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3Bرقم المقرر الرقم 
4Bرقم المقرر الرقم متطلب سابق م.س اسم المقرر 

5B0 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 كيمياء عامة             6124 .33 ــــ 3 ــــ 

  1 7B6124مختبر كيمياء عامة       6125 .34 ــــ           3علم النبات  2101 .18 ــــ  2    )        1(اللغة العربية  0111 .2
 2 )1(تدريب عملي  2327 .35 ــــ 2 التعاون واالقراض الزراعي 2429 .19 ــــ  2  )      1(اللغة االنجليزية  0113 .3

8Bــــ 
     2 6124كيمياء عضوية 6131 .36 ــــ 2 التسويق واالرشاد الزراعي 2430 .20 6124 3 مباديء علم التربة  2110 .4
.9B4101 37 3 الريادة وادارة األعمال الصغيرة 4302 .21 ــــ 3 التنمية المستدامة 2311 .5  ــــ 3 ادارة المؤسسات االجتماعية 3313 
 0204 2 مشكالت ادارة التنمية 3413 .38 ــــ 3 اقتصاديات االراضي واستعماالتها 2464 .22 ــــ 3 التغير االجتماعي 3214 .6
 ــــ 2 العمل الجماعي التطوعي 3316 .39 ــــ  3فلسطين والقضية الفلسطينية         0205 .23 2110 2 استصالح االراضي  2411 .7
  3 6131كيمياء حيوية            6221 .40 ــــ  3علم الحيوان                           2102 .24 ــــ   3الحاسوب                    0102 .8
 3 مبادئ االدارة 4101 .41 ــــ 3 تحليل وتقييم المشاريع 4441 .25 ــــ   3      مبادئ االحصاء          0103 .9

17Bــــ 
  3 6124،6125كيمياء تحليلية            18B6222 .42 3212 2 التشريعات التنظيمية والتنمية الريفية 2465 .26 ــــ    3   تاريخ القدس               0104 .10

 ــــ 3 )1(مبادئ االقتصاد   19B4121 .43 _____ 2 إدارة المزارع 2431 .27 ــــ   4المساحة والرسم الهندسي  1123 .11
 ــــ 3 )1(مبادئ المحاسبة  20B4131 .44 ــــ 2 البيئة والتنمية  2 0113 28. 2469)          2(اللغة االنجليزية  0114 .12
المجتمع الريفي والحضري  3212 .13

 والبدوي
 4121 3 االقتصاد الزراعي 27B4223 .45 ــــ         3)                         3(رياضيات  6103 .29 ــــ 3

 2327 3 )2(تدريب عملي  2444 .46 ــــ  3فيزياء عامة                             6114 .30 ــــ 3 التخطيط االقليمي والتنمية الريفية 2463 .14

  10B4 0103،0102 مشروع التخرج  1 6114 47. 2499مختبر فيزياء عامة                         2 0111 31. 6116)          2(اللغة العربية  0112 .15
 انهاء المستوى الثالث

  4101 3 إدارة الموارد البشرية ومؤشرات تنميتها  3 0103،0102 32. 4201طرق االحصاء بالحاسوب 1185 .16

        ساعات) 6(مقررات تاسيسية اختيارية  .) 2(

 21B3 ـــــ
22B الوطن العربي و  التحديات

 المعاصرة
23B0409 

24B7. 11 ـــــB3 14 ـــــ .4 0300 الحضارات البشرية ومنجزاتهاB3  15 اإلسالميةالثقافةB0206 1. 

 .2 0211 )1(اللغة الفرنسية  12B3 ـــــ .5 0307 التعايش مع التكنولوجيا 3 ـــــ .8 5336 التربية الوطنية 3 ـــــ
 3 ـــــ .9 0306 المسؤولية المجتمعية 3 ـــــ

16B25 اإلسالمية ةالحضارة العربيB0308 6. 0211 13B3  3 0212 ) 2(اللغة الفرنسية. 

 كليةفي ال أساسيتدل على مقرر  اإلشارةهذه                   . همن مقررات الجامعة خارج تخصص طالبيختارها ال معتمدة  ساعات) 6(مقررات حرة  .) 3(

 اسم المقرر م.س متطلب سابق
رقم 
 المقرر

 راسم المقر 1B م.س متطلب سابق الرقم28B رقم المقرر اسم المقرر م.س متطلب سابق الرقم
رقم 
 المقرر

26Bالرقم 
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