
 
 آلية العلوم

 قسم علوم األرض والبيئة
  تخصص العلوم البيئية–الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في علوم األرض والبيئة 

 مسار الرسالة 
   
   

   -:يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج: أوال
قة ذو عال  خصصتأن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في علوم األرض والبيئة أو في أي  .١

                                     .يوافق عليه القسم 
  .  مجلس التعليم العاليات وفق قرار  اللغة األجنبية  اجتياز امتحان ٢ .٢

   
  -:مسـار الرسالــة بعد إتمام المتطلبات اآلتية/تمنح درجة الماجستير في العلوم البيئية : ثانيا

  .2011لسنــة ) 3(ت برنامج الماجستير رقــم استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليما .١
  .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنـة الدراسـات العليـا في القسم .٢
  -:فما فوق والنجاح فيها موزعة آما يأتي) ٦٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) 24(دراسة ما ال يقل عن  .٣

  
     :وهيساعة معتمدة ) ١٥: (مساقات إجبـارية  -أ 

   
ز ورقم رم الرقم

 المساق
الساعات  اســـم المســــاق

 المعتمدة
الفصل الذي 

 يطرح به المساق
  االول ٣ ١نظم بيئية  ٦٠١ب .ع            .١
  الثاني  ٣  ٢نظم بيئية   ٦٠٢ع ب              ٢ 
  االول ٣ اإلدارة البيئية ٦٠٣ب .ع            ٣ 
  الثاني ٣ التلوث البيئي ٦٨٢ب .ع            ٤ 
  الثاني+االول ٣ تحليل البيانات وتصميم التجارب ٦٠٦حص             ٥ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  



  
  :التالية  معتمدة يختارها الطالب من المساقاتاتساع) ٩ ( ويخصص لهامساقات اختيارية  -ب 

ختلفة على ان ال يختارها الطالب من مساقات الماجستير التي تطرح لهذا التخصص ومن اقسام آلية العلوم الم
ساعات معتمدة وذلك حسب ما تقرره لجنة الدراسات ) ٣(يزيد ما يسجله الطالب من اقسام آلية العلوم على 

  .العليا للطالب في القسم
  

رمز ورقم 
 المساق

الساعات  اســـم المســــاق
 المعتمدة

 ٣  في الدراسات البيئيةالكمبيوترتطبيقات  ٦٠٤ب .ع
 ٣ ةحماية البيئ ٦١١ب .ع
 ٣ بيئة المياه العذبة ٦١٤ب .ع
 ٣ األنظمة البيئية لخليج العقبة ٦١٥ب .ع
 ٣ علم السموم والطفرات  ٦٣١ب .ع
  ٣  طرق التحليل االلي في العلوم البيئية   ٦٣٢ب .ع

  ٣  بيئيةالسياحة ال  ٦٤٢ع ب 
 ٣ علم التربة  ٦٥١ب .ع
 ٣ علم المحيطات ٦٥٢ب .ع
 ٣ بيئات العصر الرباعي ٦٥٣ب .ع

  ٣  تقييم االثر البيئي  أ ٦٥٨ع ب 
 ٣ معالجة المياه والمياه العادمة ٦٥٩ب .ع
 ٣ نظم المعلومات الجغرافية ٦٦٠ب .ع
 ٣ تنظيم واستخدامات األراضي ٦٦١ب .ع
 ٣ مشاآل البيئة في الشرق األوسط ٦٨٠ب .ع
 ٣ النفايات الصلبة ٦٨٨ب .ع
 ٣ الهندسة البيئية ٦٨٩ب .ع
 ٣ ات خاصة في البيئةموضوع  أ٦٩٢ب .ع

  ٣   المتقدماالستشعار عن بعد  أ ٦٤٣ع ج 
  ٣  جيولوجيا وبيئة الصحراء  أ٦٤٤ع ج 
  ٣  متقدم/ الجيولوجيا البيئية    ٦٥٠ع ج 
  ٣  الجيولوجيا الزراعية  أ٦٥١ع ج 
 ٣ جيولوجيا المياه التطبيقي المتقدم أ٦٥٢ج .ع
 ٣ الجيولوجيا الهندسية المتقدمة ٦٥٣ج .ع
 ٣ الجيوآيمياء البيئية أ٦٧٠ج .ع

  ٣  جيوآيمياء النظائر  أ٦٧١ع ج 
  ٣  متقدم/ جيوآيمياء المياه  أ٦٧٤ع ج 
 ٣ جيوآيمياء بحرية  ب٦٧٥ج .ع
  ٣  بيئيةالهندسية والجيوفيزياء ال   ٦٧٧ج  .ع
 ٣ ل زعلم الزال أ٦٧٨  ج.ع

  ٣  نباتات وحيوانات االردن   ٦٢٠ب 
  ٣  علم حبوب اللقاح  ٦٢٣ب 
  ٣   الطحالبعلم  ٦٢٨ب 
  ٣  البيئة والحياء الدقيقة  ٦٣٠ب 
  ٣  الصحة البيئية  ٦٣٧ب 
  ٣  متقدم/ علم البيئة   ٦٤١ب 
  ٣  البيئة البحرية  ٦٧١ب 
  ٣  طرق الفصل التحليلية  ٦٣١ك 
  ٣  آيمياء البيئة  ٦٥٢ك 
  ٣  فيزياء النفايات المشعة وادارتها  ٦٤٠ف 



   
    
  
  
  
  
  

المتطلبات السابقة ألي مساق تعتمد على الطالب في درجة البكالوريوس وذلك حسب ما تحدده لجنة : مالحظات 
  .الدراسات العليا 

   . وال يجوز الجمع بينهما٦٨١  ن ح تكافئ  ٦٦٠ب . ع علما بأن 
  
  

ساعات معتمدة ) ٩(ويخصص لها . والنجاح بامتحان مناقشتها) ٦٩٩ب .ع(إعداد رسالة الماجستير  .٤
  :يليويظهر مساق الرسالة ألغراض التسجيل آما 

  
  
  

   
  

  ٣  فيزياء البيئة  أ٦٤٥ف 
  ٣  المشعةفيزياء المواد   ٦٤٦ف 
  ٣  اقتصاديات البيئة  ٦٣١ق 

  ٣  نظم المعلومات الجغرافية  ٦٨١ن ح 

 الفصل الذي يطرح فيه المساقعدد الساعات اسم المساقرمز ورقم المساق الرقم
 جميع الفصول صفر الرسالة أ٦٩٩ب .ع ٠١
 جميع الفصول ٣ لرسالةا ب٦٩٩ب .ع ٠٢
 جميع الفصول  ٦ الرسالة ج٦٩٩ب .ع ٠٣
 جميع الفصول  ٩ الرسالة  د٦٩٩ب .ع ٠٤


