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 الزراعةة كلي 

 

 مقدمةال

بع فلسفة كلية الزراعنية منين الفلسنيفة العامنية للجامعنية النييت تركنيز علنيى تنيوفري خنيرجي            تن

اودة عالية وقادرين على تلبية احتياجنيات سنيوق العمنيل الفلسنيطيري والعربنيي، وتزوينيد قطاعنيات        

دف امللتحق  الزراعة والتنمية باملهارات والكوادر البيرية، وتنمية مهارات التفكري اإلبداعي ل

 .الكليةه بهذ

الكلينينية إىل بننينياء منظومنينية متكاملنينية منينين خنينيالل جمموعنينية ختصصنينيات         هسنينيعى هنينيذ تو 

وختصنينينيص اإلنتنينينياج احلينينينيواني وختصنينينيص   النبنينينياتي والوقاينينينية  ختصنينينيص اإلنتنينينياج : طرحهنينينيا وهنينينييت

 .الصناعات الغذائية وختصص التنمية الريفية

 

 :األهداف العامة للكلية

لعلنينيوم الزراعينينية والتعلنينييم الزراعنينيي واإلرشنينياد والتنمينينية   نينينير املعرفنينية العلمينينية يف جمنينيال ا  .1

 .املستدامة

إحداث تغنييريات جوهرينية يف أ نياط معيينية العنيامل  يف القطنياع الزراعنيي الفلسنيطيري          .2

 .والعربي

طري ختصصات أكادميية تواكب التطنيورات العاملينية يف جمنيال العلنيوم الزراعينية مبنيا        .3

 .ساهمة يف عمليات التطوير والتنميةعلى املنافسة وامل نخرجي  قادرييضمن توفري 
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تكوين منظومة متكاملة للتعاود البحثي ب  التخصصات املختلفة يف الكليات ومع  .4

 .اجلامعات األخرف

التفاعل مع املؤسسات احمللية والعربية والعاملية، واملسنياهمة يف وضنيع مؤشنيرات فاعلنية      .5

 .تضمن النمو والتطور الزراعي والتنموي

والتعلنينييم االلكرتوننينيي يف حقنينيل العلنينيوم الزراعينينية وإجنينيراء     املفتنينيوييم ترسنينييخ نهنيني  التعلنيني  .6

 .التجارب االفرتاضية واستخدام منه  احملاكاة يف التعليم الزراعي والتنموي

 مقررات درجة بكالوريوس في الزراعة
سنينياعة  ( 137)جنينياي بنالزراعنينية، علنينيى الطالنينيب أد ينينيتم     يف  للحصنينيول علنينيى درجنينية بكنينيالوريوس   

 :تيمعتمدة موزعة كا 

 ساعة معتمدة( 28) املقررات التأسيسية .1

 ساعة معتمدة( 36) املقررات األساسية .2

 ساعة معتمدة( 67) املقررات التخصصية .3

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة .4

 

 (.يف دليل اجلامعة( 1)كما يف اجلدول رقم )  المقررات التأسيسية .1
 

 ساسيةاألمقررات ال .2
 

 :ساعة معتمدة مبينة يف اجلدول ا تي (36)تتكود املقررات األساسية من 
 

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 مبادفء االحصاء  1113
 - 2 2 4 املساحة والرسم اهلندسي 1123
1113-1112 1 2 3 طرق اإلحصاء باحلاسوب 1185  
 - 1 2 3 علم النبات 2111
 - 1 2 3 علم احليواد 2112
 - - 3 3 (3)رياضيات  6113
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 فيزياء عامة 6114
 6114 1 - 1 عامة خمتف فيزياء 6116
 - - 3 3 كيمياء عامة 6124
 6124 1 - 1 خمتف كيمياء عامة 6125
 6124 1 2 3 كيمياء عضوية 6131
 6131 1 2 3 كيمياء حيوية 6221
 6125 -6124 1 2 3 ليليةكيمياء   6222

  11 26 36 اجملموع

 


