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 برامج االكاديمية: لا

 االنتاج النباتي والوقايةتخصص . 1
ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:أ اًل:مل

 :املتعلقة بـ علوماتف واملينبغي أن يكون الطالب قادرا على اكتساب املعار

  كرجات املعرفة العامة
 تجاالت الزراعة املختلفة.العلوم  األساسية ذات الصلة  .1

 اعية.يف جمال العلوم الزر املصطلحات واملفاهيم احلديثة .2

 التنوع النباتي يف فلسطني وعالقته بالتنمية االقتصادية بوجه عام. .3

 خلضروات والفواكه.طاعي اواجه قضوابط التعامل مع كتلف املشكالت اليت ت .4

 عية تختلف أنواعها.أنواع اآلفات الزراعية اليت تصيب احملاصيل الزرا .5

 م االقتصاد الويفو.تقدير أهمية اإلنتاج النباتي يف دع .6

 ليات متابعتها .آسس  راعة احملاصيل الزراعية وأ .7

 ليها.إجراءات الوقاية اليت نكن من تاليف  اآلفات الزراعية والسيطرة ع .8

 .أسس مكافحة احلشائش والنباتات الضارة اليت قد تؤتر على احملاصيل الزراعية .9

 أسس قطف ونقل وختزين احلاصالت الزراعية. .10

 االت العمل يف اإلنتاج النباتي.سطني وجملزراعة يف فلمعرفة واقع ا .11

  كرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة

 أن يكون الطالب ملما بـ  وتقتضي

لعلزوم املرتبطزة بالتخصزص ليزتمكن مزن فهزم التخصزص علزى أسزاس ة لألساسزياملعزارف ا .1

 علمي.

 والكيمياء ذات العالقة . األحياءعلمي أساسيات  .2

 ذات العالقة باآلفات الزراعية. شراتالدقيقة وعلم احلتراكيب الكائنات  .3

 اآلفات الزراعية. بانتشارالتنوع املناخي وعالقته  .4

 .ملكافحة والوقايةجمال اية يف آليات استخدام امليكنة الزراع .5

 الزراعيةتطبيق التقانات احلديثة يف جمال إنتاج احملاصيل  .6

يززة  .7 صززر الغذائ مززن العنا تززات  جززات النبا سززميدحتديزد احتيا بززرامج الت عززداد  سززبة دون  وإ املنا

 اإلضرار باإلنسان والبيئة.

 تطبيق تقانات إنتاج البذور وإكثار النباتات واحملافظة عليها. .8
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  التخصصية ةاملعرفكرجات 

 أن يكون الطالب قادرا على 

يززة  .1 صززيل الزراع يززة احملا سززني إنتاج عززا حت مززا  ونو سزززبة  بك نززواع املنا سززتخدام األ خززالل ا مززن 

 سنات الزراعية.من احمل

األمراض واآلفات اليت تصيب احملاصزيل الزراعيزة والتعامزل معهزا ومكافحتهزا  تشخيص .2

 ئة.والبي إلنسانبالطرأ املختلفة اليت حتافظ على سالمة ا

 حتديد يفرأ املكافحة املختلفة الطبيعية والكيميائية. .3

 ت الزراعية.ير العالجاحتديد مقاد .4

 يدات.لبيئية الستخدام املبتوضيح إجراءات السالمة العامة وا .5

 حتديد دورات الكائنات احلية املرتبطة باآلفات الزراعية وكيفية التعايفي معها. .6

 اآلفات الزراعية.اليف اإلصابة بتها لتمراعا إجراءات الوقاية اليت ينبغي  .7

 ت الزراعية وكيفية التخلص منها.حتديد كايفر املبيدات على املنتجا  .8

 قد تواجه القطاع الزراعي.ايفر املستقبلية اليت  ع االدلة وحتديد املخ .9

يزززة يف إ .10 نزززات الزراع يزززل البيا قزززارير وحتل بزززة الت يزززة وكتا فزززات الزراع حزززول اآل حزززوث  جززراء الب

 تغريات.من امللعديد ضوء ا

مل

مل:سمقملالعم مل:ثانيًا

خلززز .1 عزززي ا طزززاع الزرا جمزززال الق سزززتثمار يف  صزززاال يزززة اخلا مزززال الزراع ملززززارع واألع ة اصب وا

 ية.واملزارع العائل

مزززاعي وت .2 مزززل اجل يزززة و الع تزززة الزراع ثزززل اإلغا يزززة م سزززؤوليات اإلدار هزززام وامل يزززع امل ظزززيم وتو  ن

 الشركات الزراعية واجلمعيات التعاونية.

 و طات البحوث الزراعية بو ارة الزراعة ومديريات الزراعة املختلفة. مراكز إدارة  .3

 مع اجلهات ذات العالقة يف اجملال الزراعياصل التو .4

خلزززززرب .5 قزززززل ا يزززززةات اخلارجن عزززززي  يزززززة واحملل طزززززاع الزرا عزززززال يف الق شزززززكل ف هزززززا ب وتوظيف

 الفلسطيو.

 .اختيار البديل األنسب من جمموعة بدائل .6

 التخزين.والقطف وكافحة ال املالتخطيط السليم يف جم .7

 ريات املناخية.حتديد األولويات اليت تهم املزارعني يف ضوء املتغ .8

صزززي .9 صزززد وتو ملززززارعني ور شزززاد ا بزززرامج إر عزززداد  لزززها إ نزززات وحتلي قزززويم ف البيا سزززريها لت وتف

 .برامج العمل اإلرشادي

 عرض البيانات وإعداد التقارير واستخالص النتائج. .10
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ملاتيمل المقا ة/املرد  الربملنتا الاختص ململثالثًا:ملمتطلبات

كززالوريوس يف ختصزص  لززى درجزة الب تززاج للحصزول ع يززةالنبزاتي االن لززى  باملنفرد/والوقا ع

 كما يأتي  ( ساعة معتمدة مو عة149الطالب ان يتم بنجاع )

 

 :/ التخصص المنفرد  صيةات التخص. المقرر1

 ة كما يأتي ( ساعة معتمدة مو ع91تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي91: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1.1  

رقم 

 املقرر

 قررعنوان امل

ساعات لا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 رياضيات عامة  1101

 0103 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1204

 2124 1 2 3 ضويةكيمياء ع 1329

 2125ب  2124 1 2 3 كيمياء حتليلية 1330

 - 1 2 3 علم النبات 2101

 - 1 2 3 علم احليوان 2102

 2124 1 2 3 م الرتبةئ علمباد 2110

 2102ب  2101 1 2 3 علم الوراتة 2203

 2102ب  2101 1 2 3 حياء الدقيقةالا 2204

 2110ب  1103 1 2 3 صرفمبادئ الري وال 2213

 2110 1 1 2 االمسدة وخصوبة الرتبة 2214

 2101 1 1 2 مبادئ االنتاج النباتي 2215

 2102 0 3 3 مبادئ االنتاج احليواني 2216

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 98 7 91 92 ت التخصصلبامتط

 6 6 - - مقررات حرة

 149 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 قررعنوان امل

ساعات لا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 2215 1 1 2 نباتات الزينة وتنسيق احلدائق 2217

 2101 1 1 2 توداارة والنيمااالعشاب الض 2219

 2101 1 2 3 االمراض النباتية 2317

 - 2 2 4 الزراعية اآلالت 2318

 2110 - 2 2 حفظ الرتبة 2319

 2215 1 2 3 علم احلشرات 2321

 2215 1 1 2 احملاصيل احلقلية 2323

 2215 1 2 3 جار الفاكهةشا 2324

 ساعة 66انهاء  5 - 5 (1تدريب عملي ) 2327

 2215 1 2 3 فسيولوجيا النبات 2352

 2215 1 2 3 اخلضراوات 2427

 - - 2 2 واالرشاد الزراعيالتسويق  2430

 2427 1 2 3 الزراعة احملمية 2433

 2215 1 1 2 املشاتل وإكثار النبات 2434

 2215 1 2 3 ة والعطريةيت الطبالنباتا 2438

 1331ب  1329 1 2 3 املبيدات والسمية 2439

 5 - 5 (2تدريب عملي ) 2444
 90ب انهاء 2327

 ساعة

 3 1 4 التخرجوع مشر 2499
ب  انهاء 0103ب  5303

 ساعة 90

  38 53 91 اجملموع
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 :لب مما يليطاالرها يختامعتمدة  ساعات(  7: وتتكون من )إختياريةمقررات تخصصية    .1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

 2110 1 1 2 ع االراضياستصال 2411

 - - 2 2 الزراعة يف فلسطني 2428

 - 1 1 2 االشجار احلرجية 2435

 2317 1 1 2 الفطريات 2442

 2317 1 1 2 الفريوسات النباتية 2443

 - 1 1 2 تربية النحل 2452

 2204 - 3 3 يويةات احلالتقني 2453

 2427ب  2324  1 1 2 فسيولوجيا ما بعد احلصاد 2454

 2317 - 3 3 املكافحة املتكاملة 2455

 

 المقررات الحرة:. 2

يزززار ) لزززب اخت سززتطيع الطا صزززص آ6ي مزززن أي خت مزززدة  سزززاعات معت مزززن (  صزززاتخزززر  عزززة ختص /  اجلام

صززهب سزززية لتخص طززة الدرا كززون  خززارج اخل لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  ضزززمكم يزززة م ملززادة التعليم ون ا

 .ممنوعة من التخصصوأن ال تكون  و كيفا أخرى كما  و/أمكررا  يف مقررات 


