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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
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 .معرفة واقع الزراعة يف فلسطني وجماالت العمل يف اإلنتاج النباتي .11

 :العالقة طرجات املعرفة بالعلوم ذات

 :أن يكون الطالب ملما بة وتقتضي

املعارف األساسية للعلوم املرتبطة بالتخصص ليتمكن من فهم التخصةص علةى أسةاس     .1

 .علمي

 .والكيمياء ذات العالقة  األحياءأساسيات علمي  .2

 .تراكيب الكائنات الدقيقة وعلم احلشرات ذات العالقة باآلفات الزراعية .3

 .اآلفات الزراعية تشاربانالتنوع املناخي وعالقته  .4

 .آليات استخدام امليكنة الزراعية يف جمال املكافحة والوقاية .9

 تطبيق التقانات احلديثة يف جمال إنتاج احملاصيل الزراعية .6

حتديد احتياجات النباتات من العناصةر الغذائيةة وإعةداد بةرامج التسةميد املناسةبة دون        .7

 .اإلضرار باإلنسان والبيئة

 .ج البذور وإكثار النباتات واحملافظة عليهاتطبيق تقانات إنتا .2

 

 

 :طرجات املعرفة التخصصية

 :أن يكون الطالب قادرا على

مةن خةالل اسةتخدام األنةواع املناسةبة       ،حتسني إنتاجية احملاصيل الزراعية كمًا ونوعةاً  .1

 .من احملسنات الزراعية

ها ومكافحتها تشخيص األمرا  واآلفات اليت تصيب احملاصيل الزراعية والتعامل مع .2

 .بالطرا املختلفة اليت حتافظ على سالمة اإلنسان والبيئة

 .حتديد ترا املكافحة املختلفة الطبيعية والكيميائية .3

 .حتديد مقادير العالجات الزراعية .4

 .توضيح إجراءات السالمة العامة والبيئية الستخدام املبيدات .9

 .ية وكيفية التعاتي معهاحتديد دورات الكائنات احلية املرتبطة باآلفات الزراع .6

 .إجراءات الوقاية اليت ينبغي مراعاتها لتاليف اإلصابة باآلفات الزراعية  .7

 .حتديد طاتر املبيدات على املنتجات الزراعية وكيفية التخلص منها  .2

 .عع االدلة وحتديد املخاتر املستقبلية اليت قد تواجه القطاع الزراعي .9

ة وكتابةةة التقةةارير وحتليةةل البيانةةات الزراعيةةة يف جةةراء البحةةوث حةةول اآلفةةات الزراعيةةإ .11

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

االسةةتثمار يف جمةةال القطةةاع الزراعةةي اخلةةاص، واملةةزارع واألعمةةال الزراعيةةة اخلاصةةة      .1

 .واملزارع العائلية

عيةةة و العمةةل اجلمةةاعي وتنظةةيم وتوةيةةع املهةةام واملسةةؤوليات اإلداريةةة مثةةل اإلغاثةةة الزرا     .2

 .الشركات الزراعية واجلمعيات التعاونية

 .إدارة مراكز وىطات البحوث الزراعية بوةارة الزراعة ومديريات الزراعة املختلفة  .3

 التواصل مع اجلهات ذات العالقة يف اجملال الزراعي .4

نقةةةةل اخلةةةةربات اخلارجيةةةةة واحملليةةةةة وتوظيفهةةةةا بشةةةةكل فعةةةةال يف القطةةةةاع الزراعةةةةي    .9

 .الفلسطيمت

 .لبديل األنسب من جمموعة بدائلاختيار ا .6

 .التخطيط السليم يف جمال املكافحة والقطف والتخزين .7

 .حتديد األولويات اليت تهم املزارعني يف ضوء املتغريات املناخية .2

إعةةداد بةةرامج إرشةةاد املةةزارعني ورصةةد وتوصةةيف البيانةةات وحتليلةةها وتفسةةريها لتقةةويم     .9

 .برامج العمل اإلرشادي

 .التقارير واستخالص النتائج عر  البيانات وإعداد .11

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

علةى   ،املنفةرد /االنتةاج النبةاتي والوقايةة   للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص 

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 147)الطالب ان يتم بنجال 

 

 

 

 

 

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 98 7 91 92 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 147 اجملموع



 

188 

 

 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية. 

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 91)تتكون هذال املقررات من 

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

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 رياضيات عامة  1111

 1113 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1214

 2124 1 2 3 كيمياء عضوية 1329

 2129،  2124 1 2 3 كيمياء حتليلية 1331

 - 1 2 3 علم النبات 2111

 - 1 2 3 علم احليوان 2112

 2124 1 2 3 مبادئ علم الرتبة 2111

 2112،  2111 1 2 3 علم الوراثة 2213

 2112،  2111 1 2 3 االحياء الدقيقة 2214

 2111،  1113 1 2 3 مبادئ الري والصرف 2213

 2111 1 1 2 االمسدة وخصوبة الرتبة 2214

 2111 1 1 2 نتاج النباتيمبادئ اال 2219

 2112 1 3 3 مبادئ االنتاج احليواني 2216

 2219 1 1 2 نباتات الزينة وتنسيق احلدائق 2217

 2111 1 1 2 االعشاب الضارة والنيماتودا 2219

 2111 1 2 3 االمرا  النباتية 2317

 - 2 2 4 اآلالت الزراعية 2312

 2111 - 2 2 حفظ الرتبة 2319

 2219 1 2 3 احلشراتعلم  2321

 2219 1 1 2 احملاصيل احلقلية 2323

 2219 1 2 3 اشجار الفاكهة 2324

 ساعة 66انهاء  9 - 9 (1)تدريب عملي  2327

 2219 1 2 3 فسيولوجيا النبات 2392
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 2219 1 2 3 اخلضراوات 2427

 - - 2 2 التسويق واالرشاد الزراعي 2431

 2427 1 2 3 الزراعة احملمية 2433

 2219 1 1 2 املشاتل وإكثار النبات 2434

 2219 1 2 3 النباتات الطبية والعطرية 2432

 1331،  1329 1 2 3 املبيدات والسمية 2439

 9 - 9 (2)تدريب عملي  2444
 91، انهاء 2327

 ساعة

 3 1 4 مشروع التخرج 2499
،  انهاء 1113،  9313

 ساعة 91

  32 93 91 اجملموع

 

 :يختارها الطالب مما يليمعتمدة  ساعات( 7)وتتكون من : إختياريةتخصصية  مقررات .1.1

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

 2111 1 1 2 استصالل االراضي 2411

 - - 2 2 الزراعة يف فلسطني 2422

 - 1 1 2 االشجار احلرجية 2439

 2317 1 1 2 الفطريات 2442

 2317 1 1 2 الفريوسات النباتية 2443

 - 1 1 2 تربية النحل 2492

 2214 - 3 3 التقنيات احليوية 2493

 2427،  2324  1 1 2 فسيولوجيا ما بعد احلصاد 2494

 2317 - 3 3 املكافحة املتكاملة 2499
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 :المقررات الحرة. 2

/  سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة  ( 6)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 




