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تخصص اإلدارة  /المىارد الطبيعيت والبيئت الذراسيت لمنح درجت المبجستير فيالخطت 

 المتكبملت للمىارد الطبيعيت

 
هن كليخ الذراسبد الؼليب  اإلدارح الوتكبهلخ للوىارد الطجيؼيخ  تخظض/ خ الوىارد الطجيؼيخ والجيئتونخ درجخ الوبجستيز في 

 في جبهؼخ الؼلىم والتكنىلىجيب األردنيخ شزيطخ هب يلي:

 

س الؼوذاء ثقزار رقن ــالتقيذ ثبلشزوط الونظىص ػليهب في تؼليوبد ثزنبهج الوبجستيز في الجبهؼخ الظبدرح ػن هجل.1

 .م 8/8/2006( ثتبريخ 492/2006)

 

 خ:هسبر الزسبل( سبػخ هؼتوذح ثنجبح في 34) إتوبم. 2

 
 معتمذة كمب يلي: بث( سبع10المتطلببث اإلجببريت ويخصص لهب ) .1

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز ورقم المسبق

 3 الطجيؼيخ ههبراد كويخ في اإلدارح الوتكبهلخ للوىارد  170هط 

 3 الجيئخ الوتكبهلخ  712هط 

 3 اد اإلدارح الوتكبهلخادو 714هط 

 1 نذوح 791هط 

 
 : ( سبعت معتمذة من المسبقبث التبليت*15المتطلببث االختيبريت ويخصص لهب ) .2

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز ورقم المسبق

 3 الحفظ الجيئي 734هط 

 3 إدارح النظبم الجيئي 745هط 

 3 إدارح هسبقط الويبه 755هط 

 3 وىارد الوبئيخإدارح ال 756هط 

 3 إدارح األراضي 759هط 

 3 الجيئخونىػيخ التزثخ  760هط 

 3 التلىث الجيئي 764هط 

 3 الىػي الؼبم والوشبركخ 767هط 

 3 ػلن االجتوبع الجيئي 769هط 

 3 التخطيط اإلستزاتيجي وتطجيقبتو 773هط 

 3 تحليل نظن ونوذجخ الوحبكبح  776هط 

 3 وىارد الطجيؼيخهسخ وهزاقجخ ال 778هط 

 3 انظوخ الوؼلىهبد الجغزافيخ واالستشؼبر ػن ثؼذ 783هط 

 3 الوخلفبد والجيئخ  785هط 

 3 النوذجخ االقتظبديخ وتحليل القزاراد 786هط 

 3 هىاضيغ خبطخ 788هط 

 3 تطجيق ههني 790هط 

 
( هن ثزاهج أخزي لهب ارتجبط 800أو 700ــىي )( سبػبد هؼتوذح هـــن هستــــــ3* ويجىس للطبلت دراسخ هب ال يشيذ ػن )

 ثخطتو الذراسيخ لن يذرسهب سبثقب ثقزار هن ػويذ الذراسبد الؼليب ثنبء ػلً تىطيخ لجنخ القسن.
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 ( سبعبث معتمذة9( بىاقع )799إعذاد وتقذيم الرسبلت ) مط  .3

 السبعبث المعتمذة اسم المسبق رمز ورقم المسبق

 9 رسبلخ هبجستيز أ 799

 6 رسبلخ هبجستيز ة 799

 3 رسبلخ هبجستيز ج 799

 0 رسبلخ هبجستيز د 799
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 وصف المسبقـــبث

 
 ظري(ن ةساعات معتمد 3) مهارات كمية في اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية :710مط 

لومات المتعلقة بالموارد التطبٌقٌة المتبعة فً تحلٌل المع اإلحصائًوطرق التحلٌل  مبادئهذا المساق مقدمة فً  ٌوفر
المعلومات وطرق وصفها، توزٌع البٌانات، تحوٌل  أنواعالطبٌعٌة.  وٌشتمل هذا المساق على المواضٌع التالٌة: 

 المتعددة، تحلٌل االنحدار الخطً وغٌر الخطً، عرض النتائج. المقارناتالمعلومات، اختبار النظرٌات، تحلٌل التباٌن، 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3ملة ): البيئة المتكا712مط 

ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد صانعً القرار بالمعرفة الالزمة عن بٌئة الموارد الطبٌعٌة وتشمل المواضٌع التالٌة: 
أساسٌات علم البٌئة، مكونات ووظائف النظام البٌئً، دراسة أنماط التوزٌع المكانً والزمانً للمجتمعات النباتٌة/ األنظمة 

 لمناظر الطبٌعٌة، التعاٌش النباتً، أنماط اإلخالل البٌئً، بٌئة المناظر الطبٌعٌة والمناطق االحٌائٌه العالمٌة.البٌئٌة/ ا

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: أدوات اإلدارة المتكاملة )714مط 

عالة للموارد الطبٌعٌة. ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطلبة باألدوات األساسٌة لإلدارة الكمٌة والنوعٌة للوصول إلى إدارة ف
 ٌتضمن هذا المساق دراسة المهارات اإلدارٌة، نماذج اتخاذ القرار، وطرق األمثلة المتعلقة بالموارد الطبٌعٌة.

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: الحفظ البيئي )734مط 

على مستوى الجٌن والفرد  ٌركز هذا المساق على تطبٌقات العلوم الحٌاتٌة فً اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنوع الحٌوي
والعشٌرة والنوع والمجتمع والمسكن والنظام البٌئً. هذا المساق سٌدرس بسٌاقات مختلفة كالتطور الحٌوي ودٌنامٌكٌة 
المجتمعات والدٌموغرافٌا وطرق اإلنتشار الجٌنً والتفاعالت البٌئٌة والتغٌرات العالمٌة للمناخ.)المتطلب السابق: مط 

 كاملة(البٌئة المت 712

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: إدارة النظام البيئي )745مط 

ٌهدف هذا المساق الى تقدٌم مبادئ االدارة للنظام البٌئً ومقارنتها بنماذج مختلفة من االدارة التقلٌدٌة للمختصٌن وصناع 
تصادٌة وطرق تفاعلها. وٌشمل هذا القرار وذلك بهدف تلبٌة االحتٌاجات المعرفٌة لهم من العوامل البٌئٌة واالجتماعٌة واالق

المساق المواضٌع التالٌة: المبادئ البٌئٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة الدارة النظام البٌئً ، تطور ادارة الموارد الطبٌعٌة ، 
لب السابق: )المتط واالسالٌب االستراتٌجٌة والتقٌٌم الدارة النظام البٌئً دور المجتمعات االنسانٌة فً تطور النظام البٌئً ،

 ).البٌئة المتكاملة 712مط 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: إدارة مساقط المياه )755مط 

ٌركز هذا المساق على الحصاد المائً، استخدام نظام المعلومات الجغرافٌة فً الهٌدرولوجً، العالقه بٌن الغطاء األرضً 
قٌاس سرعة المٌاه الجارٌة ، ادارة استراتٌجٌات و الجرٌان السطحً ، خصائص األحواض المائٌه ، مصادر التلوث ، 

المحافظة على المٌاه ،الطرق المثلى الدارة مساقط المٌاه ، الحلول و الخطط الالزمة للمحافظة على المساقط المائٌة ، تاثٌر 
 العوامل السٌاسٌه ، االجتماعٌه، القانونٌة ، االقتصادٌة على ادارة المساقط المائٌة .

 
 (ثالث ساعات عملي ،ساعتان نظري :ةساعات معتمد 3المائية ) المواردة : إدار756مط 

فً  المٌاهٌحتوي المساق على المواضٌع التالٌة: أساسٌات نوعٌة المٌاه وادارتها، تحلٌل ومراقبة و نوعٌة المٌاه، دورة 
المٌاه، إدارة نوعٌة المٌاه، القوانٌن رتها، العرض والطلب على االطبٌعة )الهٌدرولوجٌة( ، معالجة المٌاه واستخداماتها واد

 .التً تخص توزٌع المٌاه فً األردن، قضاٌا المٌاه والخطط المستقبلٌة لموارد وحقوق المٌاه

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: إدارة األراضي )759مط 

، كما ٌتناول المساق ٌركز هذا المساق على المفاهٌم األساسٌة فً استعماالت األراضً ومعاٌٌر إدارة األراضً الفاعلة
 االجتماعًتحلٌل وتقٌٌم استعماالت األراضً وتدهورها من النواحً الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والتصحر باإلضافة إلى البعد 

 إلدارة األراضً واالقتصادي والتراثً

 
 (نظري ةساعات معتمد 3) ونوعية البيئة : التربة 760مط 

البٌئٌة للتربة و النبات و الماء.  تمراجعة لمبادئ علم التربة و الهٌدرولوجٌا و كٌمٌاء الجو. تصنٌف الملوثات. الفحوصا
العناصر الغذائٌة و المخلفات. تلوث  إدارةتدوٌر العناصر الغذائٌة والبٌئة. الملوثات العضوٌة و الغٌر عضوٌة فً البٌئة. 

 التربة.الملوثات من  استخالصالتربة و 
 



 4 

 (نظري ةساعات معتمد 3: التلوث البيئي )764مط 
ٌلبً هذا المساق احتٌاجات صانعً القرار لفهم مسائل التلوث والطرق الفعاله الضرورٌة لتقلٌل تأثٌرها على البٌئة. ٌبحث 

 الجته.المساق فى المسائل التالٌه: طبٌعة ومصادر التلوث، تحلٌل التلوث وتقدٌر حجمه، ادارة التلوث ومع

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: الوعي العام والمشاركة )767مط 

تخطٌط برامج التوعٌة والمشاركة الشعبٌة. أفاق التعاون بٌن المؤسسات الفاعلة )الحكومات والمنظمات غٌر الحكومٌة 
طاع العام والخاص، وقطاع األعمال والمجتمعات المحلٌة )فً تنسٌق وإدارة قضاٌا الموارد الطبٌعٌة، الشراكة بٌن الق

تقنٌات وطرق المشاركة الشعبٌة، رصد االحتٌاجات وتحدٌد المشكلة، تحدٌد األهداف، القوة والتأثٌر، تنفٌذ ومتابعة وتقٌٌم 
 .البرنامج

 
 (نظرية ساعات معتمد 3: علم االجتماع البيئي )769مط 

ان والبٌئة، والتعرٌف بمناهج وموضوعات علم االجتماع التبادلٌة بٌن اإلنس –ٌتناول هذا المساق دراسة العالقة التفاعلٌة 
البٌئً، إضافة إلى فهم تأثٌر اإلنسان على البٌئة وعلى المشكالت البٌئٌة الناتجة عن النشاطات الصناعٌة واالقتصادٌة 

 .ة المجتمعٌةواالجتماعٌة لإلنسان، و دراسة التأثٌرات االجتماعٌة على اتخاذ القرارات، والسٌاسة العامة، و المشارك

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: التخطيط اإلستراتيجي وتطبيقاته )773مط 

هذا المساق ٌهدف إلى تزوٌد صناع القرار بالمفاهٌم األساسٌة للتخطٌط اإلستراتٌجً مع التركٌز على بناء وتطبٌق الطرق 
 القٌادة المختلفة. اإلستراتٌجٌة إلدارة الموارد الطبٌعٌة فً المؤسسات المركبة متضمناً مجاالت

 
 (ثالث ساعات عملي ،ساعتان نظري :ةساعات معتمد 3: تحليل نظم ونمذجة المحاكاة )776مط 

ٌغطً هذا المساق أساسٌات ومنهجٌة النمذجة والمحاكاة، وخاصة تحلٌل النظم والمحاكاة فً الموارد الطبٌعٌة والبٌئة مع 
 اة، وضع الفرضٌة وبناء النموذج، منظور النظم.التركٌز على تطوٌر وتقٌٌم واستخدام نهج المحاك

 
 (ثالث ساعات عملي ،ساعتان نظري :ةساعات معتمد 3: مسح ومراقبة الموارد الطبيعية )778مط 
 األسسللموارد الطبٌعٌة والتً تعتبر  األساسٌةهذا المساق الخبرة العملٌة المطلوبة فً تحصٌل القٌاسات والمسوحات  ٌوفر

و التخطٌط  اإلدارةلٌة مراقبة هذه الموارد. وٌشتمل هذا المساق على المواضٌع التالٌة: دور المسوحات فً الرئٌسٌة فً عم
المراقبة)المتطلب السابق: مط  أنظمة، حجم العٌنة والكلفة االقتصادٌة، تخطٌط المسوحات، طرق القٌاس، االستراتٌجً

 ).البٌئة المتكاملة 712ٌة و مط مهارات كمٌة فً اإلدارة المتكاملة للموارد الطبٌع :710

 
 (ثالث ساعات عملي ،ساعتان نظري :ةساعات معتمد 3عن بعد ) االستشعارو  : أنظمة المعلومات الجغرافية783مط 

 االستشعارسٌزود هذا المساق الطلبة بالمهارات االساسٌة المطلوبة لفهم واستخدام أنظمة المعلومات الجغرافٌة وتقنٌات 
فعالة للموارد الطبٌعٌة. وٌشتمل هذا المساق على المواضٌع التالٌة: طرق تحصٌل المعلومات  إدارة كأدواتعن بعد 

، عرض البٌانات ورسم الخرائط ، تحلٌل  المكانٌةالبٌانات  أنواع،  اإلحداثٌاتالخرائط ونظم  إسقاطاتالرقمٌة وغٌرها، 
الصور الرقمٌة  إعدادالحراري والكهرومغناطٌسً ،  شعاعاإل،  المكانٌةالتضارٌس، الصور الجوٌة وتفسٌرها، استنباط 

 وتصنٌفها.

 
 (نظري ةساعات معتمد 3)  المخلفات والبيئة: 785مط 

ٌزود هذا المساق الطالب بالقدره على فهم اساسٌات علم المخلفات وتفاعالت المخلفات وأثرها على البٌئه.  تشمل س
المخلفات ومراقبتها، االستراتٌجٌات المحلٌه واالقلٌمٌه  والدولٌه الداره  المواضٌع المطروحه: انواع المخلفات،  انتاج

المخلفات، تفاعالت المخلفات مع البٌئه، دور الحكومه، المنظمات االهلٌه، القطاع الخاص، والمجتمع فً تقلٌل المخلفات 
 ومعالجتها. 

 
 (نظري ساعات معتمد 3) االقتصادية: النمذجة 786مط 

وتطبٌقاتها فً إدارة الموارد  االقتصادٌةوطرق النمذجة  االقتصادٌةهدف إلى تزوٌد صناع القرار بالمبادئ هذا المساق ٌ
 االقتصادي ، تقٌٌم السٌاسات وتحلٌل أخطار اتخاذ القراراتاالقتصادٌةالطبٌعٌة. ٌتضمن هذا المساق بناء النماذج 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: مواضيع مختارة )788مط 

فً مجال الموارد الطبٌعٌة والتً لم تغطى فً المساقات األخرى. ٌتم تطوٌر هذا  مختارةطً هذا المساق مواضٌع ٌغ
المساق من قبل عضو هٌئة التدرٌس فً القسم أو أي قسم آخر فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا أو من قبل أساتذة زائرون 

 من خارج الجامعة على المستوى المحلً أو الدولً.
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 (ساعة معتمدة: تطبيق مهني )790ط م

القطاعات العامة أو الخاصة أو غٌر الحكومٌة والتً تعنى بإدارة الموارد  إحدىٌلتحق الطالب بعمل مهنً تطبٌقً لدى 
الطبٌعٌة. حٌث ٌقوم الطالب بدراسة مشكلة تعانً منها المؤسسة المستضٌفة فً إدارة الموارد عن طرٌق ربط النظرٌات 

 ٌمكن أن ٌكون هذا العمل نواة لبحث رسالة الماجستٌر.  بالتطبٌق، و

 
 (ساعة معتمدة: ندوة )791مط 

مناقشة وإلقاء ندوات فً المواضٌع المعاصرة المهمة فً مجال الموارد الطبٌعٌة )مثل موارد الطاقة البدٌلة والمتجددة، 
اعة المستدامة، التكنولوجٌا الحٌوٌة وغٌرها من التغٌر المناخً، مصادر المٌاه، المٌاه والبٌئة، إدارة المخلفات، الزر

للتحدٌات الراهنة التً  أوسعالمواضٌع الهامة، حٌث ٌتفاعل الطلبة مع العاملٌن فً إدارة الموارد الطبٌعٌة لتكوٌن فهم 
 تتعلق بإدارة الموارد الطبٌعٌة على المستوى الوطنً واإلقلٌمً والدولً.

 
 (ةتمدساعات مع 9 –: رسالة )صفر 799مط 

على الطالب المقبول فً هذا البرنامج العمل على تحدٌد مشكلة محتملة لها عالقة باإلدارة المتكاملة للموارد الطبٌعٌة من 
الماجستٌر والدفاع بنجاح عنها حسب تعلٌمات كلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة  أطروحةخالل إجراء البحث العلمً وكتابة 

 .العلوم التكنولوجٌا األردنٌة

 
 


