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مررط   ووتخررج كوارر وطجو  ز رريو جو  رريو رراوة ررنباو  ن رريوومزاررنااوةا ررطواوةان ,رريوور ررناووم جو  رريو  وم, ررج ي  .1
مةعةررريو ررراووم  ن رررناووومةعج ررريوومعةة ررريو ومة رررنجواوومفنز ررريو ومةز ررريو ومة ز ررريوومةختةةررريو ومةتانةةررريواةرررنو ررر نة  

 .ب,ت ن ناوومةست ةكوومة,ةىوومةان ,يمإلزتنجووألةثيومةة,نص يووم, ة يو وومة ص يويوومةختةةيوم جو  

ومتاز م   ررنومةتبةررىو ةررىوة ررنايوو رراا ة رراووسررتخطو و ت   ررتوومةسررت طواووإ ررطوطوارر وطجو جو  رريوم ررنوومطجو رريو ررا .2
و وما ئناووم جو  يووةختةفوومظج فوومةزنخ يو اوإلزتنجووم نجئيو

 ومت زرراو رراوة ررنيو ومترراوتسرر  و رراوومت ررط وومعةةررا, ثوومعةة رريوومت ا   رريو رراوة ررنباو  ن رريوومزاررناووم  ررن واررنما .3
ومة ررنايوومترراوتعتررجنوت,سرر  وو خنصرريوةررنو  رطفوةز ررنوإمررىوإ  ررنطووم,ةرر يومةختةرفوة نباوومةان ,رري وم جو ريا

و.وإلزتنجو   نطتا
 

 Intended Learning Outcomesمخرجات التعلم المستهدفة     .12

 

 كليات الزراعة  .1

 الدوائر الزراعية  .2

 دوائر ومنظمات حماية البيئة  .3

 دوائر البلديات  .4

 الُشعب الزراعية في المحافظة  .5

 

 Knowledge and Understanding   والفهم  المعرفة 14-1

 

 

 

 

 

   Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المعرفة والفهم 

  

 الكتب المنهجية  .1

 االبحاث العلمية  .2

 المشاهدات الميدانية والحقلية  .3

   المواقع الزراعية على شبكة االنترنت  .4

     Assessment Methodsطرائق تقييم المعرفة والفهم المكتسبة 

 

 إجراء االمتحانات اليومية  .1

 إجراء االمتحانات الشهرية  .2

 إجراء أختبارات ميدانية  .3

 ن المواضيع الدراسية عمل حلقات دراسية ع .4

 

 Intellectual Skillsمهارات التفكير   14-2

 

 Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير مهارات التفكير 

 

 أستخدام الكتب العلمية المنهجية  .1
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 أستخدام التقارير العلمية الحديثة  .2

 مناقشة أفكارهم وطرح أفكار جديدةبة على عمل حلقات دراسية ونقاشية لتحفيز الطل .3

 

     Assessment Methodsطرائق تقييم مهارات التفكير 

 

 إجراء االمتحانات اليومية  .1

 إجراء االمتحانات الشهرية  .2

 إجراء أختبارات ميدانية  .3

  التي أُعطيت لهم  المواضيع الدراسية تقارير علمية عنعمل  .4

 Practical Skills  المهارات المهنية و العملية 14-3

 

 

 

 

 Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المهارات العملية 

 العمل الميداني في الحقل  .1

 أستخدام المهارات والتجارب الحديثة المتبعة في دول العالم  .2

 ية العمل في الحقولليتعرف الطلبة على كيفعرض نماذج متعددة من حشرات وأصابات حقلية  .3

 

     Assessment Methodsطرائق تقييم المهارات العملية 

 العملية الحقلية أجراء االختبارات  .1

 للمادة العلمية المعطاة لهموأستيعابهم إجراء االختبارات التحريرية لمعرفة مدى فهم الطلبة  .2

 

 Transferable and Generic Skills  والمنقولة المهارات العامة 14-4

 

   Learning and Teaching Methods طرائق التعلم والتعليم المستخدمة في تطوير المهارات العامة

 

 عمل مشاريع بحثية علمية لتطوير الواقع الزراعي .1

 التي تظهر في الحقول والمزارعوضع خطط وبرامج علمية لمعالجة المشاكل  .2

 

 

     Assessment Methods  والمنقولة طرائق تقييم المهارات العامة

 

 معلومات والمهارات المكتسبة من خالل الممارسات الحقلية.ال لمعرفة مدى ختباراتإلاإجراء  .7

 توجيه اسئلة واستفسارات للطلبة واختبار مدى االجابة العلمية . .2

 عرض المشاكل على الطلبة  وكيفية  وضع برنامج المعالجة من قبلهم. .3

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 / الفصل األولالولىالمرحلة  ا

اسم المقرر باللغة  رمز المقرر

 العربية

عدد  عدد الساعات اسم المقرر باللغة االنكليزية

 الوحدات

 نظري

 

 عملي

 

 

PLPT101  1مبادىء حشرات Principles of  Insects science 

1 
2 3 3.5 

ZOO101 حيوان عام Zoology 2 3 3.5 

HORT101 مبادىء بستنة Principles of Horticulture 2 3 3.5 

AGEC101  مبادىء اقتصاد

 زراعي

Agricultural Economy 
2 __ 2 

HUMR101  حقوق انسان

 وحريات عامة

Human Rights 
1 __ 1 

CTSC101  تطبيقات في

 1الحاسوب 

Computer`s Applications 1 
__ 3 1 

ENGL101  لغة انكليزية

 1تخصصية 

Specialized English language 

1 
1 __ 1 

ARBL101 لغة عربية Arabic Language 1 __ 1 

 

 المرحلة  األولى / الفصل الثاني

CHEM 102 كيمياء عضوية Organic Chemistry 2 3 3.5 

PLPT 102  2مبادىء حشرات Principles of  Insects science 2 2 3 3.5 

BOT 101 نبات عام Botany 2 3 3.5 

SOSC 102 مبادىء علم التربة Principles of  Soil science 2 3 3.5 

MATM 101 رياضيات Mathematics 3 __ 3.5 

ENGL 102  لغة انكليزية

 2تخصصية 

Specialized English language 2 
1 __ 1 
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 / الفصل األوللثانية المرحلة  ا

اسم المقرر باللغة  رمز المقرر

 العربية

عدد  عدد الساعات اسم المقرر باللغة االنكليزية

 حداتالو

 نظري

 

 عملي

 

 

BOT 102 فسلجة نبات Plant  Physiology 2 3 3.5 

BOT 202 تصنيف نبات Plant Taxonomy 2 3 3.5 

BIOL 201 أحياء مجهرية Microbiology 2 3 3.5 

AGEN 101 مكائن ومعدات مكافحة Control Machinery and 

Instruments 
2 3 

3.5 

STAT 101 مبادىء إحصاء Statistics 
  

3.5 

ANRE 101 مبادىء انتاج حيواني Principles of Animal 

Production 
2 3 

3.5 

AGEX 101 مبادىء إرشاد زراعي Agricultural Extension 2 __ 2 

 

 / الفصل الثاني رحلة  الثانيةالم

BOT 203 تغذية نبات Plant Nutrition 2 3 3.5 

PLPT 203 تصنيف حشرات Insects Taxonomy 2 3 3.5 

FDCR 101  مبادىء محاصيل

 حقلية
Principles of Field Crops 2 3 

3.5 

PLPT 204  حشرات طبية

 وبيطرية

Medical and Veterinary 

Insects 
2 3 

3.5 

CHEM 101 كيمياء تحليلية Analytical Chemistry 2 3 3.5 

HUMR 201 حرية وديمقراطية Freedom and Democracy 1 __ 1 

CTSC 201  تطبيقات في

 2الحاسوب 

Computer`s Applications 2 
__ 3 1 
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 / الفصل األوللثالثة المرحلة  ا

اسم المقرر باللغة  رمز المقرر

 العربية

عدد  عدد الساعات اسم المقرر باللغة االنكليزية

 الوحدات

 نظري

 

 عملي

 

 

BIOL 301 وراثة Genetics 2 3 3.5 

CHEM 301 ةكيمياء حيوي Biochemistry 2 3 3.5 

PLPT 301  1فطريات Mycology 1 2 3 3.5 

STAT 301 تصميم وتحليل تجارب Design & analysis of 

Agricultural Experiments 
2 3 

3.5 

PLPT 303 فسلجة حشرات Insects Physiology 2 3 3.5 

SOSC 301 أحياء تربة Soil Microbiology 2 3 3.5 

CTSC 301 ت في الحاسوب تطبيقا

3 

Computer`s Applications  3 
__ 3 1 

 

 المرحلة  الثالثة / الفصل الثاني

BOT 302 تربية نبات Plant Breeding 2 3 3.5 

PLPT 305  االدغال وطرق

 مكافحتها

Weeds and Control Methods 
2 3 

3.5 

PLPT 304 أمراض نبات Plant Diseases 2 3 3.5 

PLPT 302  2فطريات Mycology 2 2 3 3.5 

PLPT 305 تربية نحل Apiculturing 2 3 3.5 

PLPT 307 ديدان ثعبانية Plant  Nematodes 2 3 3.5 

BIOL 301 تقنيات حياتية Biotechnology 2 3 3.5 
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 / الفصل األول رابعةلالمرحلة  ا

عدد  عدد الساعات اسم المقرر باللغة االنكليزية اسم المقرر باللغة العربية رمز المقرر

 الوحدات

 نظري

 

 عملي

 

 

PLPT 401 أمراض محاصيل حقلية Field Crops Diseases 2 3 3.5 

PLPT 402 مبيدات Pesticides 2 3 3.5 

PLPT 403 بيئة حشرات Insects Ecology 2 3 3.5 

PLPT 404 آفات مخازن Storage Pests 2 3 3.5 

PLPT 405  أمراض خضر وزراعة

 محمية

Vegetable Diseases 
2 3 

3.5 

PLPT 407 مقاومة حيوية Biological Control 2 3 3.5 

PLPT 408 مشروع بحث التخرج Research Projects __ 3 1 

 

 / الفصل الثاني لرابعةالمرحلة  ا

PLPT 409 أمراض بساتين Orchard Diseases 2 3 3.5 

PLPT 410 فايروسات نبات Plant Viruses 2 3 3.5 

PLPT 411 حشرات محاصيل حقلية Field Crops Insects 2 3 3.5 

PLPT 412 حلم زراعي Agricultural Mites 2 3 3.5 

PLPT 413 حشرات بساتين Orchard Insects 2 3 3.5 

PLPT 414 إدارة آفات متكاملة Integrated Pest 

Management 
2 3 

3.5 

PLPT 415 حلقات دراسية Seminars __ 3 1 

PLPT 408 مشروع بحث التخرج Research Projects __ 3 1 
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 القسم العلمي(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية و )معيار القبول  .13

Criteria for Admission  

 - :  الكلية في القبول شروط أوال

 والبحث العلمي )القبول المركزي( ب وفق لوائح وزارة التعليم العاليللطال القبول شروط اعتماد -1
 .الجامعة الكلية او مجلس يراها شخصية مقابلة أو اختبار خاص أي بنجاح تجتاز أن -2

 .طبيا للتخصص المتقدم اليه الئق يكون أن -3

 - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية مرتب حسب رغبة من رغبة الطالب من أكثر  اختيار -1

 .القبول في الثانوية العامة معدل -2

 .الطالب بالدراسة فيه يرغب الذي القسم مقرر معدل -3
 .االستيعابية للقسم العلمي الطاقة -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


