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  :معتمدة)  ساعة 27(متطلبات الجامعة : أوال
 ):ساعة  15( متطلبات الجامعة اإلجباریة  .1

 المتطلب السابق رقم المتطلب السابق  الساعات المعتمد اسم المساق باللغة العربیة رقم المساق

 -- --  3 علوم عسكریة 0000101
  -  -  0  العمل تطوعي في خدمة المجتمع المدني 0000105
 )امتحان المستوى(0101099 0101099 3  )1(ھارات اتصال باللغة العربیة م 0000110
 )امتحان المستوى(0102099 0102099 3 )1(مھارات اتصال باللغة االنجلیزیة  0000112
 -- --  3  التربیة الوطنیة 0000113
  -  -  3  ثقافة اسالمیة 0000120

 :) ساعة12(متطلبات الجامعة االختیاریة  .2
  :معتمدة)  ساعة 21(ات الكلیة اإلجباریة متطلب: ثانیا

  

 المتطلب السابق رقم المتطلب السابق  الساعات المعتمد  اسم المساق باللغة العربیة رقم المساق

 -  -  3 بیولوجیا عامة لطلبة الزراعةال 302105
 بیولوجیا العامة لطلبة الزراعة ال 302105 3 مبادئ االنتاج النباتي  601201
 بیولوجیا العامة لطلبة الزراعة ال 302105 3 ئ االنتاج الحیواني مباد 602201
 -  - 3  مبادئ اإلرشاد الزراعي  603202
 - -  3 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211
 - -  3  مبادئ اإلحصاء الزراعي  603231
  بیولوجیا العامة لطلبة الزراعةال 302105  3 أساسیات  علم الغذاء والتغذیة  607201

  :معتمدة) ساعة 83(متطلبات التخصص اإلجباریة : اثالث

 المتطلب السابق رقم المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق باللغة العربیة رقم المساق

 - - 3 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة  301105
 مبادئ االرشاد الزراعي 603202  3 مھارات االتصال في مجال االرشاد الزراعي 603205
 - - 3  لطلبة اقتصاد وإرشاد/  االقتصاد الكلي 603206
 مبادئ االرشاد الزراعي 603202  3 لطلبة اقتصاد وإرشاد/ تعلیم الكبار  603226
  مبادئ االرشاد الزراعي 603202  3 علم االجتماع الریفي 603233
 -  - 3 المحاسبة الزراعیة  603331
 مبادئ االرشاد الزراعي 603202  3 شادي الزراعيتخطیط وتنفیذ وتقویم برامج االر 603333
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 ادارة المزارع 603341
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 اقتصادیات االنتاج الزراعي  603342
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 التمویل الزراعي 603351
 بادئ االرشاد الزراعيم 603202  3 التنمیة الریفیة  603354
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 السیاسات والتنمیة االقتصادیة الزراعیة 603356
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 اقتصادیات البیئة و الموارد  603359
  - - 3 التسویق الزراعي  603361
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 األمن الغذائي 603374
 - -  3 اقتصاد وإرشاد/  مناھج البحث العلمي 603430
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 التحلیل االقتصادي الزراعي 603432
 - -  3 ادارة االعمال الزراعیة 603441
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 تقییم المشاریع الزراعیة  603444
 مبادئ االرشاد الزراعي  603202  3  نشر وتبني التقنیات الحدیثة في االرشاد الزراعي 603461
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211  3 تحلیل االسعار الزراعیة  603462
 مبادئ االحصاء الزراعي 603231  3 االقتصاد القیاسي الزراعي 603463
 - ساعة 100النجاح بـ   2 مشروع بحث التخرج 603464
 ادارة المزارع 603341  3 بحوث العملیات الزراعیة 603484
 - ساعة 90النجاح بـ   6 اقتصاد وارشاد زراعي) 1(الزراعة العملیة  603491
اقتصاد وارشاد ) 1(الزراعة العملیة  603491  6 اقتصاد  وارشاد زراعي) 2(الزراعة العملیة  603492

 زراعي
  :معتمدة)  ساعات 9(  متطلبات التخصص االختیاریة : رابعا

 المتطلب السابق رقم المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق باللغة العربیة رقم المساق
  -  - 3  ریاضیات عامة لطلبة الزراعة  303107
 - - 3 الفیزیاء العامة لطلبة الزراعة  304107
 زراعةالكیمیاء العامة لطلبة ال 301105 3 مبادئ علم التربة والري 601206
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 )1(انتاج خضروات  601335
 - - 3 تربیة النحل 601344
 مبادئ االنتاج الحیواني 602201 3 ادارة مزارع الدواجن 602322
 مبادئ االنتاج الحیواني 602201  3 انتاج االغنام والماعز 602335
  االقتصاد الزراعيمبادئ   603211 3  ادارة المخاطر الزراعیة  603410
 - - 3 اقتصادیات التعاون الزراعي  603452
 - - 3 التأمین الزراعي 603455
 أساسیات علم الغذاء والتغذیة 607201  3  ادارة مؤسسات الغذاء 607460

  مھارات حاسوب استدراكي 1001099 3 مھارات حاسوبیة 1001104
 

  
بل ُ فأكثر یعفى من مادة استدراكي لغة %) 50(فیھ في الجامعة المتحان مستوى لغة عربیة ولغة انجلیزیة والحاسوب وفي حالة حصول على عالمة  على الطالب أن یتقدم في بدایة الفصل الذي ق

ر النجاح بمواد االستدراكیة من شروط متطلبات ویعتب. عربیة ولغة انجلیزیة وحاسوب وفي حالة عدم تقدیم االمتحانات أو عدم النجاح فیھا علیھ تسجیل ودراسة مواد االستدراكي المذكورة أعال 
  .  التخرج

    


