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 الطب البيطري والعلوم الزراعيةلتخصصات برنامج إلعتماد الخاص تعليمات ومعايير ا
( لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 7بموجب الفقرتين )أ( و)ك( من المادة ) هصادر 

 وتعديالته. 2007 سنة( ل20)

 
ب الطبرنامج  االعتماد الخاص لتخصصاتتعليمات ومعايير )معايير التعليمات والتسمى هذه  (:1المادة )

 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إصدارها. (البيطري والعلوم الزراعية
اإلنساانية  للتخصصاات الخاا إضافة لما ورد في مواد اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتمااد  (:2المادة )

، تكاااون 18/2/2010( تااااريخ 32/5/2010والعلمياااة الصاااادرب بمورااال  ااارار مرلااا  الهي اااة ر ااام )
 كاآلتي: الطل البيطري والعلوم الزراعيةاالت المعرفية لتخصصات برنامج المر

 
لوريوس في رجة البكاديكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل  الطب البيطري:أوالً: 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:160التخصص )
 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ

 جال المعرفيالم
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 9 الكيمياء الحيوية ووظا ف األعضاء

 9 التشريح البيطري واألنسرة واألرنة 

عدية الم االحياء الد يقة والفيروسات والطفيليات البيطرية وعلم المناعة واألمراض
 والوبا يات

24 

 9 األدوية البيطرية

 18 األمراض البيطرية

 9 بية الحيوان والوراثة وتحسين السالالت تغذية وتر

 9 الصحة العامة واألمراض المشتركة والطل الشرعي

 9 التناسليات البيطرية وامراضها

 12 الرراحة البيطرية

 
 ب.  المجاالت المساندة:

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 12 العلوم الحياتية العامة

 12 الكيمياء العامة

 12 الكيمياء العضوية

 ج. المواد العملية والسريرية:

% من مرموع مواد التخص  مع التركيز 30غطي مراالت المواد النظرية، على أن ال تقل عن ت -

 على المهارات التقنية التي يتلقاها الطالل بحيث تغطي العلوم البيطرية األساسية.

 د. المختبرات:يجب توفير المختبرات اآلتية: 
 مختبر الكيمياء الحيوية ووظا ف األعضاء -1

 ختبر التشريح البيطري واألنسرة واألرنةم -2

 ختبر األحياء الد يقة والفيروسات والطفيليات البيطريةم -3

 ختبر الكيمياء العضوية والكيمياء الدوا ية.م -4

 حياء الد يقة والفيروسات.مختبر األ -5
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 حة الغذاء )األلبان واللحوم(ص.مختبر -6

 .مختبر تغذية الحيوان-7

 .مختبر علم األمراض-8

 المختبر التشخيصي -9

 السموم.مختبر علم األدوية و -10

 مالحظات عامة حول المختبرات: -
 . يرل توفر رميع شروط السالمة العامة والخدمات الداعمة في كل المختبرات.1

كاون تلطال البيطاري كماا يرال أن . يرل توفير األرهزب الر يسية الالزمة لعمل المختبرات كلياة ا2

 رميع األرهزب عاملة.
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ة نيل دررلدراسية يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدب للخطة الاألراضي والمياه والبيئة: ثانياً: 
 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132البكالوريو  في التخص  )

 ظرية األساسية:المجاالت الن .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 9 فيزياء التربة 

 9 كيمياء التربة 

 9 ميكروبيولوريا التربة

 9 تكوين وتصنيف التربة 

 9 الري والهيدرولوريا 

 ( كحد أعلى.9يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )
 المجاالت المساندة: .ب

 لمعرفيالمجال ا
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

اء كيمياء عامة، كيمياء تحليلياة، رياضايات معاصارب، معاادالت تفاضالية، فيزيا
ت، فسايولوريا النبااأنظماة المعلوماات الرغرافياة واالستشاعار عان بعاد، عامة، 

 اإلنتـاج النباتـي.تقييم األثر البي ي،  اإلحصاء، الحاسول، 
9 

 
تخص  %( من مرموع ساعات مواد ال 25ويرل أن ال تقل عن )المختبرات(: ج. المواد العملية )

 بحيث تكون متوازنة مع المواد النظرية.
 

 %( من مرموع ساعات مواد التخص . 10-6بما يعادل ) وذلكد. التدريب العملي: 
 

 .تقديم مشروع تخرج من  بل الطالل يُوافق عليه من  ِبل مرل  القسمهـ. مشروع التخرج: 
 يرل توفير مختبرات منفصلة لتحضير عينات التربة والنبات.. المختبرات: و

 يرل توفير اآلتي: :التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية ز.
 البرمريات الالزمة للتخص . -
 .أدوات زرارية تتطلبها الترارل المخبرية -
  طبيعة الترارل المخبرية مواد كيماوية وبي ات غذا ية حسل -
 هزب مخبرية لتحاليل الصفات الكيماوية للتربة والمياه التالية:أر -

Water distillation unit, Vacuum pump, Four-Digital Balances, EC 
meter, Hot plate with stirrer, Flame photometer, Atomic Absorption, 
HPLC, Shaker, Water bath, Centrifuge, pH meter, Oven, Muffle 
Furnace, Spectrophotometer. 

 ة التالية: ية للتربأرهزب مخبرية لتحاليل الصفات الفيزيا -
Particle  size distribution analyzer, Mechanical sieving, Ceramic plate 
apparatus, Soil Augers, Soil moisture measuring devices (TDR and 
Neutron Probe), Tensiometers, Double ring infiltrometers, Soil temp 
probes, Hydraulic conductivity permeameters, Four-Digital Balances, Hot 
plates with stirrers, Oven, Shaker, Centrifuge. 

 أرهزب مخبرية لتحاليل الصفات الميكربيولورية للتربة والمياه التالية: -
Autoclave, Incubators (two at least), Laminar Flow, Microscopes, Water 
bath, Colony counter, Kjeldahl units, Refrigerator , Circular shaker, Four-
Digits Balances, Centrifuge, Loops, Sterilization Unit by filtration, Four-
Digital Balances. 
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اسية لنيل طة الدرب للخاألدنى لعدد الساعات المعتمد يكون الحد ثالثاً: اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية:
 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132دررة البكالوريو  في التخص  )

  المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ

 المجال المعرفي
 الحد األدنى

 للساعات المعتمدة

ر زراعي ودوأساسيات وفلسفة ومناهج اإلرشاد ال نظرية اإلرشاد الزراعي:
 اإلرشاد في التنمية 

6  

عامة وال : مبادئ تعليم الكبار، وعملية االتصال وطر ها الشخصيةعملية االتصال
 وتكنولوريا المعلومات 

9  

  6 علم االرتماع، واالرتماع الريفي :النظرية والتطبيق

  6 مفاهيم ومناهج وسياسات تنمية المرتمع الريفي التنمية الريفية:

  12 تاونيا: ا تصاد زراعي، تسويق، ا تصاديات الموارد والبي ة وتعديات التنميةاقتصا

قييم ذ وتإدارب وتحليل المشاريع، إدارب أعمال المزرعة، تخطيط وتنفي إدارة التنمية:
 البرامج والمشاريع 

9  

  6 التغير االرتماعي، نشر وتبني التقنيات الحديثة كنولوجيا:تنقل ال

  6 إحصاء، ومناهج بحث للعلوم االرتماعية ليلية:األدوات التح

 ( كحد أعلى.9يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )
 المجاالت المساندة: .ل

 المجال المعرفي
 الحد األدنى

 للساعات المعتمدة
 زينةتات الإنتاج المحاصيل الحقلية، وإنتاج الخضراوات، وإنتاج نبا اإلنتاج النباتي:

 .األعالف وتغذية الحيوان، إدارب المراعي نتاج الحيواني:اإل
 .: علم وإنتاج األلبان، حفظ وتصنيع األغذيةعلم األغذية

 .التربة والمياه، وو اية النبات علوم زراعية:
12-18 

 األحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات. العلوم الطبيعية:  
 علم النف  االرتماعي  علوم اجتماعية:

 علم النف  التربوي م تربوية:علو
 مهارات حاسوب

12-18 

 (ساعة معتمدة 12 – 9التدريب العملي )ج. 
ً إلكسال الطلبة المهارات العملية المناسبة في مراال ً تدريبيا رشاد اإلت يتضمن البرنامج نشاطا

تطلبات من م وأعمال الزراعة.  وتشكل الساعات المعتمدب للتدريل رزءاً الزراعي  والتنمية الريفية 
 التخص  األساسية. ويمكن أن يأخذ التدريل العملي أحد األشكال التالية: 

  .تدريبات عملية في إطار برنامج مؤسسي محدد في محطات تابعة لكلية الزراعة 

  صة في في مؤسسة عامة أو خاخالل السنة األكاديمية أو الفصل الصيفي العمل تحت التدريل
ل لتدريالتدريل من الكلية، تحدد مسؤوليات الطلبة، وبحيث يقع إطار معايير خاصة معتمدب ل

 تحت إشراف أكاديمي مستمر.  
 .  مستمرمنظم وفي إطار معايير خاصة معتمدب وينفذ تحت إشراف أكاديمي  : مشروع للتخرج .د
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البكالوريو  في  لنيل دررةيكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدب للخطة الدراسية  :االقتصاد الزراعيرابعاً: 
 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132التخص  )

  أ. المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:   

الحد األدنى  المجاالت المعرفية
للساعات 

 المعتمدة

ات وتحليل أسعار، وا تصادي  ا تصاد رز ي وكلي، النظرية االقتصادية:
 الموارد، وا تصاديات البي ةاإلنتاج الزراعي وا تصاديات 

15  

 مويلإدارب مزارع، إدارب وتحليل المشاريع، والت إدارة أعمال المزرعة:
 والمحاسبة وتحليل المخاطرب

9  

 9 ريةالتسويق الزراعي، وتداول المحاصيل بعد الحصاد والترارب الخار التسويق:

 اإلرشادفية والتنمية الريالسياسات والتنمية، واألمن الغذا ي، و التنمية الزراعية:
 والتعاون الزراعي

12  

 12 لخطية امرة اإلحصاء، والتحليل اال تصادي، والقيا  اال تصادي والبر التحليل الكمي:

 ( كحد أعلى.9يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )
 المجاالت المساندة: ب. 

الحد األدنى  المجاالت المعرفية
للساعات 

 عتمدةالم

  ذية.األغ اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني، التربة والمياه، و اية النبات، علم

، فيزياءء، الالرياضيات )الرياضيات لال تصاد أو التفاضل والتكامل(، األحياء، الكيميا
 مهارات الحاسول.

 

 
 ساعة معتمدة(: 12 – 9التدريب العملي )ج. 

 ً ً تدريبيا تصاد اال   إلكسال الطلبة المهارات العملية المناسبة في مراليتضمن البرنامج نشاطا
ن أن . وتشكل الساعات المعتمدب للتدريل رزءاً من متطلبات التخص  األساسية. ويمكالزراعي

 يأخذ التدريل العملي أحد األشكال التالية: 

  .تدريبات عملية في إطار برنامج مؤسسي محدد في محطات تابعة لكلية الزراعة 

 اصة خفي مؤسسة عامة أو خالل السنة األكاديمية أو الفصل الصيفي لعمل تحت التدريل ا
يقع  في إطار معايير خاصة معتمدب للتدريل من الكلية، تحدد مسؤوليات الطلبة، وبحيث

 التدريل تحت إشراف أكاديمي مستمر.  
 
 مستمر.  منظم وينفذ تحت إشراف أكاديمي : مشروع للتخرج .د
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يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدب للخطة الدراسية  االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية:خامساً: 

( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132لنيل دررة البكالوريو  في التخص  )  
  المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ

 المجاالت المعرفية
 الحد األدنى
للساعات 

 معتمدةال

ت وتحليل أسعار، وا تصاديا : ا تصاد رز ي وكلي،النظرية االقتصادية
 اإلنتاج الزراعي و ا تصاديات البي ة

12 

 غذا ي،من الالسياسات الزراعية والتنمية، الزراعة العربية واأل التنمية الزراعية:
 التنمية الريفية واإلرشاد الزراعي وأساليل االتصال

12 

 9 ال الزراعيةاألعم إدارب المزرعة وإدارب األعمال الزراعية وتعاونيات إدارة األعمال:

 6 : التمويل والمحاسبة وتحليل المشاريع لألعمال الزراعيةاإلدارة المالية

عد بالتسويق لألعمال الزراعية وتداول وتخزين المحاصيل  التسويق والتجارة:
 الحصاد والترارب الخاررية

6 

يات لعملاصاء، والتحليل اال تصادي والقيا  اال تصادي وبحوث اإلح التحليل الكمي:
 وتحليل المخاطرب في األعمال الزراعية

12 

 
 ب. المجاالت المساندة:

 المجاالت المعرفية
 الحد األدنى
للساعات 

 المعتمدة

 ذية.األغ اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني، التربة والمياه، و اية النبات، علم
ء، ات )الرياضيات لال تصاد أو التفاضل والتكامل(، األحياء، الكيمياالرياضي 9

 الفيزياء،علم االرتماع، مهارات الحاسول.

   ألساسية افي ضوء تعدد التخصصات في البرنامج، فإنه يتعين تحقيق التوازن في عناصر الخطة
" زراعي مسمى "ا تصاد ظهور. ويتطلل بين مرالي اال تصاد الزراعي أو إدارب األعمال الزراعية

شكل بتخص  أو "إدارب أعمال زراعية" في اسم البرنامج، أن تتوزع الساعات المعتمدب لمتطلبات ال
 عادل بين المسا ات المعترف بها في كال المرالين.

 ساعة معتمدة(. 12 – 9ج. التدريب العملي: )
ً إلكسال الطلبة المهارات العمل ً تدريبيا  تصاد االت ية المناسبة في مرااليتضمن البرنامج نشاطا

تخص  ات ال. وتشكل الساعات المعتمدب للتدريل رزءاً من متطلبالزراعي وإدارب األعمال الزراعية
 األساسية. ويمكن أن يأخذ التدريل العملي أحد األشكال التالية: 

  .تدريبات عملية في إطار برنامج مؤسسي محدد في محطات تابعة لكلية الزراعة 

 اصة في في مؤسسة عامة أو خخالل السنة األكاديمية أو الفصل الصيفي تحت التدريل  العمل
دريل ع التإطار معايير خاصة معتمدب للتدريل من الكلية، تحدد مسؤوليات الطلبة، وبحيث يق

 تحت إشراف أكاديمي مستمر.  
 

 مستمر.  منظم و: ينفذ تحت إشراف أكاديمي مشروع للتخرجد. 
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 ً دررة  سية لنيلالدرا يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدب للخطة :االقتصاد الزراعي واإلرشاد: سادسا
 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132البكالوريو  في التخص  )

  المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ

 المجاالت المعرفية
 الحد األدنى
للساعات 

 المعتمدة

 نتاجات إا تصاد رز ي وكلي، تحليل أسعار، وا تصادي ادية:النظرية االقتص
 وموارد وبي ة

12 

ويل إدارب مزارع، إدارب وتحليل المشاريع، والتم اإلدارة والتسويق:
 والمحاسبة، التسويق وتداول المحاصيل بعد الحصاد

12 

 عمليةأساسيات اإلرشاد الزراعي، وتعليم الكبار، و نظرية اإلرشاد الزراعي:
 تصال وطر ه اال

9 

 6 يثةات الحدتقنيالتغير االرتماعي واالرتماع الريفي ونشر وتبني ال التغير االجتماعي:

 6 يمتحليل المشاريع، والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقي إدارة البرامج:

لغذا ي من االسياسات الزراعية والتنمية، التنمية الريفية، األ التنمية الريفية:
 لزراعيوالتعاون ا

9 

 تصادإحصاء، وطرق البحث االرتماعي وتحليل ا تصادي وا  األدوات التحليلية:
  ياسي 

9 

 ( كحد أعلى.6يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )
   ألساسية افي ضوء تعدد التخصصات في البرنامج، فإنه يتعين تحقيق التوازن في عناصر الخطة

" زراعي ظهور مسمى "ا تصاد. ويتطلل الزراعي أو إدارب األعمال الزراعية بين مرالي اال تصاد
شكل بتخص  أو "إدارب أعمال زراعية" في اسم البرنامج، أن تتوزع الساعات المعتمدب لمتطلبات ال

 عادل بين المسا ات المعترف بها في كال المرالين.
 المجاالت المساندة: .ب

 المجاالت المعرفية
 الحد األدنى

عات للسا
 المعتمدة

 غذية.م األاإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني، التربة والمياه، و اية النبات، عل

 حاسول.ت الاألحياء، الكيمياء، الفيزياء، علم االرتماع، علم النف  التربوي، مهارا 12

 ( الرياضيات )الرياضيات لال تصاد أو التفاضل والتكامل

 
 ساعة معتمدب( 12 – 9) التدريب العملي:ج. 

ً إلكسال الطلبة المهارات العملية المناسبة في مراال ً تدريبيا  تصاد االت يتضمن البرنامج نشاطا
ات . وتشكل الساعات المعتمدب للتدريل رزءاً من متطلبواإلرشاد الزراعي وأعمال الزراعة

 التخص  األساسية. ويمكن أن يأخذ التدريل العملي أحد األشكال التالية: 

 ريبات عملية في إطار برنامج مؤسسي محدد في محطات تابعة لكلية الزراعة. تد 

  و في مؤسسة عامة أخالل السنة األكاديمية أو الفصل الصيفي العمل تحت التدريل
، خاصة في إطار معايير خاصة معتمدب للتدريل من الكلية، تحدد مسؤوليات الطلبة

 .  وبحيث يقع التدريل تحت إشراف أكاديمي مستمر
 

 مستمر.  منظم وينفذ تحت إشراف أكاديمي  :مشروع للتخرجد. 
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لدراساية دب للخطاة ايكون الحاد األدناى لعادد السااعات المعتما :االقتصاد الزراعي والتنمية الريفيةسابعاً: 

 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132لنيل دررة البكالوريو  في التخص  )
  اسية اإلجبارية:المجاالت النظرية األس .أ

 المجال المعرفي
 الحد األدنى
للساعات 

 المعتمدة
 النظرية اال تصادية: ا تصاد رز ي وكلي، وتحليل أسعار، وا تصاديات

 والتنمية الريفية والبي ة اإلنتاج
15 

يل لتمواإلدارب والتسويق: إدارب مزارع، إدارب وتحليل مشاريع التنمية، وا
اد، ارب الدولية، وتداول المحاصيل بعد الحصوالمحاسبة، التسويق ، التر

 وإدارب التعاونيات

15  

ات سياسونظريات التنمية: النظرية والتطبيق في االرتماع الريفي، ومفاهيم ومناهج 
 تنمية المرتمع الريفي

9  

ات تقنينقل التكنولوريا: التغير االرتماعي، وعملية وطرق االتصال ونشر وتبني ال
 الحديثة 

6  

  6 يةلريفارب التنمية الريفية: تخطيط ومتابعة وتقييم برامج التنمية والمشاريع إدا
م لعلواألدوات التحليلية: إحصاء، وتحليل ا تصادي وا تصاد  ياسي، ومناهج بحث ل

 االرتماعية
12  

 ( كحد أعلى.6يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )
   سية بين البرنامج، فإنه يتعين تحقيق التوازن في عناصر الخطة األسافي ضوء تعدد التخصصات في

رب و "إداأظهور مسمى "ا تصاد زراعي" . ويتطلل مرالي اال تصاد الزراعي أو إدارب األعمال الزراعية
بين  أعمال زراعية" في اسم البرنامج، أن تتوزع الساعات المعتمدب لمتطلبات التخص  بشكل عادل

 رف بها في كال المرالين.المسا ات المعت
 المجاالت المساندة:ب. 

 المجال المعرفي
 الحد األدنى
للساعات 

 المعتمدة

 الزين باتاتنإنتاج المحاصيل الحقلية، وإنتاج الخضراوات، وإنتاج  اإلنتاج النباتي:
 األعالف وتغذية الحيوان، إدارب المراعي: اإلنتاج الحيواني

 ان، حفظ وتصنيع األغذيةاأللبوإنتاج علم  علم األغذية: 
 التربة والمياه، وو اية النبات علوم زراعية:

12-18 

 15-9 .الكيمياء العامةالفيزياء،  العلوم الحياتية،مهارات حاسول، الرياضيات ، 

 
 ساعة معتمدب( 12 – 9) التدريب العمليج. 

ً إلكسال الطلبة المهارات العملية المنا ً تدريبيا  تصاد ت االسبة في مرااليتضمن البرنامج نشاطا
لتخص  بات اوالتنمية الريفية وأعمال الزراعة.  وتشكل الساعات المعتمدب للتدريل رزءاً من متطل

 األساسية. ويمكن أن يأخذ التدريل العملي أحد األشكال التالية: 

  .تدريبات عملية في إطار برنامج مؤسسي محدد في محطات تابعة لكلية الزراعة 

 و تدريل خالل السنة األكاديمية أو الفصل الصيفي في مؤسسة عامة أالعمل تحت ال
، خاصة في إطار معايير خاصة معتمدب للتدريل من الكلية، تحدد مسؤوليات الطلبة

 وبحيث يقع التدريل تحت إشراف أكاديمي مستمر.  
 ينفذ تحت إشراف أكاديمي منظم ومستمر.   :مشروع للتخرجد. 
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يااال درراااة يكاااون الحاااد األدناااى لعااادد السااااعات المعتمااادب للخطاااة الدراساااية لن الحي   واني:اإلنت   اج اً: ثامن   

 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132البكالوريو  في التخص  )
  المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 6 يولوريا تناسلفسيولوريا حيوان، فسفسيولوجيا وتشمل: 

أعالف ومراعي، تغذية مرترات، +تغذية أعالف وتغذية وتشمل: 
 دوارن

9 

نتاج إإنتاج أبقار الحليل، إنتاج األغنام والماعز، إنتاج وتشمل: 
 الدوارن

9 

حيوانات كبيرب، دوارن، وراثة وتحسين صحة حيوان وتشمل: 
 الحيوان

9 

 ( كحد أعلى.9ن ساعاته )يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكو

ت رمياع المرااال علاى مساا ي تطبيقاات موسامية بحياث تشامل هاذه التطبيقااتالمجاالت العملية:  .ل
 .االربارية % من مرموع ساعات مواد التخص 20النظرية األساسية ويرل أن ال تقل عن 

 المجاالت المساندة: .ج

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 9 قةد يلبيولوريا، علوم النبات، األحياء الالكيمياء، ا

عان فصال  تطبيقات عملية في مزارع األبقار واألغنام والادوارن بمادب ال تقالالتدريب العملي:  .د
% مان مرماوع سااعات ماواد 20  ضامن من( ساعات معتمدب 6صيفي واحد وبما ال يقل عن 

 .العملية( االربارية التخص 

 (20، والساعة القصاوف فاي كال حصاة)2م60ساحة كال مختبار الحد األدنى لمهـ. المختبرات: 
 وتشمل المراالت التالية:طالباً. يرل أن التقل عن ثالث مختبرات 

 مختبر تحليل األعالف، مختبر فسيولوريا الحيوان، مختبر صحة الحيوان. -
 باالضافة الى ذلك يجب توفر األجهزة التالية: -

لهضم عينات أو  –الكامنة في العلف، رهاز الهضم  تقدير الطا ةل -رهاز  يا  الطا ة الكامنة
الستخال   –لتقدير  يم النيترورين في النباتات، رهاز  يا  الدهن –النباتات كلياً، رهاز التقطير 

لتحديد –لحرق المواد على دررة حرارب عالية، رهاز الطيف  –الدهن من المواد الغذا ية، المفحمة 
لتحضير ماء مقطر،  –طرد مركزي، رهاز التقطير حسا ، رهاز كمية العناصر المعدينة، ميزان 

لطحن  –رهاز التسخين، حاضنة، رهاز تلقيح صناعي، مرهر،  طع تحريك مغناطيسية، مطحنة 
لتقدير نسبة الرطوبة في العلف، رهاز  –لخلط العينات، فرن فراغي، فرن  –العينات، خالطة 

الف األلياف، راروشة وخالطة أع تعيين األ  الحامضي، حوض ما ي، رهاز تحريك، رهاز  يا 
 طن. 2/1

 و. المرافق الخاصة وتشمل:
 .نعرة أمهات 60يث ال يقل عدد الرو  فيها عن مزرعة أغنام بح -
 .أمهات 40لرو  فيها عن مزرعة ماعز بحيث ال يقل عدد ا -
 .بقرب أمهات 25يث ال يقل عدد الرو  فيها عن مزرعة أبقار بح -
 لألبقار.محلل آلي أو شبه آلي  -
 .لى األ لعطير  2000مزرعة دراج الحم بسعة  -
 .لى األ لعطير  1000مزرعة دراج بياض بسعة  -
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 ً لوريو  في ة البكايل درريكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدب للخطة الدراسية لن :اإلنتاج النباتي: تاسعا

 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132التخص  )
 الت النظرية األساسية اإلجبارية: المجا .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 9 الخضراوات

 9 الفاكهة

 9 الزينة

 9 المحاصيل الحقلية والحراج

 ( كحد أعلى.9يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )
مواد النظرية % من محتوف ال30 تقل عن تغطي مراالت المواد النظرية بحيث ال العملية:المجاالت ب. 

 دب.ساعات معتم 6يروز إضافة أي مرال معرفي آخر على أن ال يزيد عدد ساعاته عن ، وإذا لزم
 

 المجاالت المساندة:ج. 

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

      .   أمراض النبات، الحشرات اال تصادية، التربة والري، اآلالت الزراعية
  12 

 كيمياء ، بيولوري ، رياضيات ، فيزياء.

 ساعات معتمدب على األ ل. 6يخص  له د. التدريب العملي: 
 يجب توفير المختبرات اآلتية:  :المختبراتهـ. 

ب تنة، مختبر المحاصيل الحقلية، مختبر مركزي لالرهزمختبر البس مختبرات اساسية: -1 
 األخرف.الثقيلة والمشتركة مع اال سام 

ة ختبر امراض النبات، مختبرات الحشرات والمبيدات، مختبر تربم مختبرات مساعدة:   -2   
 وري.

   
ستيكية ، بيوت بال2م100( على اال ل مساحة كل واحد 2بيوت زرارية عدد ) ملوتش :و. المرافق الخاصة

ونم، د 10ية التقل عن (  كحد أدنى، متحف حشرات، ارض لزراعة الخضروات والمحاصيل والحقل5عدد )
 دونم لتدريل الطلبة. 10بستان فاكهة ال تقل عن 

 
 ي: رهيز المختبرات اآلتية بما يليرل تالتجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية: ز. 

ر ية، أرهزب (، رهاز لقيا  المساحة الو2حاضنة انبات بذور عدد ) .  مختبر تدريس المحاصيل الحقلية:1
ت ألدوار المحاصيل، فرن ترفيف، ميزان كهربا ي حسا ، أرهزب عرض تعليمية، ثالرة، اتنظيف وتدريج بذو

 الضرورية إلرراء عمليات تربية النبات.
حاضنة انبات بذور، فرن تعقيم، حاضنة نمو  . مختبر تدريس البستنة ويحتوي المختبر كحد أدنى ما يلي:2

، (2أرهزب  يا  صالبة الثمار عدد ) ، ريفر اكتوميتر،(2مكيفه ومرهزب ترهيزا مناسبا، خالط كهربا ي عدد )
 Hot plate with stirrer ،Laminar،(3عدد ) Thermo hygrographمناسل، موازين حرارب عدد 
air flow cabinet ،مقصات، اموا  تطعيم، اواني زراعية، بذور، كيماويات متنوعة بكميات واعداد مناسبة ،

 يزان عادي.، مميزان كهربا ي حسا ، ثالرة
، ميكروسكول مركل ميزان حسا  . مختبر مركزي لالجهزة الحساسة ويحتوي المختبر كحد ادنى ما يلي:3

، فرن ميكرويف، ومستلزماته   Fume hood ،Centrifuge، رهاز تقطير، Data showمع كاميرا،  
 Flameرهاز ، روتومبارافين ميك، فرن للتعقيم والترفيف السريع، رهاز  يا  الطيف، فريزر، ثالرة

photometer ، رهازSpectrophotometer ،.رهاز كراماتوغراف عادي 
ختبر م، نباتيةمختبر تدري  امراض النبات كما راء في اعتماد  سم الو اية ال المختبرات المساعدة: . 4

د في اعتما ما راءكمختبر التربة والري ، تدري  الحشرات والمبيدات كما راء في اعتماد  سم الو اية النباتية
  سم التربة والري.
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ت المعتمادب عادد السااعاليكاون الحاد األدناى  :أو الوقاية النبات والمكافحة المتكاملة /: وقاية النباتعاشراً 

( سااعة معتمادب موزعاة علاى النحاو 132للخطة الدراسية لنيل درراة البكاالوريو  فاي التخصا  )
 اآلتي:

 رية:المجاالت النظرية األساسية اإلجبا .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 9   علوم الحشرات

 9 علوم أمراض النباتات) فطريات ، بكتيريا، فيروسات ونيماتودا(

 9 مكافحة اآلفات الزراعية

 9 األعشال ومكافحتها

 ( كحد أعلى.9يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )

 المجاالت المساندة: .ب

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

ت, العلوم الزراعية األخرف )فسيولوريا النبات, إنتاج الخضروا
 صادإنتاج الفاكهة، المحاصيل الحقلية، اإلرشاد الزراعي، اال ت

 الزراعي، علم التربة(.

 العلوم الكيميا ية 9

 العلوم الحياتية. 

ات، اإلحصاء الحيوي، علوم أخرف )الفيزياء، الرياضي
 .)الحاسول

موع % من مر30تغطي مراالت المواد النظرية ويرل أن ال يقل عن  :ةعمليج. المواد ال
 ساعات التخص .

 معتمدب.ساعة  (12-6 ) التدريب العملي:د. 
 يرل توفير المختبرات اآلتية:  . المختبرات:هـ

 ما يلي: مختبر تدري  علوم الحشرات: ويحتوي المختبر كحد أدنى
 ميكروسكول تشريح مع اإلضاءب لكل منها 20 .1
 Compound Microscope 1) ميكروسكول مركل. ) 1 .2
 حسا . ميزان وميزان الكتروني .3
 .(Incubator)حاضنة  .4
 .(Refrigerator)ثالرة  .5
 . (Insect Rearing Cages)صناديق لتربية الحشرات  .6
د الحشرات أدوات لرمع الحشرات: وتشمل شبكات رمع الحشرات, مصا  .7

ر, المختلفة, صناديق لحفظ الحشرات, مرطبانات لقتل الحشرات, لوحات تصبي
  فراشي للحشرات, دبابي  حشرات ... وغيرها. 

مواد لحفظ الحشرات وتشمل خزا ن ذات أدراج لحفظ الحشرات المرففة,  .8
 صناديق العرض للحشرات المرففة والعينات النباتية المصابة بالحشرات.

  فرن ترفيف. .9
 مواد كيميا ية.   .10
 :أدوات أخرف .11

alcohols lamps, desiccators,  dissecting sets, Petri dishes, brushes, 
magnifying lenses, glass and plastic wares, desiccators etc. 

 لنبات: ويحتوي المختبر كحد أدنى ما يلي:امختبر تدري  أمراض  -
1. 20 compound microscopes. 
2. 20 dissecting microscopes 
3. Balances (one sensitive and one top loading). 
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4. Water distillation system. 
5. Water bath. 
6. Shaker. 
7. Hot plates. 
8. Laminar flow. 
9. Refrigerators. 
10. Freezers. 
11. Ovens. 
12. Incubator. 
13. Autoclave. 
14. pH Meter. 
15. Desiccators. 
16. Necessary chemicals. 
17. Necessary materials, alcohol  lamps, desiccators, mortar and 
pistils, dissecting sets, Petri dishes, slides and cover slides, other 
glass and plastic wares, etc. 
18. Benchtop centrifuge. 

 المختبر كحد أدنى ما يلي: مختبر تدري  المبيدات : ويحتوي  -
1. Balance. 
2. Sprayers with Different Capacities. 
3. High Pressure Sprayer. 
4. Granular Spreader. 
5. Mist Blower. 
6. Dusters. 
7. Gas Masks. 
8. Refrigerator. 
9. Glass Wares. 
10.Chemicals. 

 يلي: نى مامختبر مركزي : ويحتوي المختبر كحد أد -
1. High speed centrifuge. 
2. Deep freezer. 
3. Refrigerator. 
4. Autoclave. 
5. Spectrophotometer. 
6. Shaking incubator. 
7. Circulating water bath. 
8. Flash evaporator 
9. Grinder homogenizer 

 منحل: ويحتوي كحد أدنى ما يلي: -
1. 10 Modern honey bee hives. 
2. 10 whole honey bee equipments. 
3. Beekeeping room, includes: 
- Honey extractor. 
- Honey refract meter. 
- Wax foundation sheet. 

 . 2م 100 ل مساحة كل منها ( على األ2بيوت زرارية عدد ) -
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نياال دررااة للخطااة الدراسااية حااد األدنااى لعاادد الساااعات المعتماادب ل اإلنت  اج النب  اتي والوقاي  ة:: عش  ر اح  د
 ( ساعة معتمدب موزعة على النحو اآلتي:132البكالوريو  في التخص  )

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ

 المجال المعرفي
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

 6 مبادف و اية النبات، مبادفء االنتاج النباتي،مبادىء عامه: 

اكهة + الزراعة المحمية(، الف 1)أنتاج الخضروات  الخضراوات:البستنة وتشمل: )
 15 (ةنباتات الزين-والزينة: )أساسيات أنتاج الفاكهة + محاصيل الفاكهة اال تصادية، أنتاج 

مبادئ  إنتاج المحاصيل الحقلية + فسيولوريا النبات +المحاصيل الحقلية وتشمل:)
 تحسين النبات + علم الوراثة،المحاصيل العلفية(

15 

 6 ة()علم الحشرات + حشرات المحاصيل الحقلية و البستاني :علوم الحشرات وتشمل

  : علوم أمراض النباتات ) فطريات ، بكتيريا، فيروسات ونيماتودا( وتشمل
 )علم األمراض النباتية + أمراض المحاصيل الحقلية( 

6 

 + األعشال و فات +)المكافحة المتكاملة لآل :مكافحة اآلفات الزراعية و األعشاب تشمل
 مكافحتها + مبادئ المبيدات( 

9 

 ( كحد أعلى.9يمكن للقسم اضافة مرال معرفي اختياري تكون ساعاته )
مواد النظرية % من محتوف ال30تغطي مراالت المواد النظرية بحيث ال تقل عن ب. المجاالت العملية: 

 دب.ساعات معتم 6عدد ساعاته عن  إذا لزم، ويروز إضافة أي مرال معرفي آخر على أن ال يزيد
 

 المجاالت المساندة:ج. 

 المجال المعرفي
الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 9    ، مبادفء االنتاج الحيواني      ، اال تصاد الزراعيالتربة والري  

 15 كيمياء ، بيولوري ، رياضيات ، فيزياء.

 األ ل.ساعات معتمدب على  6يخص  له د. التدريب العملي: 
 المختبرات: يجب توفير المختبرات اآلتية: هـ. 

ت، تنة، مختبر المحاصيل الحقلية، مختبر امراض النبامختبر البس مختبرات اساسية: -1 
م مختبرات الحشرات والمبيدات، مختبر مركزي لالرهزب الثقيلة والمشتركة مع اال سا

 األخرف.
 مختبر تربة وري. ختبراآلالت زراعية،ممختبرات مساعدة:   -2   

   
ستيكية ، بيوت بال2م100( على اال ل مساحة كل واحد 2وتشمل بيوت زرارية عدد ) و. المرافق الخاصة:

ونم، د 10(  كحد أدنى، متحف حشرات، ارض لزراعة الخضروات والمحاصيل والحقلية التقل عن 5عدد )
 دونم لتدريل الطلبة. 10بستان فاكهة ال تقل عن 

 ي: يرل ترهيز المختبرات اآلتية بما يلواألدوات والوسائل التعليمية:  ز. التجهيزات
ر ية، أرهزب (، رهاز لقيا  المساحة الو2حاضنة انبات بذور عدد ).  مختبر تدريس المحاصيل الحقلية: 1

ت ألدواتنظيف وتدريج بذور المحاصيل، فرن ترفيف، ميزان كهربا ي حسا ، أرهزب عرض تعليمية، ثالرة، ا
 ضرورية إلرراء عمليات تربية النبات.ال

حاضنة انبات بذور، فرن تعقيم، حاضنة نمو . مختبر تدريس البستنة ويحتوي المختبر كحد أدنى ما يلي: 2
(، 2(، ريفر اكتوميتر، أرهزب  يا  صالبة الثمار عدد )2مكيفه ومرهزب ترهيزا مناسبا، خالط كهربا ي عدد )

 Hot plate with stirrer ،Laminar(،3عدد ) Thermo hygrographموازين حرارب عدد مناسل، 
air flow cabinet ،مقصات، اموا  تطعيم، اواني زراعية، بذور، كيماويات متنوعة بكميات واعداد مناسبة ،

 ثالرة، ميزان كهربا ي حسا ، ميزان عادي.
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حسا ، ميكروسكول مركل  ميزان. مختبر مركزي لالجهزة الحساسة ويحتوي المختبر كحد ادنى ما يلي: 3
ومستلزماته، فرن ميكرويف،    Fume hood ،Centrifuge، رهاز تقطير، Data showمع كاميرا،  

 Flameثالرة، فريزر، رهاز  يا  الطيف، فرن للتعقيم والترفيف السريع، بارافين ميكروتوم، رهاز 
photometer رهاز ،Spectrophotometer.رهاز كراماتوغراف عادي ، 

 
ويحتوي  مختبر تدري  علوم الحشرات: ويحتوي المختبر كحد أدنى ما يلي: مختبر تدري  علوم الحشرات:. 4

 المختبر كحد أدنى ما يلي:
 ميكروسكول تشريح مع اإلضاءب لكل منها 20 .12
 Compound Microscope 1) ميكروسكول مركل. ) 1 .13
 حسا . ميزان وميزان الكتروني .14
 .(Incubator)حاضنة  .15
 .(Refrigerator)ثالرة  .16
 . (Insect Rearing Cages)صناديق لتربية الحشرات  .17
أدوات لرمع الحشرات: وتشمل شبكات رمع الحشرات, مصا د الحشرات  .18

ر, المختلفة, صناديق لحفظ الحشرات, مرطبانات لقتل الحشرات, لوحات تصبي
  فراشي للحشرات, دبابي  حشرات ... وغيرها. 

 ن ذات أدراج لحفظ الحشرات المرففة,مواد لحفظ الحشرات وتشمل خزا  .19
 صناديق العرض للحشرات المرففة والعينات النباتية المصابة بالحشرات.

 فرن ترفيف.  .20
 مواد كيميا ية.   .21
 :أدوات أخرف .22

alcohols lamps, desiccators,  dissecting sets, Petri dishes, brushes, 
magnifying lenses, glass and plastic wares, desiccators etc. 

 . مختبر تدري  أمراض النبات: ويحتوي المختبر كحد أدنى ما يلي:5
1. 20 compound microscopes. 
2. 20 dissecting microscopes 
3. Balances (one sensitive and one top loading). 
4. Water distillation system. 
5. Water bath. 
6. Shaker. 
7. Hot plates. 
8. Laminar flow. 
9. Refrigerators. 
10. Freezers. 
11. Ovens. 
12. Incubator. 
13. Autoclave. 
14. pH Meter. 
15. Desiccators. 
16. Necessary chemicals. 
17. Necessary materials, alcohol  lamps, desiccators, mortar and 
pistils, dissecting sets, Petri dishes, slides and cover slides, other 
glass and plastic wares, etc. 
18. Benchtop centrifuge. 

 مختبر تدري  المبيدات : ويحتوي المختبر كحد أدنى ما يلي: . 6
1. Balance. 
2. Sprayers with Different Capacities. 
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3. High Pressure Sprayer. 
4. Granular Spreader. 
5. Mist Blower. 
6. Dusters. 
7. Gas Masks. 
8. Refrigerator. 
9. Glass Wares. 
10.Chemicals. 

 
تربة سم المختبر اآلالت زراعية ومختبر التربة والري كما راء في اعتماد   :.  المختبرات المساعدب7

 والري.
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نية  داةة  لدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة  الدااية   يكون الحد األ: التغذية والتصنيع الغذائي : عشر اثني
 :( ياع  معتمدة على النحو اآلتي135البكالوايوس في التخصص )

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ
الحد األدنى للساعات  المجال المعرفي

 المعتمدة
غذي ، الغذاء، التقي م الحسي لأل ، ضبط ةودةالغذاء ، تصن عمبادئ علم الغذاء

 ، تكنولوة ا األلبانتطوير المنتجات الغذائ  
18 

 15 ك م اء تحليل  ، ك م اء عضوي ، ، ك م اء الغذاء، ك م اء حيوي تحلي  الغذاء
ات ، التقن األح اء الدق ق  العام ، األح اء الدق ق  للغذاء، صح  ويالم  الغذاء

 الحيوي  لألغذي 
12 

ةبات الطعام، ، تخط ط و ان، التغذي  العالة  مبادئ علم التغذي ، تغذي  االنس
 ، اإلاشاد التغذوي فسيولوة ا االنسان

 21 

 

 ب. المجاالت المساندة:
الحد األدنى للساعات  المجال المعرفي

 المعتمدة

 9 ، مبادئ االنتاج الحيوانيالنباتي ، اقتصاد زااعي، مبادئ االنتاجاحصاء زااعي

 :ج . المجاالت العملية    
 ع األغذيةة  ، قةةرس السةة طرة علةةى يةةالم  األغذيةة  ، تحليةة  وك م ةةاء الغةةذاء ، تطةةوير المنتجةةات الغذائ ةة  ، تخطةة طتصةةن 

 الوةبات الغذائ   ، الندوة في الغذاء والدواء
 ( ياع  معتمدة 12)  . التدريب الميداني :د 

ب معتمدة على األق  ويكون الطال ( ياع 90( أياب ع متصل  بعد أن يكم  الطالب )8تكون مدة التدايب الميداني )
متفرغةةال للتةةدايب فةةي لحةةدا المميسةةات المعتمةةدة وتحةةض لشةةرا  احةةد اعضةةاء صي ةة  التةةداي  فةةي التخصةةص ويتةةولى 
القسةةم ضةةمان تحقيةةر التةةدايب لألغةةرا  المنرةةودة منةةا وارةةط اعتمةةاد التةةدايب بعةةدد مةة  األمةةوا من ةةا   الحضةةوا ، 

 رير الطالب وتقرير المميس .مدا ايتفادة المميس  م  الطالب ، وتق
 ملية :المختبرات والمشاغل : يجب تجهيز المختبرات االتية بالتجهيزات المناسبة لتنفيذ المجاالت الع. ه

 مختبر تصن ع األغذي  ، مختبر تحلي  وك م اء الغذاء ، مختبر التقي م الحسي ، مختبر تخط ط الوةبات الغذائ  
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خطة الدراسية لنيل يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لل :مواقع وإنتاج األزهارتنسيق ال: عشر ثالثة

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:132درجة البكالوريوس في التخصص )

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ
الحد األدنى للساعات  المجاالت المعرفية

 المعتمدة
ير تصم م المواقع، تصم م المواقع الجاف ، ايتخدام عناصر غ تصم م المواقع  أياي ات

 9 نبات  

 6 المساح  وإدااة المواقع  لنراء وإدااة المواقع، المساح 
الريم المعمااي وتطب قات الحايوب  اإلظ اا المعمااي، الريم المعمااي 

 بالحايوب، الريم ال نديي.
12 

 12 رب  نباتات الزين   الداخل   والخااة   والخ

 6 لنتاج أزصاا القطف وتسويق ا

 6 النباتات العرب   واألي ج  ومغطايات الترر 
 6    لكثاا النباتات والحراج

 تصم م شبكات الري  مبادئ الري، شبكات الري في الحدائر والمسطحات
 
6 

 ( حدال أدنى9يمك  للقسم لضاف  مجال معرفي اخت ااي تكون ياعاتا )
 المساندة:ب. المجاالت 

الحد األدنى  المجاالت المعرفية
 للساعات المعتمدة

 لنتاج نباتي  مبادئ النبات، أياي ات أشجاا الفاك  ، فسيولوة ا النبات، الخضراوات

12 - 18 

 وقاي  النبات  علم الحررات واألمرا 
 الترر   مبادئ الترر  واأليمدة والخصور 

 الزااعي، التسوير وإدااة األعمال الزااع   االقتصاد واإلاشاد  مبادئ االقتصاد
 العلوم الطب ع    األح اء، الك م اء، الفيزياء والرياض ات

 العلوم االةتماع    علم النف  واالةتماع
 العلوم الترروي   علم النف  الترروي 

 م ااات الحايوب
 ج. التدريب العملي:

ألزصاا، اإنتاج طلب  الم ااات العلم   المنايب  في مجاالت تنسير المواقع و يتضم  البرنامج نراقال تدايب ال إلكساب ال
أحد  وترك  الساعات المعتمدة للتدايب ةزءال م  متطلبات التخصص األياي   ويمك  أن يكون التدايب العملي على

 األشكال التال   
 تدايبات عمل   في لقاا برنامج مميسي محدد في محطات تابع  لكل   الزااع.  
   العم  تحض التدايب خالل العام الداايي و/أو خالل الفص  الص في في مميسات متخصص  في لقاا معايير خاص

 معتمدة للتدايب في الكل  ، تحدد مسمول ات الطلب . ويكون التدايب بإشرا  أكاديمي متواص .
  مستمر.مرروع التخرج  في لقاا معايير خاص  معتمدة وينفذ تحض لشرا  أكاديمي منظم و 
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لوايوس في البكااة  يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخط  الدااي   لني  دادارة المياه والبيئة: اربعة عشر: 
 :( ياع  معتمدة على النحو اآلتي132التخصص )

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: .أ
الحد األدنى للساعات  المجال المعرفي

 المعتمدة

 12 ألاصاد الجوي ، الم اه السطح  ، الم اه الجوف  ، ك م ائ   الم اهمث  ا: المياه
 9 مث  الترر ، األنظم  الحيوي ، التلوث الجوي عناصر البيئة وتلوثها: 

 9 .مث  اقتصاديات الم اه، تقي م أثر البي ي، لدااة موااد مائ   :االدارة البيئية
مات الجغراف  ، اإليترعاا ع  بعد، أنظم  مث  نظم المعلو : تكنولوجيا المعلومات البيئية

 الرصد المبكرة.
9 

 المجاالت المساندة : .ب
 الحد األدنى للساعات المعتمدة المجال المعرفي

 9 جيولوجيا، احصاء حيوي، كيمياء
%( مةة  مجمةةوع يةةاعات مةةواد التخصةةص بحيةة  تكةةون  25ويجةةب أن ال تقةة  عةة  )ج. المووواد العمليووة خالمختبوورات : 

 ع المواد النظري .متوازن  م
 %( م  مجموع ياعات مواد التخصص. 10-6وذلكبما يعادل )د. التدريب العملي: 
 .تقديم مرروع تخرج م  قب  الطالب ُيوافر عل ا م  ِقب  مجل  القسمهو. مشروع التخرج: 

 :اآلت  مختبرات اليجب توفير و. المختبرات: 

 .كيمياء المياه الطبيعيةمختبر جيو  -  
 .ميكروبيولوجيا المياه رمختب -  
 أنظمة المعلومات الجغرافية.مختبر -
 .الهيدروجيولوجيامختبر  -
 .الهيدرولوجيامختبر   -
 .التصور الجغرافي للبيئة مختبر -
 نمذجة المياه السطحية. مختبر -
 .نمذجة المياه الجوفية مختبر -
 .مراقبة جودة الهواء مختبر -
 
 يجب توفير اآلتي :تعليميةالتجهيزات واألدوات والوسائل الز.
 البرمج ات الالزم  للتخصص. -
 .أدوات زةاة   تتطلب ا التجااب المخبري -
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 ب المخبري مواد ك ماوي  وري ات غذائ   حسبطب ع  التجاا -

 الك ماوي  للترر  والم اه التال    أة زة مخبري  لتحالي  الصفات -
Water distillation unit, Vacuum pump, Four-Digital Balances, EC meter, Hot plate with 

stirrer, Flame photometer, Atomic Absorption, HPLC, Shaker, Water bath, Centrifuge, 

pH meter, Oven, Muffle Furnace, Spectrophotometer. 
   التال   أة زة مخبري  لتحالي  الصفات الفيزيائ   للترر -

Particle  size distribution analyzer, Mechanical sieving, Ceramic plate apparatus, Soil Augers, 

Soil moisture measuring devices (TDR and Neutron Probe), Tensiometers, Double ring 

infiltrometers, Soil temp probes, Hydraulic conductivity permeameters, Four-Digital Balances, 

Hot plates with stirrers, Oven, Shaker, Centrifuge. 

 لم كرريولوة   للترر  والم اه التال   اأة زة مخبري  لتحالي  الصفات -
Autoclave, Incubators (two at least), Laminar Flow, Microscopes, Water bath, Colony counter, 

Kjeldahl units, Refrigerator , Circular shaker, Four-Digits Balances, Centrifuge, Loops, 

Sterilization Unit by filtration, Four-Digital Balances. 

 


