
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 جامعــــة القـــدس المفتوحـــــة

 كليـــة الزراعـــة

 الهندسة الزراعية  لنيل درجة البكالوريوس في( 1111)الخطة االرشادية 

 ساعة معتمدة(. 147) نباتياالنتاج ال تخصص

 السنة األولى:

 :الفصل االول

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 -- 3 تعلم كيف تتعلم 1010

 -- 3 الحاسوب 1010

 -- 3 رياضيات عامة 0010

 -- 3 (0اللغة العربية ) 1000

 -- 3 (0اللغة االنجليزية ) 1003

 -- 3 علم النبات 0010

 11 المجموع

 

 الفصل الثاني:

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 -- 3 تاريخ القدس 1010

 -- 0 العمل التطوعي 1010

 -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية 1010

 -- 3 الثقافة االسالمية 1010

 -- 3 مناهج البحث العلمي 0313

 -- 3 م. االحصاء 1013

 -- 3 علم الحيوان 0010

 11 المجموع

 

 

 



 

 السنة الثانية :

 الفصل االول :

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 -- 3 كيمياء عامة 0000

 -- 3 فيزياء عامة 0000

 0000 0 مختبر فيزياء عامة 0000

 1010 3 االحصاء التطبيقي 0010

 0000 3 كيمياء عضوية 0301

 0010 0 مبادئ االنتاج النباتي 0000

 0010 0 االنتاج الحيوانيمبادئ  0000

 -- 0 التسويق واالرشاد الزراعي 0031

 11 المجموع

 

 

 الفصل الثاني :

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 0000 0 مختبر كيمياء عامة 0000

  3 مقرر اختياري --

 -- 0 االالت الزراعية 0302

 0010-0010 3 علم الوراثة 0013

 0010-0010 3 االحياء الدقيقة 0010

 0000 0 المحاصيل الحقلية 0303

 0301 3 اختياري تخصص -  كيمياء حيوية 0330

 11 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السنة الثالثة :

 الفصل االول :

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 -- 0 المساحة والرسم الهندسي 0003

 0000 3 مبادئ علم التربة 0001

 0000 0 نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 0002

 0000 3 علم الحشرات 0300

 0000-0000 3 كيمياء تحليلية 0331

 0013-0001 3 مبادئ الري والصرف 0003

 -- 0 اختياري تخصص -االشجار الحرجية  0030

 02 المجموع

 

 الفصل الثاني :

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 0001 0 االسمدة وخصوبة التربة 0000

 0010 3 االمراض النباتية 0302

 0000 3 أشجار الفاكهه 0300

 0000 3 فسيولوجيا النبات 0300

 0000 3 الخضروات 0002

 -- 0 اختياري تخصص – تربية النحل 0000

 -- 3 مقرر من المقررات الحرة --

 11 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السنة الرابعة :

 الفصل االول :

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 0013-0001 3 الضارة والنيماتودا االعشاب 0001

 0313 – 1013 0 مشروع التخرج 0011

  0 (0تدريب عملي ) 0302

 0000 0 المشاتل واكثار النباتات 0030

 0010 3 اختياري تخصص – التقنيات الحيوية 0003

 0302 0 اختياري تخصص – الفطريات 0000

 0302 0 صاختياري تخص–الفيروسات النباتية 0003

اختياري  –المكافحة المتكاملة 0000

 تخصص

3 0302 

 04 المجموع

 

 الفصل الثاني :

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 مستمر من الفصل االول مستمر مشروع التخرج 0011

 0002 3 الزراعة المحمية 0033

  0 (0عملي ) 0000

 0000 3 النباتات الطبية والعطرية 0032

 0330-0301 3 المبيدات والسمية 0031

  3 مقرر من المقررات الحره --

ي اختيار - فسيولوجيا ما بعد الحصاد 0000

 تخصص

0 0002-0300 

 19 المجموع

 

 الفصل الصيفي:

 متطلب سابق ساعة معتمدة اسم المقرر رقم المقرر

اختياري  – الزراعة في فلسطين 0002

 تخصص

0 -- 

اختياري  -استصالح االراضي 0000

 تخصص

0 0001 

 0001 0 حفظ التربة 0301

 6 المجموع

 

 مالحظات هامة:

 ساعات معتمدة (: 6المقررات الحرة )  -1



 يختارها الطالب من أي من المقررات التي تطرحها الجامعة شريطة اال تكون ممنوعة من التخصص.

 لصالحه في الحاالت التالية:ستكون الفصول الصيفية بمثابة احتياط للطالب، يمكنه استثمارها  -2

رسوب الطالب في أي مقرر حسب الخطة االرشادية، وبالتالي يمكنه تعويض ذلك من خالل اعادة المقرر في الصيفي او  -أ

 حسب المقررات المطروحة للفصل الصيفي.)لفصل اول او ثاني( في فصل آخر من خالل ترحيل مقرر 

طة االسترشادية للفصول الدراسية، فيمكنه تسجيل مقررات مطروحة خالل عدم قدرة الطالب على القيام بالعبء حسب الخ -ب

 ، وبالتالي يتمكن من السير حسب الخطة االرشادية.الفصول الصيفية لتخفيف العبء الدراسي عليه

 


