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  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
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 أسس قطف ونقل وختزين احلاصالت الزراعية. .10

 لنباتي.إلنتاج اال يف معرفة واقع الزراعة يف فلسطني وجماالت العم .11

  عالقةطرجات املعرفة بالعلوم ذات ال

 أن يكون الطالب ملما بة  وتقتضي

س لتخصةص علةى أسةا   امن فهم  يتمكنلاملعارف األساسية للعلوم املرتبطة بالتخصص  .1

 علمي.

 ة .والكيمياء ذات العالق األحياءأساسيات علمي  .2

 ت الزراعية.ة باآلفالعالقاتراكيب الكائنات الدقيقة وعلم احلشرات ذات  .3

 اعية.اآلفات الزر ربانتشاالتنوع املناخي وعالقته  .4

 ية.ة والوقاكافحآليات استخدام امليكنة الزراعية يف جمال امل .5

 لزراعيةااصيل تطبيق التقانات احلديثة يف جمال إنتاج احمل .6

ناسةبة دون  مج التسةميد امل عةداد بةرا  يةة وإ حتديد احتياجات النباتات من العناصةر الغذائ  .7

 اإلضرار باإلنسان والبيئة.

 يها.افظة علواحمل لبذور وإكثار النباتاتتطبيق تقانات إنتاج ا .8

 

  طرجات املعرفة التخصصية

 أن يكون الطالب قادرا على 

ع املناسةبة  سةتخدام األنةوا  ن خةالل ا مة  ،ًاحتسني إنتاجية احملاصيل الزراعية كمًا ونوعة  .1

 من احملسنات الزراعية.

حتها مكافامل معها وية والتعلزراعاتشخيص األمراض واآلفات اليت تصيب احملاصيل  .2

 البيئة.سان وبالطرآ املختلفة اليت حتافظ على سالمة اإلن

 ية.يميائحتديد ترآ املكافحة املختلفة الطبيعية والك .3

 حتديد مقادير العالجات الزراعية. .4

 ت.املبيدا تخدامتوضيح إجراءات السالمة العامة والبيئية الس .5

 معها. كيفية التعاتيزراعية وات الحتديد دورات الكائنات احلية املرتبطة باآلف .6

 .آلفات الزراعيةصابة با اإلإجراءات الوقاية اليت ينبغي مراعاتها لتاليف  .7

 خلص منها.فية التة وكيحتديد طاتر املبيدات على املنتجات الزراعي  .8

 طاع الزراعي.واجه الققد ت عع االدلة وحتديد املخاتر املستقبلية اليت .9

زراعيةةة يف ل البيانةةات الير وحتليةةتقةةارتابةةة الجةةراء البحةةوث حةةول اآلفةةات الزراعيةةة وكإ .10

 ضوء العديد من املتغريات.
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 :سوق الد ل :ث نيً 

خلاصةةة امةةال الزراعيةةة  رع واألعاملةةزااالسةةتثمار يف جمةةال القطةةاع الزراعةةي اخلةةاص، و   .1

 واملزارع العائلية.

و الزراعيةةة  ة مثةةل اإلغا ةةة اإلداريةة ولياتالعمةةل اجلمةةاعي وتنظةةيم وتوةيةةع املهةةام واملسةةؤ    .2

 الشركات الزراعية واجلمعيات التعاونية.

 املختلفة. يريات الزراعةراعة ومدة الزإدارة مراكز وحمطات البحوث الزراعية بوةار  .3

 يلزراعالتواصل مع اجلهات ذات العالقة يف اجملال ا .4

قطةةةةاع الزراعةةةةي ال يف الكل فعةةةةنقةةةةل اخلةةةةربات اخلارجيةةةةة واحملليةةةةة وتوظيفهةةةةا بشةةةة  .5

 الفلسطيين.

 .ل األنسب من جمموعة بدائلاختيار البدي .6

 ن.لتخزيالتخطيط السليم يف جمال املكافحة والقطف وا .7

 ناخية.غريات املاملت حتديد األولويات اليت تهم املزارعني يف ضوء .8

تقةةويم للةةها وتفسةةريها ات وحتليلبيانةةإعةةداد بةةرامج إرشةةاد املةةزارعني ورصةةد وتوصةةيف ا   .9

 .برامج العمل اإلرشادي

 تائج.قارير واستخالص النعرض البيانات وإعداد الت .10

 االنت   الرب تي  الوق ي /املردر ختصص  ث لثً : متطلب ت

علةى   ،املنفرد/وقايةة بةاتي وال ج الناالنتةا للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصةص  

 ا يأتي ( ساعة معتمدة موةعة كم146الطالب ان يتم بنجال )

 

 

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 بات اجلامعةمتطل

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 98 7 91 92 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 146 اجملموع
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 :/ التخصص المنفرد . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك91تتكون هذ  املقررات من )

 :معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( ساعة 91: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 رياضيات عامة  1101

 0103 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1204

 2124 1 2 3 كيمياء عضوية 1329

 2125،  2124 1 2 3 كيمياء حتليلية 1330

 - 1 2 3 علم النبات 2101

 - 1 2 3 علم احليوان 2102

 2124 1 2 3 مبادئ علم الرتبة 2110

 2102،  2101 1 2 3 علم الورا ة 2203

 2102،  2101 1 2 3 االحياء الدقيقة 2204

 2110،  1103 1 2 3 مبادئ الري والصرف 2213

 2110 1 1 2 االمسدة وخصوبة الرتبة 2214

 2101 1 1 2 النباتيمبادئ االنتاج  2215

 2102 0 3 3 يمبادئ االنتاج احليوان 2216

 2215 1 1 2 ائقدحلانباتات الزينة وتنسيق  2217

 2101 1 1 2 داواتاالعشاب الضارة والنيم 2219

 2101 1 2 3 االمراض النباتية 2317

 - 2 2 4 اآلالت الزراعية 2318

 2110 - 2 2 حفظ الرتبة 2319

 2215 1 2 3 اتعلم احلشر 2321

 2215 1 1 2 احملاصيل احلقلية 2323

 2215 1 2 3 اشجار الفاكهة 2324

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

 2215 1 2 3 فسيولوجيا النبات 2352
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 2215 1 2 3 اخلضراوات 2427

 - - 2 2 ياعالتسويق واالرشاد الزر 2430

 2427 1 2 3 الزراعة احملمية 2433

 2215 1 1 2 املشاتل وإكثار النبات 2434

 2215 1 2 3 ةريالنباتات الطبية والعط 2438

 1331،  1329 1 2 3 املبيدات والسمية 2439

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

 ساعة

 3 1 4 مشروع التخرج 2499
،  انهاء 0103،  5303

 ساعة 90

  38 53 91 اجملموع

 

 :يختارها الطالب مما يليمعتمدة  ساعات( 7: وتتكون من )إختياريةية مقررات تخصص .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 استصالل االراضي 2411

 - - 2 2 الزراعة يف فلسطني 2428

 - 1 1 2 شجار احلرجيةاال 2435

 2317 1 1 2 الفطريات 2442

 2317 1 1 2 الفريوسات النباتية 2443

 - 1 1 2 تربية النحل 2452

 2204 - 3 3 التقنيات احليوية 2453

 2427،  2324  1 1 2 ادفسيولوجيا ما بعد احلص 2454

 2317 - 3 3 املكافحة املتكاملة 2455
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 المقررات الحرة:. 2

 / جلامعةةةاصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات  ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت6الطالةةب اختيةةار ) يسةةتطيع

تعليميةة  ون املةادة ال ميكةون مضة   ن الكمقةررات حةرة علةى أ    خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .التخصص نوعة منممكون وأن ال ت أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 




