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 السراعةكلية 

 

 كهُحَثذج ػٍ ان

، َع بذاٜات تأطٝع جاَع١ ايكذغ املؿتٛذ١، ٚتظع٢ 1991أْؼ٦ت ن١ًٝ ايضساع١ ط١ٓ 

ؽـف   ٖزٙ ايه١ًٝ إىل بٓا٤ َٓظ١َٛ َتها١ًَ َٔ خ٬ٍ فُٛع١ ؽــات تطشذٗا ٖٚٞ

، (فُذ)اٱْتاد ايٓباتٞ ٚ ايٛقا١ٜ، ٚؽـف ايت١ُٝٓ ايشٜؿ١ٝ، ٚؽـف اٱْتاد اؿٝٛاْٞ 

 .(فُذ)ؽـف ايـٓاعات ايػزا١ٝ٥ 

بًؼ عذد أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املتؿشغني يف ن١ًٝ ايضساع١ علٛإ، وٌُ أذذُٖا ستب١ 

"أطتار َؼاسى" ٚايثاْٞ بشتب١ "أطتار َظاعذ"، ٚبًؼ عذد أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع غرل املتؿشغني 

( بشتب١ 25( بشتب١ أطتار َظاعذ، ٚ)8( علًٛا، اهٓإ َِٓٗ بشتب١ "أطتار َؼاسى" ٚ)39)

 ( بشتب١ "قاكش".4ٚ)"َذسغ" 

 194طايب ٚطايب١ / ؾشع اـًٌٝ (، ) 279) بًؼ عذد ايطًب١ املظحًني يف ن١ًٝ ايضساع١ 

( 44طايب ٚطايب١ / ؾشع جٓني(، ٚبًؼ عذد خشهني ن١ًٝ ايضساع١ يف ؾشعٞ اـًٌٝ ٚجٓني )

 .2115/ 2114طايب ٚطايب١ يًعاّ ايذساطٞ 
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  انزؤَح:
 

 يف املبذع ٚاملُٝض  املعشؾ١ ايٓظش١ٜ ايظ١ًُٝ ٚايتطبٝل ايعًُٞايٛؿٍٛ غشهٞ ايه١ًٝ إىل 

 ٚايشٜاد٠ يف ت١ُٝٓ ايكطاع ايضساعٞ ايؿًظطٝا. ايعًّٛ ايضساع١ٝ فاٍ 

 انزطانح:

بٓا٤ ايكذسات ايبؼش١ٜ املتخــ١ ٚامل٪١ًٖ ٚاملتُٝض٠ عًًُٝا ٚؾًٓٝا ٚعثًٝا ايكادس٠ ع٢ً ت١ُٝٓ 

مبا ًٜيب ذاجات اجملتُع ٚسؾع قذس٠ اـشهني ع٢ً املٓاؾظ١ ايكطاع ايضساعٞ مبحا٫ت٘ املختًؿ١ 

يف طٛم ايعٌُ احملًٞ ٚاٱقًُٝٞ، َٔ خ٬ٍ تكذِٜ ؽــات ٚبشاَخ تع١ًُٝٝ ٚتذسٜب١ٝ ٚؾل 

أؾلٌ مماسطات ايتعًِٝ املؿتٛل ٚ أطايٝب ايتعًِٝ املذَخ ٚأذذث ايتكٓٝات ايضساع١ٝ، ٚتعضٜض 

يف إطاس َٔ ايتؿاعٌ اجملتُعٞ ٚايتعإٚ ٚايؼشان١ ٚتبادٍ  ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايتطبٝك١ٝ ٚايبرث١ٝ

 اـدلات َع ناؾ١ ا٭طشاف املع١ٓٝ َع َشاعا٠ أذذث َعاٜرل اؾٛد٠ ٚايتُٝٝض.

 األهذاف:
 ْؼش املعشؾ١ ايع١ًُٝ يف فاٍ ايعًّٛ ايضساع١ٝ ٚايتعًِٝ ايضساعٞ ٚاٱسػاد ٚايت١ُٝٓ املظتذا١َ. .1

١ًٖ ٚاملتُٝض٠ عًًُٝا ٚؾًٓٝا ٚعثٝةًا ايكةادس٠ عًة٢ تُٓٝة١     سؾذ اجملتُع بايهؿا٤ات ايبؼش١ٜ امل .2 تخــ١ ٚامل٪

ًٜيب ذاجات اجملتُع.  ايكطاع ايضساعٞ مبحا٫ت٘ املختًؿ١ مبا 

3. .ٞ  سؾع قذس٠ خشهٞ ؽــات ن١ًٝ ايضساع١ ع٢ً املٓاؾظ١ يف طٛم ايعٌُ احملًٞ ٚاٱقًُٝ

ّ ايضساعٝة١    تكذِٜ ؽــات ٚبشاَخ تع١ًُٝٝ ٚتذسٜب١ٝ ْٛع١ٝ تٛانب ايتطٛ .4 سات ايعامل١ٝ يف فةاٍ ايعًٛة

 ٚؾل أؾلٌ مماسطات ايتعًِٝ املؿتٛل ٚأطايٝب ايتعًِٝ املذَخ ٚأذذث ايتكٓٝات ايضساع١ٝ.

 تؼحٝع ايبر  ايعًُٞ َٔ خ٬ٍ تعضٜض ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايتطبٝك١ٝ ٚايبرث١ٝ ايضساع١ٝ يف اؾاَع١. .5

ٚتبةادٍ اـةدلات َةع ناؾة١ ا٭طةشاف املعٝٓة١       تٓؼٝط َظت٣ٛ ايتؿاعٌ اجملتُعٞة ٚايتعةإٚ ٚايؼةشان١     .6

ض بتُٓٝةة١ ايكطةةاع ايضساعةٞة ايؿًظةةطٝا         مبةةا ٜعةةضص ايب٦ٝةة١ ايتعًُٝٝةة١ ايتطبٝكٝةة١ يطًبةة١ ايهًٝةة١ ٚايٓٗةٛة

ًَني يف ايكطةةاع ايضساعةٞة ايؿًظةةطٝا   رلات جٖٛشٜةة١ يف أمنةةا  َعٝؼةة١ ايعةةا ٚاملظةةا١ُٖ يف إذةةذاث تػةٝة

.ٞ  ٚايعشب

 :انذرخاخ انًًُىحح

ٚاؾذاٍٚ اٯت١ٝ تبني  دسج١ ايبهايٛسٜٛغ يف ناؾ١ ايدلاَخ يذٜٗا. ع١ايضسامتٓح ن١ًٝ 

 َٚتطًبات اؾاَع١ ٚايه١ًٝ. ختٛصٜع ايظاعات املعتُذ٠ ع٢ً ايدلاَ
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 ذىسَغ انظاػاخ انًؼرًذج ػهً انثزايح

 

 

 الربىامج 

 االكادميي

 
 ىوع املقرر

 )املتطلبات(  

 التينية الريفية االىتاج اليباتي والوقاية

 الصاعات املعتندة ت املعتندةالصاعا

 ميفرد

رئيصي / 

 فرعي
 ميفرد

رئيصي / 

 فرعي

 - 12 - 12 متطلبات ااجامعة 

املتطلبات  أ.

 اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

18 

 

3 

- 

18 

 

3 

- 

 - 22 - 20 متطلبات الكلية

 - 02 - 21  متطلبات التدصص

املتطلبات  أ.

 اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 تياريةاالخ

92 

 

- 

- 

81 

 

- 

- 

 - 5 - 5 املقررات احلرة

 - - - - متطلبات الفرعي

 - 211 - 232 اجملنوع
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  يرطهثاخ انجايؼح

 ( طاػح يؼرًذج:18يرطهثاخ انجايؼح االخثارَح )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 2 2 نٝـ تتعًِ تعًِ 1111

 - 1 2 3 اؿاطٛب 1112

 - - 3 3 تاسٜخ ايكذغ 1114

 - - 2 2 (1ايًػ١ ايعشب١ٝ ) 1111

 - - 2 2 (1ايًػ١ ا٫لًٝض١ٜ ) 1113

 - - 3 3 ؾًظطني ٚايكل١ٝ ايؿًظط١ٝٓٝ 1215

 - - 3 3 ايثكاؾ١ ا٫ط١َٝ٬ 1216

 - 1 17 18 اجملُٛع

 يرطهثاخ انجايؼح االخرُارَح

 ( طاعات َعتُذ٠ َٔ املكشسات ا٫ت١ٝ   3غ ايطايب )ٜذس

 عيواٌ املقرر رقه املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 األشبوعية
املتطلب 

 الصابق

 عنلي ىظري

 - - 3 3 اؿشن١ ا٭طرل٠ 1217

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايؿشْظ١ٝ ) 1211

 - - 3 3 اؿلاسات ايبؼش١ٜ َٚٓحضاتٗا 1311

 - - 3 3 اجملتُع١ٝاملظ٪ٚي١ٝ  1316

  يرطهثاخ انكهُح: 

 طاع١ َعتُذ٠  َب١ٓٝ يف اؾذٍٚ اٯتٞ  18تتهٕٛ ٖزٙ املكشسات َٔ 

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 َباد٨ اٱذـا٤  0103

 - 2 2 4 املظاذ١ ٚايشطِ اشلٓذطٞ 1123

 - - 3 3 ؾٝضٜا٤ عا١َ 2114
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رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 2114 1 - 1 كتدل ؾٝضٜا٤ عا١َ  * 2116

 - - 3 3 نُٝٝا٤ عا١َ 2124

 2124 1 - 1 كتدل نُٝٝا٤ عا١َ 2125

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبر  ايعًُٞ 5313

  4 14 18 اجملُٛع

 *  َتطًب ن١ًٝ يتخـف ا٫ْتاد ايٓباتٞ ٚايٛقا١ٜ ؾكط.

 انثزايح االكادًَُح:

 ًُح انزَفُحانرُذخصص . 1
 شتسد ت ايتدًِ املكصٛ ٠:أٚال: 

 :ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايطايب قادسا ع٢ً انتظاب املعاسف ٚاملعًَٛات املتعًك١ بة

  كشجات املعشؾ١ ايعا١َ
 املؿاِٖٝ ٚاملـطًرات رات ايع٬ق١ بايت١ُٝٓ ايؼا١ًَ يف اجملتُع احملًٞ. .1

 .أطع ؼذٜذ أْٛاع ايذلب١ ٚا٭منا  ايضساع١ٝ املٓاطب١ شلا .2

 إجشا٤ات ؼظني ايذلب١  ٚؼذٜذ عٓاؿش ايلعـ ٚعٓاؿش ايك٠ٛ ؾٝٗا. .3

 إجشا٤ات ؽطٝط املؼاسٜع ايت١ُٜٛٓ يف املٓاطل ايشٜؿ١ٝ. .4

 َتطًبات ت١ُٝٓ اجملتُعات ايشٜؿ١ٝ بؼهٌ تهاًَٞ. .5

 آيٝات ايتعاٌَ َع َـادس املٝاٙ ٚنٝؿ١ٝ اطتثُاسٖا ع٢ً ايٛج٘ ا٭نٌُ. .6

 تاد ايضساعٞ.طشم ايشٟ املث٢ً ٚآهاسٖا ع٢ً اٱْ .7

 أطايٝب َٛاج١ٗ ايترذٜات اييت ميهٔ إٔ تٛاج٘ َظرل٠ ايت١ُٝٓ يف ايكطاع ايشٜؿٞ. .8

 ؼذٜذ طبٝع١ ٚؾشق ا٫طتثُاس يف ايكطاعات ايشٜؿ١ٝ املختًؿ١. .9

 ايتٓٛع املٓاخٞ ٚايطبػشايف ٚأهاسُٖا ع٢ً َظرل٠ ايت١ُٝٓ. .11

 ات ايع٬ق١.ؼذٜذ أٚيٜٛات ايت١ُٝٓ ايشٜؿ١ٝ يف ك٤ٛ ايعذٜذ َٔ املتػرلات ر .11

 

 

 


