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 الزراعةكلية 

 نبذة عن الكلية

م بقرار من ادارة 1991مت تأسيس برنامج الزراعة من أوائل الربامج يف اجلامعة عام 

جامعة القدس املفتوحة، وذلك ضمن رؤية ورسالة اجلامعة املبنية على تقديم اخلدمة واملساهمة 

يل خرجيني جبودة عالية قادرة على يف تنمية اجملتمع احمللي والقطاع الزراعي وذلك من خالل تأه

املنافسة يف سوا العمل الفلسطيمت، لكي يساهموا يف تطوير العمل الزراعي بشقيه النباتي 

 .واحليواني

وتسعى هذال الكلية إىل بناء منظومة متكاملة من خالل جمموعة ختصصات تطرحها 

صص الصناعات ختصص اإلنتاج النباتي والوقاية، ختصص اإلنتاج احليواني، خت: )وهي

 .الغذائية، وختصص التنمية الريفية

، حيمل أحدهما أربعة اعضاءبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس املتفرغني يف كلية الزراعة 

، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس غري "أستاذ مساعد"برتبة وثالث " أستاذ مشارك"رتبة 

( 22)برتبة أستاذ مساعد، و( 2)و" أستاذ مشارك"عضوًا، اثنان منهم برتبة ( 42)املتفرغني 

 ".ىاضر"برتبة ( 4)و" مدرس"برتبة 
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 194)، (فرع اخلليل / تالب وتالبة  279) :بلغ عدد الطلبة املسجلني يف كلية الزراعة

بلغ عدد اخلرجيني يف كلية الزراعة منذ نشأتها لغاية الفصل  و، (فرع جنني/ تالب وتالبة 

 :كما يلي 2116/2117الدراسي الثاني للعام األكادميي 

 :ختصص اإلنتاج النباتي والوقاية -

 تالب وتالبة 79حتى تارخيه بلغ عدد اخلرجيني  2117منذ عام 

 :ختصص التنمية الريفية -

 .تالب وتالبة 27 حتى تارخيه بلغ عدد اخلرجيني 2117منذ عام 

لي عدد تالب وتالبة ليصبح إعا 229بلغ عدد اخلرجيني  2116ومنذ نشأت الكلية ولغاية 

 .2117-2116تالب وتالبة لغاية العام األكادميي  399اخلرجيني 

 :عدد اخلرجيني -

 )1311(اعداد الطلبة الذين التحقوا بالكلية من تاريخ االنشاء   

 (395) 2116/2117اعداد اخلرجيني كل بتخصصه حتى الفصل األول 

  :الرؤية
 

 .والتطبيق العملي يف العلوم الزراعيةالوصول خبرجيي الكلية إىل املعرفة النظرية السليمة 

 :الرسالة

بناء القدرات البشرية املتخصصة واملؤهلة واملتميزة علميًا وفنيًا وحبثيًا القادرة على تنمية 

القطاع الزراعي مبجاالته املختلفة مبا يليب حاجات اجملتمع ورفع قدرة اخلرجيني على املنافسة 

خالل تقديم ختصصات وبرامج تعليمية وتدريبية وفق يف سوا العمل احمللي واإلقليمي، من 

أفضل ممارسات التعليم املفتول و أساليب التعليم املدمج وأحدث التقنيات الزراعية، وتعزيز 

البيئة التعليمية والتطبيقية والبحثية يف إتار من التفاعل اجملتمعي والتعاون والشراكة وتبادل 

 .مراعاة أحدث معايري اجلودة والتمييزاخلربات مع كافة األتراف املعينة مع 
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 :األهداف
 .نشر املعرفة العلمية يف جمال العلوم الزراعية والتعليم الزراعي واإلرشاد والتنمية املستدامة .1

رفد اجملتمع بالكفاءات البشرية املتخصصة واملؤهلة واملتميزة علميًا وفنيًا وحبثيةًا القةادرة علةى تنميةة      .2

 .ه املختلفة مبا يليب حاجات اجملتمعالقطاع الزراعي مبجاالت

 .رفع قدرة خرجيي ختصصات كلية الزراعة على املنافسة يف سوا العمل احمللي واإلقليمي .3

تقديم ختصصات وبرامج تعليمية وتدريبية نوعية تواكب التطورات العاملية يف جمةال العلةوم الزراعيةة     .4

 .دمج وأحدث التقنيات الزراعيةوفق أفضل ممارسات التعليم املفتول وأساليب التعليم امل

 .تشجيع البح  العلمي من خالل تعزيز البيئة التعليمية والتطبيقية والبحثية الزراعية يف اجلامعة .9

تنشيط مستوى التفاعل اجملتمعةي والتعةاون والشةراكة وتبةادل اخلةربات مةع كافةة األتةراف املعينةة           .6

والنهةةو  بتنميةةة القطةةاع الزراعةةي الفلسةةطيمت    مبةةا يعةةزة البيئةةة التعليميةةة التطبيقيةةة لطلبةةة الكليةةة     

واملسةةاهمة يف إحةةداث تغةةيريات جوهريةةة يف أمنةةا  معيشةةة العةةاملني يف القطةةاع الزراعةةي الفلسةةطيمت  

 .والعربي

 

 

 :الدرجات الممنوحة

واجلداول اآلتية تبني  .درجة البكالوريوس يف كافة الربامج لديها الزراعةمتنح كلية 

 .ومتطلبات اجلامعة والكلية جعلى الربام توةيع الساعات املعتمدة
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 توزيع الساعات المعتمدة على البرامج

 

 البرنامج 
 االكاديمي

 
 نوع المقرر

 (  المتطلبات)

 اإلنتاج الحيواني  االنتاج النباتي والوقاية

 الساعات المعتمدة الساعات المعتمدة

 فرعي/ رئيسي  منفرد فرعي/ رئيسي  منفرد

-  25 - 25 الجامعة متطلبات 

 المتطلبات اإلجبارية .أ

 

 المتطلبات االختيارية. ب

22 

 

3 

- 

22 

 

3 

 -

-  50 - 50 متطلبات الكلية

-  80 - 98  متطلبات التخصص

 المتطلبات اإلجبارية .أ

 

 المتطلبات االختيارية. ب

91 

 

7 

- 

78 

 

21 

 -

-  5 - 5 المقررات الحرة

- -  --  متطلبات الفرعي

-  542 - 147 موعالمج
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  متطلبات الجامعة

 :ساعة معتمدة( 22)متطلبات الجامعة االجبارية 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --  3 3 تعلم كيف تتعلم 1111

 - 1 2 3 احلاسوب 1112

 - - 3 3 تاريخ القدس 1114

- -  1 1 ل التطوعيالعم 1119

 - - 3 3 (1)اللغة العربية  1111

 - - 3 3 (1)اللغة االجنليزية  1113

 - - 3 3 فلسطني والقضية الفلسطينية 1219

 - - 3 3 الثقافة االسالمية  1216

-  1 21 22 اجمل وع

 

 متطلبات الجامعة االختيارية

 : ساعات معتمدة من املقررات االتية ( 3)يدرس الطالب 

 عنوان المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
المتطلب  األسبوعية

 السابق
 عملي نظري

- -  3 3 احلركة األسرية 1217

- -  3 3 التحديات واحللول: مكافحة الفساد 1212

 - - 3 3 (1)اللغة الفرنسية  1211

 - - 3 3 احلضارات البشرية ومنجزاتها 1311

 --  3 3 جملتمعية املسؤولية ا 1316
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  : متطلبات الكلية

 :ساعة معتمدة  مبينة يف اجلدول اآلتي 12تتكون هذال املقررات من 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 األسبوعيةالساعات 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --  3 3 مبادئ اإلحصاء  0103

 - 2 2 4 املساحة والرسم ااندسي 1123

 - - 3 3 فيزياء عامة 2114

 2114 1-  1 طترب فيزياء عامة   2116

- -  3 3 كيمياء عامة 2124

 2124 1 - 1 طترب كيمياء عامة 2129

 - - 3 3 مناهج البح  العلمي 9313

  4 14 12 اجمل وع

 

 :البرامج االكاديمية

 االنتاج النباتي والوقايةتخصص . 1
 :صو  خمرج ت التدلم املق: أ اًل

 :ينبغي أن يكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بة

 :طرجات املعرفة العامة
 .العلوم  األساسية ذات الصلة مبجاالت الزراعة املختلفة .1

 .املصطلحات واملفاهيم احلديثة يف جمال العلوم الزراعية .2

 .ة بوجه عامالتنوع النباتي يف فلسطني وعالقته بالتنمية االقتصادي .3

 .ضوابط التعامل مع طتلف املشكالت اليت تواجه قطاعي اخلضروات والفواكه .4

 .أنواع اآلفات الزراعية اليت تصيب احملاصيل الزراعية مبختلف أنواعها .9

 .تقدير أهمية اإلنتاج النباتي يف دعم االقتصاد الوتمت .6

 .ليات متابعتها آأسس ةراعة احملاصيل الزراعية و .7

 .اية اليت متكن من تاليف  اآلفات الزراعية والسيطرة عليهاإجراءات الوق .2

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

 .أسس قطف ونقل وختزين احلاصالت الزراعية .11




