق – جامعة
حلوان معتمد من املجل�س الأعلي للجامعات

املنهج الدرا�سي:

 )1املواد التي تدر�س يف كلية ال�سياحة والفنادق:
لغة �إجنليزية  -نظم املعلومات – حقوق الإن�سان
 مبادئ �صناعة ال�ضيافة – اخلدمة يف املطاعم –�إنتاج الأغذية – �إدارة الأغذية وامل�رشوبات – مراقبة
دورة الأغذية وامل�رشوبات – املحا�سبة يف �صناعة
ال�ضيافة – �إدارة املوارد الب�رشية – الت�سويق يف
�صناعة ال�ضيافة – �إدارة املطاعم –تخطيط قوائم
الطعام – حما�سبة تكاليف املطاعم – الإدارة
املالية يف ال�ضيافة – تخطيط وجتهيز املطاعم –
الإدارة يف �صناعة ال�ضيافة – االقت�صاد.
 )2املنهج العملي (مبطاعم امريكانا):
عمليات ت�شغيل وخدمة املطاعم – خدمة ور�ضا
العمالء – �صحة و�سالمة الغذاء – الإ�رشاف
باملطاعم و�إدارة الوردية – �إدارة املخزون – حما�سبة
املطاعم (تطبيقات) – القيادة والإدارة – التخطيط
و�إدارة التنب ؤ� يف املطاعم – مراجعة وتقومي عمليات
الت�شغيل – �إدارة وت�شغيل املطاعم املتخ�ص�صة
– �إدارة حمالت امل�رشوبات �إدارة املوارد الب�رشية
(تطبيقات) – �إدارة املطعم

University Education

Bsc. in Agriculture – Agri Business Management Section
Faculty of Agriculture – Menofeya University

Objective: Qualify the students, build their
capabilities and equip them with relevant
technical, behavioral, management and leadership skills to enable them to perform the duties of “Farm Managers”.
The Program:
• The development of a new section specialized in Agri - Business Management at the
Faculty of Agriculture
• Accredited Americana’s Field Management
Training Programs” and integrated it within
the syllabus.
• Program duration 4 years, upon completion
of the 3rd academic year the students undergo a 7 months practical “Field Management Training”.
• Americana covers all the accommodation
and transportation expenses during the
field management training period in addition to a monthly stipend.
Targeted Students:
Students completed 3 years general secondary schools
Degree: Bsc. in Agriculture – Agri-Business
Management Section
Syllabus:
Characteristics of agricultural land – Principals of Chemistry - The foundations of Plant
Pathology -Land Reclamation- Economic Entomology- Agriculture Mechanization - The
foundation of pest control -Agriculture Economy – Statistics - The foundations of genetics
- Agriculture business management - Agricultural Marketing - Agricultural Accounting - Fea-

sibility studies and evaluation of agricultural
projects - Financial Management - Agricultural Foreign Trade - Economics of agricultural
production - Analysis of agricultural management - Management of specialized farms -Agricultural exchange Market -Plant production
-Production of Gardens - Production of crops
- Desert farming technology- Production of
fruit -Production of vegetables -Production of
crops (cereals and pulses) -Production of agricultural crops, fiber & Oil seeds -Production
of fodder crops, sugar -Agriculture microbiology - Protected cultivation -Aromatic plants
and medical plants - Fertilizer needs -Production and multiplication of improved seeds -Engineering of modern irrigation systems -Irrigation and drainage -Irrigation needs and water
management -Blight control - Plant nutrition
and fertilizer- Organic farming - Organic protection - Plant Breeding- Foundation of plant
genetics engineering - Soil Preparation and
plantation – irrigation systems & management – Agri Systems – Fertilization Management – Disease Eradication & Management –
Harvesting – Storage Management – Projects
Planning & Projects Management – Machinery
Operations & Maintenance.

التعليم اجلامعي

بكالوريو�س زراعة – �شعبة �إدارة الأعمال الزراعية
كلية الزراعة  -جامعة املنوفية

الهدف :ت�أهيل الطالب امل�شاركني يف الربنامج وبناء
قدراتهم و �إك�سابهم املهارات الفنية وال�سلوكية
ومهارات الإ�رشاف والإدارة وكذلك مهارات القيادة
لتمكينهم من القيام بوظيفة مدير مزرعة

الربنامج:

•�إن�شاء �شعبة جديدة متخ�ص�صة (�شعبة �إدارة
الأعمال الزراعية) بكلية الزراعة – جامعة
املنوفية
•�إعتماد برامج �أمريكانا للتدريب العملي واحلقلي
فى املزارع التابعة لأمريكانا كمكون �أ�سا�سى
للمنهج
•مدة الربنامج �أربع �سنوات تتخللها � 7شهور
تدريب عملي مبزارع ال�رشكة تبد�أ بنهاية العام
الدرا�سي الثالث
•تلتزم جمموعة �أمريكانا بتحمل تكاليف الإقامة
والإعا�شة واالنتقاالت للطالب طوال فرتة التدريب
بالإ�ضافة �إيل �رصف مكاف�أة �شهرية للطالب
خالل فرتة التدريب العملي مبزارع ال�رشكة.
الطلبة امل�ستهدفني :الطلبة احلا�صلني علي
�شهادة الثانوية العامة
الدرجة العلمية :بكالوريو�س زراعة – �شعبة �إدارة
الأعمال الزراعية

املواد الدرا�سية:

خ�صائ�ص االرا�ضى الزراعية – مبادئ الكيمياء العامة
– �أ�س�س �أمرا�ض النبات -ا�ست�صالح �أرا�ضي -الإر�شاد

الزراعي واملجتمع الريفي  -ح�رشات اقت�صادية –
امليكنة الزراعية � -أ�س�س مكافحة الآفات– اقت�صاد
زراعي – �إح�صاء � -أ�س�س علم الوراثة – �إدارة الأعمال
الزراعية – الت�سويق الزراعي – املحا�سبة الزراعية –
درا�سات اجلدوى وتقييم امل�رشوعات الزراعية – الإدارة
املالية – التجارة اخلارجية الزراعية – اقت�صاديات
الإنتاج الزراعي– حتليل الإدارة الزراعية – �إدارة املزارع
املتخ�ص�صة – البور�صة الزراعية  -الإنتاج النباتي
 �إنتاج الب�ساتني � -إنتاج املحا�صيل – تكنولوجياالزراعات ال�صحراوية – �إنتاج الفاكهة امل�ستدمية –
�إنتاج حما�صيل اخل�رضوات – �إنتاج املحا�صيل الزراعية
(احلبوب والبقول ) – �إنتاج حما�صيل الألياف والزيوت
– �إنتاج حما�صيل الأعالف وال�سكر– امليكروبولوجيا
الزراعية – الزراعات املحمية – النباتات العطرية
والنباتات الطبية –االحتياجات من الأ�سمدة– �إنتاج
و�إكثار التقاوي– هند�سة نظم الري احلديثة – الري
وال�رصف الزراعي – �إدارة املياه و احتياجات الري –الآفات
الزراعية – تغذية النبات والأ�سمدة – الزراعة احليوية
– حماية الزراعة احليوية – تربية النباتات -
�أ�س�س الهند�سة الوراثية للنبات – �إعداد الرتبة والزراعة
– نظم و�إدارة الري -الأنظمة الزراعية – �إدارة الت�سميد
واملخ�صبات – عالج �أمرا�ض النبات – احل�صاد � -إدارة
تخزين املح�صول – تخطيط و�إدارة امل�رشوعات –
ت�شغيل و �صيانة الآالت.
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University Education

Bsc. in Agriculture - Poultry Production
Faculty of Agriculture – Damanhour University

Objective: Qualify the students, build their capabilities and equip them with relevant technical, behavioral, managerial and leadership skills to enable
them to manage all phases of the poultry industries
(Farms – Plants – Feed – Slaughterhouses – Coefficient of hatching)
The Program:
• The Development of a new section specialized in
Poultry Production at the Faculty of Agriculture –
Damenhour University
• Accredited Americana’s “Training Programs”
and integrated it within the syllabus.
• Total Credits Hours : 137 credit hours - 24 credit
hours for the practical – field training divided into
three periods
-- First Period: upon completion of the 2nd academic year – 6 credit hours (8 weeks)
-- Second Period: upon completion of the 3rd
academic year – 6 credit hours (8 weeks)
-- Third period: First semester of the 4th academic year – 12 credit hours (16 weeks)
Program Duration: 4 years during which the
student combines theoretical study and practical
training in Americana farms and poultry feed mills
and slaughter houses
Assessment of the field training:
-- Periodic Field report by the students
-- Oral tests
-- Written tests
-- Practical On the Job, observation and assessment
-- Graduation Project
• Americana is committed to pay all the accommodation and transportation expenses to the
students during the training period in addition to
a monthly stipend
Targeted Students: Students completed 3 years
General Secondary Schools
Degree: Bsc. in Agriculture – Poultry production
Section

Syllabus:
Principals of Economics - Non-organic Chemistry
-Morphology and Anatomy- General Math - Sociology and Rural Sociology- Principals of Agriculture Environmental - Human Rights – Principals of
Organic Chemistry – General Physics & Meteorology –- Principals of Agriculture Economics – Plant
Taxonomy - Zoology - English Language – Principals of Meat and Fish Production- Plant Physiology – Principals of Crop Production –Principals of
Entomology – Principals of Soil Science – General
Horticulture - Principals of Poultry production Principals of Genetics – Principals of Food Industry & Dairy – Principals of Statistics & Experimental
Design – Horticulture Orchards Production – Analytical Chemistry – Principals of Agriculture Biochemistry – Basic Biochemistry – General Microbiology – Agriculture Microbiology – Feedstuffs and
feed industry- Care and production of turkeys and
waterfowl – Care and production of rabbits – Poultry Production – Poultry Physiology – Poultry Nutrition – Technology of Broiler production – Poultry
Production Machinery –Production & husbandry of
Broiler and Layer Breeders – Recent Development
in Poultry Science – Technology of meat, poultry
and fish products- Aquaculture – Egg production
technology - Slaughter Houses and Processing
Units – Breeder and Chicks production- Statistics
in animal production, poultry and fish - Production of Farm Animals – Breeding of Bee and silk
worm - Breeder and Improvement of Poultry – Immunity, health and Poultry Diseases – Management
and Economy of Poultry Production –– Production
of secondary birds – Applied Nutrition of poultry Animal production, poultry and fish biotechnology
– Practical training in Cairo Poultry group (Farmer
Mothers, plants nursery, feed mills, veterinary laboratories, feedlots) in addition to two training subjects poultry economics; personal and behavioral
skills.
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التعليم اجلامعي

بكالوريو�س زراعة � -شعبة �إنتاج داجني
كلية الزراعة  -جامعة دمنهور

الهدف :ت�أهيل الطالب امل�شاركني يف الربنامج وبناء
قدراتهم و �إك�سابهم املهارات الفنية وال�سلوكية
ومهارات الإ�رشاف والإدارة وكذلك مهارات القيادة
لتمكينهم من �إدارة كافة مراحل �صناعات الدواجن
(مزارع – م�صانع �أعالف – جمازر – معامل التفريخ)

الربنامج:

•�إن�شاء �شعبة جديدة متخ�ص�صة ( �شعبة �إنتاج
داجني ) بكلية الزراعة – جامعة دمنهور  ،و�إعداد
منهج جديد يت�ضمن برامج التدريب العملي
واحلقلي ملجموعة �أمريكانا
•�إجمايل عدد ال�ساعات املعتمدة � 137 :ساعة
•ت�شمل � 24ساعة معتمدة للتدريب العملي مبزارع
ال�رشكة مق�سمة �إىل  3فرتات:
 -الفرتة الأويل :عند االنتهاء من العام الدرا�سيالثاين ملدة ثمانية �أ�سابيع (� 6ساعات معتمدة)
 -الفرتة الثانية  :عند االنتهاء من العام الدرا�سيالثالث ملدة ثمانية �أ�سابيع (� 6ساعات معتمدة)
 -الفرتة الثالثة  :الف�صل الدرا�سي الأول من العامالدرا�سي الرابع ملدة � 16أ�سبوعا ً ( � 12ساعة
معتمدة )
مدة الربنامج� :أربعة �سنوات يجمع الطالب خاللها
بني الدرا �سة النظرية والتدريب العملي مبزارع الدواجن
وم�صانع الأعالف واملجازر ومعامل التفريخ .

التقييم واالختبار للتدريب العملي و احلقلي:

 -يلتزم الطالب بتقدمي تقرير دوري عن التدريبا لعملي
 -اختبارات �شفهية -اختبارات حتريرية -التقييم خالل فرتات التدريب العملي -م�رشوع التخرج•تلتزم ال�رشكة بتحمل تكاليف الإقامة والإعا�شة
واالنتقاالت للطالب طوال فرتة التدريب بالإ�ضافة
�إيل ح�صول الطالب على مكافئة تدريب �شهرية
خالل فرتات التدريب العملية.
الطلبة امل�ستهدفني :الطلبة احلا�صلني علي
�شهادة الثانوية العامة
الدرجة العلمية :بكالوريو�س زراعة – �شعبة
�إنتاج الدواجن

املنهج الدرا�سي:

مبادئ االقت�صاد العام -كيمياء غري ع�ضوية -

مورفولوجي وت�رشيح النبات  -ريا�ضه عامة  -مبادئ
علم االجتماع واملجتمع الريفي � -أ�سا�سيات البيئة
الزراعية  -حقوق �إن�سان � -أ�سا�سيات الكيمياء
الع�ضوية العامة  -فيزياء عامه و�أر�صاد جوية
 مبادئ االقت�صاد الزراعي  -تق�سيم اململكةالنباتية � -أ�سا�سيات علم احليوان  -لغة �إجنليزية –
�أ�سا�سيات الإنتاج احليواين وال�سمكي  -ف�سيولوجيا
النبات العام � -أ�سا�سيات �إنتاج املحا�صيل -
�أ�سا�سيات علم احل�رشات � -أ�سا�سيات علم االرا�ضى
 �أ�سا�سيات الب�ساتني � -أ�سا�سيات �إنتاج الدواجن �أ�سا�سيات علم الوراثة � -أ�سا�سيات ال�صناعاتالغذائية والألبان  -مبادئ الإح�صاء وت�صميم
التجارب � -إنتاج الب�ساتني � -أ�سا�سيات الكيمياء
التحليلية  -مبادئ الكيمياء احليوية – مبادئ
كيمياء حيوية زراعية  -امليكروبيولوجيا الزراعية
العامة  -ميكروبيولوجيا عامة  -مواد العلف و
�صناعة الأعالف  -رعاية و �إنتاج الرومي  -و الطيور
املائية  -رعاية و�إنتاج الأرانب � -إنتاج الدواجن-
ف�سيولوجيا دواجن  -تغذية دواجن  -تكنولوجيا
�إنتاج دجاج اللحم  -ميكنة الإنتاج الداجنى -
�إنتاج و رعاية �أمهات البي�ض واللحم  -التطورات
احلديثة يف �إنتاج الدواجن  -تكنولوجيا املنتجات
احليوانية والداجنية و ال�سمكية  -اال�ستزراع
املائي -تكنولوجيا �إنتاج بي�ض املائدة  -املجازر و
ملحقاتها  -التفريخ و�إنتاج الكتاكيت  -الإح�صاء
يف جماالت الإنتاج احليواين والداجني وال�سمكي -
�إنتاج ورعاية احليوانات املزرعية  -تربية النحل
ودودة احلرير  -تربية و حت�سني الدواجن  -املناعة
و �صحة و �أمرا�ض الدواجن� -إدارة واقت�صاديات
الإنتاج الداجني  -رعاية و�إنتاج الطيور الثانوية
 التغذية التطبيقية للدواجن  -التقنية احليويةوتطبيقاتها يف جمال الإنتاج احليواين والداجني
وال�سمكي – التدريب العملي اخلا�ص مبجموعة
القاهرة للدواجن يف (مزارع االمهات – مزارع اجلدود
 معامل التفريخ – م�صانع االعالف – املعاملالبيطرية – مزارع الت�سمني – املجازر) باال�ضافة اىل
مادتني تدريبيتني يف اقت�صاديات الدواجن و تنمية
املهارات ال�شخ�صية وال�سلوكية.

