
بكالوريوس  االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية- الخطة الدراسية  الجامعة األردنية

كلية الزراعة

:ةـ/اسم الطالب

متطلبساعة(  ساعة معتمدة18 ): متطلبات التخصص االختيارية-بمتطلبساعة( ساعة معتمدة60 ): متطلبات التخصص االجبارية -أمتطلبساعة( ساعة معتمدة21): المتطلبات االجبارية -أمتطلب سابقس ماسم المادةرقم المادة

-3العلوم العسكرية2200100
سابقمعتمدةاسم المادةرقم المادةسابقمعتمدةاسم المادةرقم المادةسابقمعتمدةاسم المادةرقم المادة

3مبادئ المكننة الزراعية601250-3(1)تفاضل وتكامل 301101-3الثقافة الوطنية3400100
3أساسيات أشجار الفاكهة342103601210

661101

3661101علم الخضراوات3304101601220مبادئ اإلنتاج الحيواني602101-3الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة33202099342103

1الفيزياء العامة العملية لطلبة علوم الحياة33201099332113
 أو 0302103

متزامن
3661101حصاد وتداول المحاصيل 3304101641441مبادئ الغذاء والتغذية603101

+3303101مبادئ التربة604101-3(1)الكيمياء العامة 31932099303101

333109
3304101إنتاج الدواجن602212

1الكيمياء العامة العملية33400101333109مهارات التواصل3400102
 أو 0303101

متزامن
3301101مبادئ الري3301101604103مبادئ االقتصاد الزراعي605101

3645222(2)إدارة األعمال الزراعية 3301101605326اإلحصاء الزراعي605150-3(1)العلوم الحياتية العامة 33400101304101مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد3400103

1العلوم الحياتية العامة العملية304111-3الحضارة اإلنسانية3400104
 أو 0304101

متزامن
3645222تعاونيات األعمال الزراعية3605101635327االقتصاد الكلي للزراعة605215

3مبادئ اإلنتاج النباتي661101-0الحياة الجامعية وأخالقياتها3400105
304101

3تحليل األسعار الزراعية605216
السياسات الزراعية والتنمية605101635340

3
605215

1942102
كليات إنسانية  (2)مهارات حاسوبية 

( Visual Basic)
3605260التنمية الريفية 3605101635360إدارة المزارع3-635220

3635220إدارة مخاطر األعمال الزراعية3605101605428(1)إدارة األعمال الزراعية 645222

3645222إدارة اإلنتاج والتسويق للمنتجات الغذائية3605101605429التسويق لألعمال الزراعية635230

3605215الزراعة العربية واألمن الغذائي635440-3اإلرشاد الزراعي 605260

3635328اقتصاديات البيئة3605101605445اقتصاديات اإلنتاج الزراعي635310(*)متطلب ساعةمتطلب سابقس ماسم المادةرقم المادة

3605260أساليب االتصال ونقل التكنولوجيا3635220605465التمويل والمحاسبة لألعمال الزراعية 635325سابقمعتمدةاسم المادةرقم المادة-3أمهات الكتب3400107

3635220تحليل المشاريع لألعمال الزراعية2661101635328تدريبات حقلية في البستنة والمحاصيل641499-3اإلسالم وقضايا العصر0400101

2605215التجارة الدولية الزراعية645499645333-3الحضارة العربية اإلسالمية2300101

3605150االقتصاد القياسي635450-3األردن تاريخ وحضارة2300102

3605216التحليل االقتصادي الزراعي2606101605455تدريبات حقلية في الوقاية النباتية646499-3القدس3400108

3635220بحوث عمليات في األعمال الزراعية 2601250605458تدريبات حقلية في المكننة الزراعية651495

*1ندوة في االقتصاد الزراعي و إدارة األعمال الزراعية2602101655491تدريبات حقلية في اإلنتاج الحيواني652499-3الثقافة القانونية1000102

3304101مبادئ الوقاية النباتية2604101606101تدريبات حقلية في األراضي والمياه والبيئة654499-3الثقافة البيئية0300102

 ساعة معتمدة بنجاح95إنهاء **-3الثقافة البدنية1100100

-3الثقافة اإلسالمية0400102

-3الثقافة الصحية0720100

متطلب

سابقس ماسم المادةرقم المادة-3الريادة واإلبداع1600101

-3أساسيات اللغة العربية3201099-3لغة أجنبية2200103

33201099مهارات اللغة العربية3201100-3التجارة اإللكترونية1600100

-3أساسيات اللغة اإلنجليزية3202099-3وسائل التواصل اإلجتماعي1900101

33202099مهارات اللغة اإلنجليزية3202100-3تذوق الفن2000100

-3أساسيات الحاسوب1932099-3موضوع خاص3400106

 واألعوام الالحقة2018/2017الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس لعام 

قسم االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية

:الرقم الجامعي

( ساعة معتمدة78): متطلبات القسم التخصصية: رابعاً

2

( ساعة معتمدة12): تدريبات عملية -خامساً

تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي 

وإدارة األعمال الزراعية

ساعة معتمدة بنجاح (90)باإلضافة إلى إنهاء دراسة 

605101

( ساعة معتمدة21): متطلبات الكلية :ثالثاً

(اليوجد): المتطلبات االختيارية -ب

(ساعة معتمدة15-صفر): متطلبات البرنامج التحضيري

المجموعة الثانية

المجموعة األولى

المجموعة الثالثة

( ساعات معتمدة9): متطلبات الجامعة االختيارية -ب

يختارها الطالب من المجموعات األولى والثانية والثالثة  

 وبحد أقصى مادة من كل مجموعة

( ساعة معتمدة18): متطلبات الجامعة اإلجبارية. أ: ثانياً

مهارات التعلم والبحث العلمي3400101

ُتعد مادتا أساسيات اللغة العربية وأساسيات اللغة اإلنجليزية متطلبين سابقين لمادتي 

مهارات اللغة العربية و مهارات اللغة اإلنجليزية وال يستطيع الطالب دراسة المادة 

.إال بعد اجتياز متطلبها السابق بنجاح

ال تُحسب من ساعات الخطة الدراسية المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس

إذا حصل على عالمة ال تقل " أساسيات حاسوب " الطالب من دراسة مادة   ُيعفى

 .(%50)عن 

ُيعفى الطالب من دراسة مادتي اللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية إذا حصل في عالمة 

-50)أّما إذا حصل على عالمة  (%75)امتحان كل منهما على عالمة ال تقل عن 

، فعليه دراسة مادة مهارات اللغة العربية أو مهارات اللغة اإلنجليزية حسب (74%

.مقتضى الحال

.(%50)يعد الطالب راسباً إذا حصل على عالمة في االمتحان أقل من 

عميد كلية الزراعة

األستاذ الدكتور محمد علي العمري
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