
  
                      
  جامعة جرش                     
    الزراعة: كلیة                   

  2020 -2019: السنة الدراسیة                                                            )ساعة معتمدة 140( ج النباتي والوقایةاإلنتا: التخصص  

 URL: http://www.jpu.edu.jo      +962 - 2 - 6350522: ھاتف  
االردن –جرش    عمان الدولي -طریق اربد   26150:  الرمز البریدي،  311ب .ص     

  :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 دئ االنتاج الحیواني مبا 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 : اثالث

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

 - - 3 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة 301105
 ة الزراعةالكیمیاء العامة لطلب ***301105 1 الكیمیاء العامة العملیة لطلبة الزراعة 301106
 البیولوجیا العامة لطلبة الزراعة ***302105  1 البیولوجیا العامة العملیة لطلبة الزراعة 302106
  - -  3 ریاضیات عامة لطلبة الزراعة 303107
 - - 3 الفیزیاء العامة لطلبة الزراعة  304107
 لعامة لطلبة الزراعة الفیزیاء ا ***304107  1 الفیزیاء العامة العملیة لطلبة الزراعة 304108
 البیولوجیا العامة لطلبة الزراعة 302105 3 مبادئ وقایة النبات  601202
 الكیمیاء العامة لطلبة الزراعة 301105  3 مبادئ علم التربة والري 601206
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 فسیولوجیا النبات 601309
 جیا العامة لطلبة الزراعةالبیولو 302105  3 علم وراثة النبات 601310
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 إنتاج المحاصیل الحقلیة 601311
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 أنتاج محاصیل األعالف 601312
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 أساسیات إنتاج الفاكھة 601331
 ج النباتيمبادئ االنتا 601201  3 )1(إنتاج الخضروات  601335
 مبادئ وقایة النبات 601202  3 علم األمراض النباتیة 601341
 مبادئ وقایة النبات 601202  3  علم الحشرات 601342
 مبادئ وقایة النبات 601202  3 مبادئ المبیدات  601343
 علم وراثة النبات 601310  3 مبادئ تحسین النبات والتقنیات الحیویة 601414
 أساسیات إنتاج الفاكھة 601331  3 محاصیل الفاكھة االقتصادیة في االردن 601432
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 إنتاج نباتات الزینة  601434
 )1(إنتاج الخضروات  601335  3 الزراعة المحمیة 601437
 مبادئ وقایة النبات 601202  3  المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعیة  601445
 علم األمراض النباتیة 601341  3 أمراض المحاصیل الحقلیة والبستانیة 601447
  علم الحشرات 601342  3 حشرات المحاصیل الحقلیة والبستانیة 601448
 مبادئ االنتاج النباتي 601201  3 األعشاب ومكافحتھا 601452
 - ساعة بنجاح100اجتاز   2  نباتي/مشروع بحث تخرج 601485
 - ساعة بنجاح90اجتاز   6 نباتي /)1(العملیة الزراعة  601491
 نباتي) 1(الزراعة العملیة  601491  6 نباتي/) 2(الزراعة العملیة  601492

  :معتمدة)  ساعات 9(  متطلبات التخصص االختیاریة : رابعا

 المتطلب السابق رقم المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق باللغة العربیة رقم المساق
 الفیزیاء العامة لطلبة الزراعة  304107 3 أساسیات اآلالت الزراعیة 601221
 مبادئ وقایة النبات 601202 3 تربیة النحل 601344
 مبادئ االنتاج النباتي 601201 3 الزراعة العضویة 601438
 مبادئ علم التربة والري 601206  3 األسمدة وخصوبة التربة 601461
 مبادئ االنتاج الحیواني 602201  3 انتاج دواجن 602321
 مبادئ االنتاج الحیواني 602201  3 انتاج األغنام والماعز 602335
 مبادئ االقتصاد الزراعي 603211 3 إدارة المزارع  603341
 - - 3 التسویق الزراعي  603361
 ةیاساسیات علم الغذاء والتغذ 607201 3 الصحة وسالمة الغذاء 607336
 ةیاساسیات علم الغذاء والتغذ 607201 3 یع الخضار والفواكةتصن 607470
 

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

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

    


