
بكالوريوس األراضي والمياه والبيئة- الخطة الدراسية  الجامعة األردنية

كلية الزراعة

:ةـ/اسم الطالب

متطلبساعة( ساعة معتمدة15  ): متطلبات التخصص االختيارية-بمتطلبساعة( ساعة معتمدة63): متطلبات التخصص االجبارية -أمتطلبساعة( ساعة معتمدة21): المتطلبات االجبارية -أمتطلب سابقس ماسم المادةرقم المادة

-3العلوم العسكرية2200100
سابقمعتمدةاسم المادةرقم المادةسابقمعتمدةاسم المادةرقم المادةسابقمعتمدةاسم المادةرقم المادة

3301102(1)المعادالت التفاضلية العادية 3301101301221(2)تفاضل وتكامل 301102-3(1)تفاضل وتكامل 301101-3الثقافة الوطنية3400100

3303102الكيمياء العضوية لغير طلبة الكيمياء23303101333233الكيمياء العامة 303102-3الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة33202099342103

1الفيزياء العامة العملية لطلبة علوم الحياة33201099332113
 أو 0302103

متزامن
-3الجيولوجيا العامة3303102305101الكيمياء التحليلية333211

3661101أساسيات أشجار الفاكهة3342103601210مبادئ المكننة الزراعية601250-3(1)الكيمياء العامة 31932099303101

1الكيمياء العامة العملية33400101333109مهارات التواصل3400102
 أو 0303101

متزامن
3661101إنتاج المحاصيل الحقلية3304101601230مبادئ اإلنتاج الحيواني602101

3مبادئ التربة604101-3(1)العلوم الحياتية العامة 33400101304101مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد3400103
303101+ 

333109
3304101المراعي الطبيعية وإدارتها602272

1العلوم الحياتية العامة العملية304111-3الحضارة اإلنسانية3400104
 أو 0304101

متزامن
1عملي التربة634102

 أو 0604101

متزامن
-3األرصاد الجوية الزراعية634230

3604103إدارة ري المزرعة3301101644312مبادئ الري3304101604103مبادئ اإلنتاج النباتي661101-0الحياة الجامعية وأخالقياتها3400105

1942102
كليات إنسانية  (2)مهارات حاسوبية 

( Visual Basic)
604212 +3644211أساسيات علم الصرف3604103664313الهيدروليكا التطبيقية3-644211

3604101مسح التربة واستعماالت األراضي3301102654323هيدرولوجيا604212

3الكيمياء البيئية للتربة644221
604101+ 

333211
31942102نظم المعلومات البيئية634330

3الفيزياء البيئية للتربة604222
604101+ 

604103
31942102االستشعار عن بعد604347

3644221استصالح األراضي3604101634422األسمدة وخصوبة التربة604223(*)متطلب ساعةمتطلب سابقس ماسم المادةرقم المادة

3604222مراقبة وضبط البيئة3644211634431أنظمة الري وتصميمها634311سابقمعتمدةاسم المادةرقم المادة-3أمهات الكتب3400107

3تكوين وتصنيف التربة2661101634320تدريبات حقلية في البستنة والمحاصيل641499-3اإلسالم وقضايا العصر0400101
644221+ 

604222
3604222تقييم األثر البيئي604446

3301101اإلحصاء الزراعي3604101605150عالقة النبات بالتربة والماء634321-3الحضارة العربية اإلسالمية2300101

13301101 المساحة 3604101931281األحياء الدقيقة في التربة644324-3األردن تاريخ وحضارة2300102

3604212إدارة مصادر المياه2606101634410تدريبات حقلية في الوقاية النباتية646499-3القدس3400108

**2حفظ  بيئة التربة2601250644421تدريبات حقلية في المكننة الزراعية651495

-3الثقافة القانونية1000102
تدريبات حقلية في اإلنتاج الحيواني652499

2التربة والبيئة2602101644430
644221+ 

604222

*1ندوة في األراضي والمياه والبيئة2604101634491تدريبات حقلية في األراضي والمياه والبيئة654499-3الثقافة البيئية0300102

3301101مبادئ االقتصاد الزراعي605101*-3الثقافة البدنية1100100

3304101مبادئ الوقاية النباتية606101-3الثقافة اإلسالمية0400102

 ساعة معتمدة بنجاح95إنهاء *-3الثقافة الصحية0720100

  0604221+0604222+0604223 **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

-3شبكات التواصل االجتماعي1904111

ً ( ساعة معتمدة78 ): متطلبات القسم التخصصية: ثالثا

 واألعوام الالحقة2018/2017الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس لعام 

قسم األراضي والمياه والبيئة

:الرقم الجامعي

ساعة معتمدة بنجاح (90)باإلضافة إلى إنهاء دراسة 

(اليوجد): المتطلبات االختيارية -ب

(ساعة معتمدة15-صفر): متطلبات البرنامج التحضيري

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 

ُ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

المجموعة الثالثة

645499

ً ( ساعة معتمدة12): تدريبات عملية -رابعا

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

مهارات التعلم والبحث العلمي3400101

ً ( ساعة معتمدة21): متطلبات الكلية :ثانيا

تدريبات حقلية في االقتصاد الزراعي 

وإدارة األعمال الزراعية

( ساعات معتمدة9): متطلبات الجامعة االختيارية -ب

يختارها الطالب من المجموعات األولى والثانية والثالثة  

 وبحد أقصى مادة من كل مجموعة

2605101

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

عميد كلية الزراعة 

األستاذ الدكتور محمد علي العمري

11/05/2018

لغير طلبة تخصصي البستنة والمحاصيل

(*)و تنسيق المواقع وإنتاج األزهار

(**)لغير طلبة تخصصي تغذية اإلنسان والحميات وعلم وتكنولوجيا الغذاء ا


