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 الزراعةكلية 

 نبذة عن الكلية

ى ة، وتسعفتوحس جامعة القدس امل، مع بدايات تأسي1991أنشئت كلية الزراعة سنة 

ص رحها وهي  ختصصصات تطختعة موجمهذ  الكلية إىل بناء منظومة متكاملة من خالل 

لذي مت تفعيله ا نتاج احليوانيختصص اإلوة، يفياإلنتاج النباتي والوقاية، وختصص التنمية الر

م يت الذي لتصنيع الغذائيا، وختصص 2019-2018وفتحه يف بداية العام األكادميي 

 .العمل على تفعيله

، حيمل أحدهما رتبة اءعضأ 4راعة الز ليةبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس املتفرغني يف ك

 تري.سمل درجة املاجلرابع حيو العضوابرتبة "أستاذ مساعد"،  عضوين"أستاذ مشارك" و

اسي من العام الدر الثاني لفصلا يف بلغ عدد الطلبة املسجلني يف كلية الزراعة

تالبًا وتالبة يف فرع  26ة  )لتالياتالبًا وتالبة موةعني على الفروع  226 (2018/2019)

تالبًا  71، )فرع اخلليل( يفتالبًا وتالبة  101)تالبًا وتالبة يف فرع أرحيا(،  28توباس(، )

 .فرع جنني( يفوتالبة 
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  الرؤية:
 

واملميز يف  العملي املبدع التطبيقويمة لسلاالوصول خبرجيي الكلية إىل املعرفة النظرية 

 .سطييناعي الفللزرااع جمال العلوم الزراعية والريادة يف تنمية القط

 الرسالة:

ادرة على تنمية ، القوفنيًا وحبثيًا علميًا ميزةملتبناء القدرات البشرية املتخصصة واملؤهلة وا

جيني على املنافسة رفع قدرة اخلرجملتمع وت ااجاالقطاع الزراعي مبجاالته املختلفة مبا يليب ح

تدريبية وفق امج تعليمية وصصات وبرخت ديميف سوآ العمل احمللية واإلقليمية، من خالل تق

اعية، وتعزيز البيئة رالتقنيات الز مج وأحدثملدم اأفضل ممارسات التعليم املفتول وأساليب التعلي

اكة وتبادل اخلربات التعاون والشروجملتمعي اعل تفاالتعليمية والتطبيقية والبحثية يف إتار من ال

 .يزدة والتمجلواري مع كافة األتراف املعنية مع مراعاة أحدث معاي

 األهداف:
 نمية املستدامة.لتاعي واإلرشاد وايم الزرالتعلونشر املعرفة العلمية يف جمال العلوم الزراعية  .1

وحبثيةًا القةادرة علةى تنميةة      ة علميًا وفنيًااملتميزهلة ورفد اجملتمع بالكفاءات البشرية املتخصصة واملؤ .2

 جملتمع.جات االقطاع الزراعي مبجاالته املختلفة مبا يليب حا

 قليمي.لعمل احمللي واإل سوآ افسة يفرفع قدرة خرجيي ختصصات كلية الزراعة على املنا .3

ال العلةوم الزراعيةة   العاملية يف جمة  لتطوراتواكب اختصصات وبرامج تعليمية وتدريبية نوعية تتقديم  .4

 لزراعية.أحدث التقنيات املدمج واعليم وفق أفضل ممارسات التعليم املفتول وأساليب الت

 لزراعية يف اجلامعة.يقية والبحثية اوالتطب ليميةتشجيع البحث العلمي من خالل تعزيز البيئة التع .5

ألتةراف املعينةة   ربات مةع كافةة ا  بةادل اخلة  كة وتتنشيط مستوى التفاعل اجملتمعةي والتعةاون والشةرا    .6

زراعةةي الفلسةةطيين  تنميةةة القطةةاع ال بالنهةةوض وكليةةة مبةةا يعةةزة البيئةةة التعليميةةة التطبيقيةةة لطلبةةة ال   

سةةطيين اعةةي الفليف القطةةاع الزر لعةةاملنياعيشةةة واملسةةاهمة يف إحةةداث تغةةيريات جوهريةةة يف أمنةةا  م

 والعربي.

 :الدرجات الممنوحة

تية تبني واجلداول اآل .ج لديهاربامة الدرجة البكالوريوس يف كاف الزراعةمتنح كلية 

 ة.ة والكليامعجلاومتطلبات  جتوةيع الساعات املعتمدة على الربام
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 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

 

 الربنامج 

 االكادميي

 
 نوع املقرر

 )املتطلبات(  

النتاج النباتي ا

 والوقاية

 التصنيع الغذائي اإلنتاج احليواني 

 الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة الساعات املعتمدة

 منفرد

رئيسي / 

 فرعي

 منفرد

رئيسي / 

 فرعي

 منفرد

رئيسي / 

 فرعي

متطلبات  

 اجلامعة
24 - 24 - 24 - 

املتطلبات  أ.

 اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

21 

 

 

3 

- 

21 

 

 

3 

- 

21 

 

 

3 

- 

 - 18 - 18 - 18 متطلبات الكلية

متطلبات 

  التخصص
98 - 98 - 98 - 

املتطلبات  أ.

 اإلجبارية

 

ب. املتطلبات 

 االختيارية

91 

 

 

7 

- 

80 

 

 

18 

- 

90 

 

 

8 

- 

 - 6 - 6 - 6 املقررات احلرة

 - - - - - - متطلبات الفرعي

 - 146 - 146 - 146 اجملموع
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  الجامعة متطلبات

 ( ساعة معتمدة:21متطلبات الجامعة االجبارية )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 تعلم كيف تتعلم 0101

 - 1 2 3 احلاسوب 0102

 - - 3 3 تاريخ القدس 0104

 - - 0 0 العمل التطوعي 0105

 - - 3 3 (1لغة العربية )ال 0111

 - - 3 3 (1اللغة االجنليزية ) 0113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 0205

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  0206

 - 1 20 21 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 تية   ( ساعات معتمدة من املقررات اال3يدرس الطالب )

 عنوان املقرر رقم املقرر

لساعات ا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 احلركة األسرية 0207

 - - 3 3 وللاحلومكافحة الفساد  التحديات  0208

 - - 3 3 (1اللغة الفرنسية ) 0211

 - - 3 3 هااحلضارات البشرية ومنجزات 0300

 - - 3 3 املسؤولية اجملتمعية  0306

 - - 3 3 (1ي )عرب 8180

 

 

 



 

197 
 

 

 

  متطلبات الكلية: 

  اجلدول اآلتي يفساعة معتمدة  مبينة  18تتكون هذ  املقررات من 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادئ اإلحصاء  0103

 - 2 2 4 املساحة والرسم اهلندسي 1123

 - - 3 3 فيزياء عامة 2114

 2114 1 - 1 طترب فيزياء عامة   2116

 - - 3 3 كيمياء عامة 2124

 2124 1 - 1 طترب كيمياء عامة 2125

 - - 3 3 مناهج البحث العلمي 5303

  4 14 18 اجمل وع

 

 البرامج االكاديمية:

 االنتاج النباتي والوقايةتخصص . 1
  :خمرج ت التدلم املقصو أ اًل: 

 :ت املتعلقة بةملعلومارف واينبغي أن يكون الطالب قادرا على اكتساب املعا

  طرجات املعرفة العامة
 ختلفة.ة املالعلوم  األساسية ذات الصلة مبجاالت الزراع .1

 راعية.م الزاملصطلحات واملفاهيم احلديثة يف جمال العلو .2

 وجه عام.تصادية باالق التنوع النباتي يف فلسطني وعالقته بالتنمية .3

 وات والفواكه.عي اخلضره قطاضوابط التعامل مع طتلف املشكالت اليت تواج .4

 ف أنواعها.ية مبختللزراعاأنواع اآلفات الزراعية اليت تصيب احملاصيل  .5

 وتين.اد التقدير أهمية اإلنتاج النباتي يف دعم االقتص .6

 ا .ليات متابعتهآأسس ةراعة احملاصيل الزراعية و .7

 لسيطرة عليها.راعية وات الزاليت متكن من تاليف  اآلفا إجراءات الوقاية .8

 ية.اصيل الزراعر على احملد تؤ قأسس مكافحة احلشائش والنباتات الضارة اليت  .9




