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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 ثانیا متطلب

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

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

  :معتمدة) ساعة 83(متطلبات التخصص اإلجباریة  :ثالثا

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

 -- -- 3 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة 301105
 لبة الزراعةالكیمیاء العامة لط ***  301105 1 الكیمیاء العامة العملیة لطلبة الزراعة 301106
 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة 301105 3 مقدمة في الكیمیاء العضویة 301216
 البیولوجیا العامة لطلبة الزراعة ***  302105 1 البیولوجیا العامة العملیة لطلبة الزراعة 302106
 میاء العامة لطلبة الزراعةالكی+ مبادئ االنتاج الحیواني  301105+602201 3 االعالف و تكوین العالئق 602302
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 إنتاج أبقار الحلیب 602311
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 إنتاج الدواجن 602321
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 إدارة مزارع الدواجن 602322
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 انتاج االبل 602332
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 انتاج االغنام والماعز 602335
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 بیئة الحیوان 602340
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 صحة الحیوان 602341
 إنتاج الدواجن 602321 3 أمراض وطفیلیات الدواجن 602342
 بیولوجیا العامة لطلبة الزراعةال 302105 3 وراثة الحیوان 602345
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 إنتاج وتكنولوجیا اللحوم 602360
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 فسیولوجیا الحیوان 602362
 فسیولوجیا الحیوان 602362 3 فسیولوجیا التناسل 602365
 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة +االعالف و تكوین العالئق  602302+301105 1 تحلیل األعالف  602372
 مبادئ االنتاج الحیواني  602201 3 ادارة المراعي 602414
 الكیمیاء الحیویة الزراعیة+ مبادئ االنتاج الحیواني  602201+302305 3 تغذیة الحیوانات المجترة 602415

 إنتاج الدواجن 602321 3 تغذیة الدواجن 602422
 وراثة الحیوان 602345 3 التحسین الوراثي لحیوانات المزرعة 602446
  مبادئ االنتاج الحیواني 602201 3 تكنولوجیا األلبان 602452
 فسیولوجیا التناسل ***602365 1 التلقیح االصطناعي 602468
 زرعةالتحسین الوراثي لحیوانات الم 602446 2 التقنیات الحیویة لإلنتاج الحیواني 602469
 ساعة فما فوق 100قطع  - 2 مشروع بحث تخرج انتاج حیواني 602484
 ساعة فما فوق 90قطع  - 6 انتاج حیواني) 1(الزراعة العملیة  602491
 انتاج حیواني) 1(الزراعة العملیة  602491 6 انتاج حیواني) 2(الزراعة العملیة  602492
 مقدمة في الكیمیاء العضویة 301216 3 الكیمیاء الحیویة الزراعیة 607305

  :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
 ة لطلبة الزراعةالبیولوجیا العام 302105 3 تربیة النحل 601344
  مبادئ االنتاج النباتي  601201  3  انتاج محاصیل األعالف  607312
 مبادئ االنتاج الحیواني 602201 3 إنتاج أبقار اللحم 602312
 مبادئ االنتاج الحیواني 602201 3 تربیة وانتاج االسماك 602313
 االنتاج الحیواني مبادئ 602201 3 مواضیع خاصة مختارة في اإلنتاج الحیواني 602490
 - - 3 إدارة المزارع 603341
 - - 3 التسویق الزراعي  603361
 البیولوجیا العامة لطلبة الزراعة 302105 3 االحیاء الدقیقة علم مبادئ 607334
 أساسیات علم التغذیة 607201 3 صحة و سالمة الغذاء 607336

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

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

    


