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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(لبات الكلیة اإلجباریة متط: ثانیا

  

 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 ادئ االنتاج الحیواني مب 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 : لثاثا
  

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

 - - 3 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة  301105
 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة  301105 3 مقدمة في الكیمیاء العضویة 301216
 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة  301105 3 الكیمیاء التحلیلیة لطلبة الزراعة 301233
  مبادئ االنتاج الحیواني 602201 3 فسیولوجیا الحیوان  602362
  مبادئ االنتاج الحیواني 602201 3 تكنولوجیا األلبان  602452
 ذیة أساسیات علم الغذاء والتغ 607201 3 مبادئ علم الغذاء 607202
 الكیمیاء التحلیلیة لطلبة الزراعة 301233 3 كیمیاء االغذیة  607221
 أساسیات علم الغذاء والتغذیة   607201  3  مبادئ علم التغذیة  607231
 مقدمة في الكیمیاء العضویة 301216 3 كیمیاء حیویة زراعیة 607305
 كیمیاء االغذیة  607221 3 جودة األغذیة 607310
 كیمیاء االغذیة  607221 3 ل االغذیة تحلی 607323
 أساسیات علم الغذاء والتغذیة  607201 3 تغذیة االنسان  607332
 البیولوجیا العامة لطلبة الزراعة 302105 3 مبادئ علم األحیاء الدقیقة 607334
 مبادئ علم األحیاء الدقیقة 607334 3 األحیاء الدقیقة لألغذیة 607335
 األحیاء الدقیقة لألغذیة 607335 3 ة الغذاء صحة وسالم 607336
 تغذیة االنسان  607332 3 تخطیط وجبات الطعام 607340
 األحیاء الدقیقة لألغذیة 607335 3 تصنیع وحفظ االغذیة 607345
 تصنیع وحفظ االغذیة 607345 3 تطویر المنتجات الغذائیة 607349
 تغذیة االنسان 607332 3 االرشاد والتثقیف التغذوي 607430
 األحیاء الدقیقة لألغذیة 607335 3 تقنیات حیویة لالغذیة  607442
 تغذیة االنسان  607332 3 التغذیة العالجیة 607440
 تغذیة االنسان  607332 3  تقییم الوضع التغذوي 607444
 تصنیع وحفظ االغذیة 607345 3 التقییم الحسي لألغذیة 607473
 ساعة على االقل90 - 6 )1(ة في علم الغذاء والتغذیة تطبیقات عملی 607491
 )1(تطبیقات عملیة في علم الغذاء والتغذیة  607491 6 )2(تطبیقات عملیة في علم  الغذاء والتغذیة  607492
 ساعة على االقل100  2 مشروع بحث تخرج 607494

 
  :معتمدة)  ساعات 9(  متطلبات التخصص االختیاریة : رابعا

  

 المتطلب السابق رقم المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق باللغة العربیة لمساقرقم ا
 - - 3 الفیزیاء العامة لطلبة الزراعة 304107
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 )1(إنتاج الخضروات  601335
 - - 3 تربیة النحل 601344
 تاج الحیوانيمبادئ االن 602201 3 إنتاج أبقار اللحم 602312
 مبادئ االنتاج الحیواني 602201  3 إنتاج وتكنولوجیا اللحوم 602360
 - - 3 التسویق الزراعي  603361
 جودة األغذیة 607310  3 إدارة مؤسسات الغذاء 607460
 تغذیة اإلنسان 607332 3 تغذیة المجتمع 607472
 تغذیة اإلنسان 607332 3  تغذیة اإلنسان في مراحل النمو المختلفة  607452
  أساسیات علم الغذاء والتغذیة  607201  3  تصنیع الخضار والفواكھ  607470
 

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

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


