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 البرامج االكاديمية: 

 االنتاج النباتي والوقايةتخصص . 1
 خمرجات التعلم املقصي ة:أ اًل: 

 :يكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـينبغي أن 

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

 املصطلحات واملفاهيم احلدي ة يف جمال العلوم الزراعية. .2

 التنوع النباتي يف فلسطني وعالقته بالتنمية االقتصادية بوجه عام. .3

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

 أنواع اآلفات الزراعية اليت تصيب احملاصيل الزراعية مبختلف أنواعها. .5

 تقدير أهمية اإلنتاج النباتي يف دعم االقتصاد الوتك. .6

 ليات متابعتها .آأسس ةراعة احملاصيل الزراعية و .7

 ن من تاليف  اآلفات الزراعية والسيطرة عليها.إجراءات الوقاية اليت حك .8

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

 أسس قطف ونقل وختزين احلاصالت الزراعية. .10

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

 :طرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة

 بـ:األملام واملعرفة العلمية الطالب لدى أن يكون  قتضيوت

سككاس  .1 صككص علككى أ هككم التخ مككن ف املعارف األساسية للعلوم املرتبطة بالتخصص ليتمكن 

 علمي.

 والكيمياء ذات العالقة. األحياءأساسيات علمي  .2

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

 اآلفات الزراعية. بانتشارالتنوع املناخي وعالقته  .4

 آليات استخدام امليكنة الزراعية يف جمال املكافحة والوقاية. .5

 تطبيق التقانات احلدي ة يف جمال إنتاج احملاصيل الزراعية .6

بككرامج ومن  املائيةحتديد احتياجات النباتات  .7 عككداد  يككة وإ لككري والعناصر الغذائ سككميد ا الت

 ضرار باإلنسان والبيئة.املناسبة دون اإل

 تطبيق تقانات إنتاج البذور وإك ار النباتات واحملافظة عليها. .8
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 :طرجات املعرفة التخصصية

 أن يكون الطالب قادرا على:

عككًا .1 صككيل الزراعيككة كمككًا ونو سككبة  ،حتسني إنتاجية احملا سككتخدام األنككواع املنا خككالل ا مككن 

 من احملسنات الزراعية.

تشخيص األمراض واآلفات اليت تصيب احملاصيل الزراعية والتعامل معها ومكافحتها  .2

 بالطرا املختلفة اليت حتافظ على سالمة اإلنسان والبيئة.

 حتديد ترا املكافحة املختلفة الطبيعية والكيميائية. .3

 الزراعية.حتديد مقادير العالجات  .4

 توضيح إجراءات السالمة العامة والبيئية الستخدام املبيدات. .5

 حتديد دورات الكائنات احلية املرتبطة باآلفات الزراعية وكيفية التعاتي معها. .6

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

 كيفية التخلص منها.حتديد طاتر املبيدات على املنتجات الزراعية و  .8

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

يككة يف إ .10 نككات الزراع يككل البيا قككارير وحتل بككة الت يككة وكتا فككات الزراع حككول اآل حككوث  جككراء الب

 ضوء العديد من املتغريات.

 :سيق العمل :ثانيًا

ملكككزارع  .1 خلككاص، وا عكككي ا طككاع الزرا جمكككال الق سككت مار يف  صكككة اال يكككة اخلا مككال الزراع واألع

 واملزارع العائلية.

يكككة و  .2 يكككة م ككل اإلغا ككة الزراع سككؤوليات اإلدار هككام وامل يكككع امل ظككيم وتوة مككاعي وتن مككل اجل الع

 الشركات الزراعية واجلمعيات التعاونية.

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

 التواصل مع اجلهات ذات العالقة يف اجملال الزراعي .4

عكككككي  .5 طكككككاع الزرا عكككككال يف الق شككككككل ف هكككككا ب يكككككة وتوظيف يكككككة واحملل خلكككككربات اخلارج قكككككل ا ن

 الفلسطيك.

 .اختيار البديل األنسب من جمموعة بدائل .6

 يف جمال املكافحة والقطف والتخزين. التخطيط السليم .7

 حتديد األولويات اليت تهم املزارعني يف ضوء املتغريات املناخية. .8

قككويم  .9 سككريها لت لككها وتف نككات وحتلي صككيف البيا صككد وتو ملككزارعني ور شككاد ا بككرامج إر عككداد  إ

 .برامج العمل اإلرشادي

 عرض البيانات وإعداد التقارير واستخالص النتائج. .10
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 االنتا  الرباتي  اليقامة/املردر ختصص  متطلباتثالثًا: 

صككص  كككالوريوس يف خت جككة الب يككةللحصول على در بككاتي والوقا تككاج الن علككى  ،املنفرد/االن

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي:149الطالب ان يتم بنجال )

 

 :/ التخصص المنفرد . المقررات التخصصية1

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

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

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب 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

 المجموع الحرة  اختياري  اجباري  مجموعة المساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 98 7 91 92 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 149 اجملموع
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رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 2101 1 1 2 مبادئ االنتاج النباتي 2215

 2102 0 3 3 مبادئ االنتاج احليواني 2216

 2215 1 1 2 نباتات الزينة وتنسيق احلدائق 2217

 2101 1 1 2 االعشاب الضارة والنيماتودا 2219

 2101 1 2 3 االمراض النباتية 2317

 - 2 2 4 اآلالت الزراعية 2318

 2110 - 2 2 حفظ الرتبة 2319

 2215 1 2 3 علم احلشرات 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

 2215 1 2 3 اخلضراوات 2427

 - - 2 2 التسويق واالرشاد الزراعي 2430

 2427 1 2 3 الزراعة احملمية 2433

 2215 1 1 2 املشاتل وإك ار النبات 2434

 2215 1 2 3 النباتات الطبية والعطرية 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
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 :يختارها الطالب مما يلي معتمدة    ساعات (  7: وتتكون من ) إختيارية مقررات تخصصية    . 1.1

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

 2110 1 1 2 استصالل االراضي 2411

 - - 2 2 فلسطنيالزراعة يف  2428

 - 1 1 2 االشجار احلرجية 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 فسيولوجيا ما بعد احلصاد 2454

 2317 - 3 3 املكافحة املتكاملة 2455

 

 المقررات الحرة:. 2

يككار ) لككب اخت سككتطيع الطا عككة6ي صككات اجلام مككن ختص خككر  صككص آ مككن أي خت مككدة  سككاعات معت  )  /

صككه، سككية لتخص طككة الدرا ضككم خككارج اخل كككون م لككى أن ال ي حككرة ع قككررات  يككة كم ملككادة التعليم ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 


