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3Bرقم المقرر الرقم 
4B5 رقم المقرر الرقم متطلب سابق م.س اسم المقررB0 م.س اسم المقررBرقم المقرر الرقم متطلب سابق 

6Bمتطلب سابق م.س اسم المقرر 
1. 0101 

2Bتعلم كيف تتعلم           2 مناهج البحث العلمي 0204 .17 ــــ          3 2427 3 الزراعة المحمية 2433 .33 ــــ 
 ــــ  3                كيمياء عامة 6124 .34 ــــ           3علم النبات  2101 .18 ــــ  2)          1(اللغة العربية  0111 .2
  1 7B6124          مختبر كيمياء عامة 6125 .35 2101 3 االمراض النباتية  2317 .19 ــــ  2      )1(اللغة االنجليزية  0113 .3
 2215 2 المشاتل وإكثار النبات 2434 .36 ــــ 4 االالت الزراعية  2318 .20 6124 3 يء علم التربة مباد 2110 .4
 ـــــ 2 األشجار الحرجية 8B2110 37. 2435 2 حفظ التربة  2319 .21 2101،2102 3 علم الوراثة                 2203 .5
  3 6124             كيمياء عضوية 6131 .38 2215 2 المحاصيل الحقلية  2323 .22 2101،2102 3 االحياء الدقيقة             2204 .6
 2215 2 نباتات الزينة وتنسيق الحدئق 2217 .39 ــــ  3         فلسطين والقضية الفلسطينية 0205 .23 6103،2110 3 مبادئ الري والصرف  2213 .7
 2215 3 النباتات الطبية والعطرية 2438 .40 ــــ  3                          علم الحيوان 2102 .24 ــــ  3                   الحاسوب  0102 .8
 6131،6221 3 المبيدات السمية 2439 .41 2215 3 اشجار الفاكهة 2324 .25 ــــ            3       مبادئ االحصاء 0103 .9

  3 6131               كيمياء حيوية 6221 .42 2215 3 وات االخضر  2427 .26 ــــ    3                 تاريخ القدس 0104 .10
 2101 2 الضارة و النيماتودا األعشاب 2219 .43 2110 2 استصالح االراضي  2411 .27 ــــ   4المساحة والرسم الهندسي  1123 .11

 مختبر     +  كيمياء تحليلية 15B6222 .44 ــــ 2 ق واإلرشاد الزراعيالتسوي  2 0113 28. 2430        )2(اللغة االنجليزية  0114 .12
 

3 
6124 

 2317 2 الفطريات 16B2442 .45 ــــ         3)                         3(رياضيات  6103 .29 2110 2 التربة  خصوبةاالسمدة و  2214 .13

 2317 2 الفيروسات النباتية 23B2443 .46 ــــ  3فيزياء عامة                             6114 .30 2101 2 مبادئ االنتاج النباتي 2215 .14

 2215 3 علم الحشرات   1 6114 47. 2321                     مختبر فيزياء عامة   2 0111 31. 6116          )2(اللغة العربية  0112 .15

 مشروع التخرج 2499 .48 ــــ 2 الزراعة في فلسطين  3 0103،0102 32. 2428طرق االحصاء بالحاسوب 1185 .16
4 

0103،0204  
 نهاء المستوى الثالثإ

          
        ساعات) 6(مقررات تاسيسية اختيارية  .) 2(

 17B3 ـــــ
18B الوطن العربي و  التحديات

 المعاصرة
19B0409 

20B7. 9 ـــــB3 12 ـــــ .4 0300 الحضارات البشرية ومنجزاتهاB3  13 اإلسالميةالثقافةB0206 1. 

 .2 0211 )1(اللغة الفرنسية  10B3 ـــــ .5 0307 التعايش مع التكنولوجيا 3 ـــــ .8 5336 التربية الوطنية 3 ـــــ
 3 ـــــ .9 0306 المسؤولية المجتمعية 3 ـــــ

14B21 اإلسالمية ةالحضارة العربيB0308 6. 0211 11B3  3 0212 ) 2(اللغة الفرنسية. 

  كليةفي ال أساسيرر تدل على مق اإلشارةهذه                                .  من مقررات الجامعة خارج تخصصه طالبيختارها ال معتمدة  ساعات) 6(مقررات حرة  .) 3(
                                                          كليةهذه اإلشارة تدل على مقرر تأسيسي في ال 
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