
  (1) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 جامعة البلقاء التطبيقية

 

 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 (30403نتاج ووقاية النبات )ا تخصص يـف

 (2016)للعام الدراسي 
 

 
 ((30403انتاج ووقاية النبات )وس في تخصص )ـة لدرجة البكالوريـة الدراسيـون الخطـتتك

 -االتي: ة على النحو ـدة موزعـ( ساعة معتم135)ن ـم 
 

عدد الساعات  المتطلبات الرقم
 المعتمدة

 وتشمل:متطلبات الجامعة  أوالً:

 اإلجبارية 

 االختيارية 

 

21 

6 

 21 متطلبات الكلية ثانياً:

 متطلبات التخصص وتشمل: ثالثاً:

 متطلبات التخصص االجبارية

 متطلبات التخصص االختيارية

 

72 
6 

 9 متطلبات التخصص المساندة رابعاً:

 135 ــــوعالمجمـــ
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 انتاج ووقاية النبات تخصص يـف الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 

 -( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:27متطلبات الجامعة ) :أوال
 ( ساعة معتمدة وهي كاآلتي:21)متطلبات الجامعة االجبارية :  - أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 االسبوعية الساعات
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 -- - 3 3 (1)ة ـة العربيـاللغ 35003101

 35003101 - 3 3 (2)ة ـة العربيـاللغ 35003102

 -- - 3 3 (1)ة االنجليزية ـاللغ 35004101

 35004101 - 3 3 (2)ة االنجليزية ـاللغ 35004102

 -- 6 1 3 (1)ارات الحاسوب ـمه 35005101

 -- - 3 3 ةـوم عسكريـلـع 35001101

 -- - 3 3 تربية وطنية 35002100

 -- 6 19 21 وعـالمجم

 

 معتمدة. ات( ساع6) االختيارية:متطلبات الجامعة  - ب
( سىىاعات معتمىىدة مىىن المجموعىىات التىىي تطرحهىىا الكليىىات االخىىر  باسىىت نا  6علىىى الطالىىب اختيىىار )

 :وهي راعة التكنولوجية()كلية الز الطالب تطرحها كليةالمجموعة التي 
 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 3 مهارات االتصال 36001101

 3 مبادئ علم النفس  36002102

 3 األردنيالمجتمع  36003103

 3 الرياضة للجميع 36004104

 3 اإلسالمية ال قافة 36005105

 3 واقتصادية إداريةمفاهيم  36006106

 3 األردنزراعة في ال 36007107

 3 البيئة والمجتمع 36008108

 3 تاريخ الخلفا  الراشدين 36012109
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 -كاآلتي: ( ساعة معتمدة، وهي 21)متطلبات الكلية  :ثانياً 
 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 ---- 0 3 3 (1) التكاملالتفاضل و 30202101

 ---- 0 3 3 (1الكيميا  العامة ) 30206101

 *30206101 3 0 1 (1الكيميا  العامة العملية ) 30206102

 30206102 0 3 3 (2الكيميا  العامة ) 30206103

 *30206103 3 0 1 (2الكيميا  العامة العملية ) 30206104

 ---- 0 3 3 (1العلوم الحياتية العامة ) 30203101

 *30203101 3 0 1 (1العلوم الحياتية العامة العملية ) 30203111

  0 3 3 الفيزيا  العامة لطلبة الزراعة 30201105

 30206103 0 3 3 كيميا  العضويةال 30206221

  9 18 21 المجموع

 * متطلب سابق او متزامن

 
 -كاآلتي: ( ساعة معتمدة، وهي 78)متطلبات التخصص  ثالثاً:

 :معتمدةساعة  (72)لتخصص االجبارية متطلبات ا - أ

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 30203111 0 3 3 مبادئ االنتاج النباتي 30403211

 30403211 3 2 3 انتاج المحاصيل الحقلية 30403231

 30403251 3 2 3 علم الحشرات 30403241

 30403251 3 2 3 تربية نحل العسل 30403242

 30203111 0 3 3 مبادئ وقاية النبات 30403251

 30403251 3 2 3 علم أمراض النبات 30403252

 30403211 3 2 3 انتاج الخضروات 30403312

 30403211 3 2 3 انتاج اشجار الفاكهة 30403321

 30403211 3 2 3 اك ار النباتات 30403323

 30403211 3 2 3 فسيولوجيا النبات 30403332

 30403241 3 2 3 الحشرات االقتصادية 30403343

 30403242 0 2 2 افات نحل العسل 30403346

 30403252 3 2 3 امراض محاصيل البستنة 30403353

 30206103 3 2 3 مبيدات اآلفات 30403361

 30403211 0 3 3 مبادئ االرشاد الزراعي 30403371

 0 0 6 التدريب الميداني** 30403401
ساعة  90اجتياز 

 بنجاح

 0 1 1 ندوة 30403402
ساعة  90اجتياز 

 بنجاح
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 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 0 0 3 مشروع 30403403
ساعة  90اجتياز 

 بنجاح

 30403211 3 2 3 الزراعة المحمية 30403413

 30403211 3 2 3 نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 30403422

 30403241 3 2 3 تصنيف الحشرات 30403444

 30403251 3 2 3 األعشاب ومكافحتها 30403453

   30403251 0 3 3 المكافحة المتكاملة لآلفات 30403462

30403473 
 وتصميم التجارباإلحصا  
 الزراعية

3 3 0 30202101 

  45 48 72 المجموع

 ساعة تدريب ميداني 140** كل  الث ساعات معتمدة تعادل  

 
 

 -معتمدة يختارها الطالب من مجموعة المواد التالية: ات( ساع6متطلبات التخصص االختيارية ) –ب               
 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 30403211 0 3 3 الزراعة العضوية 30403314

 30404221 3 2 3 تربية النبات 30403333

 30403242 0 3 3 ادارة المناحل 30403345

 30403241 3 2 3 المكافحة الحيوية 30403363

 30403332 0 3 3 فسيولوجيا ما بعد الحصاد 30403433

 30403241 0 3 3 بيئة وسلوك الحشرات 30403447

 30403211 0 3 3 ادارة المزارع 30403472

 
 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي : (9)متطلبات التخصص المساندة: وهي  رابعا:
 

 اسم المادة رقم المادة
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 --- 0 3 3 مبادي  التربة والري 30401223

 30403332 3 2 3 لنباتلالتقنيات الحيوية  30404313

 30203101 0 3 3 الورا ة العامة 30404221

لمجموعا   9 8 3  
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 انتاج ووقاية النبات تخصصل اديةـة االسترشـالخط
  

 
 

 السنة االولــى

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 الساعات اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 (2جليزية )اللغة اإلن 35004102 3 (1اللغة العربية ) 35003101

 3 (1)والتكامل التفاضل  30202101 3 (1اللغة اإلنجليزية ) 35004101

 3 (2الكيميا  العامة ) 30206103 3 (1العلوم الحياتية العامة ) 30203101

العلوم الحياتية العامة  30203111
 (1العملية )

 1 (2الكيميا  العامة العملية ) 30206104 1

 3 مبادئ اإلنتاج النباتي 30403211 3 (1امة )الكيميا  الع 30206101

الكيميا  العامة العملية  30206102
(1) 

 3 وقاية النبات مبادئ 30403251 1

 16 المجموع 14 المجموع

 
 

 السنة الثانيــــة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 الساعات اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة 

الساعات  لمادةاسم ا رقم المادة
 المعتمدة

 3 علوم عسكرية 35001101 3 (1مهارات الحاسوب ) 35005101

 3 تربية وطنية  35002100 3 الفيزيا  العامة لطلبة الزراعة 30201103

 3 تربية نحل العسل  30403242 3 (2اللغة العربية ) 35003102

 3 يمبادئ التربة والر 30401229 3 علم امراض النبات 30403252

 3 انتاج المحاصيل الحقلية 30403231 3 علم الحشرات 30403241

 
 المجموع

 
15 

 3 الكيميا  العضوية 30206221

 18 المجموع
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 انتاج ووقاية النبات تخصصل اديةـة االسترشـالخط
 
 
 
 
 

 السنة الثالثــــة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 لساعاتا اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 مبادي  االرشاد الزراعي 30403371 3 فسيولوجيا النبات 30403332

 3 إك ار النباتات والمشاتل 30403323 3 الورا ة العامة 30404221

 3 الحشرات االقتصادية 30403343 3 مبيدات اآلفات 30403361

 3 تصنيف الحشرات 30403444 3 ضراواتإنتاج الخ 30403312

 3 متطلب تخصص اختياري  3 إنتاج أشجار الفاكهة 30403321

 3 متطلب جامعة اختياري  3 اختياري جامعةمتطلب  

 18 المجموع 18 المجموع

 
 

 الرابعة السنة

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

 الساعات اسم المادة رقم المادة
 ةالمعتمد 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 3 امراض محاصيل البستنة 30403353 2 افات نحل العسل 30403346

 3 الزراعة المحمية 30403413 3 المكافحة المتكاملة 30403462
 3 االعشاب ومكافحتها 30403453 3 لنباتلالتقنيات الحيوية  30404313

نباتات الزينة وتنسيق  30403422
 حدائقال

وتصميم اإلحصا   30403473 3
 الزراعية التجارب

3 

 3 مشروع  30403403 6 التدريب الميداني 30403401

 3 متطلب تخصص اختياري  1 ندوة 30403402

 18 المجموع 18 المجموع
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 انتاج ووقاية النبات في تخصص وصف المواد للخطة الدراسية
 

 (0-3)3  (1اللغة العربية ) 35003101
 المعجمىي ومسىتواهالمهارات اللغوية بمستوياتها المختلفىة فىي أصىوات اللغىة العربيىة وصىرفها ونحوهىا وفىي مسىتواها البال ىي ا

ومستواها الكتىابي وهىي تشىتمل إلىى جانىب للىك علىى تطبيقىات فىي اسىتخدام المعىاجم العربيىة، وتطبيقىات علىى بعىض المهىارات 
حيىاتهم العمليىىة، ولكىي يتصىل الدارسىون بالنصىوص العربيىة الراقيىة تضىمنت هىىل   الكتابيىة التىي ال يسىتغني عنهىا الدارسىون فىي

 المادة تلوقا لمجموعة من النصوص القرآنية والشعرية والقصصية.
 

 (0-3)3 (2اللغة العربية ) 35003102
ويتوصىل إلىى  اليىومي.دام ليوظفى  فىي االسىتخ منهىـا:تطوير مهارات الطالب الكتابية والتعبيرية وتزويد  بالضروري واألساسىي 

 وحدي اً.على نمالج متنوعة من الكتابة الفنية والوظيفية قديماً  واالطالع العربية،للك بالوقوف على نشأة الكتابة 
 35003101متطلب سابق 

 
(1اللغة اإلنجليزية ) 35004101  3(3-0) 

لى مهارات االستماع والمحاد ة والقرا ة والكتابة ساعات معتمدة ويتم التركيز في  ع 3متطلب جامعة اجباري يدرس بواقع 
بهدف مراجعة الوظائف اللغوية والتراكيب االساسية الضرورية للتواصل الفعال الى جانب التركيز على بنا  المفردات واللفظ 

 الصحيح والقواعد االساسية للغة االنجليزية.
 

(2اللغة اإلنجليزية ) 35004102  3(3-0)  

. فباإلضافة الى تعزيز  المهارات االساسية االربعة 1اق على ما تعلم  الطالب في مساق اللغة االنجليزية يبنى هلا المس
للتواصل الناجح يغطي المساق مواضيع جديدة وم يرة لإلهتمام ويتم التركيز في  على تراكيب لغوية متقدمة واستخدامها في 

 لطالب من مهارات االتصال الفعالة الشفوية منها والكتابية. سياقات تفاعلية تهدف في نهاية المطاف الى تمكين ا
 35004101 متطلب سابق

 
 (6-1)3 (1مهارات الحاسوب ) 35005101

وحدات بنا  الكمبيوتر، المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات )تقنية المعلومات(، استخدام الحواسيب الشخصية وتطبيقاتها 
، معالجة النصوص، جداول ة، الكيان المادي والبرمجيات، البرامج العامة م ل: نظم التشغيلعلى مستو  كاف من الكفا 

البيانات، برامج العروض التقديمية، وبرامج قواعد البيانات. مقدمة موجزة الى تكنولوجيا االتصال )االنترنت والبريد 
 االلكتروني والشبكة العنكبوتية و ير (.

 
 (0-3)3 علوم عسكرية 35001101

تقوم الشعبة بتدريس مادة العلوم العسكرية في الجامعة وإعطا  المحاضرات المقررة ضمن برامج الجامعة وتزويد الطلبة 
 وخدمت .بال قافة العسكرية العامة وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن الوطن ودورها في تنمية المجتمع األردني 

ة أبرزها تشجيع الطالب على المشاركة في النشاطات والفعاليات في المناسبات الوطنية والدينية تقوم الشعبة بنشاطات متعدد
والجامعية وتنظيم زيارات الطلبة إلى مواقع الوحدات والتشكيالت في القوات المسلحة واألمن العام والمخابرات العامة والدفاع 

عمل اشتملت على تطوير مناهج مادة  استراتيجيةتعليم الجامعي تم وضع المدني ومن أهم انجازات الشعبة وبالتنسيق مع دائرة ال
العلوم العسكرية بإضافة مواضيع جديدة في مجال مفاهيم األمن الوطني واإلدارة العسكرية في القوات المسلحة األردنية ومفهوم 

كرامة وبمناسبة عيد االستقالل ويوم الوال  واالنتما  في اإلسالم إضافة إلى عقد ندوات متخصصة بمناسبة لكر  معركة ال
 الجيش وال ورة العربية الكبر . 

 
 (0-3)3 تربية وطنية 35002100
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مادة تبحث في األصول الدينية  وهياألردنية، تعد مادة التربية الوطنية من المتطلبات اإلجبارية لجميع طلبة الجامعات 
قافية والعسكرية... للمجتمع األردني وفق منظومة الدستور والقوانين والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية وال 

مؤسسات التنشئة الوطنية ودورها في تربية  الوطنية علىوتؤكد مادة التربية  واالنظمة والتعليمات واللوائح المعمول بها.
امح والوحدة الوطنية في قلوبهم األجيال و رس االنتما  والوال  واالعتزاز والمصلحة الوطنية والمواطنة الصالحة والتس

كما وتؤكد على  وابت العدالة والمساواة والئحة الحريات، وأهمية العادات والتقاليد والقيم واألخالق الفاضلة في  وعقولهم،
والدفاع عن أرضة وشعبة  وتطوير وتعمل المادة على صناعة جيل يؤمن باهلل ويعمل على تنمية وطن   األردني.المجتمع 

 ت .وقياد
 

 (0-3)3 مهارات االتصال 36001101
وعناصر  ونمالج  وخصائص  وكفا ة االتصال ودراسة بعض المفاهيم الخاطئة  ومكونات  وأنواع وطبيعت   تعريف االتصال

ة عن االتصال، اإلدراك اللهني ومفهوم اللات، العالقة بين االتصال الكالمي واالتصال  ير الكالمي، وكتابة السيرة اللاتي
 إعداد وكتابة الرسائل وأنواع التقارير. الشخصية،والمقابلة 

 
 (0-3)3 مبادئ علم النفس 36002102
عرض لمفهوم علم  النفسية،المبادئ األساسية في علم النفس واألصول التجريبية التي تأسست عليها المعارف  التعرف على

النفس، التعلم، الدافعية، الشخصية، اللاكرة، االضطرابات النفس نشأت  وتطور  وفروع ، مع التركيز على مدرا س علم 
 النفسية، اللكا .

 
 (0-3)3 المجتمع االردني 36003103

تعتبر مادة المجتمع األردني من المتطلبات االختيارية في جامعة البلقا  التطبيقية، وهي تبحث في أصول وتكوين المجتمع 
وأعراف  وعادات  وتقاليد   فقير(، ، وسط نياالجتماعية واالقتصادية ) وطبقات  حضر، بدو، ريف، مخيمات() األردني وفئات 

كما وتشير المادة إلى التغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والسكانية وال قافية  منها،وخصائص كل واحدة  وقيم ،
ولهل  المادة فضل  فتاح العالمي من جهة  انية.والهجرات واالن ...التي أصابت هلا المجتمع بفعل الزيادة السكانية من جهة،

 في ،وأهمية في صقل شخصية ووعي المواطن األردني وإيصال  إلى مرحلة التكيف والتعايش والتأقلم في المكان اللي يعيش 
 ورفعت .ويعمل على حمايت  وتطوير  

 
 (0-3)3 الرياضة للجميع 36004104

لمواد التي يتم طرحها لطلبة الجامعة وللك ألنها تالمس حاجة ملحة في هلا العصر أال أهم ا أحدتعتبر مادة الرياضة للجميع 
تهدف  البدني وزيادة عوامل الخطورة لإلصابة باألمراض المزمنة والتي تعتبر الخمول البدني إحداها. الحركة النشاطوهي قلة 

ودورة الهام في الوقاية من اإلصابة بالعديد من األمراض  هل  المادة إلى تعريف الطالب بأهمية ممارسة النشاط البدني الرياضي
المزمنة كما تهدف إلى االرتقا  لمستو  الوعي الصحي للطالب من خالل إكسابهم معلومات حول السلوك الصحي والنشاط 

 الرياضي المعزز للصحة.
 

 (0-3)3 الثقافة االسالمية 36005105
ق  قافة الطلبة بموضوعات تخص أمور دينهم وإعطىائهم نبىلة حىول تىاريخ القىرآن الكىريم يهدف منهاج ال قافة اإلسالمية إلى تعمي

والسىىنة النبويىىة المشىىرفة... وتو يىىق صىىلتهم وانتمىىائهم وحىىبهم ألوطىىانهم مىىن خىىالل تعىىريفهم بحقيقىىة ال قافىىة اإلسىىالمية السىىمحة 
إلىى اإلسىالم، وتحىليرهم مىن بعىض اآلفىات التىي وتوجيههم إلى نبل أشكال العنف والتطرف اللي يحاول البعض خارصين نسبت  

...وبيىىان موقىىف اإلسىىالم منهىىا. لتصىىقل شخصىىية الطلبىىة بفكىىر التسىىامح والرحمىىة المخىىدرات واإلدمانتفتىىك بالمجتمعىىات كتعىىاطي 
 فيكونوا أسبابا لرفعة وتطور وازدهار بلدنا الحبيب.

 
 (0-3)3 مفاهيم إدارية واقتصادية 36006106
وأهميتها وتطبيقاتها ودراسة النظريات التقليدية والسلوكية والحدي ة ووظائف اإلدارة من تخطيط وتنظيم وتوجي  مفهوم االدارة 

ورقابة ومفهوم االقتصاد والطلب والعرض وسلوك المستهلك وحاالت السوق المختلفة م ل المنافسة الكاملة واالحتكار التام 
 واحتكار القلة.

 
 (0-3)3 دنالزراعة في االر 36007107
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تغطي هل  المادة مواضيع تتعلق بتطور وتنمية الزراعة وأهميتها عالميا وعربيا ومحليا، المناخ الزراعي، عناصر اإلنتاج 
مصادر الميا  واستعماالتها. العمليات  النباتي في المناطق المطرية والمروية، اإلنتاج الحيواني، تسويق المنتجات الزراعية،

اآلفات الزراعية وطرق مكافحتها، المكننة الزراعية، الصناعات الغلائية. المؤسسات والهيئات العاملة في الزراعية المتبعة. 
 خدمة الزراعة في االردن.

 
 (0-3)3 البيئة والمجتمع 36008108

الل الحفاظ على يقدم المساق المطروح وصفاً عاماً وشامالً لمفهوم البيئة: تعريفها وتطورها والفوائد الممكن تحقيقها من خ
الى التطرق الى العالقة التي تربط بين المجتمع والموارد البيئية.  يطرح المساق ايضاً مواضيع تعرف  الموارد البيئية إضافة

بالواقع البيئي في االردن من حيث طبيعة االنظمة البيئية وانواعها وأهم المشاكل البيئية التي تواج  االردن وانعكاساتها على 
بشكل عام وللك ليس فقط من ناحية بيئية ولكن ايضاً من ناحية صحية واجتماعية واقتصادية وتنموية. يهتم المساق  المجتمع

ايضاً بتخصيص جز  من المحاضرات للحديث عن البيئات الهشة م ل البيئة البحرية في العقبة والخصوصية التي تتميز بها هل  
كل التي تعاني منها المنطقة وطرق مواجهتها. لم يغفل المساق التعرض الى أهم البيئات محليا وعالمياً   اضافة الى المشا

أخر  م ل عملية التقييم  الطبيعية وادواتاالدوات التي تساهم في المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية م ل انشا  المحميات 
 البيئي أل ر المشاريع المختلفة على البيئة.

اعاة االبعاد العالمية للمشاكل البيئية لللك كان هناك مواضيع تتناول المشاكل البيئية العالمية م ل عمد المساق ايضاً على مر
التغيرات المناخية والتصحر إضافة الى االتفاقيات الدولية التي تعاملت مع هل  المشاكل. يتعامل المساق ايضاً مع عدد من 

الل االسترشاد بعدد من المشاريع البيئية او التي لها تأ ير واضح على دراسات الحالة كنوع من التعليم التطبيقي وللك من خ
 البيئة.

 
 (0-3)3 تاريخ الخلفاء الراشدين 36012109

تعد مادة الخلفا  الراشدين من المواد االختيارية في جامعة البلقا  التطبيقية، وهي تعنى بالسيرة اللاتية والشخصية للخلفا  
وبيعتهم  الخالفة،والحسن بن علي، وكيفية وصول كل واحد منهم الى منصب  وعلىالراشدين الخمسة ابو بكر وعمر وع مان 

 ووفاتهم، عهدهم،األحداث التي وقعت في  وأبرز وأعمالهم،وعظيم انجازاتهم  منهم،احد وبيان خالفة كل و والعامة،الخاصة 
وتبرز أهمية المادة في صقل  قافة الطالب الجامعي وتكوين  .وتحليلية تهدف للوصول إلى الحقيقة تاريخية تفصيليةبصورة 
 التاريخية اإلسالمية بصور  متزنة وموضوعية. شخصيت 

 
 (0-3)3  (1) ل والتكاملالتفاض 30202101

االقترانىىات: المجىىال، العمليىىات علىىى االقترانىىات، رسىىم االقترانىىات، االقترانىىات الم ل يىىة. النهايىىات واالتصىىال، االشىىتقاق، قاعىىدة 
السلسىىلة، االشىىتقاق الضىىمني، التفاضىىالت، نظريىىة رول، نظريىىة القيمىىة المتوسىىطة، قاعىىدة لوبيتىىال، تزايىىد وتنىىاقص االقترانىىات، 

عر، القيم الصغر  والعظمى لالقترانىات، رسىم االقترانىات الكسىرية، التكامىل  يىر المحىدود، النظريىة األساسىية فىي التفاضىل التق
 والتكامل، المساحة بين منحنيين، االقتران العكسي، االقتران األسي واللو رتمي، االقترانات الم ل ية الزائدة.

 

 (0-3)3 (1الكيمياء العامة ) 30206101

ادئ التغيير الكيميائي، الجدول الدوري وبعض صفات العناصر، الحسابات الوزنية، الحسابات المقياسية، العالقات الكيميائية مب
الكمية، التفاعالت بين األيونات في المحاليل المائية، تفاعالت التأكسد واالختزال، البنا  اللري واإللكتروني للعناصر، الروابط 

 البنا ات الجزيئية. الكيميائية بأنواعها و

 
 (3-0)1 (1عملية )الالكيمياء العامة  30206102

مقدمة في التقنيات المخبرية والمشاهدات الكيميائية، قياس الحجوم واألوزان، العامل المحدد في خليط ملح، الصبغة األولية 
وتحليل الخل، تفاعالت االستبدال، الكشف )التجريبية( ألكسيد المغنيسيوم، معايرة تحديد قياس محلول هيدروكسيد الصوديوم 

 عن بعض األيونات الشائعة، تحديد الصوديوم والبوتاسيوم باستخدام جهاز المطياف اللري. 
 30206101متطلب المتزامن ال

 
 (0-3)3 (2الكيمياء العامة ) 30206103
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الحرارية، الكيميا  الحركية، االتزان الكيميائي في حاالت المادة، الروابط بين الجزيئات، صفات المحاليل، كيميا  الديناميكا 
 األنظمة الغازية، الكيميا  الكهربائية، االتزان بين األحماض والقواعد، اللائبية واأليون المعقد في االتزان. 

 30206102متطلب سابق 
 

 (3-0)1 (2الكيمياء العامة العملية ) 30206104
قياس انخفاض درجة التجمد لمادة صلبة، الكيميا  الحرارية، دراسة بعض العوامل التي  إيجاد الوزن الجزيئي لسائل متطاير،

 تؤ ر على التفاعل الكيمائي، مبدأ لوتشاتلي ، تفاعالت التأكسد واالختزال والكيميا  الكهربائية. 
 30206103المتطلب المتزامن 

 
 (0-3)3 (1العلوم الحياتية العامة ) 30203101

تىى  للبيئىىة والكائنىات الحيىىة، الجزيئىىات الكبيىرة )التركيىىب والوظيفىىة(، تركيىب ووظيفىىة الكائنىىات بدائيىة وحقيقىىة النىىواة، المىا  وأهمي
( ورا ىىة DNAحىىامض النىىووي منقىىوص االوكسىىجين )االنقسىىام االعتيىىادي واالنقسىىام المنصىىف، الورا ىىة الجزيئيىىة وتقنيىىات ال

 وي والتركيب الضوئي، النباتات )التركيب، النمو، النقل، التكا ر، والتطور(.الفايروسات والبكتيريا، الفطريات، التنفس الخل
 

 (3-0)1 (1العامة ) العمليةالعلوم الحياتية  30203111

الميكروسىىكوب، تركيىىب الخليىىة، المكونىىات الكيماويىىة للخليىىة، الصىىفات الفيزيائيىىة للخليىىة، األنزيمىىات، التركيىىب الضىىوئي، انقسىىام 
 دي والمنصف(، أنسجة النبات، أعضا  النبات )الجلور، السيقان، األوراق، األزهار، وال مار(.الخلية )االعتيا

 30203101المتطلب المتزامن: 
 

 (0-3) 3 الفيزياء العامة لطلبة الزراعة 30201105
جة الحرارة وسلوك الفيزيا  العامة الحدا ة في خط مستقيم، قوانين نيوتن للحركة، طاقة العمل وطاقة الجهد، درأدخلت 

 الغازات، الديناميكا الحرارية، الخواص الحرارية للمادة، السوائل، الكهربا  الساكنة والتيار المباشر، والبصريات الهندسية. 
 

 (0-3) 3 الكيمياء العضوية 30206221
ئات، دراسة التفاعالت العامة دراسة الخواص الكيميائية للمركبات  ير الحلقية، توضيح طبيعة الروابط المشتركة في الجزي

والكيميا  الفرا ية لهل  المركبات. يشمل دراسة الكحوليات والمركبات االروماتية، تفاعالتها الكيماوية، تفاعالت االستبدال 
 ركبات.بأنواعها المختلفة، ميكانيكية بعض هل  التفاعالت، طرق التحليل الطبقية بأنواعها المختلفة لتحديد التركيب ال نائي للم

 30206103متطلب سابق 
 

 (0-3)3 مبادئ اإلنتاج النباتي 30403211

أساسىىيات نمىىو وتطىىور األنىىواع المزروعىىة، طىىرق التكىىا ر، العوامىىل البيئيىىة المىىؤ رة علىىى إنتىىاج المحاصىىيل، زراعىىة واسىىتخدام 
 الحقلية. محاصيل الفاكهة والخضراوات، األزهار، نباتات الزينة، النباتات الحرجية والمحاصيل 

30203111متطلب سابق   
 

 (3-2)3  إنتاج المحاصيل الحقلية  30403231

إنتاج المحاصيل الحقلية الهامة في األردن: الموطن، الوصف النباتي، المتطلبات البيئية والفالحية، التسميد، الري، الحصاد 
 والتداول وتشخيص األعشاب المهمة في األردن.

 30403211متطلب سابق 
 

 (3-2)3 علم الحشرات 30403241

الوضع التقسيمي للحشرات في المملكة الحيوانية، الحشرات وعالقتها بمفصليات األرجل، الشكل الخارجي ألجزا  الحشرة 
ووظائفها، التشريح الداخلي لألجهزة ووظائفها، التعرف على الرتب الحشرية لات األهمية االقتصادية، سلوك الحشرات 

 بات والحيوان واإلنسان والبيئة.وعالقتها بالن

 30403251متطلب سابق 
 

 (3-2)3  تربية نحل العسل  30403242
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تاريخ تربية النحل، الحياة االجتماعية، أنواع نحل العسل االقتصادية، الطائفة، األعضا ، الشكل الظاهري، التشريح، األنشطة، 
 ت الخلية. أدوات ومعدات تربية النحل األساسية، مدخل إلى منتجا

30403251متطلب سابق   

 
 (0-3)3 مبادئ وقاية النبات  30403251

دور وقاية النبات في تحقيق االمن الغلائي العالمي، اساسيات علوم الحشرات ، اهمية وقاية النبات وتطورها عبر العصور
 كافحة اآلفات بالبيئة وتأ يرها عليها.وامراض النبات واالعشاب وتربية النحل، الطرق المختلفة لمكافحة اآلفات، عالقة م

 30203111متطلب سابق 
 

 (3-2)3 علم امراض النبات 30403252

تطور المرض النباتي ومراحل  المختلفة والتي يا والفيروسات والنيماتودا، مسببات االمراض النباتية م ل الفطريات والبكتير
امراض البادرات والجلور والمجموع الخضري. غزو والتكا ر والبقا . وال تشمل االنتشار وااللتصاق مع العائل واالختراق

مفهوم تحمل  ،مكافحة االمراض النباتية بالطرق التقليدية والحدي ة، تعريف المسببات المرضية، تشخيص االمراض النباتية
 االمراض النباتية.

 30403251متطلب سابق 
 

 (3-2)3  إنتاج الخضراوات  30403312

الخضراوات، أهميتها االقتصادية والغلائية، تقسيمها ووصفها النباتي، الظروف البيئية المالئمة لنموها، العمليات محاصيل 
 الزراعية المختلفة إلنتاجها وإزهارها وأ مارها ونضجها وحصادها وتخزينها.

 30403211متطلب سابق 
 

 (3-2)3  إنتاج اشجار الفاكهة  30403321

الفاكهة م ل أشجار النخيل، الجوزيات، الحمضيات، الموز، العنب، الزيتون، و يرها. المتطلبات المناخية  صفات وإنتاج أشجار
 والفالحة والعمليات الزراعية، إنشا  البستان، الزراعة وعمليات الخدمة.

 30403211متطلب سابق 
 

 (3-2)3  إكثار النباتات  30403323

البيئيىىىىة لإلك ىىىىار، االك ىىىىار الجنسىىىىي بالبىىىىلور واإلك ىىىىار الخضىىىىري بالعقىىىىل والتطعىىىىيم المظىىىىاهر العامىىىىة والحيويىىىىة والعوامىىىىل 
واإلك ىىار بالترقيىىد وتحوالتىى  الطبيعيىىة، السىىيقان والجىىلور المتحىىورة، مبىىادئ زراعىىة األنسىىجة، اختيىىار وإدارة النباتىىات  والتركيىىب

 متما لة التركيب الورا ي.
 30403211متطلب سابق 

 
 (3-2)3  النبات فسيولوجيا  30403332

النىىتح وانتقىىال المىىا ، العناصىىر المعدنيىىة وامتصاصىىها، أنسىىجة النقىىل، عمليىىات التم يىىل الضىىوئي  عالقىىة النبىىات بالمىىا ، عمليىىات
والتنفس، هرمونات النبات ومنظمات النمىو النباتيىة، نمىو وتطىور النبىات، الفىايتوكروم وفسىيولوجية عمليىة االزهىار، فسىيولوجية 

 ون، فسيولوجيا الجهد والشدة والضغط.اإلنبات والسك
 30403211متطلب سابق 

 
 (3-2)3  الحشرات االقتصادية  30403343

اآلفات ومفصليات األرجل االقتصادية التي تصيب الخضىراوات وأشىجار الفاكهىة والمحاصىيل الحقليىة ونباتىات الزينىة و يرهىا، 
صىابة، الضىرر االقتصىادي وطريقىة المكافحىة مىع التركيىز علىى اآلفىات توزيعها الجغرافي، دورة حياتها، العوائىل، أعىراض اإل

 الموجودة في األردن.
    30403241متطلب سابق 
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 (0-2) 2 افات نحل العسل 30403346

 ،مرض فيروس الشلل الحاد، مرض فيروس الشلل المزمنأمراض نحل العسل، التشخيص والمكافحة، االمراض الفيروسية )
األوربي(  ةالفيروسي( االمراض البكتيرية )تعفن الحضنة األمريكي، وتعفن الحضناسوداد النحل لفيروسي، تشو  االجنحة ا

(. آفات نحل العسل، حلم الفاروا، حلم القصبات النوزيماالطباشيري( امراض الطفيلة ) تحجر الحضنةالمراض الفطرية )
 الهوائية، الدبابير، ع ة الشمع.

 30403242متطلب سابق 

 

 (3-2) 3 أمراض محاصيل البستنة 30403353

، انواع المسببات المرضية، دورة حياة المرض، آليات احداث المرض، اعراض االصابة، آليات بستنةاساسيات علم امراض ال
 .، وطرق المكافحةأمراض البستنةدفاع النبات، ام لة ألهم 

 30403252متطلب سابق 
 

 (3-2)3  مبيدات اآلفات  30403361

تىىاريخ ودور المبيىىدات فىىي المكافحىىة المتكاملىىة لآلفىىات. التقسىىيم الكيمىىاوي لمجموعىىات المبيىىدات، التسىىمية، التراكيىىب، طىىرق 
 االستخدام، التعامل اآلمن، تسجيل المبيدات، المبيدات اآلمنة بيئياَ.

30206103متطلب سابق   

 
 (0-3)3  مباديء االرشاد الزراعي  30403371

القيادة الريفية وأهميتها في العمىل اإلرشىادي  .أهداف  ودور  في التنمية الريفية المتكاملة، مبادئ ، فلسفت  ،الزراعي اإلرشادأهمية 
وعملية االتصال ودورهىا فىي تبنىي المسىتحد ات الزراعيىة وتخطىيط وتنفيىل وتقىويم البىرامج اإلرشىادية باسىتخدام طىرق اإلرشىاد 

 مل اإلرشادي في األردن.إعطا  صورة عن واقع الع عووسائل . م
30403211 متطلب سابق  

 
 (0-0) 6  التدريب الميداني  30403401

تدريب الطلبىة فىي الحقىول الخاصىة، المعاهىد أو محطىات األبحىاث، لتطىوير المهىارات الخاصىة فىي انتىاج الفاكهىة والخضىروات 
 نبات واالعشاب وتربية نحل العسل.والمحاصيل الحقلية ونباتات الزينة ومكافحة اآلفات الحشرية وامراض ال

 
  (0-1) 1 ندوة   30403402

 جمع المعلومات حول موضوع محدد في مجال التخصص من مصادرها المختلفة وتقديم  ومناقشت .
 

  (0-0) 3  مشروع  30403403

رة اطروحىة مصىغرة وتقىدم يقوم الطالب بعمل دراسة ضمن المنهجية العلمية في مجال التخصص وتكتب هل  الدراسة على صو
 وتناقش.

 

 (3-2)3  الزراعة المحمية  30403413

تطور الزراعة المحمية، المنشآت المحمية )البيئة الزجاجية، البيوت البالسىتيكية، واإلنفىاق( العوامىل البيئيىة والعمليىات الزراعيىة 
 الزينة مع التأكيد على التقنيات الحدي ة.المطلوبة في الزراعة المحمية، زراعة محاصيل الخضر االقتصادية ونباتات 

  30403211متطلب سابق 
 

 (3-2)3  نباتات الزينة وتنسيق الحدائق  30403422

إنتاج وطرق العناية بأزهار القطف الرئيسية وال انوية، نباتات األصص المزهرة والورقية، النباتات البصىلية ونباتىات األحىواض 
 لشجيرات واالسيجة ونباتات الزينة األخر . إنشا  المسطحات الخضرا  وصيانتها.والسالل المعلقة، األشجار وا

 30403211متطلب سابق 
 

 (3-2)3  تصنيف الحشرات  30403444
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مبادئ تصنيف الحشىرات، مىدارس التصىنيف واإلتجاهىات الحدي ىة للتصىنيف، التعىرف علىى الحشىرات الكاملىة أهميتهىا ودورات 
تعيش فيها عالقتها بالتنوع الحيوي. أستخدام وبنا  المفاتيح التصنيفية، القدرة علىى تصىنيف رتىب الحشىرات حياتها، البيئات التي 

 كاملة بالنظر التعرف على عائالت الحشرات الشائعة.
 30403241متطلب سابق 

 
 (3-2)3  األعشاب ومكافحتها  30403453

لمختلفىىة، آ ارهىىا النافعىىة والضىىارة، الت بىىيط والمنافسىىة، طىىرق مكافحىىة األعشىىاب كآفىىة زراعيىىة، تعريفهىىا، خصائصىىها، تبويباتهىىا ا
األعشاب الزراعية، الميكانيكيىة، الحيويىة، الكيماويىة و يرهىا. مبيىدات األعشىاب، تقسىيماتها، تجهيزاتهىا، خصائصىها الكيماويىة، 

 تطبيقاتها العامة.
 30403251متطلب سابق 

 
 (0-3)3  المكافحة المتكاملة لآلفات  30403462

مفهوم وتطور علم مكافحة اآلفات والحاجة الى االعتماد على طرق مكافحة  ير االستخدام المك ف للمبيدات. المفاهيم 
االقتصادية لعمليات مكافحة اآلفات. طرق مسح وتقدير الك افة العددية لآلفات. طرق مكافحة اآلفات اآلمنة صحيا وبيئيا 

 ج مكافحة متناسق. واقتصاديا وكيفية دمجها في برنام
 30403251متطلب سابق 

 
  (0-3)3 اإلحصاء وتصميم التجارب الزراعية  30403473

. اسس تصميم التجارب الزراعية. اختبار الفرضيات االحصائية.  f & tالمقاييس االحصائية. االختبارات االحصائية، اختباري

لكاملة. التجارب العاملية. تصميم المربع الالتيني اختبار المتوسطات. التصميم العشوائي الكامل. تصميم القطاعات العشوائية ا
 SAS SPSS.تحليل االنحدار. استخدام برامج الحاسوب في تحليل التجارب الزراعية م ل 

 30202101متطلب سابق 
 

  (0-3)3 الزراعة العضوية 30403314

العضىوية  المىادة خمرهىا، الكائنىات الحيىة الدقيقىة المىؤ رة، تىأ يرطرق تحضير وتخمير المادة العضوية، العوامىل المىؤ رة علىى ت
 على التربة ومحتوها من العناصر الغلائية، تأ يرها على إنتاج ونوعية ال مار، طرق االضافة وموعدها.

 30403211متطلب سابق 
 

 (3-2)3 تربية النبات 30403333

يل الملقحىىة لاتيىىا والملقحىىة خلطيىىا والمحاصىىيل التىىي تتكىىا ر بىىالطرق مبىىادئ تربيىىة النبىىات والورا ىىة. طىىرق االنتخىىاب للمحاصىى
 الخضرية.

 30404221متطلب سابق 
 

  (0-3)3 ادارة المناحل 30403345

أسس وأهمية إدارة المنحل، التقنيات الحدي ىة إلدارة المناحىل، اإلدارة الموسىمية للمناحىل، تىأ ير إدارة المنحىل علىى أدا  وإنتاجيىة 
إلدارة الحدي ة لكل من: سالالت النحل، األمراض واآلفات التي تصىيب النحىل، تربيىة الملكىات، إنتىاج وتسىويق منتجىات الخلية، ا

 .النحل، إدارة المنحل وتأ يرها على التنوع الحيوي

 30403242متطلب سابق 
 

 (3-2)3 المكافحة الحيوية 30403363

سىىتراتيجيات، المحافظىىة والعمىىل علىىى زيىىادة أعىىداد وكفىىا ة األعىىدا  الحيويىىة مفىىاهيم المكافحىىة الحيويىىة، المظىىاهر البيئيىىة واال
وتعزيزهىىا، اسىىتيراد األعىىدا  الحيويىىة مىىن الخىىارج وتوطينهىىا. أم لىىة علىىى االسىىتخدام النىىاجح للمىىتطفالت والمفترسىىات واألحيىىا  

 الدقيقة، بيئة المكافحة الحيوية. 
 30403241متطلب سابق 

 
 (0-3) 3 بعد الحصاد فسيولوجيا ما 30403433
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تعريفات شاملة لفسيولوجيا النباتات ما بعد الحصاد وخسائر ما بعد الحصاد. ضرورة معرفة واالخل بعين االعتبار فسيولوجيا 
في  للمنتجات الطازجة من لحظة الحصاد لغاية التسويقما بعد الحصاد في علوم األ لية. تقديرا للخسائر ما بعد الحصاد من 

 فهم متطلبات تخزين األ لية النباتية.، تصنيف السلع البستانية وطبيعة المواد الغلائية القابلة للتلف مية.الدول النا
 30403332متطلب سابق 

 
  (0-3)3 بيئة وسلوك الحشرات 30403447

العدديىة للمجتمعىىات المفىاهيم العامىة لبيئىة وسىلوك الحشىرات، تكامىل أساسىيات سىلوك الحشىرات مىع علىم البيئىة، تغيىرات الك افىة 
الحشىىرية مىىع عوامىىل البيئىىة، كيفيىىة تىىأ ير السىىلوك علىىى عالقىىة الحشىىرات مىىع بيئتهىىا، المنظىىور التطىىوري للسىىلوك كطريقىىة تغلىىب 

 الحشرات على معوقات البيئة.
 30403241متطلب سابق 

 
  (0-3)3 ادارة المزارع 30403472

مىىال المزرعيىىة. الوظىىائف اساسىىية لىىإلدارة: التخطىىيط والتنفيىىل والمراقبىىة. عمليىىة صىىنع القىىرار وتطبيقهىىا علىىى تنظىىيم وتسىىيير األع
التركيز على المبىادئ االقتصىادية األساسىية والميزانيىة بوصىفها أدوات إدارة المزرعىة. المفهىوم الىالزم لمىدير المزرعىة لمراقبىة 

دام سىىجالت المزرعىىة. الميزانيىىة العموميىىة ورصىىد أنشىىطة األعمىىال التجاريىىة الزراعيىىة. إدارة األعمىىال والرقابىىة الماليىىة باسىىتخ
وبيانىىات الىىدخل وتحليلهىىا واإلجىىرا ات واألسىىاليب إلتمىىام تحليىىل األعمىىال التجاريىىة الزراعيىىة وتغطيتهىىا أيضىىا. التنفيىىل هىىو إحىىد  

 الوظائف ال الث األساسية لإلدارة، والتي يمكن استخدامها لتقييم است مار رأس المال البديل
 30403211 متطلب سابق

 
   (0-3)3 مباديء التربة والري 30401229

المعلومىىات النظريىىة والعمليىىة األساسىىية المتعلقىىة بأساسىىيات علىىم التربىىة مىىن حيىىث مفهومهىىا وخصائصىىها الفيزيائيىىة والكيميائيىىة 
ة التربىة بالمىا  وخصوبتها وكللك المعلومات النظرية والعملية األساسية التي توضح أهمية الري ومصادر  ونوعية الميا  وعالق

 وجدولة الري وأنظمت  وكللك الصرف الزراعي. 
 

  (3-2)3 التقنيات الحيوية للنبات 30404313

( المسىتخرج مىن Tiخصائص الجينوم في النباتات، طرائق الهندسة الورا ية في النباتات، التحول في النبات باستخدام البالزميىد )
( كجهاز نقىل للمىادة الورا يىة، الطىرق الفيزيائيىة فىي نقىل الجينىات Tiبالزميد ال ) Agrobacterium tumifaciansالبكتيريا، 

الى النباتات، استخدام الجينىات فىي عمليىة التحىول فىي الخاليىا النباتيىة، معالجىة التعبيىر الىورا ي للجينىات النباتيىة، انتىاج النباتىات 
، AFLPم الموسىومات فىي عمليىات تربيىة النبىات، اسىتخدام تقنيىات المعدلة ورا يا، تطبيقات الهندسة الورا ية في النبات، استخدا

RAPD ،RFLP.اآل ار االخالقية الناتجة عن استخدام النباتات المعدلة ورا يا ، 

 30403332متطلب سابق 
 

   (0-3)3 الوراثة العامة 30404221

التغىىاير فىىي العىىدد والتركيىىب(  -الوظيفىىة  -هري الورا ىىة المندليىىة، الكروموسىىومات )الشىىكل الظىىا -الخليىىة واالنقسىىام الخلىىوي 
 الورا ة الكمية وورا ة العشائر. -الطفرات  -تنظيم عمل الجين  -االرتباط، العبور الخرائط الورا ية، 

 30203101متطلب سابق 
 

 

 


