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 :تخصص التنمية الريفية 4

عرفنينية هنينيذا التخصنينيص مينينينح درجنينية البكنينيالوريوس يف التنمينينية الريفينينية ويركنينيز علنينيى بننينياء امل 

التخصصية لدف الطالب يف حقول التنمية ويتناول التنمية الريفية املستدامة بأشكاهلا املختلفنية  

 .ومضامينها ومتطلبات جناحها

وعلى الطالب الراغب  يف التخصص يف التنمية الريفية أد جيتازوا بنجاي مجينيع املقنيررات   

 :ية ا تيةصالتخص

 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 مدةاملعت

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 6124 1 2 3 مبادي علم الرتبة 2111

-  1 2 3 التنمية املستدامة 2311

-  2-  2 تنمية ريفية( 1)تدريب عملي  2327

 2111 1 1 2 استصالي األراضي 2411

- -  2 2 التعاود واإلقرامل الزراعي 2429

- -  2 2 زراعيالتسويق واإلرشاد ال 2431

- -  2 2 إدارة املزارع 2431

 2327 3-  3 تنمية ريفية( 2)تدريب عملي  2444

2463 
التخطيط اإلقليمي والتنمية 

 الريفية
3 2 1  -

2464 
اقتصاديات األراضي 

 واستعماالتها
3 2 1  -

2465 
التيريعات التنظيمية والتنمية 

 الريفية
2 2  -3212 

-  1 1 2 البيئة والتنمية 2469

 3 1 4 ميروع التخرج 2499

1113 – 

إنهاء  1214

 املستوف الثال 
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 عنوان املقرر رقم املقرر

الساعات 

 مدةاملعت

 الساعات األةبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

3212 
اجملتمع الريفي واحلضري 

 والبدوي
3 3  - -

- -  3 3 التغري االجتماعي 3214

- -  3 3 إدارة املؤسسات االجتماعية 3313

- -  2 2 العمل اجلماعي التطوعي 3316

 1214-  2 2 ميكالت إدارة التنمية 3413

- -  3 3 مبادي اإلدارة 4111

- -  3 3 (1)مبادي االقتصاد  4121

- -  3 3 (1)مبادي احملاسبة  4131

 4111-  3 3 إدارة املوارد البيرية  4211

 4121-  3 3 االقتصاد الزراعي 4223

 4111-  3 3 الصغرية االعمالالريادة وإدارة  4312

 4341-  3 3  ليل وتقييم املياريع 4441

  14 53 67 جملموعا
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 توصيف مقررات كلية الزراعة

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: مبا ئ اإلحصا  1113

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطالنينيب بنينيدور اإلحصنينياء يف احلينينياة ويف طريقنينية البحنيني    

كمنيا يعنياجل موضنيوع     .واالستقصاء، ويتناول التوزيعات التكرارية واالحتمالية واملنحنى السنيوي 

 .واالحندار بصورة مبسطةاالرتباط 

 (عملي 2نظ ي،  2)ساعات معتمدة  4: املساحة وال سم اهلندسي 1123

: دور املسنينياحة والرسنينيم اهلندسنينيي يف جمنينيال اهلندسنينية الزراعينينية، ويقسنينيم املقنينيرر إىل جنينيزئ      

اجلنينيزء األول مبنينيادي وتعريفنينيات حنينيول أننينيواع القياسنينيات، واسنينيتخداماتها ثنينيم التسنينيوية وتطبيقاتهنينيا، 

 .ورية وتطبيقاتها، وطرق حساب املساحات ملختلف قطع األراضياخلطوط الكنث

واجلنينينيزء الثنينينياني يتعلنينينيق بالرسنينينيم اهلندسنينينيي وأدواتنينينيه وطنينينيرق اسنينينيتخدامها، ثنينينيم اإلسنينينيقاطات     

واسنينينيتنتاجها، والقطاعنينينيات ورسنينينيم املننينينياظري واإلسنينينيقاطات واإلفنينينيرادات والقطاعنينينيات والفاغنينينيي        

 .والصواميل والرسم احلر

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: ط ق اإلحصا  باحلاسوا 1185

 مبادي اإلحصاء 1113احلاسوب،  1112متطلب سابق 

السالسنيل  : ييمل هنيذا املقنيرر املوضنيوعات التالينية وتطبيقاتهنيا يف جمنيال اإلدارة واحلاسنيوب       

لينينية كاختبنيار جنينيودة التوفينينيق واختبنينيار االسنينيتقاللية  عمالزمنينية، األرقنينيام القياسنينيية، االختبنينيارات ال 

يع واختبارات النموذج، كما ييمل أيضا االختبارات غري العملية مثنيل اختبنيار   ي ترباواختبار ك

، تطبيقنيات عملينية   (ف)و يلككسن، و ليل التباين وتوزينيع فيينير    U H. اإلشارة واختبارات 

 .باستخدام حزم برجمية جاهزة

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: علم النبات 2111

باهليكنينيل العنينيام للمملكنينية النباتينينية منينين حينيني  اجملنينياميع      املعلومنينيات األساسنينيية النينييت تتعلنينيق    

املختلفة، بدءًا من تركيب اخللية و االنقسام اخللنيوي، والتمنيايز، والتعضنيود، وأننيواع األنسنيجة      

النباتية واألعضاء النباتية ووظائفها، والعمليات احليوية كالبناء الضنيوئي، والتنينفس، والننيتح،    

رمونات النباتية، وتصنينيف اململكنية النباتينية واسنيتعرامل     واالمتصاص، ونقل املواد الغذائية واهل
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مبسط للمجنياميع املختلفنية فيهنيا كالفطرينيات، والطحالنيب والنباتنيات الوعائينية الدنيئنية، ومعنيراة          

 .البذور ثم النباتات الزهرية يف بيئاتها ودورات حياتها وأهميتها االقتصادية

 (عملي 1نظ ي،  2) ساعات معتمدة  3اجلز  النظ ي : علم احليوار 2112

يتكود من جزئ ، اجلنيزء النظنيري وحيتنيوي علنيى الرتكينيب والوظيفنية جلمينيع الكائننيات         

احلية، والنمو واالنقسام اخللوي، ومتايز الكائنات احلية إىل أنسجة وأعضاء اجلهاز الدوري، 

 .وأنواع احليوانات اليت تتأثر بالبيئة وتتكيف معها، علم البيئة، النيوء واالرتقاء

زء العملي وحيتوي اخللية، االنقسام اخللوي، التكوين اجليري للحيوانات، األنسجة واجل

، احلبلينيات   احليوانية، اجلهنياز اهليكلنيي، األجهنيزة العضنيوية، التننيوع يف احليواننيات الالفقارينية       

 .والبيئة

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: مبا ئ علم الرتبة 2111

 كيمياء عامة 6124متطلب سابق 

اسيات علم الرتبة وأهميتهنيا، وتكوينهنيا، والصنيفات الفيزيائينية والكيميائينية واملعدنينية       أس

العامة للرتبة، رطوبة وغرويات الرتبة وتغذية النبات، خصوبة الرتبة واألمسدة والتسنيميد وأحينياء   

 .الرتبة الدقيقة وتصنيف األراضي ومساحتها

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: علم الو اثة 2213

 علم احليواد 2112علم النبات،  2111متطلب سابق 

مقدمة يف علم الوراثة، واالنقسام اخللوي، وقانوني مندل، واالرتباط والعبور، واخلريطة 

الكروموسنينينيومية، والرتكينينينيب اجلزيئنينينيي للجنينيني ، والطفنينينيرة، والنينينيتحكم يف التعنينينيبري اجلنينينييري،     

 .ية واهلندسة الوراثيةوالوراثة خارج النواة واجلينات يف العيائر والوراثة الكم

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: األحيا  الدقيقة 2214

 علم احليواد 2112 –علم النبات  2111متطلب سابق 

أنواع األحياء الدقيقة، وتركيب وظيفة األحياء الدقيقة عدمية النوف احلقيقية ومقارنتهنيا  

، طنيرق ووسنيائل علنيم    (الفريوسات ) لوية مع تلا ذات النوف احلقيقية، واألحياء الدقيقة غري اخل

األحياء الدقيقنية، األينيض يف األحينياء الدقيقنية، و نيو األحينياء الدقيقنية، وتنيأثري العوامنيل املختلفنية           
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عليه، وضبط األحينياء الدقيقنية، والتعنيايش يف األحينياء الدقيقنية، واألحينياء الدقيقنية واألمنيرامل،         

اء واملينينينياه، األحينينينياء الدقيقنينينية الصنينينيناعية، واألحينينينياء الدقيقنينينية الزراعينينينية، واألحينينينياء الدقيقنينينية للنينينيهو

 .واالستفادة من األحياء خلدمة اإلنساد

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: ا ا ة معامل األغذية  2218

 مبادفء ا الت الزراعية 2212متطلب سابق 

ييتمل على أهمية املعامل الغذائية ودور املهندس الزراعي يف اجملتمع ، كيفية 

جمال التصنيع الغذائي وكيفية توظيف املوارد الزراعية ، ويتناول كيفية  استخدام املوارد يف

ويتطرق إىل الطرق اليت من .إدارة مصنع أغذية يف فرتة اإلنياء وكيفية إدارة املنيآت الزراعية 

خالهلا يتم احلكم على جودة املنت  ، العالقات اإلنتاجية من دالة اإلنتاج والعالقة املوردية  ، 

 .اليف اإلنتاج للتصنيع الغذائي وكفاءة استخدام املوارد يف جمال التصنيع الغذائي ليل تك
 

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: مبا ئ اآلالت الز اعية 2212

 عامة فيزياء 6114متطلب سابق 

يبحنيني  دور وأهمينينية ا لنينية يف القطنينياع الزراعنينيي، وأسنينيس امليكانيكنينيا، وطنينيرق نقنينيل القنينيدرة   

 .، واجلرارات الزراعية، واحلصاد، وأسس اختيارها، والتيغيل والصيانةوالنظام اهليدرولي

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: مبا ئ ال ي والص ف 2213

 (3) رياضيات 6113مبادي علم الرتبة،  2111متطلب سابق 

املياه، تكوينهنيا، تطويرهنيا ومصنيادر املينياه يف النيوطن العربنيي، واخلنيواص الطبيعينية للرتبنية          

قتها بالري، االحتياجات املائية للمحاصيل املختلفة وجدولنية النيري وكفاءتنيه، واالسنيتهالك     وعال

املنينيائي للنبنينيات، وصنينيالحية املينينياه للنينيري، وأساسنينييات يف علنينيم املائينينيات وتطبيقاتهنينيا، وطنينيرق النينيري     

وأسس اختيارها، ومبادي تصميم طرق الري السطحي والنيري بنيالرش والنيري بنيالتنقيط، وطنيرق      

 .يآت نقلها والتحكم بها، وأهمية الصرف الزراعي وفوائده وأنواعهقياس املاء، ومن
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 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: األمسدة وخصوبة الرتبة 2214

 مبادي علم الرتبة 2111متطلب سابق 

، عوامنيل  نيو النبنيات،    األخنيرف وتطوره وعالقته بنيالعلوم   وأهميتهدراسة علم خصوبة الرتبة 

 وأعنينيراملذلنينيا، منينيع صنينيورها املتيسنينيرة يف الرتبنينية والعوامنينيل املنينيؤثرة فيهنينيا،    والعناصنينير الغذائينينية يف

 .نقصها وتصحيحه

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: مبا ئ اإلنتاج النباتي 2215

 علم النبات 2111متطلب سابق 

أهمية اإلنتاج النبنياتي ودوره يف االقتصنياد و قينيق األمنين الغنيذائي، ومراحنيل النمنيو النبنياتي         

وامل األساسية والبيئية يف النمو، وطرق التكاثر وإنتاج األشتال والرتكينيب احملصنيولي   واثر الع

 .والدورات الزراعية والعمليات الزراعية، والتكنولوجيا احلديثة يف اإلنتاج النباتي

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: مبا ئ اإلنتاج احليواني 2216

 علم احليواد 2112متطلب سابق 

يوانية والوضع الغذائي، وراثنية الصنيفات، التحسني  النيوراثي حليواننيات      أهمية املنتجات احل

والطيور، فسيولوجيا اهلضم يف اجملرتات والنيدواجن،   الثديياتاملزرعة، فسيولوجيا التناسل يف 

أعنينيالف احليواننينيات وقيمتهنينيا الغذائينينية، االحتياجنينيات الغذائينينية وطنينيرق التغذينينية، أساسنينييات إنتنينياج      

، بيئنينية احليواننينيات وعالقتهنيا باإلنتنينياج، الطفيلينيات واألمنينيرامل املعدينينية   األبقنيار واألغننينيام والنيدواجن  

 .وتأثريها يف اإلنتاج احليواني

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2 : تنسيق احلدائق و نباتات الزينة 2217

 مبادي اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

قها، وتينيمل أزهنيار القطنيف    نباتات الزينة من حي  أهميتها وزراعتها والعناية بهنيا، وتسنيوي  

م ينينيتوالقصنينياري املزهرينينية والورقينينية، واحلولينينيات الصنينييفية و الينينيتوية، والنباتنينيات املزهنينيرة النينييت        

إكثارها بواسطة األبصال والكورمات والدرنات، واملسطحات اخلضراء، وأشجار وشنيجريات  

 .احلدائق واملتسلقات واألسيجة
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وطنيرق االنتفنياع بهنيا، وتنسنييقها، والنباتنيات       تيمل هذه املادة أهمية احلديقة املنزليةكما  

 .املستعملة، والعمليات الالزمة إلنيائها وصيانتها

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: النيماتو او  األعشاا الضا ة 2219

 علم النبات 2111متطلب سابق 

األعياب الضارة من حي  خصائصها وأضرارها االقتصنيادية وتقسنييماتها املختلفنية وطنيرق     

نتيارها، والطرق الرئيسة ملكافحتها، وا ت تطبيق مبيدات األعياب، ومعايرة ا ت الرش، ا

ومبينينيدات األعينينياب منينين حينيني  خصائصنينيها، وأوقنينيات تطبيقهنينيا، ومكافحنينية األعينينياب يف بعنينيض    

 .احملاصيل الرئيسية

الصنينيفات املورفولوجينينية والتينينيرحيية والنينينياطات  : أساسنينييات يف علنينيم النيمنينياتودا منينين حينيني   

واألعرامل املرضية لإلصابة بالنيماتودا، واألضرار االقتصادية النامجة عنها، وعالقة احليوية، 

 .النيماتودا مبسببات األمرامل النباتية األخرف، وطرق مكافحتها

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: التنمية املستدامة 2311

لثقافنية االقتصنيادية   يتناول املقرر مراحل تطور مفهوم التنمية وأبعادها ، وييتمل على ا

السنيائدة للتنمينية املسنينيتدمية ويينيتمل علنينيى االسنيتدامة ومفهومهنيا يف الثقافنينية العربينية اإلسنينيالمية ،       

االستينينينيعار عنينينين بعنينينيد ونظنينينيم املعلومنينينيات اجلغرافينينينية والتنمينينينية املسنينينيتدامة ، ويتطنينينيرق إىل أهمينينينية     

ويتننياول   االستيعار عنين بعنيد ونظنيم املعلومنيات اجلغرافينية اخلاصنية بتخطنييط اسنيتخدام األرمل ،        

عملية ختطيط استخدام األرمل كأسلوب لتخطيط التنمية املسنيتدامة و  لينيل البيئنية وكيفينية     

الطلنينينيب علنينينيى األرمل وأ نينينياط اسنينينيتخدام األرمل املسنينينيتقبلية ، ويينينينيمل كنينينيذلا قينينينياس التنمينينينية    

 .املستدامة والتجارب احمللية واإلقليمية اخلاصة بالتنمية املستدامة 

 (عملي 1نظ ي،  2)ت معتمدة ساعا 3: حتضري االطعمة  2312

 مبادفء التغذية 2321متطلب سابق 

ييتمل على املتطلبات األولية إلعداد الطعام ، طرق جتهيز األطعمة وإعدادها  وأثرها يف جودة 

األغذية ، طرق طهو الطعام ، كيفية التعامل مع األغذية ، كيفية إدارة وجبات الطعام ، 

 .يف بعض احلاالت اخلاصة واملناسبات  واألسس املتبعة يف إعداد الوجبات
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: الفسا  والتسمم الغذائي  2313

  ضري االطعمة 2312متطلب سابق 

ييمل التسمم البكتريي للغذاء وأنواع البكترييا املسببة للتسمم الغذائي ، ويتطرق 

ء بسموم الفطريات ، تسمم للتسمم الغذائي وآثاره على صحة اإلنساد ، ويتناول تسمم الغذا

 .الغذاء باملواد الكيميائية 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: اإلضافات الغذائية  2314

 مبادفء التغذية 2321متطلب سابق 

يتناول تعريف املضافات الغذائية ، وأنواعها وفوائدها واستعماالتها ، فائدة املضافات 

املستهلا فيما يتعلق باإلضافات الغذائية ، رها ، ويتطرق إىل أهمية راية االغذائية وأضر

واملياكل النامجة عن اجليالت  ، ويتطرق إىل أقسام اإلضافات الغذائية اليت تيتمل املواد 

احلافظة ، مضادات األكسدة املواد املبيضة واملساعدة على النض  ، املواد احلمضية والقلويات 

واملواد املثبتة واملغلفة للقوام ، املواد املعطرة ،  واحملاليل املنظمة ، عوامل االستحالب والرغوة

 .وامللونة وكذلا املواد احمللية ، سالمة وأماد مضافات األغذية
 

 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: كيميا  االغذية  2315

 كيمياء  ليلية 6222متطلب سابق 

) الت املاء    ييتمل على املاء كمادة غذائية ، وخواص املاء وأنواعه وتراكيبه ، وحا

، قابلية ذوباد املواد البيولوجية يف املاء والضغط البخاري ودرجة غلياد (السائلة والبلورية والغازية 

املاء ،احلرارة النوعية للماء واحلرارة الكامنة ، ويتناول احملاليل و خواصها ، الصفات الفيزيائية 

ناول الغرويات وخواصها العامة ، املستحلبات للمحاليل واخلواص الكيمياوية واحملاليل املنظمة، ويت

، الرغاوي ، اهلالميات ، ويتطرق إىل موضوع السكريات االحادية ، املتعددة ومركباتها 

،الكاليكوج  ، السيليلوز ، املواد البكتينية واالصمام ، ويتطرق للدهود والفوتينات تصنيفها 

، ويتناول  A,D,E,Kات والفيتامينات بأنواعها وتركيبها واالنزميات احملللة للفوت  ، األنزمي

 .تفاعالت االمسرار البنية يف االغذية وانواع البنية ل،غذية وتأثريات العمليات التصنيعية ل،غذية
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 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: األم اض النباتية 2317

 النباتعلم  2111متطلب سابق 

تينينية، النظنينيام البيئنينيي الطبيعنينيي والزراعنينيي، مسنينيببات   نبنينيذة تارخيينينية عنينين علنينيم األمنينيرامل النبا 

األمرامل النباتية، العوامل البيئينية النييت تنيؤثر يف األمنيرامل النباتينية، األمنيرامل النباتينية املتسنيببة         

الطفيلينية وغنيري الطفيلينية،     عن الفطريات والبكترييا والفريوسات والنيماتودا والنباتات الزهرية

 .حة األمرامل النباتيةالتدابري العامة املستعملة يف مكاف

 (عملي 2نظ ي،  2)ساعات معتمدة  4: اآلالت الز اعية 2318

املعنينيدات وا الت املسنينيتخدمة يف  ضنينيري الرتبنينية و الزراعنينية والتسنينيميد واحلصنينياد واألعنينيالف    

واحلبوب ووقاية النبات، والري والصرف، واإلنتاج احليواني، منين حيني  أنواعهنيا، واختيارهنيا،     

 .امها، وطرق صيانتها ومعايرتها وكفاءتها وأداؤها واقتصادياتهاوطرق تيغيلها، واستخد

 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2: حفظ الرتبة 2319

 مبادي علم الرتبة 2111متطلب سابق 

إنتاجية األراضي واحلاجنية إىل صنييانة الرتبنية، األمطنيار ومينياه الرتبنية واجلرينياد السنيطحي،         

األراضنيي وإدارتهنيا، األنظمنية الزراعينية، طنيرق       االجنراف باملينياه والرينياي، التصنيحر، اسنيتعماالت    

 .صيانة الرتبة ومياهها، تدهور خصوبة الرتبة ومعوقات صيانة الرتبة

 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2: مبا ئ التغذية 2321

 علم احليواد 2112متطلب سابق 

 مفاهيم يف التغذية والغذاء، النظم التحليلية ملكونات الغذاء، الكربوهيدرات واأللياف،

الصنينيغرف، اجلهنينياز  / النينيدهود، الفوتيننينيات، الطاقنينية الغذائينينية، الفيتاميننينيات، املعنينيادد الكنينيفف     

 .اهلضمي وفسيولوجيا اهلضم، وظائف املاء ومصادره للجسم
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 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: علم احلش ات 2321

 مبادي اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

ت العامنينية للحينينيرات ومفصنينيليات األرجنينيل، التينينيريح     مقدمنينية يف علنينيم احلينينيرات، واملمينينيزا   

اخلنينيارجي والنينيداخل للحينينيرة، النمنينيو والتطنينيور والتكنينياثر يف احلينينيرات، الرتنينيب احلينينيرية ذات       

األهمية االقتصادية، ا فنيات الضنيارة باإلنسنياد وممتلكاتنيه، ا فنيات احليوانينية غنيري احلينيرية،         

 .ومكافحة ا فات احليرات النافعة، سلوك احليرات، عالقة احليرات بالبيئة،

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: احملاصيل احلقلية 2323

 مبادي اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

علم احملاصيل احلقلية، الرتكيب النباتي وتقسيم احملاصيل احلقلية، اثر البيئة على  نيو  

اصنينييل احلبنينيوب،  وإنتنينياج احملاصنينييل احلقلينينية،  سنيني  احملاصنينييل احلقلينينية وإنتنينياج البنينيذور، و       

 .البقوليات، احملاصيل الصناعية، الزيتية وواصيل األعالف اخلضراء

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: أش ا  الفاكهة 2324

 مبادي اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

أهمينينية بسنينيات  الفاكهنينية وتقسنينييمها، بيئنينية وإنينينياء بسنينيات  الفاكهنينية، الرتبينينية والتقلنينييم،       

ار، العناينينينية ببسنينيات  الفاكهنينينية، األشنينينيجار متسنينياقطة األوراق، األشنينينيجار دائمنينينية   األزهنينيار واإلمثنينيني 

 .اخلضرة

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: صحة احليوار 2325

 مبادي اإلنتاج احليواني 2216متطلب سابق 

العوامل البيئية، اهلواء، احلرارة والرطوبة، املياه وطرق تلوثها وتنقيتها، احلليب، مصنيادر  

ه واألمرامل اليت ينقلها املناعة، طرق التعامل مع احليواد واإلسعافات األولينية هلنيا، النيتطهري    تلوث

واملطهرات، األدوية، األمرامل وطرق الوقاية منها، الطفيلينيات اخلارجينية وطنيرق الوقاينية منهنيا،      

 .أمرامل احليوانات وأمرامل الطيور
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: ع لات بيط ية  2326

 صحة احليواد 2325ابق متطلب س

يتناول املقرر األدوية البيطرية اليت تستخدم أساسًا لعالج ووقاية احليواد ، آثر 

التفاعالت الدوائية وباألخص عند استخدام أكثر من دواء واحد يف نفس الوق  لعالج 

 احليواد ، ويتطرق لدواعي االستخدام املقرتد ألكثر من مضاد حيوي ، ويتناول العوامل اليت

تؤثر على فعالية الدواء يف جسم احليواد وباألخص العوامل املتعلقة بامتصاص الدواء ، ويتطرق 

ملوضوع التفاعالت الدوائية خارج وداخل جسم احليواد ، وكيفية استخدام املضادات احليوية 

 .يف  فيز  و اجملرتات

 (عملي 2)ساعة معتمدة  2: تنمية  يفية ( 1)تد يب عملي  2327

 بهنينيا يعمنينيل أهلينينية أو حكومينينية زراعينينية مبؤسسنينيةق الطالنينيب منينين خنينيالل هنينيذا املقنينيرر يلتحنيني

 ، أسنيبوعية  سنياعات  12 -11 فيهنيا  ويقضنيي  سنيكناه  من قريبةمنطقة  يف زراعيود أخصائيود

 الفرصنية  إتاحنية  هنيو  املقرر هذا من األساسي واهلدف ، فصلية تدريبية ساعة( 121) يعادل ما أو

 برننيام   علنيى  التعنيرف  الطالنيب  منين  املتوقنيع  حي  الزراعية تاملؤسسا كافة على ليتعرف للطالب

 حيني   منين  الزراعية للعمليات الفري القسم يغطي حي  شهريًا، املختلفة الزراعية لمناطقل العمل

 أشنينيجار  ، املتكاملنينية  املكافحنينية  ، احملمينينية  الزراعنينية ، العضنينيوية  الزراعنينية  ، الزراعنينيي  اإلرشنينياد

 أشنينيجار ، منزلينينية حنينيدائق ، النباتنينيات املأمنينير تينينيخيص ، النينيري شنينيبكات تصنينيميم ، الفاكهنينية

 املينياه  مصنيادر  إدارة ، الزراعينية  املكيننية  ، الغنيذائي  التصنينيع  ، النحنيل  تربية ، واألمسدة الزيتود

 االتصال مهارات من للتدريب اإلداري القسم العمل هذا خالل من الطالب يتعلم . اخل......وغريها

 وكتابنينينية االقتصنينينيادية اجلنينينيدوف ودراسنينينية لصنينينيغريةا املينينينياريع إدارة  الطنينينيوعي العمنينينيل ، املقابلنينينية ،

( 2) األقنينيل علنينيى يقنينيدم أد الطالنينيب علنينيى كمنينيا .وغريهنينيا للنينيربح والزراعنينية التسنينيويق وإدارة التقنينيارير

 أو بيئته يف املوجودة الزراعية املؤسسات يف تدريبه عن لعضو هيئة التدريس املعري شامله تقارير

 .فيه يتدرب الذي ويطه

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعة معتمدة  3: ر فسيولوليا احليوا 2328

  األحياء الدقيقة  2214علم احليرات ،  2321متطلب سابق 

النياط احليوي للحيوانات مجيعها ( الفسيولوجيا ) ييتمل على علم وظائف األعضاء

مبا يف ذلا اإلنساد ، كما يدرس ما ينطوي عليه هذا النياط من تغيريات كيميائية 
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دراسة كيفية قيام أعضاء اجلسم بوظائفها ، ويتطرق ملوضوع التآزر ب   وفيزيائية ، ويتناول

 . الوظائف املختلفة اليت تقوم بها األعضاء املختلفة للجهاز الواحد

نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: حتليل االع ف واألغذية وصياغة اخللطات  2329

 (عملي1

 مبادي اإلنتاج احليواني 2216متطلب سابق 

لرتكيب الكيماوي وأنواع األعالف، اهلضم والتمثيل الغذائي، ييتمل على ا

املقررات الغذائية ، الطاقة ، الفوت ، األلياف  املعادد وأهميتها ، طرق التغذية املختلفة ، 

 .جتهيز خلطات العلف وطرق تقييمها

 (نظ ي3)ساعات معتمدة  3: فح  وم اقبة لو ة اللحوم  2341

 تغذيةمبادي ال 2321متطلب سابق 

يتضمن هذا املقرر طرق فحص احليوانات قبل الذبح وبعده ، وطرق إيواء احليوانات 

وتغذيتها يف املساخل قبل أد يتم ذحبها ، ويبح  يف اإلصابات اجلرثومية والطفيلية وااليضية 

وخمتلف أنواع التلف الكيماوي يف اللحوم والدواجن إضافة للبح  يف طرق الفحص يف 

 .احليوانات املذبوحة ومدف صالحيتها لالستهالك ا دمياملساخل ألعضاء 
 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: استص ح األ اضي 2411

 مبادي علم الرتبة 2111متطلب سابق 

مقدمة حول أهمية استصنيالي األراضنيي، مصنيادر األمنيالي الذائبنية يف الرتبنية منين األمطنيار،         

امللحي، الرتبة الصنيودية والقلوينية، الرتبنية الغنينية      الرتبة امللحية من حي  استجابة النبات للكرب

 .بالبورود، املعايري يف تقييم صالحية مياه الري

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: األع ف وتغذية احليوار 2422

 مبادي التغذية 2321مبادي اإلنتاج احليواني،  2216سابق  متطلب

املركبات الغذائية يف تغذية احلينيواد،   الرتكيب الكيميائي للنبات وجسم احليواد ودور

اهلضنينيم واالمتصنينياص والتمثينينيل، تقينينييم القيمنينية اهلضنينيمية والنينيفوت ، املنينيوازين الغذائينينية األعنينيالف    

اخلضراء واخلينة والغنية بالطاقة والغنية بالفوت ، حفظ األعالف العصرية، تلنيوث األعنيالف   
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ة احلافظنينية واإلنتاجينينية حليواننينيات   وفسنينيادها، اإلضنينيافات العلفينينية، حسنينياب االحتياجنينيات الغذائينيني    

 .املزرعة، تغذية أبقار احلليب والضأد واملاعز والدجاج واألرانب

 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2: حفظ وتصنيع األغذية 2426

أهمينينية حفنينيظ وتصنينينيع األغذينينية، مكوننينيات األغذينينية وعوامنينيل فسنينيادها والعالقنينية بينهمنينيا، العملينينيات  

ذية وعناصرها وطرق تقييمها، الطنيرق البيولوجينية والكيمينياء    امليرتكة يف تصنيع األغذية، جودة األغ

 .العادمة  واملياهالطبيعية حلفظ األغذية، السكر ومنتجاته، اللحوم ومنتجاتها، إدارة الفضالت 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: اخلض وات 2427

 مبادي اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

للخضراوات، تقسيمها والعوامل املؤثرة يف إنتاجها،  ضري  األهمية االقتصادية والغذائية

الرتبة لزراعة اخلضراوات وطرق إكثارها، زراعة اخلضراوات وعمليات اخلدمة بعد الزراعنية،  

حصنينياد اخلضنينيراوات وتنينيداول منتجاتهنينيا، التقنينينيات احلديثنينية يف إنتنينياج اخلضنينيراوات، واصنينييل        

 .اخلضروات

 (نظ ي 2)تمدة ساعة مع 2: الز اعة ل فلسطني 2428

مقدمنينية عنينين أهمينينية الزراعنينية و تطورهنينيا، موقنينيع الزراعنينية يف االقتصنينياد الفلسنينيطيري، املننينيا        

الزراعي والتوزيع البيئي، املوارد الزراعية، اإلنتاج النباتي واإلنتاج احليواني، املؤسسات العاملية 

 .يف القطاع الزراعي الرمسية وشبه الرمسية واهليئات واجلمعيات اخلارجية

 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2: التعاور واإلق اض الز اعي 2429

التعاود الزراعي وحيتوي نيأة احلركة التعاونية وتطورهنيا وفلسنيفتها، املبنيادي التعاونينية،      :أواَل

املدارس التعاونية وأشهر روادها، التنظيم اإلداري للتعاود، التمويل التعنياوني، جمنياالت التعنياود    

 .الزراعي وجتارب تعاونية

اإلقرامل الزراعي ويضم مفهوم التمويل الزراعي وجماالتنيه، مينياكل متوينيل الزراعنية يف     : انيصا  ث

البلنينينيداد النامينينينية، مصنينينيادر رأس املنينينيال، أسنينينيس تصنينينينيف القنينينيرومل الزراعينينينية ومعنينينيايري  ليلنينينيها       

 .وتسديدها، مفهوم املخاطرة والاليق  يف العمل الزراعي، نظام اإلقرامل الزراعي يف األردد
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 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2: ق واإل شا  الز اعيالتسوي 2431

 :ينقسم إىل قسم 

التسويق الزراعي ويضم مفهوم التسنيويق الزراعنيي منين حيني  الننيواحي الوظيفينية التسنيويقية         :أوال 

والتسويقية الفيزيقية والتسهيلية، األسواق و الوسطاء، القنوات واهلوامش التسويقية، التسويق 

 .تسويقاجلماعي ومنهجية دراسة ال

اإلرشنينينياد الزراعنينينيي وحيتنينينيوي منينينيدخل إىل اإلرشنينينياد الزراعنينينيي، عناصنينينير عملينينينية االتصنينينيال         :ثانينينينيًا

إلرشنيادية، نظنينيم  النيفام  ا اإلرشنيادي، طنيرق اإلرشنياد الزراعنيي، تنيبري تقنينيات الزراعنية احلديثنية،         

 .اإلرشاد

 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2: إ ا ة املزا ع 2431

صادية وتكاليف اإلنتاج وأهميتهنيا يف إدارة املنيزارع،   مقدمة عن إدارة املزارع، املبادي االقت

و ليل البيانات، املوازنة اجلزئية وموازننية املينيروعات، التخطنييط املزرعنيي      املز رعيةالسجالت 

واملوازنة، الفجمة اخلطية، موازنة التدفق النقدي، بياد امليزانية العامة و ليلها، بينياد النيدخل   

 .نتاجو ليله، اقتصاديات عناصر اإل

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3:  الز اعة احملمية 2433

 اخلضروات 2427متطلب سابق 

، وإنينينينياؤهاأساسنينينييات الزراعنينينية احملمينينينية، مواصنينينيفات بينينينيوت الزراعنينينية، الزراعنينينية احملمينينينية   

التحكم يف العوامل البيئية داخل البينيوت احملمينية، العملينيات الزراعينية إلنتنياج احملاصنييل وطنيرق        

 .حملاصيل احمللية يف البيوت احملمية، الزراعة احملمية دود تربةإنتاج أهم ا

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: املشاتل وإكثا  النباتات 2434

 مبادي اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

أساسيات إنياء املياتل من حي  املوقع واملنيآت واألوساط الزراعية املختلفة املسنيتخدمة  

، وأننينيواع املينينياتل وقوانينهنينيا، والطنينيرق األساسنينيية إلكثنينيار أشنينيجار الفاكهنينية      ألغنينيرامل اإلكثنينيار 

املختلفنية منين تعقينيل     بأنواعنيه ونباتات الزينة واخلضنيروات بوسنياطة البنيذور، والتكنياثر اخلضنيري      
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وتطعنينييم وترقينينيد، واسنينينيتخدام األعضنينياء املختلفنينية كاألبصنينينيال والكورمنينيات والنينيدرنات وزراعنينينية       

 .بها، وجتهيز منتوجات امليتل وتسويقها، وخدمة املياتل واالهتمام األنسجة

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: األش ا  احل لية 2435

تطنينينيور علنينينيم احلنينينيراج، وتصنينينينيف األشنينينيجار احلرجينينينية، واألننينينيواع املالئمنينينية للنينينيوطن العربنينينيي،   

وأهميتهنينيا يف الصنينيناعة، والعوامنينيل البيئينينية وتأثريهنينيا يف  نينيو الغابنينيات، واملينينياتل احلرجينينية وطنينيرق   

 .والعناية بالغابات ورايتهاالتحري  

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: النباتات الطبية والعط ية 2438

 مبادي اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

حملنينينية تارخيينينينية عنينينين اسنينينيتعمال النباتنينينيات واألعينينينياب الطبينينينية والعطرينينينية وأهميتهنينينيا الطبينينينية      

والعطرينينية وتقسنينييمها، بيئنينية وزراعنينية    واالقتصنينيادية، التوزينينيع البيئنينيي واجلغنينيرايف للنباتنينيات الطبينينية   

النباتات الطبية والعطرية والعمليات الزراعية املختلفة، املواد الكيميائية الفعالة وطرق  ضري 

وإعنيداد النباتنيات الطبينية والعطرينية واسنيتعماالتها، النباتنيات الطبينية املزروعنية، األعينياب الطبينية           

 .ية السامةالفية، النباتات الطبية العطرية، النباتات الطب

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: السميةواملبيدات  2439

 كيمياء حيوية 6221كيمياء عضوية،  6131متطلب سابق 

مقدمة عامة عن مبيدات ا فنيات وعالقتهنيا بطنيرق مكافحنية ا فنيات، والتعرينيف مبجنياميع        

مل والفطرينينيات مبينينيدات ا فنينيات املختلفنينية منينين حينيني  تسنينيميتها مثنينيل احللنينيم و النيمنينياتودا والقنينيوار      

كترييا واألعياب، وتركيبها الكيماوي، وخصائصها، وجتهيزاتهنيا، وطنيرق اسنيتعماهلا،    بوال

 .ومسية املبيدات وكيفية تأثريها، والتحذيرات من خماطرها، وسبل العالج من التسمم بها

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: الفط يات 2442

 األمرامل النباتية 2317متطلب سابق 

ات منينينينين حينينينيني  صنينينينيفاتها، وتكاثرهنينينينيا، وأهميتهنينينينيا االقتصنينينينيادية، وتقسنينينينييمها إىل  الفطرينينينيني

جمموعات تبعا ألشكاهلا وتركيبها، وأمثلة تفصيلية لبعض الفطريات املهمة اقتصاديًا مبنيا يف  

 .ذلا النافعة منها والضارة
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 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: الفريوسات النباتية 2443

 باتيةاألمرامل الن 2317متطلب سابق 

أساسنينييات علنينيم الفريوسنينيات النباتينينية منينين حينيني  شنينيكل وتركينينيب وتكنينياثر وانتينينيار هنينيذه       

الفريوسنينيات، وخصائصنينيها الوراثينينية، وعنينيزل وتنقينينية الفريوسنينيات، وبعنينيض األمثلنينية ألهنينيم األعنينيرامل  

  .الفريوسية اليت تصيب احملاصيل االقتصادية وطرق مكافحتها

 (عملي 3)ة ساعات معتمد 3:  تنمية  يفية( 2)تد يب عملي  2444

 ( :2227) رقم( 1) عملي تدريب له السابق املتطلب

 باملؤسسنية  بالتحاقنيه  الطالنيب  يستمر حي  ،( 1) عملي تدريب يلي الذي الثاني املقرر هذا        

 الزراعينية  املؤسسنيات  علنيى  بنيالتعرف  ويسنيتمر  ،( 1) عملنيي  تنيدريب  خالل بها التحق اليت الزراعية

 زراعينينية تقنينيارير( 4) األقنينيل علنينيى يقنينيدم أد علنينيى ، سنينيبوعيًاأ سنينياعة 11- 11 بواقنينيع منطقتنينيه يف

 التقنينيارير وتينينيمل ،( 1) عملنينيي تنينيدريب يف هنينيو موضنينيح كمنينيا لعضنينيو هيئنينية التنينيدريس املعنينيري شنينياملة

 اسنيتمرارية  هنيذا  تدريبنيه  خنيالل  الطالنيب  منين  واملتوقنيع  ، فيهنيا  وتنيدرب  بزيارتها قام اليت املؤسسات

 الفنيري  القسنيم  وممارسنية  ، شنيهرياً  املختلفة اعيةالزرللمناطق  العمل لفنام  وممارسته اكتسابه

 (.1) عملي تدريب يف توضيحه مت ما وتكملة التدريب عملية من اإلداري والقسم
 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: إنتاج الدوالن 2445

 مبادي اإلنتاج احليواني 2216متطلب سابق 

أعضنينياء النينيدجاج ووظائفهنينيا    مقدمنينية عنينين أهمينينية صنينيناعة النينيدواجن وقطاعاتهنينيا املختلفنينية، و      

احليوينينية، ووراثنينية و سنيني  النينيدجاج، والتفنينيريخ وإدارة املفرخنينيات، ومسنينياكن وأدوات النينيدجاج،      

وفنينيرتة احلضنينيانة والرعاينينية، وفنينيرتة وضنينيع البنينييض، وإنتنينياج دجنينياج اللحنينيم، ومبنينيادي تغذينينية النينيدجاج،  

اينية،  ومكونات أعالف الدجاج، واالحتياجنيات الغذائينية للنيدجاج، وأمنيرامل النيدجاج وطنيرق الوق      

 (.احلبش والبط ) وتسويق البيض، وتسويق حلوم الدجاج، الدواجن األخرف
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 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: و املاعز إنتاج األغنام 2446

 مبادي اإلنتاج احليواني 2216متطلب سابق 

وأنظمنينية إنتنينياج األغننينيام، الصنينيفات اإلنتاجينينية يف األغننينيام وطنينيرق املنطقنينية سنينيالالت األغننينيام يف 

نتخنينينياب، التنينينيزاوج اخللنينينييط، التناسنينينيل وخصنينينيوبة الكبنينينياش، إنتنينينياج احللينينينيب، النمنينينيو ونوعينينينية     اال

حة، االحتياجات الغذائية، تغذية النعاج واحلمالد، إنتاج الصوف، صحة القطيع، الرتبينية  يالذب

املكثفة ل،غنام، حظائر األغنام ومستلزماتها، التقويم السنوي لإلدارة وتغذية القطيع وصحته 

 .لبيئة احملليةحسب ظروف ا

سالالت املاعز األجنا واحمللي، واحلظائر والتجهيزات واألنسجة، واألعنيالف واألغذينية،   

 .والرتبية والتناسل واحلليب وتصنيعه، وصحة القطيع وأهم األمرامل اليت تصيب املاعز

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: إنتاج أبقا  احلليب 2448

 تاج احليوانيمبادي اإلن 2216متطلب سابق 

تطنينينيور أبقنينينيار احللينينينيب وأهميتهنينينيا، السنينينيالالت، اجلهنينينياز اهلضنينينيمي واهلضنينينيم، االحتياجنينينيات      

الغذائينينية، طنينيرق التغذينينية، األجهنينيزة التناسنينيلية واهلرموننينيات، التناسنينيل واخلصنينيوبة، الغنينيدد املنتجنينية   

للحليب، إنتاج احلليب، إدارة قطينيع األبقنيار، سنيجالت قطينيع أبقنيار احللينيب، التحسني  النيوراثي         

 .ار احلليب، اليروط الصحية ل،بقار، املنيآت واألدوات واملبانيألبق

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: إنتاج ع ول اللحم 2449

 مبادي اإلنتاج احليواني 2216متطلب سابق 

التأهيل واالنتخاب وطرق الرتبية حليوانات اللحم    طرق اإلنتاج املختلفنية منيع الرتكينيز    

 .تاج العجول الالرة من أبقار احلليبعلى طرق التسم  وإن

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: إنتاج األمساك  2451

 مبادي التغذية 2321متطلب سابق 

مقدمنينية عنينين أهمينينية حلنينيوم األمسنينياك، وإنتنينياج األمسنينياك يف املينينياه العذبنينية، وأننينيواع األمسنينياك،   

االنتخاب والتناسنيل الطبيعنيي   وإنياء الفك، وتسميد برك األمساك، وتغذية األمساك، والرتبة و

 .والصناعي ل،مساك، واألمرامل، والتسويق واقتصاديات إنتاج األمساك
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 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: ت بية النحل 2452

األدوات املسنينيتعملة يف تربينينية النحنينيل، وخالينينيا النحنينيل، وحننينيل العسنينيل منينين حينيني  الينينيكل          

ة النحل وجتميعه وتربية ملكنيات النحنيل،   والتيريح، واملناحل من حي  اإلنياء، وأماكن تغذي

 .عسل النحل، وتقسيم خاليا النحل، واألمرامل واألعداد احليوانية للنحل واستخالص

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: أسس هندسة األغذية 2453

 حفظ وتصنيع األغذية 2426، عامة فيزياء 6114متطلب سابق 

ينينية النينييت تسنينياعد الطالنينيب علنينيى فهنينيم املينينيكالت   املفنينياهيم األساسنينيية يف علنينيم هندسنينية األغذ 

اليومية اليت تفز يف مصانع األغذية، وكيفية التعامل معها وفقًا ل،سنيس السنيليمة، والعملينيات    

 كنيم كنينيل   يتاملينيرتكة األكثنير شنينييوعًا يف مصنيانع األغذينينية منين حيني  األسنينيس الرياضنيية النيني      

 .منها، وطرق السيطرة عليها

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: حتليل األغذية وضبط اجلو ة 2454

 كيمياء  ليلية 6222كيمياء عضوية،  6131متطلب سابق 

أساليب  لينيل األغذينية، وطنيرق اخنيذ العيننيات و ضنيريها، واألخطنياء الينيائعة وتالفيهنيا،          

 .وتسجيل نتائ  التحليل وتفسريها، وإبراز أهميتها يف ضبط جودة األغذية

التقريا، وجمموعات من التحاليل املختارة، منيع االهتمنيام   التحليل : وحيتوي اجلزء العملي

بالتدريب على أجهزة التحليل املختلفة، التيريع الغذائي ومؤسسات التيريع والتقييس، الرقابة 

 .الرمسية وراية املستهلا

  (عملي 1،  نظ ي 1)ساعة معتمدة  2: ميك وبولوليا األغذية 2455

 حفظ وتصنيع األغذية 2426،  األحياء الدقيقة 2214متطلب سابق 

التعريف  بأهم االحينياء الدقيقنية للمنيواد الغذائينية ، دراسنية العوامنيل النييت تنيؤثر علنيى تواجنيد           

دراسنينينينينية . االحينينينينينياء الدقيقنينينينينية وتكاثرهنينينينينيا يف املنينينينينيواد الغذائينينينينينية ودورهنينينينينيا فيحفظهنينينينينيا وفسنينينينينيادها  

المتها ميكروبولوجيا بعنيض املنيواد املختنيارة منيع الرتكينيز علنيى االسنيس والطنيرق النييت تضنيمن سني           

 .دراسة ختمرا ملواد الغذائية وأنواعه وتطبيقاته. وصحتها ومنع فسادها
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 (عملي 1،  نظ ي 1)ساعة معتمدة  2: تصنيع االلبار  2456

 حفظ وتصنيع األغذية 2426متطلب سابق 

،  ، أننيواع احللينيب املصنينع    ، بسنيرتة احللينيب ومينيتقاته    احلليب وعمليات  ضريه للتصنيع

، إنتنينياج احللينينيب الرائنينيب واللبننينية، تصنينينيع األجبنينياد، إنتنينياج القينينيدة والزبنينيدة    ةالبادئنينيات البكتريينيني

وحلوينينيات األلبنينياد، تقنينينية منتجنينيات   ( أينينيس كنينيريم  ) والسنينيمن البلنينيدي، إنتنينياج القينينيريات املثلجنينية   

 .األلباد املسرتجعة واألغيية املستخدمة يف صناعة األلباد

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: تصنيع الزيوت والدهور 2457

 حفظ وتصنيع األغذية 2426متطلب سابق 

مصادر وتركيب خواص زيوت األكل، وطرق التصنيع املختلفة الداخلنية يف إنتنياج الزينيوت    

والدهود كعمليات االستخالص والتكرير واهلدرجة والتينيتية وغريهنيا، وإنتنياج بعنيض األغذينية      

 .الدهنية كاملارجرين وبدائل املارجرين

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: والفواكهتصنيع اخلض اوات  2458

 حفظ وتصنيع األغذية 2426متطلب سابق 

متطلبنينينيات التخنينينيزين، والتنينينيداول، : تصنينينينيع الفواكنينينيه واخلضنينينيراوات ومنتجاتهنينينيا منينينين حينينيني 

والتصنيع، والطرق املختلفنية لتصنينيعها وحفظهنيا، والتطبيقنيات العلمينية للطنيرق املختلفنية لتصنينيع         

 .ليةأهم اخلضراوات والفواكه احمل

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: تصنيع األغذية التقليدية 2459

 حفظ وتصنيع األغذية 2426متطلب سابق 

األغذينينية التقليدينينينية األكثنينينير شنينينييوعًا يف النينينيوطن العربنينينيي ذات األهمينينينية االقتصنينينيادية، وأهنينينيم  

 .ةمة الالز، واملهارات العملي املياكل اليت تعرتمل إنتاج األغذية وطرق التغلب عليها وتطورها
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 (ليمع 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: تصنيع احلبوا 2461

 حفظ وتصنيع األغذية 2426متطلب سابق 

وصف عام للحبوب يف الغذاء من حي  تركيبها التيرحيي واملظهري والكيماوي، وأهم 

املمارسنيات الزراعينية النييت تنيؤثر يف جودتهنيا، منيع الرتكينيز علنيى جنيودة حبنيوب القمنيح، وخواصنيها             

زوكيميائينينية، والطنينيرق السنينيليمة لتخنينيزين حبنينيوب القمنينيح، وعملينينية إنتنينياج النينيدقيق منينيع منتجنينيات  الفي

 .احلبوب املهمة، إنتاج أغذية اإلفطار واألغذية امليكلة بالبثق وأغذية احلبوب التقليدية احمللية

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: تصنيع اللحوم 2461

 حفظ وتصنيع األغذية 2426متطلب سابق 

سنية عامنية للحنينيوم منين حينيني  تركيبهنيا، واملمارسنينيات النييت تنينيؤثر يف خنيواص اللحنينيوم، ويف       درا

 .طرق حفظها وجتهيزها، وإنتاج املنتجات اليائعة، وطرق تصنيع األمساك وحفظها

 (عملي 1،نظ ي 2)ساعات معتمدة  3: التخطيط اإلقليمي والتنمية ال يفية 2463

االقتصنينيادي وأسنينياليبه، التخطنينييط    ، أننينيواع التخطنينييط  منينيدخل إىل التخطنينييط االقتصنينيادي  

اإلقليمي والقطاعي، إعداد اخلطة االقتصادية، التنمينية االقتصنيادية واسنيرتاتيجياتها، ختطنييط     

 .التنمية، التنمية الريفية وجتارب سابقة

 1نظصصصص ي،  2)سصصصصاعات معتمصصصصدة  3: سصصصصتعماالتهاااقتصصصصصا يات األ اضصصصصي و 2464

 (عملي

سية القتصنياديات األرمل واسنيتعماالتها ضنيمن إطنيار      ديد السمات املميزة للمفاهيم األسا

نظري وعملي ابتداًء من مفهوم األرمل كمورد، وتوزيع هذا املنيورد علنيى النينياطات االقتصنيادية     

املختلفنينينية، منينينيرورًا باختنينينياذ القنينينيرارات اخلاصنينينية باسنينينيتعماالت األرمل ضنينينيمن منينينيتغريات اقتصنينينيادية     

االت األرمل ومنيدف االسنيتفادة منهنيا    وسلوكية وتعليمية وانتهاء بتكوين الصور الذهنينية السنيتعم  

 .يف تكوين  وذج مثالي الستعماالت األرمل
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 (نظ ي 2)ساعة معتمدة  2: التش يعات التنظيمية والتنمية ال يفية 2465

 اجملتمع الريفي واحلضري والبدوي 3212متطلب سابق 

وإقامنية   التيريعات والقوان  واألنظمنية النييت تنيتحكم يف اسنيتعماالت األراضنيي واسنيتغالهلا      

امليروعات عليها، سواء امليروعات املتعلقة بالقطنياع الزراعنيي أم الصنيناعي أم السنيكري، واثنير      

 .السلا يف دفع عجلة التنمية الريفية ومياريعها املختلفة أوهذه التيريعات االجيابي 

 (عملي 1نظ ي،  1)ساعة معتمدة  2: البيئة والتنمية 2469

والتنينيوازد بنيني  املنينيوارد البيئينينية والطلنينيب املتزاينينيد لإلنسنينياد   أسنينيس التوافنينيق البيئنينيي وعلنينيم التنبنينيؤ

عليها، ودور السياسات الوطنية يف راية البيئة وأهمية ذلا بالنسبة لدفع عجلة التنمية وبعنيض  

مينينياكل تنينيردي البيئنينية منينيرورًا بالتصنينيحر وأسنينيبابه، وطنينيرق العنينيالج منينين خنينيالل املنظنينيور املتكامنينيل     

ئي املختلفنية منين تلنيوث اهلنيواء ومصنيادر املينياه واإلزعنياج        للتخطيط اإلقليمي، ومياكل التلوث البي

الصنينيوتي، ونظنينيم البيئنينية وتكافؤهنينيا وانعكاسنينيات اخللنينيل علنينيى اإلنسنينياد، وسنينيبل إعنينيادة اسنينيتخدام 

بعض املواد العادمة بعد معاجلتها، ودور التقنية املالئمة يف تنمية اجملتمعنيات النامينية يف الزراعنية    

اد، وتوفري الطاقة، وسنيبل االرتقنياء بالبيئنية يف النيبالد     والصناعات احلرفية والتحويلية، واإلسك

 .النامية

 (عملي  3نظ ي،  1) ساعات معتمدة 4: مش وع التخ ج  2499

إنهنينياء املسنينيتوف  مننينياه  البحنيني  العلمنينيي  1214،  مبنينيادي اإلحصنينياء 1113متطلنينيب سنينيابق 

 .الثال 

ف املعرفنينية يقنينيوم بتوظينيني حينيني  يهنينيدف هنينيذا املينينيروع إىل اختينينيار الطالنينيب مينينيروعا منينين عننينيده 

واملفاهيم واملهارات األكادميية اليت تعلمها يف معاجلة ميكلة او قضنيية او أكثنير، وغالبنيًا منيا     

تكود ميدانية، وذلا بتحليل اجلوانب الفنية واملالينية واالقتصنيادية للمينيروع، ودراسنية جنيدواه،      

 يف مينينيروع واحنينيد،  طالنينيبوإعنينيداد خطنينيه لتنفينينيذه، وجينينيوز يف هنينيذه املرحلنينية إشنينيراك أكثنينير منينين      

فضنيل أد يكنيود املينيروع مرتبطنيًا مبجنيال      يو .وإعداد ميروع ميرتك يتم تنفيذه بصورة مجاعينية 

 .الرتكيز إلكساب الطالب معرفة ختصصية يف جمال ودد
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 (نظ ي 3) ساعات معتمدة 3: اجملتمع ال يفي واحلض ي والبدوي 3212

 مبادي علم االجتماع 3111متطلب سابق 

طنينينيالب باملعرفنينينية عنينينين طبيعنينينية املتصنينينيل البنينينيدوي والريفنينينيي    يهنينينيدف هنينينيذا املقنينينيرر إىل تزوينينينيد ال 

واحلضري، والبناء االجتماعي للمجتمعات البدوينية والريفينية واحلضنيرية والعالقنيات االقتصنيادية      

يف هذه اجملتمعات، والسكاد واهلجرة الريفية، ونيوء املدد وتطورها، ومعنى عملية التحضنير  

عملية للمقارنة ب  احلياة يف البداوة والرينيف ويف   وآلياتها وأسبابها، وتزويدهم باملعرفة وبآليات

 .اجملتمع احلضري

 (نظ ي 3) ساعات معتمدة 3: التغري االلتماعي 3214

 مبادي علم االجتماع 3111متطلب سابق 

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تزوينينيد الطنينيالب مبعنينياني النينيتغري االجتمنينياعي واملفنينياهيم واملبنينيادي النينييت  

درايتهم مبصنيادر وأ نياط التغنييري االجتمنياعي، وتزوينيدهم باملعرفنية       حيتويها ويقوم عليها، وإغناء 

عن عوامل وأوجه التغريات اجملتمعية والثقافية، كمنيا ويهنيدف إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية عنين       

ننينياء فهمهنينيم للرتابنينيط غالنينيتغريات البنائينينية عامنينية والنينيتغريات يف مراكنينيز القنينيوة واملكاننينية خاصنينية، وإ 

جتماعي، وتزويدهم باملعرفة عن أوضاع اجملتمعات العربية عامة والعالقات ب  أجزاء النسق اال

 .طاتهاواجملتمع الفلسطيري خاصة وما حدث فيها من تغريات وأسبابها وتراب

 (نظ ي 3) ساعات معتمدة 3: إ ا ة املؤسسات االلتماعية 3313

 مدخل اىل اخلدمة االجتماعية  3119 متطلب سابق 

الب باألسنياس املعنيريف ملعننيى اإلدارة وأهميتهنيا وأهنيدافها،      يهدف هذا املقرر إىل تزوينيد الطني  

ويهدف إىل تزويد الطالب باملعرفة عنين وظنيائف اإلدارة يف املؤسسنيات االجتماعينية، ومنين      ف كما

أهمهنينيا وظنينيائف التخطنينييط والتنظنينييم والتوظينينيف والقينينيادة واختنينياذ القنينيرارات والتوجينينيه والتنسنينييق     

بة، كما ويتناول املقنيرر موضنيوع االتصنيال اإلداري منين     وتقديم التقارير والتمويل والتقويم والرقا

حي  مفهوم عملية االتصنيال يف املؤسسنيات االجتماعينية، طرقهنيا ووسنيائلها، ومقومنيات االتصنيال        

هنيا املختلفنية،   اتالفعال والناجح، كما ويهتم املقرر مبفهوم التحفينيز والدافعينية وعمليتهنيا، ونظري   

طنيالب بنظرينيات اإلدارة واملنيدارس اإلدارينية املختلفنية،      يهدف هذا املقرر أيضًا إىل أغناء معرفنية ال 

منينيع االهتمنينيام بالنظرينينيات العلمينينية الكالسنينييكية، املنينيدارس السنينيلوكية، املدرسنينية الكمينينية،         

 .والنظريات املوقفية
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 (نظ ي 2) ساعة معتمدة 2: العمل اجلماعي التطوعي 3316

التطنيوعي والتعرينيف   يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بفكرة شاملة عن مفهنيوم العمنيل   

بنينيه وبأهدافنينيه ودوره الفاعنينيل يف تقنينيديم اخلنينيدمات اإلنسنينيانية و قينينيق التنمينينية االجتماعينينية، كمنينيا  

ويهنينيدف املقنينينيرر بتعرينينينيف الطنينينيالب علنينينيى األسنينينياليب التنظيمينينينية العلمينينينية إلدارة العمنينينيل التطنينينيوعي،  

عن آليات وتزويدهم باملعرفة عن تنظيمات العمل التطوعي واألطر التيريعية للعمل التطوعي، و

وسبل تنمية املنيوارد واسنيتثمارها يف العمنيل التطنيوعي، كمنيا ويهنيدف املقنيرر إىل تعرينيف الطنيالب          

واملواطننية   نينية مبيثاق اليرف األخالقي للعمل التطنيوعي ودور العمنيل التطنيوعي يف إحينياء روي املد    

 . الصاحلة

 (نظ ي 2) ساعة معتمدة 2: مشك ت إ ا ة التنمية 3413

 ل إىل التخطيط والتنميةمدخ 3311متطلب سابق 

يتناول هذا املقنيرر املينياكل والعوائنيق النييت تواجنيه النيدول النامينية يف النيوزارات واملؤسسنيات          

ويهدف املقرر إىل تزويد الطنيالب باملفنياهيم املتعلقنية    . واملنظمات العاملة يف جمال التنمية الياملة

 .عام واخلاص بإدارة املؤسسات والتنمية والتخطيط و العالقة ب  القطاع  ال

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: مبا ئ اإل ا ة 4111

يينينيمل هنينيذا املقنينيرر دراسنينية مفهنينيوم اإلدارة وأهميتهنينيا وتنينياريخ نينينيأتها والكتابنينيات حوهلنينيا منينيع    

إىل اإلدارة العربينية اإلسنيالمية، كمنيا يعنيرمل املقنيرر اإلدارة بصنيفتها علمنيًا وفننيًا ومهننية،           اإلشارة

التموينينيل : خنينيرف، ويسنينيتعرمل بإجينينياز أهنينيم وظنينيائف املنينينيأة وهنينيي  وينينيب  عالقنينية اإلدارة بنينيالعلوم األ 

بعض املنيدارس الفكرينية ونظرينيات اإلدارة    وق وإدارة األفراد والعالقات العامة، يوالتسو واإلنتاج

والتنظنييم املختلفنينية يف مراحنينيل تطورهنينيا النينيزمري مثنيل حركنينية اإلدارة العلمينينية والنظرينينيات الرمسينينية   

 .لإلدارة

 (نظ ي  3)ساعات معتمدة  3: ( 1) مبا ئ االقتصا  4121

منيدخل إىل علنينيم االقتصنينياد منين حينيني  التعرينينيف والعالقنينية بنيالعلوم األخنينيرف ومنهجينينية التحلينينيل    

االقتصادي، ويركز املقرر على االقتصاد اجلزئنيي فيتننياول العنيرمل والطلنيب، واشنيتقاق الطلنيب       

ة العنيرمل  على السلع واخلدمات، واقتصنياديات املنينيأة، والتكنياليف بأنواعهنيا، واشنيتقاق عالقني      

من السلع واخلدمات، والتوازد ب  الطلب والعرمل، كما يتناول أنواع األسواق ونظرية اإلنتاج 

 .والتكلفة ونظرية التوزيع
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3(: 1)مبا ئ احملاسبة  4131

تعرينينيف احملاسنينيبة منينيع بينينياد أهميتهنينيا، النظنينيام احملاسنينيا وعناصنينيره األساسنينيية، نظرينينية    

لعملينينيات املتعلقنينية بصنينياحب املينينيروع، العملينينيات النقدينينية مبنينيا يف ذلنينيا العملينينيات    القينينيد املنينيزدوج، ا

املصنينيرفية ومنينيذكرة تسنينيوية املبلنينيغ، عملينينيات البضنينياعة واخلصنينيم، األوراق التجارينينية ومعاجلتهنينيا،   

 .األصول الثابتة، إعداد ميزاد املراجعة

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: إ ا ة املوا   البش ية 4211

 مبادي اإلدارة 4111متطلب سابق 

يركز هذا املقرر علنيى مفهنيوم املنيوارد البينيرية ومفهنيوم إدارة املنيوارد البينيرية ومفهنيوم         

تنمية املوارد البيرية، وأسس وأساليب  قيق هذه التنمية بصورة مستدامة، ويتناول الوظنيائف  

ة، املختلفنينية إلدارة املنينينيوارد البينينينيرية وأهمهنينيا وظنينينيائف ختطنينينييط االحتياجنينيات منينينين املنينينيوارد البينينينيري   

وتصنينيميم وتوصنينييف العمنينيل، وتصنينيميم نظنينيم األجنينيور        لواالسنينيتقطاب واالختينينيار والتعنينيي  و لينيني    

والرواتب واحلوافز واملزايا ومكافنيآت نهاينية اخلدمنية، وتقنيويم أداء العنيامل ، وختطنييط املسنيار        

الوظيفي و س  جودة حياة العمل ويتناول هذا املقرر الوضع التنظيمي إلدارة املوارد البيرية، 

زاينينينيا التنافسنينينيية للمنينينيوارد البينينينيرية، واإلدارة اإللكرتونينينينية للمنينينيوارد البينينينيرية، وإدارة املنينينيوارد   وامل

 .البيرية متعددة اجلنسية، وأسس تطوير رأس املال البيري

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: االقتصا  الز اعي 4223

 (2)مبادي االقتصاد  4122متطلب سابق 

ياكل االقتصادية املرتبطة بقطاع الزراعة واحللول مفهوم االقتصاد الزراعي وأهميته، امل

املقرتحة لذلا، جوانب التحليل الكمي يف اإلنتاج والتكنياليف واإلينيراد يف املينياريع الزراعينية،     

قوان  السوق الزراعي و ليل جنيانا العنيرمل والطلنيب، وآلينية  دينيد األسنيعار، أهمينية التنمينية         

مفاهيم اإلصالي والتعاود والتصنيع الزراعي، مفهوم الزراعية ومعوقاتها، السياسات الزراعية و

 .وأهمية التمويل للمياريع الزراعية ومصادر التمويل واإلقرامل الزراعي
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: الصغرية األعمالال يا ة وإ ا ة  4312

عملينية تنظنييم املينيروعات ودورهنيا يف زينيادة التطنيور       يهدف هذا املقرر بتعريف الطالب ب

، ويتحدث عن كيفية البدء يف (منظم امليروعات)ديقتصادي، تعريف الريادة، صفات الريااال

مينينيروع جدينينيد ومتويلنينيه ووسنينيائل التموينينيل وإدارتنينيه، القضنينيايا اخلاصنينية مبنينينظم املينينيروعات مثنينيل        

يف  Case Studiesالعالقنينينيات التجارينينينية، التسنينينيويق املباشنينينير، االمتينينينياز، دراسنينينية احلنينينياالت  

   .فيل املنظم أوى أسباب ممارسة الريادة للتعرف عل

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: حتليل وتقييم املشا يع 4441

 اإلدارة املالية 4341متطلب سابق 

املياريع املزمع إنياؤها واملياريع القائمة، فيبح  :  ليل وتقييم نوع  من املياريع 

ريع القائمنية وطنيرق   يف كيفية دراسة جدوف إنياء امليروع اجلديد، كما يبح  يف تقييم املينيا 

 .ياريع الفاشلة إلنقاذها أو تصفيتهاالتنبؤ بفيل املياريع قبل وقوعها، وكيفية معاجلة امل

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3(: 3) ياضيات  6113

أساسنينينييات علنينينيم التفاضنينينيل والتكامنينينيل وتطبيقاتهنينينيا، و تنينينيوي االقرتاننينينيات واالشنينينيتقاق   

لتفاضنينينيالت، وقاعنينينيدة لوبيتنينينيال، والتكامنينينيل  وقوانيننينينيه وقنينينيانود السلسنينينيلة، ورسنينينيم املنحنينينينيات، وا 

احملنينينيدود وغنينينيري احملنينينيدود، وخنينينيواص التكامنينينيل واملسنينينياحة بنينيني  املنحنينينينيات، ومسنينينياحة السنينينيطوي     

 .الدورانية، واملصفوفات واحملددات

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: عامة  فيزيا  6114

انود حفنيظ  طبيعة علم الفيزياء واحلرارة، واملتجهات، وعلم التحريا، واليغل والقدرة وقني 

الطاقة، والدفع وكمية التحرك، واحلركنية الدورانينية، والكهربنياء السنياكنة، واملكثفنيات،      

 .ودارات التيارات املستمر واملغناطيسية والبيئة الزراعية
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 (عملي 1) ساعة معتمدة  1: عامة زيا يخمترب ف 6116

 عامة فيزياء 6114متطلب سابق 

زد القنينينيوف، وحركنينينية األجسنينينيام، وحركنينينية    التوصنينينييل احلنينينيراري، ومجنينينيع املتجهنينينيات وتنينينيوا   

املقنينيذوفات، وقنينيانود نينينيوتن الثنينياني يف احلركنينية، واإلحتكنينياك، وقنينيانود حفنينيظ الطاقنينية، وحفنينيظ  

، واحلركنينية الدورانينينية، وقنينيانود أوم، وقنينيانود فنينيارادي يف    (تصنينيادم األجسنينيام ) كمينينية التحنينيرك  

، والكثافة احل  الكهرومغناطيسي، والقوف والقدرة وقاسهما، وا الت البسيطة، واللزوجة

 .وقياسها

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: كيميا  عامة 6124

املبنينيادي األساسنينيية النينييت تضنينيم الرتكينينيب النينيذري، وحنينياالت املنينيادة، واحملالينينيل، والتفنينياعالت   

 .الكيميائية، ديناميكا احلرارة الكيميائية والكيمياء الكهربائية

 (عملي1) ساعة معتمدة  1: خمترب كيميا  عامة 6125

 كيمياء عامة 6124ابق متطلب س

أساسيات العمل املخفي، معاجلة األنابيب الزجاجية، والوزد اجلزيئي كمنيادة متطنيايرة،   

واالخنفنينيامل يف درجنينية التجمنينيد، والنينيوزد املكنينيافئ حلنينيامض، واألكسنينيدة، واالختنينيزال، وحنينيرارة   

ئي، التعادل، والعوامل املؤثرة يف سرعة التفاعل الكيميائي، وقنيانود سنيرعة التفاعنيل الكيمينيا    

 .والتحليل الكهربائي، والكيف عن األيونات السالبة واملوجبة يف اجملموعات األربع

 

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: كيميا  عضوية 6131

 كيمياء عامة 6124متطلب سابق 

النينيروابط، والتينينيكل واجملموعنينينيات املمينينيزة، واملركبنينينيات اهليدروكربونينينية واهلالينينينيدات،     

، وااليثنينينينينينينيرات، وااللدهينينينينينينيدات، والكيتوننينينينينينينيات، واألرنينينينينينينيامل  والكحنينينينينينيوالت، والفيننينينينينينينيوالت 

 .الكربوكسيلية وميتقاتها، واالمينات من حي  التسمية واخلواص الفيزيائية وتفاعالتها
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 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3: كيميا  حيوية 6221

 كيمياء عضوية 6131متطلب سابق 

يوينية، وكيمينياء وترتينيب األرنيامل     الفوتيننيات ووظائفهنيا احل  : املكونات اجلزئية للخالينيا 

االمينية، والتنظيم الفراغي اجملسم للفوتينات، وتركيب وتنظيم وعمل األنزميات، وكيمينياء  

، وعملينيات هنيدم   (Co Enzymes)السكريات والدهود والفيتامينات ومرافقات األنزمينيات  

اج ، و إنتنيني(Electron Transport)ن خنينيالل عملينينية التخمنينير ودورة كنينيرب   منيني السنينيكريات

، (-Oxidative Phosphorilation)مركنينيب االدينوسنيني  ثالثنينيي الفوسنينيفات بواسنينيطة   

 .ومن ثم دراسة كيمياء األرامل النووية، واالستنسا ، وترمجة املعلومات الوراثية

 (عملي 1نظ ي،  2)ساعات معتمدة  3:  كيميا  حتليلية 6222

 خمتف كيمياء عامة 6125،  كيمياء عامة 6124متطلب سابق 

ادي التحلينيل الكمنيي و النيوزني، ومبنيادي التحلينيل الكمنيي احلجمنيي لدراسنية تفنياعالت          مب

األرامل والقواعد وتفاعالت األكسدة واالختزال وتفنياعالت الرتسنييب وتكنيوين املركبنيات،     

 .ومقدمة يف التحليل الطيفي، والتعامل اإلحصائي مع النتائ 

 

 


