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 لمرحمة البكالوريوس الالئحة الداخمية

 لساعات المعتمدةلنظام اوم الزراعية طبقًا مفي الع 

 كمية الزراعة بدمنيورب 

******** 

 اٞٔلانجبة 

 سعبنخ انكهٛخ ٔألغبيٓب انؼهًٛخ 

 عبد انؼهًٛخَٔظبو انمجٕل ٔانذس

***** 

 :مقدمة
 Visionالرؤية  -أ 

تسعى كمية الزراعة بدمنيور إلى أف تصبح خبلؿ العقد القادـ مف بيف المؤسسات التعميمية 
واألكاديمية المتميزة والمعترؼ بيا فى التعميـ والبحث العممي وتنمية المجتمع في المجاالت الزراعية 

 .عمى المستوى المحمى واالقميمىلمستقبمية لمتنمية المستدامة المختمفة لمواجية التحديات الحالية وا

 Missionرسالة الكمية  -ب
بتحقيؽ التميز فى برامجيا الدراسية إلعداد كمية ال فى إطار رسالة جامعة اإلسكندرية تمتـز

قميميَا وعمى اإلسياـ فى تطوير قطاع ال زراعة خريجيف وباحثيف زراعييف قادريف عمى المنافسة محميًا وا 
 .وتنمية المجتمع والحفاظ عمى البيئة المحيطة ومواكبة التطورات العممية

  Objectives األىداف -جـ 
خريج  إلعدادتطوير برامج تعميمية مواكبة لمتطورات العممية ودعـ سبؿ تنفيذىا لتوفير الفرصة  -1

 في الزراعي القطاع فيمتميز قادر عمى المنافسة والمساىمة الفعالة فى تطوير االستثمار 
 .العمميوالبحث  اإلنتاجمجاالت 

لممشاكؿ الزراعية الموجودة بالبيئة المحيطة وتدرج أىميتيا  Databaseقاعدة بيانات  إعداد -2
 .ووضع الحموؿ المناسبة ليا بالتعاوف مع الجيات البحثية المختمفة

خبرات العامميف فى  نظاـ لمتعميـ المستمر لنشر المعرفة العممية الزراعية لضماف تطوير إعداد -3
وقدرتيـ عمى تطبيؽ تمؾ الخبرة فى عمميـ لرفع كفاءة  العمميوالبحث  الزراعي اإلنتاجمجاالت 

 .الزراعة والريؼ ميةواتخاذ القرار فى كافة المجاالت المرتبطة بتن األداء

ـ والبحث فى مجاالت التعمي األداءة ونشر ثقافة الجودة والتقويـ لضبط وتطوير بعنظـ المتا إنشاء -4
 .وخدمة المجتمع وتنمية البيئة العممي
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 .التخصصات المشتركة إطارفى  ميمالع البحثتكويف منظومة متكاممة لممارسة  -5

 

 (:1)مادة 
 :جامعة اإلسكندرية من ثمانية أقسام أكاديميةتتكون كمية الزراعة بدمنيور 

 الكود القسم م

 11 قسـ الموارد الطبيعة واليندسة الزراعية  1

 12 قسـ االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية 2

 13 قسـ عموـ وتكنولوجيا األغذية واأللباف 3

 14 قسـ أمراض النبات 4

 15 قسـ اإلنتاج الحيواني والداجنى 5

 16  وقاية النباتقسـ  6

 17 قسـ البساتيف  7

 18 قسـ المحاصيؿ 8

 
 (:2)مادة 

يمنح مجمس جامعة و ( عموـ) تقبؿ الكمية طبلب الثانوية العامة أو ما يعادليا مف القسـ العممي 
كمية الزراعة بدمنيور درجة البكالوريوس فى العمـو الزراعية فى مجمس بناءًا عمى طمب  اإلسكندرية

 :عمى النحو التالىوذلؾ الرئيسية البرامج أحد 
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 :البرامج الرئيسية -
 النباتي                                                                         اإلنتاج  -1

                                                     البساتيف 
 المحاصيؿ 

 اإلنتاج الحيواني والداجنى                                                                 -2
 لحيواني والسمكياإلنتاج ا 
 إنتاج الدواجف 

 تكنولوجيا األغذية واأللبان                                                                 -3
 تكنولوجيا األغذية 

 تكنولوجيا األلباف 
 وقاية النبات                                                                             -4

 كيمياء وسمية المبيدات 

  الحشرات االقتصادية 

 أمراض النبات 
 العموم االقتصادية واالجتماعية  الزراعية                                                   -5

  االقتصاد الزراعي 

 التنمية الريفية 

 اإلرشاد الزراعي 
                                     االراضى والمياه                                      -6

 :(3)مادة 
الدراسية لمرحمة  اتمقرر ال (52 رقـ جدوؿ إلى 1رقـ  مف جدوؿ)توضح الجداوؿ المرفقة  

يتـ ترقيـ و  مقررالبكالوريوس وعدد الساعات النظرية والدروس التطبيقية والساعات المعتمدة لكؿ 
 :عمى النحو التالي اتمقرر ال
 .أرقاـ ةمف خمس مقررلايتكوف رقـ  -
 .مقرريدؿ عمى الرقـ المسمسؿ لم( 99إلى21مف أحاد وعشرات) الرقـ األوؿ والثاني مف اليميف  -

 .يدؿ عمى المستوى مف األوؿ إلى الرابع( 422إلى  122مف  مئات) الرقـ الثالث مف اليميف 
 مقررديمى القائـ بتدريس الاالكا القسـكود يدؿ عمى ( ؼالأآلآالؼ وعشرات )الرقـ الرابع والخامس 

 (.1مادة )
 اتمقرر  ياولكن أكاديميأو قسـ  عاـ ال يتبع برنامج مقرر مقررالعمى أف ىذا ( 22)يدؿ الكود 
 .كمية أو جامعة
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 الباب الثاني
****** 

 نظام الدراسة وتقييم الطالب
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 الباب الثاني
*** 

 نظام الدراسة وتقييم الطالب

***** 

 :(4)مادة 
وـ الزراعية في مالدراسة بالكمية بنظاـ الساعات المعتمدة لنيؿ درجة البكالوريوس فى العتتـ   

كؿ فصؿ دراسي خمسة عشر الدراسة بة موزعة عمى أربع أعواـ أكاديمية ومدأربع مستويات دراسية 
التسجيؿ ويجوز لمجمس الكمية أف يقرر فصؿ دراسي صيفي ويكوف  بيا امتحاف تحريريقسبوعًا يعأ

 .ليذا الفصؿ الدراسي اختيارياً 

 :(5)مادة 
وىى تساوى محاضرة نظرية  مقررالساعة المعتمدة ىى وحدة قياس دراسية لتحديد وزف كؿ 

طواؿ الفصؿ  أو تطبيقات أو تدريبات معممية مدتيا ساعتاف فى األسبوعمدتيا ساعة فى األسبوع 
 (.أسبوع 15) الدراسي 

 :(6)مادة 
وفى  المستوى الثالث إلى برامج رئيسيةالدراسة بالمستوييف األوؿ والثاني عامة وتتفرع الدراسة فى 

 .توجيات فرعية داخؿ البرنامج أوبرامج رئيسية  إلىالمستوى الرابع 

 (:7)مادة 
 تدريب يومياً  اتساع ثمانىبواقع عدد  الميدانيبالتدريب الصيفي  ىالثان المستوىيكمؼ طبلب 

لمدة أربعة أسابيع يوميًا خبلؿ العطمة الصيفية، ويحدد مجمس الكمية فى نياية العاـ الجامعي أماكف 
 :التدريب ونظاـ توزيع الطبلب ونظاـ المتابعة حيث توزع الدرجات كاالتى 

 الدرجة عمى االمتحاف النيائي  مف% 42 
 عمى الحضور % 42 
 . عمى التقرير فى نياية التدريب% 22 

 (:8)مادة 
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قوافؿ الفى التخصصي والمشاركة الميدانى بالتدريب الصيفى  الثالث المستوىيكمؼ طبلب  
ولمدة  تدريبية يومياً ساعات  8بواقع  خبلؿ العطمة الصيفية تخصصوكؿ فى مجاؿ رشادية اإلزراعية ال

 :عمى النحو التالى، وتوزع درجات التقييـ أربعة أسابيع 
 .حسب رأى القسـ العممي (أو تحريري شفيي ) مف الدرجة عمى االمتحاف النيائي% 42 
 وتفاعمو فى التدريبلمحضور % 42 
 النيائيعمى  التقرير  22% 

 .خرجتأداء التدريب واجتيازه بنجاح قبؿ ال الراسبيفويجب عمى الطبلب  

 (:9)ادة م
بإعداد مشروع يسمى مشروع التخرج وىو ضمف  مجمس القسـ بناءًا عمى اقتراحيكمؼ الطالب  

ات التخرج عف طريؽ توزيع الطبلب عمى مشرفيف مف أعضاء ىيئة التدريس لتحديد المجػاؿ الػذي مقرر 
ويػتـ تقيػيـ رابػع ثاني مف المسػتوى الفصؿ الدراسي الالسيقوـ الطالب بإعداد المشروع فيو، ويتـ ذلؾ في 

الطػػػبلب فػػػى المشػػػروع مػػػف خػػػبلؿ لجػػػاف التقيػػػيـ التػػػي يشػػػكميا مجمػػػس القسػػػـ المخػػػتص بواقػػػع سػػػاعتيف 
 .معتمدتيف

 :(11)مادة 
 يكوف توزيع الطبلب عمى البرامج المختمفة بناءًا عمى اختيار الطالب وفقًا لتنسيؽ داخمي 

 .خذ رأى مجالس األقساـأمجمس الكمية بعد  يحدد قواعده
عة الدارسة فييا بحدد مجمس الكمية فى نياية كؿ عاـ دراسي البرامج التى يسمح لمطبلب بمتاوي

 .حتى يتـ فتحو أو توجو فرعى فى العاـ التالي وكذا أعداد الطبلب المقبوليف بكؿ برنامج

 :(11)مادة 
مييف يقوـ مجمس الكمية بتوزيع الطبلب المقيديف بالكمية عمى ىيئة التدريس كمرشديف أكادي 

ى استشاريًا، والطالب ىو بناءًا عمى توصيات لجنة شئوف التعميـ والطبلب ويعتبر رأى المرشد االكاديم
لمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس فى  ـ بالتسجيؿ فييا بناءًا عمى رغبتوالتي يقو  اتمقرر عف الالمسئوؿ 

 .والتوجيات الفرعية المختمفة العمـو الزراعية فى البرامج المختمفة

 (:12)ادة م
 فيالموضحة  البرامجوـ الزراعية في مالع فيلحصوؿ الطالب عمى درجة البكالوريوس يشترط 

 :ساعة معتمدة بنجاح موزعة كاالتى (142)مائة وأربعوف  ىذه البلئحة أف يقـو الطالب بدراسة
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  الثاني و لممستوييف األوؿ  ات األساسيةمقرر مف العامو ساعة معتمدة ( 63) وستوفثبلثة
)  الثانيالمستوى في  ات االختياريةمقرر مف الساعات معتمدة (  6) ست  اإلضافة إلىب

 (.متطمبات كمية
  مبرنامجل ات األساسيةمقرر مف ال( وحدات دراسية) ساعة معتمدة ( 46) ستة وأربعوف 

 .ساعة معتمدة في المستوى الرابع 2أساسي بواقع  مقررمشروع التخرج ك مقررشاممة 

 مبرنامجل االختياريةات مقرر مف ال( وحدات دراسية) ساعة معتمدة ( 21)وعشروف  واحد. 

  أسابيع بعد اجتيازه المستوى  4تدريبية يومية ولمدة يحصؿ الطالب عمى ثماف ساعات
الطالب عمى  أيضاً عاـ، كما يحصؿ  صيفي ميدانيوذلؾ تحت مسمى تدريب  الثاني

بعد اجتيازه ( ساعات يومياً ثماف ) أسابيع  4لمدة  تخصصي صيفي ميدانيتدريب 
 .المستوى الثالث بنجاح

الدراسية ات مقرر الفيما بعد في ىذه البلئحة ( 52 – 1مف جدوؿ ) وتوضح الجداوؿ المرفقة 
وعدد الساعات الزمنية األسبوعية لكؿ أو التوجو الفرعي البرنامج  اتمقرر وكذا لكؿ مف اإلعداد العاـ 

 .مقررت الدراسية لكؿ منيا مف محاضرات وتطبيقات والوحدا

 (:13)مادة 
وفى ضوء حدود أحكاـ ىذه البلئحة  فيالتي يختارونيا  اتمقرر ال فييتـ تسجيؿ الطبلب 

األسبوع السابؽ لبدء الدراسة لكؿ فصؿ دراسي ويقوـ مجمس  فيالكمية  فيجداوؿ التدريس المعمنة 
 مى اقتراح مف لجنة شئوف التعميـ والطبلبذلؾ بناءًا ع لتنفيذالكمية بوضع القواعد واإلجراءات البلزمة 

 .وتحديد الحد األدنى لعدد المقررات الدراسية التى يمكف أف يدرسيا الطالب في كؿ فصؿ دراسى

 (:14)مادة 
الميدانى التدريب  فيواالشتراؾ  النظرية والتطبيقيةيجب عمى الطالب حضور الدروس 

 %75ة عمى أال تقؿ نسبة الحضور عف مجمس الكميه قر وفقًا لمنظاـ الذي ي والقوافؿ الزراعية الصيفي
، ولمجمس الكمية بناءًا عمى طمب مجالس األقساـ المختصة مقرركؿ ساعات عمى األقؿ مف مجموع 

أف يحـر الطالب مف التقدـ لبلمتحاف كمو أو بعضو إذا لـ يستوفى نسبة الحضور المقررة وفى ىذه 
 وقبميحـر مف التقدـ لبلمتحاف فييا، إال إذا قدـ عذرًا  التي اتمقرر ال فيالحالة يعتبر الطالب راسبًا 
 .بعذر مقبوؿمجمس الكمية فيعتبر غائبًا 

 (:15)مادة 
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يمكف لمجمس الكمية بناءًا عمى اقتراح المرشد االكاديمى أف يسمح لمطالب باالنسحاب مف 
 ف بدء الفصؿ الدراسيأسبوعيف مخبلؿ  دراسي أخر مقرردراسي سجؿ فيو أو بالتسجيؿ فى  مقرر

 (Withdrewمنسحب ، ) لمطالب بتعبير  الدراسيويسجؿ ذلؾ فى السجؿ 

 (:16)مادة 
 مقررتعقد اختبارات دورية تقررىا مجالس األقساـ المختصة بواقع مرة واحدة عمى األقؿ لكؿ 
ف مدة خبلؿ الفصؿ الدراسي، ويعقد االمتحاف التحريري النيائي فى نياية الفصؿ الدراسي، وتكو 

 .الدراسة ساعتاف اتمقرر ي مف االمتحاف التحريري النيائي أل
خبلؿ فصمى  مقررالنيائية لكؿ الدرجة مف %  62ال تقؿ درجة االمتحاف التحريري عف 

 اتمقرر ويطبؽ نظاـ االمتحاف الشفوي فى نياية الفصؿ الدراسي لجميع ال الدراسة األوؿ والثاني،
% 32مف الدرجة النيائية لممادة، أما باقي الدرجة وىى % 12قع وتحسب درجة االمتحاف الشفوي بوا

فى نياية الفصؿ الدراسي  العممية ةمف الدرجة النيائية لممادة فتوزع عمى االمتحانات التطبيقي
التي ليس ليا تطبيقات عممية تكوف درجة االمتحاف  اتمقرر ، والوأنشطة فصميةواالمتحانات الدورية 

مف % 12واالمتحاف الشفوي % 22 الفصمية واألنشطةالدورية متحانات واال% 72التحريري ليا 
 .الدرجة النيائية

 :بأحد التقديرات التالية اتمقرر مف ال مقرريقدر نجاح الطالب فى كؿ : أوالً  (:17)مادة 
 Degreeالدرجة  Percentageالنسبة المئوية  GPAالنقاط  Gradالتقديرات 

A فأكثر% 95مف  4.2 )+(از ػممت
+
 

 A %95إلى أقؿ مف % 92مف  3.7 ازػممت
A %92إلى أقؿ مف % 85مف  3.4 (-)از ػممت

-
 

B %85إلى أقؿ مف %  82مف  3.2 )+(جيد جدًا 
+
 

 B %82إلى أقؿ مف % 75مف  2.8 جيد جداً 
C %75إلى أقؿ مف %  72مف  2.4 (+)د ػجي

+ 
 C %72إلى أقؿ مف % 65مف  2.2 جيد
D %65إلى أقؿ مف  62مف  1.6 )+(مقبوؿ 

+ 
 D %62إلى أقؿ مف % 55مف  1.3 مقبوؿ
D %55إلى أقؿ مف %  52مف  1.2 (-)مقبوؿ 

-
 

 F %52ـ أقؿ مف  2.2 راسب
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 (:18)مادة
  :الفصميحساب المعدل :أواًل 

ىو متوسط ما يحصؿ عميو الطالب مف نقاط فى المقررات التى درسػيا خػبلؿ الفصػؿ الدراسػي 
- :ثبلثة أرقاـ عشرية ويحسب كاالتى إلىالواحد ويقرب 

 (عدد الساعات المعتمدة لممقرر× حاصؿ ضرب نقاط كؿ مقرر دراسي ) مجموع                         
     = الفصميالمعدل 

  الدراسيحاصؿ جمع الساعات المعتمدة لمقررات الفصؿ                

كمـا يحسـب ( تقـدير التخـرج) ع مسـتويات ـــام لؤلربـــوكـذلك التقـدير الع GPAالتراكمـيدل ـالمعـ: ثانياً 
               :يمي

 (مقررعدد الساعات المعتمدة لكل ×  الحاصل عمييا الطالب فى كل مقرر عدد النقاط)مجموع                                      

 =                               (GPA)متوسط النقاط  
    إجمالي الساعات المعتمدة لمبرنامج                                                                    

 (:19)مادة 
سػػػاعة  26بعػػػد اجتيػػػازه بنجػػػاح عػػػدد  الثػػػانيإلػػػى المسػػػتوى  األوؿ ينقػػػؿ الطالػػػب مػػػف المسػػػتوى 

دة ثـ ينقػؿ ساعة معتم 63 عددمعتمدة وينقؿ مف المستوى الثاني إلى المستوى الثالث إذا اجتاز بنجاح 
كػػػؿ مػػػف  اتمقػػػرر وال يػػػدخؿ فػػػي تعػػػداد ىػػػذه ال سػػػاعة معتمػػػدة  98 عػػػددإلػػػى المسػػػتوى الرابػػػع إذا اجتػػػاز 

والتػػػػدريب الميػػػػداني الصػػػػيفي العػػػػاـ  ،(متطمبػػػػات جامعػػػػو)  المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة وحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف يفمقػػػػرر ال
 ىمسػػتو ال اتقػػرر مأدائػػو امتحانػػات إضػػافة إلػػى  فيػػو ويػػؤدى الطالػػب االمتحػػاف فيمػػا رسػػب والتخصصػػي
 .الذي قيد بو

 :(21)مادة 
وذلؾ فػى  انيػػػالثاألوؿ أو   ـ تخرج طبلب المستوى الرابع بعد إعبلف نتيجة الفصؿ الدراسيػػيت

، (12)الدراسػية التػي يػتـ تسػجيميا مػع مراعػاة أحكػاـ المػادة رقػـ ات مقرر حالة نجاح الطالب في جميع ال
فانػػػو يمكنػػػو التقػػػدـ  سػػػاعات معتمػػػدة 6بحػػػد أقصػػػى  اتر مقػػر فػػػى عػػػدد مػػػف الالطالػػػب  رسػػػوبوفػػى حالػػػة 

  .الفصؿ الدراسي الذي يميولبلمتحاف فى 

 (:21)مادة 
 البػرامج والتوجيػات الفرعيػةيشترط لحصػوؿ الطالػب عمػى البكػالوريوس فػى العمػـو الزراعيػة فػى 

حػػػد أح مػػػف بنجػػػا ICDLلػػػى اجتيػػػاز الرخصػػػة الدوليػػػة لقيػػػادة الحاسػػػب األ( 2)المشػػػار إلييػػػا فػػػى المػػػادة 
 (جامعػػو متطمبػػات)  حقػػوؽ اإلنسػػاف والمغػػة اإلنجميزيػػة يمقػػرر  اجتيػػازالمراكػػز المعتمػػدة باإلضػػافة إلػػى 

 .بنجاح وال يدخبلف فى حساب التقدير التراكمى لمطالب
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 (:22) مادة 
بالجامعة والكمية مف حيث نظاـ الدراسة واإلنذار والفصؿ وفرص نظـ العامة ميخضع الطالب ل  

قيد واألعذار ووقؼ القيد وكافة القواعد والقوانيف والموائح المنظمة الواردة بقانوف تنظيـ إعادة ال
 .امعات والئحتو التنفيذيةالج

 (:23) مادة 
حتػػػى يػػػتـ  مقػػػررعميػػػة أف يقػػػـو بالتسػػػجيؿ فػػػى ذات ال أساسػػػي مقػػػررالطالػػػب الػػػذي يرسػػػب فػػػى 

أخػر اختيػاري بػذات  مقػررالػذي رسػب فيػو ب االختيػاري مقػرراجتيازه بنجاح بينما يجوز لمطالػب تغييػر ال
سػػابؽ قبػػؿ اجتيػػازه ىػػذا  متطمػػبلػػو  مقػػررالمسػػتوى ولمػػرة واحػػدة فقػػط، كمػػا ال يجػػوز لمطالػػب دراسػػة أي 

 .السابؽ بنجاح أو بقرار مف مجمس الكمية متطمبال

  (: 24) مادة 
عتمادىػػا عمػػى تطبػػؽ أحكػػاـ ىػػذه البلئحػػة اعتبػػارًا مػػف العػػاـ الجػػامعي التػػالي لتػػاري  صػػدورىا وا

الثاني أو األعمى  مستوىاألوؿ، أما الطبلب المقيدوف بالمستوى الطبلب المستجديف والباقيف لئلعادة بال
 .فإنيـ يستمروف في دراستيـ طبقًا لبلئحة التي تـ قبوليـ عمييا حتى تخرجيـ
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 لثالباب الثا
 الدراسية    المقررات   جداول  

 بالبرامج المختلفة
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 لمستوى األوللطالب ا الدراسية األساسية المقررات( 1)جدول 
 الفصل الدراسي األول

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 تطبيقات محاضرة المعتمدة

 2-  2 يجبدئ ا٢لزقبد انؼبو 12111

 3 2 2 كًٛٛبء فٛضٚبئٛخ ٔغٛش ػنٕٚخ 16111

 3 2 2 يٕسفٕنٕعٗ ٔرؾشٚؼ انُجبد 14142

 3 2 2 سٚبمّ ػبيخ 11128

12123 
يجبدئ ػهى ا٢عزًبع ٔانًغزًغ 

 انشٚفٗ
2 2 3 

 1-  1 أعبعٛبد انجٛئخ انضساػٛخ 11111

- -  2 ؽمٕق إَغبٌ 11111

 15 8 11 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 

 لمستوى األولطالب ال األساسيةالدراسية  قرراتالم( 2)جدول 
 الفصل الدراسي الثاني

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 تطبيقات محاضرة المعتمدة

 3 2 2 انؼبيخ ؼنٕٚخانكًٛٛبء أعبعٛبد ان 16112

 3 2 2 فٛضٚبء ػبيّ ٔأسفبد عٕٚخ 11129

 3 2 2 انًغزٕٚخ انًغبؽخ 11131

 2-  2 يجبدئ ا٢لزقبد انضساػٙ 12112

 3 2 2 رمغٛى انًًهكخ انُجبرٛخ 14143

 3 2 2 أعبعٛبد ػهى انؾٕٛاٌ 16122

- -  2 نغخ إَغهٛضٚخ  11111

 17 11 12 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
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 الثانيلمستوى لطالب ا األساسيةالدراسية  المقررات( 3)جدول 
 ولالفصل الدراسي األ 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  2 2 1 ٔانغًكٙ أعبعٛبد ا٠َزبط انؾٕٛاَٙ 15211

 14142 3 2 2 فغٕٛنٕعٛب انُجبد انؼبو 14244

-  3 2 2 أعبعٛبد إَزبط انًؾبفٛم 18221

 16122 3 2 2 انؾؾشادأعبعٛبد ػهى  16227

 11129 3 2 2 أعبعٛبد ػهى ا٢سامٗ 11212

-  2 2 1 أعبعٛبد انجغبرٍٛ 17211

  16 12 11 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 لطالب المستوى الثاني األساسيةالدراسية  قرراتالم( 4)جدول 
 الفصل الدراسي الثاني

 عنوان المقرر الرقم الكودي
عدد الساعات في 

د الساعات عد األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  2 2 1 أعبعٛبد إَزبط انذٔاعٍ 15218

 14142 3 2 2 أعبعٛبد ػهى انٕساصخ 14251

-  3 2 2 أعبعٛبد انقُبػبد انغزائٛخ ٔاٞنجبٌ 13224

-  2 2 1 يجبدئ ا٠ؽقبء ٔرقًٛى انزغبسة 18222

-  3 2 2 إَزبط انجغبرٍٛ 17212

 16111 2 2 1 زؾهٛهٛخانكًٛٛبء أعبعٛبد ان 16213

  15 12 9 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 لطالب المستوى الثاني الختياريةالدراسية ا قرراتالم( 5)جدول 
******* 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 يجبدئ انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ 13212

-  3 2 2 كًٛٛبء ؽٕٛٚخ صساػٛخ 13211

 14143 3 2 2 انًٛكشٔثٕٛنٕعٛب انضساػٛخ انؼبيخ   14246

 14143 3 2 2 يٛكشٔثٕٛنٕعٛب ػبيخ 14245

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

  م دساعٗثكم فقا٢خزٛبسٚخ  مشساد عبػبد يؼزًذح يٍ انً 3ٚمٕو انطبنت ثذساعخ 
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 لثالدراسية األساسية لطالب المستوى الثا المقررات( 6)جدول 
  (ثشَبيظ انؼهٕو ا٢لزقبدٚخ ٔا٢عزًبػٛخ انضساػٛخ)

 الفصل الدراسي األول
 الرقم الكودي 

 عنوان المقرر
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
المتطمب 

 تطبيقات محاضرة سابقال
 ػهى انًغزًغ انشٚفٙ أعبعٛبد 12324

2 2 3 12123 

دساعبد انغذٖٔ ا٢لزقبدٚخ نهًؾشٔػبد  12313

 انضساػٛخ
2 2 3 12111 

 يجبدئ ا٠ؽقبء ا٠لزقبدٖ ٔا٢عزًبػٙ 12314
2 2 3 - 

 يجبدئ ا٠سؽبد انضساػٙ 12337
2 2 3 - 

 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
8 8 12 

 

 المستوى الثالث لطالب األساسيةالدراسية  قرراتالم( 7)جدول 
  (ثشَبيظ انؼهٕو ا٢لزقبدٚخ ٔا٢عزًبػٛخ انضساػٛخ)

 انفقم انذساعٙ انضبَٙ

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 انزغٕٚك انضساػٙ ا٢نكزشَٔٙ  12316

2 2 3 12111 

 ًؾشٔػبد ا٠سؽبدٚخ انضساػٛخانجشايظ ٔان 12339
2 2 3 - 

 رُظٛى ٔرًُٛخ انًغزًغ انشٚفٙ انًؾهٗ 12326
2 - 2 - 

 انزؼبٌٔ انضساػٙ 12317
2 2 3 - 

 11 6 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
 

 لطالب المستوى الثالثاالختيارية الدراسية  قرراتالم( 8)جدول 
  (ثشَبيظ انؼهٕو ا٢لزقبدٚخ ٔا٢عزًبػٛخ انضساػٛخ)

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 - 3 2 2 إَزبط انًؾبفٛم انجغزبَٛخ 17311

 - 3 2 2 انًؼُٛبد انغًؼٛخ ٔانجقشٚخ 12341

 انزؾهٛم انذًٕٚعشافٗ نهًغزًغ انشٚفٙ 12327
2 2 3 - 

َزبط انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٗ الزقبدٚبد ا٠ 12318

 ٔانغًكٙ     
2 2 3 15211 

ثؾش فٙ يغبل انؼهٕو ا٢لزقبدٚخ  12319

 ٔا٢عزًبػٛخ انضساػٛخ
2 2 3 - 

 - 3 2 2 إَزبط انًؾبفٛم انجغزبَٛخ 17311

 - 3 2 2 انًؼُٛبد انغًؼٛخ ٔانجقشٚخ 12341

 انزؾهٛم انذًٕٚعشافٗ نهًغزًغ انشٚفٙ 12327
2 2 3 - 

قبدٚبد ا٠َزبط انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٗ الز 12318

 ٔانغًكٙ     
2 2 3 15211 

ثؾش فٙ يغبل انؼهٕو ا٢لزقبدٚخ  12319

 ٔا٢عزًبػٛخ انضساػٛخ
2 2 3 - 
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 12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
 

  االختيارية لكل فصل دراسي المقرراتساعات معتمدة من  6يقوم الطالب بدارسة عدد  
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 لطالب المستوى الرابع األساسيةاسية الدر  المقررات( 8)جدول 
 ( برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)

 (اقتصاد زراعي -تخصص فرعى )  
 الفصل الدراسي األول

 عنوان المقرر الرقم الكودى
 عدد الساعات فى األسبوع

 عدد الساعات المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 12316 3 2 2 بل انًض سػٛخإداسح اٞػً 12411

 - 3 2 2 انًؾبعجخ انضساػٛخ  12412

 12111 3 2 2 الزقبدٚبد ا٠َزبط انضساػٙ      12413

 - 3 2 2 انزؾهٛم ا٢لزقبد٘ 12415

 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
8 8  12 

 

 الرابعلطالب لممستوى  األساسيةالدراسية  المقررات( 8)جدول 
 ( ية واالجتماعية الزراعيةبرنامج العموم االقتصاد)

 (اقتصاد زراعي -تخصص فرعى ) 
 الفصل الدراسي الثاني

 عنوان المقرر الرقم الكودى
 عدد الساعات فى األسبوع

 عدد الساعات المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 - 3 2 2 الزقبدٚبد انزًُٛخ انضساػٛخ 12416

 - 3 2 2 انُظى ا٢لزقبدٚخ 12417

 - 2 4 - رخشط يؾشٔع 12422

 - 3 2 2 انزغبسح انضساػٛخ انذٔنٛخ 12418

 11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
 

 الرابعالمقررات الدراسية االختيارية لطالب المستوى ( 8)جدول 
  (برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)

 (اقتصاد زراعي -تخصص فرعى ) 

 قررعنوان الم الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 17212 3 2 2 الزقبدٚبد يؾبفٛم انخنش ٔانفبكٓخ 12414

يٕمٕػبد يخزبسح فٙ يغبل انزؼهٛى ٔا٠سؽبد  12441

 - 3 2 2 انضساػٙ

 12326 3 2 2 انًغزًغ انشٚفٙ ٔانزًُٛخ ا٢لزقبدٚخ ٔانجؾشٚخ 12428

  - 3 2 2 رؾهٛم انًؾك٣د ا٢عزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ 12429

 - 3 2 2 إَزبط انًؾبفٛم انؾمهٛخ     18436

 - 3 2 2 سػبٚخ ٔإَزبط انؾٕٛاٌ ٔانذٔاعٍ ٔاٞعًبن 15449

 12443 3 2 2 انًؼبسك ا٠سؽبدٚخ انضساػٛخ 12443

 18221 3 2 2 الزقبدٚبد انًؾبفٛم انؾمهٛخ 12419

 12123 3 2 2 كٛبد انزغٛش ا٢عزًبػٙدُٚبيٛ 12431

 9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
 

 فى الفصل الدراسى  الثانى من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  
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 طالب المستوى الرابعل األساسيةالدراسية  المقررات( 9)جدول 
 (برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)

 (اإلرشاد الزراعي  –تخصص فرعى ) 
 الفصل الدراسي األول

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 ٘ا٠سؽبد انضساػٙ ا٢لزقبد 12444

2 2 3 12337 

 انمٛبدح فٙ انؼًم ا٢سؽبدٖ 12445
2 2 3 12339 

 ا٠سؽبد انضساػٙ ٔانزًُٛخ انشٚفٛخ 12446
2 2 3 12326 

انًغزًغ انشٚفٙ ٔانزًُٛخ ا٢لزقبدٚخ  12428

 ٔانجؾشٚخ 
2 2 3 - 

   12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
 

 الرابع لطالب المستوى األساسيةالدراسية  المقررات( 11)جدول 
 ( برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)

 (اإلرشاد الزراعي  –تخصص فرعى ) 
 الفصل الدراسي الثاني

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 انًُبْظ ا٠سؽبدٚخ انضساػٛخ 12447

2 2 3 12339 

 أعبعٛبد إداسح انؼًم ا٢سؽبدٖ 12448
2 2 3 12444 

 - 3 2 2 سػبٚخ ٔإَزبط انؾٕٛاٌ ٔانذٔاعٍ ٔاٞعًبن 15449

 انزخشط يؾشٔع 12422
 -4 2 - 

 11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
 

 الرابعلطالب المستوى االختيارية الدراسية  قرراتالم( 8)جدول 
  (٢عزًبػٛخ انضساػٛخثشَبيظ انؼهٕو ا٢لزقبدٚخ ٔا)

 (اقتصاد زراعي -تخصص فرعى ) 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 الزقبدٚبد يؾبفٛم انخنش ٔانفبكٓخ 12414

2 2 3 - 

يٕمٕػبد يخزبسح فٙ يغبل انزؼهٛى ٔا٠سؽبد  12441

 - 3 2 2 انضساػٙ

 إَزبط انًؾبفٛم انؾمهٛخ 18436
2 2 3 - 

 رؾهٛم انًؾك٣د ا٢عزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ 12429
2 2 3 - 

 أعبعٛبد رؼهٛى انكجبس 12442
2 2 3 - 

 انزغبسح انضساػٛخ انذٔنٛخ     12418
2 2 3 - 

 انًؼبسك ا٠سؽبدٚخ انضساػٛخ 12443
2 2 3 - 

 الزقبدٚبد انًؾبفٛم انؾمهٛخ     12419
2 2 3 - 

 دُٚبيٛكٛبد انزغٛش ا٢عزًبػٙ 12431
2 2 3 - 
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 9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
 

  ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى الثانى 6فى الفصل الدراسى االول وساعات معتمدة من المقررات االختيارية  3يقوم الطالب بدارسة عدد  
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 لطالب المستوى الرابع األساسيةسية الدرا المقررات( 11)جدول 
 ( برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)

 (التنمية الريفية  –تخصص فرعى )  
 الفصل الدراسي األول

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 12324 3 2 2 ا٢عزًبػٛخ ٔرطجٛمبرٓب انشٚفٛخ انُظشٚبد 12431

 12326 3 2 2 رًُٛخ انًٕاسد انجؾشٚخ ٔانشٚفٛخ 12432

 - 3 2 2 رغًٛغ ٔرؾهٛم انجٛبَبد ا٢عزًبػٛخ 12433

يٕمٕػبد يخزبسح فٙ يغبل انزؼهٛى ٔا٠سؽبد  12441

  انضساػٙ
2 2 3 - 

 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
8 8 12 

 

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 12)جدول 
  (برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)

 (التنمية الريفية  –تخصص فرعى ) 
 الفصل الدراسي الثاني

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 ؽقبء ا٢عزًبػٙ ٔرطجٛمبرّا٠ 12434

2 2 3 12314 

 دُٚبيٛكٛبد انزغٛش ا٢عزًبػٙ 12431
2 2 3 - 

 15135 3 2 2 سػبٚخ ٔإَزبط انؾٕٛاٌ ٔانذٔاعٍ ٔاٞعًبن 15449

 انزخشط يؾشٔع 12422
 -4 2 - 

 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
6 11 11 

 

 ابعالر لطالب المستوى االختيارية الدراسية  قرراتالم( 8)جدول 
  (ثشَبيظ انؼهٕو ا٢لزقبدٚخ ٔا٢عزًبػٛخ انضساػٛخ)

 (التنمية الريفية  –تخصص فرعى ) 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 - 3 2 2 الزقبدٚبد يؾبفٛم انخنش ٔانفبكٓخ 12414

 - 3 2 2 ٛم انؾمهٛخإَزبط انًؾبف 18416

 - 3 2 2 انًغزًغ انشٚفٙ ٔانزًُٛخ ا٢لزقبدٚخ ٔانجؾشٚخ 12428

  - 3 2 2 رؾهٛم انًؾك٣د ا٢عزًبػٛخ ٔانجٛئٛخ 12429

 - 3 2 2 أعبعٛبد رؼهٛى انكجبس 12442

 - 3 2 2 انزؾهٛم ا٢لزقبد٘      12415

 انزغبسح انضساػٛخ انذٔنٛخ     12418
2 2 3 - 

 ًؼبسك ا٠سؽبدٚخ انضساػٛخان 12443
2 2 3 - 

 الزقبدٚبد انًؾبفٛم انؾمهٛخ     12419
2 2 3 - 

 نغخ انجؾش ا٢عزًبػٙ 12435
2 2 3 - 
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  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 فى الفصل الدراسى  الثانى رات االختيارية من المقر  ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 13)جدول 
 ( برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)
 (العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية: تخصص)  

 انفقم انذساعٙ اٞٔل

 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  فى األسبوع عدد الساعات

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 - 3 2 2 إداسح اٞػًبل انًض سػٛخ 12411

 - 3 2 2 الزقبدٚبد ا٠َزبط انضساػٙ      12413

 - 3 2 2 ا٠سؽبد انضساػٙ ا٢لزقبد٘ 12444

 - 3 2 2 انُظشٚبد ا٢عزًبػٛخ ٔرطجٛمبرٓب انشٚفٛخ 12431

 12 8 8 نغبػبد انًؼزًذحيغًٕع ا
 

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 14)جدول 
 (برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)
 (العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية: تخصص) 

 انفقم انذساعٙ انضبَٙ

 عنوان المقرر الرقم الكودى
اعات عدد الس عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
المتطمب 
 تطبيقات محاضرة السابق

 - 3 2 2 الزقبدٚبد انزًُٛخ انضساػٛخ     12416

 12442 3 2 2 انًُبْظ ا٠سؽبدٚخ انضساػٛخ 12447

 12446 3 2 2 دُٚبيٛكٛبد انزغٛش ا٢عزًبػٙ 12431

 - 2 4-  انزخشط يؾشٔع 12422

 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح
6 11 11 

 

 لطالب المستوى الرابع االختياريةالدراسية  المقررات( 14)جدول 
 (برنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية)
 (العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية: تخصص) 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 - 3 2 2 انمٛبدح فٙ انؼًم ا٢سؽبدٖ 12445

 12326 3 2 2 ا٠سؽبد انضساػٙ ٔانزًُٛخ انشٚفٛخ 12446

 - 3 2 2 رًُٛخ انًٕاسد انجؾشٚخ ٔانشٚفٛخ 12432

 - 3 2 2 انًغزًغ انشٚفٙ ٔانزًُٛخ ا٢لزقبدٚخ ٔانجؾشٚخ 12428

-  3 2 2 انًؾبعجخ انضساػٛخ 12412

 - 3 2 2 ا٢سؽبدٖ أعبعٛبد إداسح انؼًم 12448

 - 3 2 2 انًؼبسك ا٠سؽبدٚخ انضساػٛخ 12443

 - 3 2 2 ا٠ؽقبء ا٢عزًبػٙ ٔرطجٛمبرّ 12434
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 - 3 2 2 انزغبسح انضساػٛخ انذٔنٛخ     12418

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 فى الفصل الدراسى  الثانى من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6ى االول وفى الفصل الدراس من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  

 لطالب المستوى الثالث األساسيةالدراسية  المقررات( 15)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 انفقم انذساعٙ اٞٔل

 عنوان المقرر الرقم الكودى
ت عدد الساعا عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 13211 3 2 2 اٞغزٚخكًٛٛبء ٔ رؾهٛم  13313

-  3 2 2 ا٠َغبٌرغزٚخ  أعبعٛبد 13314

 15211 3 2 2 انهجٍ انغبئم ٔ يؼبي٣رخ 13315

-  3 2 2 إَزبط انًؾبفٛم انؾمهٛخ 18436

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الثالث األساسيةالدراسية  تالمقررا( 16)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 انضبَٙ انذساعٙانفقم 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب ؽفع اٞغزٚخ 13316

 13211 3 2 2 كُٕنٕعٛب اٞنجبٌ ٔ يُزغبرّر 13317

 14246 3 2 2 يٛكشٔثٕٛنٕعٛب اٞغزٚخ 13317

الزقبدٚبد انقُبػبد انغزائٛخ  ٔ  12315

 اٞنجبٌ

2 2 3 
 -

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الثالث االختياريةالدراسية  المقررات( 16)جدول 
 (ذية و األلبانبرنامج عموم و تكنولوجيا األغ)

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 انمٕاػذ انقؾٛخ نًقبَغ اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 13325

-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب انجمٕنٛبد ٔ يُزغبرٓب 13315

-  3 2 2 غزٚخ ٔ اٞنجبٌانخٕاؿ انؾغٛخ ٔ انطجٛؼٛخ نٟ 13326

 13224 3 2 2 انجبدئبد ٔ اٞنجبٌ انًزخًشح 13316

 13313 3 2 2 يشالجخ عٕدح اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 13327

-  2-  2 إداسح يقبَغ اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 13328

انغًٕو انًٛكشٔثٛخ ٔ انًهٕصبد انجٛئٛخ فٗ  13329

 رقُٛغ اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ ٔ يُزغبرٓب

2  -2 
-  

-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب ا٠َضًٚبد 13318

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 ساعات معتمدة من المقررات  االختيارية لكل لكل فصل دراسى 6يقوم الطالب بدراسة * 
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 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 17)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 (ػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞنجبٌ -شػٗ رخقـ ف) 

 انفقم انذساعٙ اٞٔل

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات فى 

عدد الساعات  األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 13317 3 2 2 يٛكشٔثٕٛنٕعٛب اٞنجبٌ ٔ يُزغبرٓب 13418

-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب انغجٍ  13419

 13313 3 2 2 رؾهٛم اٞنجبٌكًٛٛبء ٔ 13421

-  3 2 2 إَزبط انهجٍ ٔ انهؾى ٔ انجٛل 15451

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 18)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 (ػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞنجبٌ -رخقـ فشػٗ ) 

 ٙ انضبَٙانفقم انذساع

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 انزخًشاد انقُبػٛخ انهجُٛخ 13421

اٞنجبٌ انًغففخ ٔ انًكضفخ ٔ انًضهٕعبد  13422

 انهجُٛخ

2 2 3 
13317 

ُْذعخ رقُٛغ يُزغبد اٞغزٚخ ٔ  11442

 اٞنجبٌ

2 2 3 
13419 

-  2 4-  يؾشٔع 13436

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع االختياريةالدراسية  المقررات( 18)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 (ػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞنجبٌ -رخقـ فشػٗ ) 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  فى األسبوع عدد الساعات

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 17211 3 2 2 انجغبرٍٛ ركُٕنٕعٛب يب ثؼذ ؽقبد 17421

-  3 2 2 انزغٕٚك انضساػٙ ا٢نكزشَٔٗ 12316

-  3 2 2 أعبعٛبد ؽفع اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 13433

-  3 2 2 ع٣يخ ٔ رخضٍٚ انغزاء ٔ اٞنجبٌ 13434

ٔ  خيٕمٕػبد يخزبسح فٗ يغبل رقُٛغ اٞغزٚ 13435

 اٞنجبٌ

2 2 3 
 -

 13224 3 2 2 انًُزغبد انذُّْٛ 13423

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 صل الدراسى  الثانى فى الفمن المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  

 
 
 

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 19)جدول 
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 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)
 (ػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞغزٚخ -رخقـ فشػٗ )

 اٞٔل انذساعٙانفقم 

 ػُٕاٌ انًمشس الرقم الكودى
 اٞعجٕعانغبػبد فٗ 

 هت انغبثكانًزط انغبػبد انًؼزًذح ػذد
 رطجٛمبد يؾبمشح

-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب انؾجٕة ٔ يُزغبرٓب 13419

ركُٕنٕعٛب انؾفع  ثبنزجشٚذ ٔ انزغًٛذ ٔ  13411

 انزغفٛف
2 2 3 13224 

-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب انضٕٚد ٔ انذٌْٕ ٔ يُزغبرٓب 13411

 15339 3 2 2 إَزبط انهجٍ ٔ انهؾى ٔ انجٛل 15451

  12 8 8 زًذحيغًٕع انغبػبد انًؼ

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 21)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 (ػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞغزٚخ -رخقـ فشػٗ ) 

 انضبَٙ انذساعٙانفقم 

 ػُٕاٌ انًمشس الرقم الكودى
 اٞعجٕعانغبػبد فٗ 

 انغبػبد انًؼزًذح ػذد
انًزطهت 

 رطجٛمبد يؾبمشح كانغبث

-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب انًُزغبد انؾٕٛاَٛخ 13412

-  3 2 2 يُزغبرّركُٕنٕعٛب انغكش ٔ  13413

-  3 2 2 ُْذعخ رقُٛغ يُزغبد اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 11442

-  2 4-  انزخشط يؾشٔع 13436

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع اريةاالختيالدراسية  المقررات( 21)جدول  
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 (ػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞغزٚخ -رخقـ فشػٗ ) 

 
 عنوان المقرر الرقم الكودى

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق
 تطبيقات محاضرة

 17211 3 2 2 انجغبرٍٛ ركُٕنٕعٛب يب ثؼذ ؽقبد 17421

-  3 2 2 انزغٕٚك انضساػٙ ا٢نكزشَٔٙ 12316

-  3 2 2 أعبعٛبد ؽفع اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 13433

-  3 2 2 ع٣يخ ٔ رخضٍٚ انغزاء ٔ اٞنجبٌ 13434

13435 
يٕمٕػبد يخزبسح فٙ يغبل رقُٛغ 

 ٔ اٞنجبٌ خاٞغزٚ
2 2 3  -

-  3 2 2 انزخًشاد انقُبػٛخ انهجُٛخ 13421

  9 6 6 بػبد انًؼزًذحيغًٕع انغ

 فى الفصل الدراسى  الثانى من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  
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 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 21)جدول 
 (ا األغذية و األلبانبرنامج عموم و تكنولوجي)

 (اٞنجبٌغزٚخ ٔػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞ -رخقـ فشػٗ ) 

 انفقم انذساعٙ اٞٔل

 عنوان المقرر الرقم الكودى
 عدد الساعات فى األسبوع

 عدد الساعات المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 13313 3 2 2 كًٛٛبء ٔرؾهٛم اٞنجبٌ 13421

-  3 2 2 جٕة ٔ يُزغبرٓبركُٕنٕعٛب انؾ 13419

 13317 3 2 2 يٛكشٔثٕٛنٕعٛب اٞنجبٌ ٔ يُزغبرٓب 13418

-  3 2 2 إَزبط انهجٍ ٔ انهؾى ٔ انجٛل 15451

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 22)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 (اٞنجبٌغزٚخ ٔػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞ -خقـ فشػٗ ر) 

 انفقم انذساعٙ انضبَٙ

 عنوان المقرر الرقم الكودى
 عدد الساعات فى األسبوع

 عدد الساعات المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 13317 3 2 2 ركُٕنٕعٛب انغجٍ  13419

 13224 3 2 2 ركُٕنٕعٛب انضٕٚد ٔ انذٌْٕ ٔ يُزغبرٓب 13411

-  3 2 2 ُْذعخ رقُٛغ يُزغبد اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 11442

-  2 4-  يؾشٔع 13436

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع االختياريةالدراسية  المقررات( 22)جدول 
 (برنامج عموم و تكنولوجيا األغذية و األلبان)

 (اٞنجبٌخ ٔغزٚػهٕو ٔ ركُٕنٕعٛب اٞ -رخقـ فشػٗ ) 

 
 عنوان المقرر الرقم الكودى

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق
 تطبيقات محاضرة

 17211 3 2 2 انجغبرٍٛ ركُٕنٕعٛب يب ثؼذ ؽقبد 17421

-  3 2 2 انزخًشاد انقُبػٛخ 13414

 13317 3 2 2 اٞنجبٌ انًغففخ ٔ انًكضفخ ٔ انًضهٕعبد انهجُٛخ 13422

-  3 2 2 ركُٕنٕعٛب انًُزغبد انؾٕٛاَٛخ 13412

ركُٕنٕعٛب انؾفع  ثبنزجشٚذ ٔ انزغًٛذ ٔ  13411

 انزغفٛف

2 2 3 
 -

-  3 2 2 ّركُٕنٕعٛب انغكش ٔ يُزغبر 13413

-  2-  2 ركُٕنٕعٛب رؼجئخ ٔ رغهٛف اٞغزٚخ ٔ اٞنجبٌ 13431

-  2-  2 ع٣يخ ٔ رخضٍٚ انغزاء ٔ اٞنجبٌ 13434

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 فى الفصل الدراسى  الثانى من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  

 
 

 لطالب المستوى الثالث األساسيةالدراسية  المقررات( 23)جدول 
 والداجنى الحيواني نتاجاإل برنامج 

  اٞٔل انذساعٙانفقم 
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 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 13211 3 2 2 رغزٚخ ؽٕٛاٌ 15312

-  3 2 2 فغٕٛنٕعٗ دٔاعٍ 15319

 18221 3 2 2 يٕاد انؼهف 15336

-  3 2 2 ؽٕٛاٌ ب فغٕٛنٕعٛ 15313

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 ٔا٢خزٛبسٚخ نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 24)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٗ

 انضبَٙ انذساعٙانفقم 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 ابقالمتطمب الس

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 رغزٚخ دٔاعٍ 15321

 15211 3 2 2 أَزبط أعًبن 15411

-  2-  2 انًغزشاد انقغٛشح ٔإَزبطسػبٚخ  15314

انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ  ا٠َزبط الزقبدٚبد 12318

 ٔانغًكٙ
2 2 3 12111 

  11 6 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 زٛبسٚخ نط٣ة انًغزٕٖ انضبنشا٢خ انذساعٛخ  انًمشساد( 24)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٗ

 
 الرقم الكودى

 عنوان المقرر
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 ٔانًشاػٙ ؼهفنايؾبفٛم  18325

 15135 3 2 2 انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ ا٠َزبطَظى  15339

-  3 2 2 فغٕٛنٕعٛب انذو ٔعٕائم انغغى 15338

 15218 3 2 2 اٞساَت ٔإَزبطسػبٚخ  15321

انؾٕٛاَٙ  ا٠َزبطيغزهضيبد ٔرغٓٛضاد يضاسع  15341

 ٔانذاعُٙ
2 2 3  -

-  3 2 2  فغٕٛنٕعٛب انغذد انقًبء ٔانغٓبص انؼقجٗ 15337

 اٞساَترغزٚخ  15342

 
2 2 3  -

 طانغبيٕ إَزبطسػبٚخ ٔ  15315

 
2 2 3  -

-  3 2 2 انجٛل ٔانهؾى أيٓبدٔ سػبٚخ   إَزبط 15322

-  3 2 2 انًضاسع انؾٕٛاَٛخ ٔانذاعُٛخ إَؾبء 15341

 12111 3 2 2 انًضسػٛخ اٞػًبل إداسح 12411

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 راسىكل فصل دفى من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6يقوم الطالب بدارسة عدد   
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 ٔا٢خزٛبسٚخ نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 25)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٗ

 (ٔانغًكٙ انؾٕٛاَٙا٠َزبط  –رخقـ فشػٗ )

  اٞٔل انذساعٙانفقم 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
 عدد الساعات فى األسبوع

 عدد الساعات المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 سػبٚخ ٔإَزبط يبؽٛخ انهجٍ ٔانهؾى 15416

 15411 3 2 2 سػبٚخ ٔرشثٛخ اٞعًبن 15417

 14251 3 2 2 رشثٛخ ٔرؾغٍٛ انؾٕٛاٌ 15418

-  3 2 2 انؾٕٛاٌ ٔأيشاكفؾخ  15419

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 المستوى الرابع لطالب األساسيةالدراسية  المقررات( 26)جدول 
 ٔانذاعُٗ انؾٕٛاَٙ ا٠َزبطثشَبيظ 

 (ٔانغًكٙ انؾٕٛاَٙا٠َزبط  –رخقـ فشػٗ ) 

 انضبَٙ انذساعٙانفقم 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 15313 3 2 2 انهجٍ ٔإدساسفغٕٛنٕعٛب انزُبعم  15413

 15135 3 2 2 انزثبئؼ ٔانمطؼٛبد 15414

-  3 2 2 ٔانذاعُٛخ ٔانغًكٛخ ركُٕنٕعٛب انًُزغبد انؾٕٛاَٛخ 13412

-  2 4 - انزخشطيــــــــــؾـــــــــشٔع  15417

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع االختياريةالدراسية  المقررات( 26)جدول 
 ٔانذاعُٗ انؾٕٛاَٙ ا٠َزبط ثشَبيظ

 (ٔانغًكٙ انؾٕٛاَٙا٠َزبط  –رخقـ فشػٗ ) 

 
 عنوان المقرر الرقم الكودى

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق
 تطبيقات محاضرة

انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ  ا٠َزبطفٙ يغبل  ا٠ؽقبء 15444

 ٔانغًكٙ
2 2 3 18222 

انفُٛخ نًؾبسٚغ ا٢َزبط انؾٕٛاَٗ ٔانذاعُٗ انغذٖٔ  15343

 ٔانغًكٗ
2 2 3 12318 

-  3 2 2 انغزائٛخ ٔغٛش انغزائٛخ ا٠مبفبد 15445

 15321 3 2 2   انطٕٛس انضبَٕٚخ ٔإَزبطسػبٚخ  15427

 15336 3 2 2 رغزٚخ أعًبن 15411

-  3 2 2 انزغزٚخ انزطجٛمٛخ نؾٕٛاَبد انهؾى ٔانهجٍ 15412

-  2 2 2 ٚخ انزطجٛمٛخ نهذٔاعٍانزغز 15428

-  3 2 2 انًغبصس ٔيهؾمبرٓب 15429

-  3 2 2 انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ ٔانغًكٙ ا٠َزبطهفٛهٛبد  15446

 15218 3 2 2 يُزغبد انذٔاعٍ 15432

-  3 2 2 ٔاخزٛبس انذٕٚن انقُبػٙانزهمٛؼ  15433

-  3 2 2 ا٢عزضساع انًبئٙ 15416

طجٛمبرٓب فٙ يغبل ا٢َزبط انؾٕٛٚخ ٔر خانزمُٛ 15447

 انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ ٔانغًكٙ

2 2 3 
14251 

-  3 2 2 يٛزبثٕنضو انؼُبفش انغزائٛخ 15448

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 فى الفصل الدراسى  الثانى يارية من المقررات االخت ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  
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 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 27)جدول 
 ٔانذاعُٗ انؾٕٛاَٙ ا٠َزبطثشَبيظ 

 (إَزبط دٔاعٍ –رخقـ فشػٗ ) 

  اٞٔل انذساعٙانفقم 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
 عدد الساعات فى األسبوع

 عدد الساعات المعتمدة
المتطمب 

 تطبيقات محاضرة بقالسا
-  3 2 2 دعبط انهؾى إَزبطركُٕنٕعٛب  15423

 15218 3 2 2 انكزبكٛذ ٔإَزبطانزفشٚخ  15431

 14251 3 2 2 انذٔاعٍ إَزبطانزطٕساد انؾذٚضخ فٙ  15425

-  3 2 2 انذٔاعٍ ٔأيشاكفؾخ  15426

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع األساسيةالدراسية  المقررات( 28)جدول 
 والداجنى الحيواني اإلنتاجبرنامج 

 (إنتاج دواجن –تخصص فرعى ) 
  انضبَٙ انذساعٙانفقم 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
 ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًزطهت انغبثك ػذد انغبػبد انًؼزًذح
 رطجٛمبد يؾبمشح

 14251 3 2 2 رشثٛخ ٔرؾغٍٛ انذٔاعٍ 15431

 15218 3 2 2 دعبط انجٛل إَزبطركُٕنٕعٛب  15424

 ركُٕنٕعٛب انًُزغبد انؾٕٛاَٛخ 13412

 ٔانذاعُّٛ ٔانغًكٛخ
2 2 3  -

-  2 4-  يـــــــــــؾــــــــــــشٔع رطجٛمٙ  15417

  17 14 11 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لطالب المستوى الرابع االختياريةالدراسية  المقررات( 28)جدول 
 والداجنى الحيواني اإلنتاجبرنامج 

 (إنتاج دواجن –تخصص فرعى ) 
 

 الرقم الكودى
 عنوان المقرر

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق
 تطبيقات محاضرة

انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ  ا٠َزبطفٙ يغبل  ا٠ؽقبء 15444

 ٔانغًكٙ
2 2 3 18222 

نًؾبسٚغ ا٢َزبط انؾٕٛاَٗ ٔانذاعُٗ  انغذٖٔ انفُٛخ 15343

 ٔانغًكٗ
2 2 3 12112 

  15321 3 2 2 انغزائٛخ ٔغٛش انغزائٛخ ا٠مبفبد 15445

-  3 2 2 انطٕٛس انضبَٕٚخ ٔإَزبطسػبٚخ  15427

 15336 3 2 2 رغزٚخ أعًبن 15411

-  3 2 2 انزغزٚخ انزطجٛمٛخ نؾٕٛاَبد انهؾى ٔانهجٍ 15412

-  3 2 2 جٛمٛخ نهذٔاعٍانزغزٚخ انزط 15428

-  3 2 2 انًغبصس ٔيهؾمبرٓب 15429

-  3 2 2 انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ ٔانغًكٙ ا٠َزبطهفٛهٛبد  15446

-  3 2 2 يُزغبد انذٔاعٍ 15432

-  3 2 2 ٔاخزٛبس انذٕٚن ٗ انقُبػانزهمٛؼ  15433

 15411 3 2 2 ا٢عزضساع انًبئٙ 15416

 ا٠َزبطٓب فٙ يغبل انؾٕٛٚخ ٔرطجٛمبر ّانزمُٛ 15447

 انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ ٔانغًكٙ
2 2 3  -

-  3 2 2 يٛزبثٕنضو انؼُبفش انغزائٛخ 15448

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 لفصل الدراسى  الثانى فى امن المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 يقوم الطالب بدارسة عدد  
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 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 29)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٗ

 (إَزبط ؽٕٛاَٙ ٔداعُٗ: رخقـ )  

  اٞٔل انذساعٙانفقم 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
 ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًزطهت انغبثك ػذد انغبػبد انًؼزًذح
 رطجٛمبد ؾبمشحي

 14251 3 2 2 رشثٛخ ٔرؾغٍٛ انؾٕٛاٌ 15418

-  3 2 2 دعبط انهؾى إَزبطركُٕنٕعٛب  15423

 15312 3 2 2 سػبٚخ ٔإَزبط يبؽٛخ انهجٍ ٔانهؾى 15416

 15311 3 2 2 سػبٚخ ٔرشثٛخ اٞعًبن 15417

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ ٛخاٞعبعانذساعٛخ  انًمشساد( 31)عذٔل 

 ٔانذاعُٗ انؾٕٛاَٙ ا٠َزبطثشَبيظ 

 (إَزبط ؽٕٛاَٙ ٔداعُٗ: رخقـ )  

  انضبَٙ انذساعٙانفقم 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح
 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 15313 3 2 2 انهجٍ ٔإدساسفغٕٛنٕعٛب انزُبعم  15413

-  3 2 2 دعبط انجٛل إَزبطركُٕنٕعٛب  15424

 14251 3 2 2 رشثٛخ ٔرؾغٍٛ انذٔاعٍ 15431

-  2 4-  يؾشٔع رطجٛمٙ  15417

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ ا٢خزٛبسٚخانذساعٛخ  انًمشساد( 31)عذٔل 

 ٔانذاعُٗ انؾٕٛاَٙ ا٠َزبطثشَبيظ 

 (إَزبط ؽٕٛاَٙ ٔداعُٗ :رخقـ )  

 
 

 الرقم الكودى
 عنوان المقرر

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة

-  3 2 2 انذٔاعٍ ٔأيشاكفؾخ  15426

-  3 2 2 انًغبصس ٔيهؾمبرٓب 15429

-  3 2 2 فؾخ ٔأيشاك ؽٕٛاٌ 15419

انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ  بطا٠َزفٙ يغبل  ا٠ؽقبء 15444

 ٔانغًكٙ
2 2 3 18222 

 15321 3 2 2 انطٕٛس انضبَٕٚخ ٔإَزبطسػبٚخ  15427

-  3 2 2 انغزائٛخ ٔغٛش انغزائٛخ ا٠مبفبد 15445

انؾٕٛٚخ ٔرطجٛمبرٓب فٙ يغبل ا٢َزبط  خانزمُٛ 15447

 انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ ٔانغًكٙ
2 2 3 14251 

 15135 3 2 2 انزثبئؼ ٔانمطؼٛبد 15414

 15311 3 2 2 ا٢عزضساع انًبئٗ 15416

-  3 2 2 انؾٕٛاَٙ ٔانذاعُٙ ٔانغًكٙ ا٠َزبطهفٛهٛبد  15446

-  3 2 2 يٛزبثٕنضو انؼُبفش انغزائٛخ 15448

-  3 2 2 ٔانذاعُّٛ ٔانغًكٛخ ركُٕنٕعٛب انًُزغبد انؾٕٛاَٛخ 13412

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 فى الفصل الدراسى  الثانى من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6فى الفصل الدراسى االول و من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة 3 ديقوم الطالب بدارسة عد  
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 نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 31)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 الفصل الدراسي األول

 سػُٕاٌ انًمش انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد فٗ 
 اٞعجٕع

ػذد انغبػبد 
 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 16112 3 2 2 اٜفبديكبفؾخ  أعبعٛبد 16317

 16227 3 2 2 ؽؾشاد الزقبدٚخ 16328

 14143 3 2 2 انُجبد  أيشاك أعبعٛبد 14353

 نٟيشاكانًُٛبرٕدا انًغججخ  14354

 انُجبرٛخ 

2 2 3 
14143 

  12 8 8 حانًؼزًذًٕع انغبػبد يغ

 

 ٔا٢خزٛبسٚخ نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 32)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 الثانىالفصل الدراسي 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح
 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 16317 3 2 2 ؾؾشٚخانًجٛذاد ان 16318

 16227 3 2 2 فغٕٛنٕعٗ ؽؾشاد 16329

 14353 3 2 2 انُجبد انفٛشٔعٛخ أيشاك 14355

-  2-  2 انغًٕو انجٛئٛخ 16316

  17 11 12 حيغًٕع انغبػبد انًؼزًذ

 ٔا٢خزٛبسٚخ نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش  ا٢خزٛبسٚخانذساعٛخ  انًمشساد( 32)عذٔل 

 (انُجبد ثشَبيظ ٔلبٚخ)

 
 

 الرقم الكودى
 عنوان المقرر

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة

-  3 2 2 كًٛٛبء انًشكجبد انؼطشٚخ  26324

-  3 2 2 كًٛٛبء فٛضٚبئٛخ يزمذيخ 26325

-  3 2 2 ػبو صساػٙؽٕٛاٌ  26323

-  3 2 2 ا٢كبسٔعبد ا٢لزقبدٚخ  26324

-  3 2 2 رمغٛى انُجبربد انضْشٚخ  24347

-  3 2 2 فبكٓخ فٗ انقؾشاء إَزبط 27325

-  3 2 2 نهًجٛذاد  اٜفبديمبٔيخ  26329

-  3 2 2 ٔساصخ انؼؾبئش 24351

-  3 2 2 يٕسفٕنٕعٗ ٔرمغٛى ا٢كبسٔعبد  26325

-  3 2 2 فغٕٛنٕعٗ ؽٕٛاٌ ػبو  26326

-  3 2 2  انخنش يؾبفٛم إَزبط 27327

-  3 2 2 يؾبفٛم انؾمم أيشاك 24356

-  3 2 2 انًؾبعجخ انضساػٛخ 22412

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 كل فصل دراسىفى من المقررات االختيارية  ساعات معتمدة  6 يقوم الطالب بدارسة عدد 



33 

 

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 33)عذٔل 

 (لبٚخ انُجبدثشَبيظ ٔ)

 (ادرخقـ فشػٗ كًٛٛبء ٔعًٛخ انًجٛذ) 

 الفصل الدراسي األول

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد فٗ 

 اٞعجٕع
ػذد انغبػبد 

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 16318 3 2 2 انؾؾشٚخعًٛخ انًجٛذاد  16411

 16317 3 2 2 يجٛذاد انؾؾبئؼ  16411

 16213 3 2 2 رؾهٛم انًجٛذاد 16412

 اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ فٗ يكبفؾخ انؾؾشاد 16465

 ٔاٞيشاك انُجبرٛخ

2 2 3 
-  

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 34)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (ادرخقـ فشػٗ كًٛٛبء ٔعًٛخ انًجٛذ)  

 الثانيالفصل الدراسي 
 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 14353 3 2 2 انًجٛذاد انفطشٚخ 16416

 16315 3 2 2 رغٓٛض انًجٛذاد  16417

-  3 2 2 انزمٛٛى انؾٕٛ٘ نهًجٛذاد 16419

-  2 4-  انزخشطيؾشٔع  16421

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ ا٢خزٛبسٚخانذساعٛخ  انًمشساد( 34)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (ادرخقـ فشػٗ كًٛٛبء ٔعًٛخ انًجٛذ)  

 
 

 الرقم الكودى
 عنوان المقرر

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات ةمحاضر 

انزمُٛخ انؾٕٛٚخ ٔؽًبٚخ انجٛئخ يٍ انًهٕصبد  16421

 انكًٛبٔٚخ 

2 2 3 
 -

-  3 2 2 يجٛذاد انمٕاسك   16413

-  3 2 2 ًُٛبرٕدٚخ  انًجٛذاد ان 16414

-  3 2 2 انًكبفؾخ اٜيُخ فٙ انضساػبد انًؾًٛخ 16415

-  3 2 2 انُجبد  ٞيشاكانؾؾشاد انُبلهخ  16435

-  3 2 2 يؾبفٛم انخنش ٔهشق يكبفؾزٓب  بدأف 16436

-  3 2 2 أيشاك َجبربد انضُٚخ 14458

-  3 2 2 يجٛذاد أ٢كبسٔط ٔانمشاد 16418

-  3 2 2 أفبد أؽغبس انفبكٓخ ٔهشق يكبفؾزٓب 16437

-  3 2 2 أفبد انؾجٕة انًخضَٔخ ٔ هشق يكبفؾزٓب 16438

-  3 2 2 أفبد اٞؽغبس انخؾجٛخ ٔهشق يكبفؾزٓب  16439

16441 
أفبد َجبربد انضُٚخ ٔانُجبربد انطجٛخ ٔانؼطشٚخ 

 ٔهشق يكبفؾزٓب 

2 2 3 
 -

-  3 2 2 ٔساصخ يٛكشٔثٛخ 14452

-  3 2 2 أيشاك يؾبفٛم انخنش  14461

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى الثانى 6سى االول و ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدرا 3عدد يقوم الطالب بدراسة * 
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 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 35)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (رخقـ فشػٗ انؾؾشاد ا٢لزقبدٚخ) 

  انفقم انذساعٙ اٞٔل

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 16328 3 2 2 ثٛئخ انؾؾشاد  16331

 16227 3 2 2 يٕسفٕنٕعٗ ٔرمغٛى انؾؾشاد 16431

 16328 3 2 2 انًكبفؾخ انؾٕٛٚخ نٝفبد 16432

اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ فٗ  16465

  ٔاٞيشاك انُجبرٛخ يكبفؾخ انؾؾشاد
2 2 3  -

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 36)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (رخقـ فشػٗ انؾؾشاد ا٢لزقبدٚخ)  

 انضبَٙ  انفقم انذساعٙ

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد فٗ 
 اٞعجٕع

ػذد انغبػبد 
 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 16328 3 2 2 طشٚخثٛؽؾشاد هجٛخ ٔ  16433

 16328 3 2 2 رشثٛخ َؾم ٔ دٔدح انؾشٚش 16434

 - 3 2 2 ٔهشق يكبفؾزٓب أفبد انؾجٕة انًخضَٔخ 16438

-  2 4-  انزخشطيؾشٔع  16421

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 انًغزٕٖ انشاثغ نط٣ة ا٢خزٛبسٚخانذساعٛخ  انًمشساد( 35)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (رخقـ فشػٗ انؾؾشاد ا٢لزقبدٚخ) 

 
 

 الرقم الكودى
 عنوان المقرر

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة

16421 
انزمُٛخ انؾٕٛٚخ ٔؽًبٚخ انجٛئخ يٍ انًهٕصبد 

 انكًٛبٔٚخ
2 2 3 

 -

-  3 2 2  انؾؾشٚخ ًجٛذادانعًٛخ  16411

-  3 2 2 يجٛذاد انمٕاسك   16413

-  3 2 2 انًجٛذاد انًُٛبرٕدٚخ   16414

-  3 2 2 انًكبفؾخ اٜيُخ فٗ انضساػبد انًؾًٛخ 16415

-  3 2 2 انؾؾشاد انُبلهخ ٞيشاك انُجبد  16435

-  3 2 2 آفبد يؾبفٛم انخنش ٔهشق يكبفؾزٓب  16436

-  3 2 2 بربد انضُٚخأيشاك َج 14458

-  3 2 2 أيشاك أؽغبس انفبكٓخ  14459

-  3 2 2 انًجٛذاد انفطشٚخ  16416

-  3 2 2 رغٓٛض انًجٛذاد 16417

-  3 2 2 يجٛذاد ا٢كبسٔط ٔانمشاد 16418

-  3 2 2 انزمٛٛى انؾٕٖٛ نهًجٛذاد 16419

-  3 2 2 آفبد أؽغبس انفبكٓخ ٔهشق يكبفؾزٓب 16437

-  3 2 2 اٞؽغبس انخؾجٛخ ٔهشق يكبفؾزٓب  أفبد 16439

16441 
أفبد َجبربد انضُٚخ ٔانُجبربد انطجٛخ ٔانؼطشٚخ 

 ٔهشق يكبفؾزٓب 
2 2 3  -

-  3 2 2 ٔساصخ يٛكشٔثٛخ 14452

-  3 2 2 أيشاك يؾبفٛم انخنش  14461



35 

 

-  3 2 2 انؾمهٛخ رشثٛخ انًؾبفٛم 18432

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى الثانى 6ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى االول و  3الطالب بدراسة عدد  يقوم* 
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 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 37)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (رخقـ فشػٗ أيشاك انُجبد)  

  م انذساعٙ اٞٔلانفق
 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد فٗ 
 اٞعجٕع

ػذد انغبػبد 
 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

-  3 2 2 رمغٛى انفطشٚبد  14448

-  3 2 2 َجبربد انضُٚخ أيشاك 14458

 14353 3 2 2 انفبكٓخ أؽغبس أيشاك 14459

نؾٕٛٚخ فٗ يكبفؾخ اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب ا 16465

  ٔاٞيشاك انُجبرٛخ انؾؾشاد
2 2 3 14246 

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 38)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (رخقـ فشػٗ أيشاك انُجبد)  

 انضبَٙ  انفقم انذساعٙ

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

فٗ ػذد انغبػبد 

ػذد انغبػبد  اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 َجبد غٛش هفٛهٛخ  أيشاك 14461

 14353 3 2 2 يؾبفٛم انخنش أيشاك 14461

 16328 3 2 2 انفبكٓخ ٔهشق يكبفؾزٓب أؽغبس أفبد 16437

-  2 4-  انزخشطيؾشٔع  16421

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغا٢خزٛبسٚخ انذساعٛخ  انًمشساد( 38)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)

 (رخقـ فشػٗ أيشاك انُجبد)  

 
 

 الرقم الكودى
 عنوان المقرر

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة

انًهٕصبد  يٍ انزمُٛخ انؾٕٛٚخ ٔؽًبٚخ انجٛئخ 26422

  انكًٛبٔٚخ
2 2 3  -

-  3 2 2 انؾؾشٚخعًٛخ انًجٛذاد  26412

-  3 2 2 ًُٛبرٕدٚخانًجٛذاد ان 26414

-  3 2 2 انًكبفؾخ اٜيُخ فٙ انضساػبد انًؾًٛخ 26415

-  3 2 2 انُجبد  ٞيشاكانؾؾشاد انُبلهخ   26435

-  3 2 2 يؾبفٛم انخنش ٔهشق يكبفؾزٓب  أفبد 26436
-  3 2 2 فطشٚخ انًجٛذاد نا 26416

-  3 2 2 رغٓٛض انًجٛذاد  26417

-  3 2 2 ٔانمشاد كبسٔط٢يجٛذاد أ 26418

-  3 2 2 انزمٛٛى انؾٕٛ٘ نهًجٛذاد 26419

-  3 2 2 انخؾجٛخ ٔهشق يكبفؾزٓب  اٞؽغبس أفبد 26439
-  3 2 2 وراثة ميكروبية 24452

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى الثانى 6ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى االول و  3طالب بدراسة عدد يقوم ال* 
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 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 39)عذٔل 

 ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد

 (انُجبد ٔلبٚخ : فشػٗ  رخقـ)  

  انذساعٙ اٞٔلانفقم 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد فٗ 
 اٞعجٕع

ػذد انغبػبد 
 انًؼزًذح

انًزطهت 
 انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

16465 
 اعزخذاو انزكُٕنٕعٛب انؾٕٛٚخ فٗ يكبفؾخ انؾؾشاد

  ٔاٞيشاك انُجبرٛخ
2 2 3 14246 

-  3 2 2 نٝفبدانًكبفؾخ انؾٕٛٚخ  16432

  16318 3 2 2 انؾؾشٚخ نًجٛذادخ اٛعً 16411

 14353 3 2 2 أيشاك اؽغبس انفبكٓخ 14459

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 41)عذٔل 

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)
 (انُجبد ٔلبٚخ: رخقـ فشػٗ )  

 انضبَٙ  انفقم انذساعٙ

 شسػُٕاٌ انًم انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد فٗ 

 اٞعجٕع
ػذد انغبػبد 

 انًؼزًذح

انًزطهت 

 انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

-  3 2 2 رشثٛخ َؾم انؼغم ٔدٔدح انؾشٚش 16434

 14353 3 2 2 انًجٛذاد انفطشٚخ 16416

 14353 3 2 2 أيشاك يؾبفٛم انخنش 14461

-  2 4-  يؾشٔع 16421

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ ا٢خزٛبسٚخانذساعٛخ  انًمشساد( 41)ذٔل ع

 (ثشَبيظ ٔلبٚخ انُجبد)
 (انُجبد ٔلبٚخ: رخقـ فشػٗ )  

 
 

 الرقم الكودى
 عنوان المقرر

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة

-  3 2 2 ثٛئخ انؾؾشاد 16331

-  3 2 2 ٕنٕعٗ ٔرمغٛى انؾؾشاديٕسف 16431

-  3 2 2 أفبد يؾبفٛم انخنش ٔهشق يكبفؾزٓب 16436

-  3 2 2 يجٛذاد انؾؾبئؼ 16411

-  3 2 2 رؾهٛم انًجٛذاد 16412

-  3 2 2 رمغٛى انفطشٚبد 14448

-  3 2 2 انضُٚخ بدأيشاك َجبر 14458

-  3 2 2 انًكبفؾخ ا٢يُّ فٗ انضساػبد انًؾًٛخ 16415

-  3 2 2 ؽؾشاد هجٛخ ٔثٛطشٚخ 16433

-  3 2 2 أفبد انؾجٕة ٔانًٕاد انًخضَٔخ ٔهشق يكبفؾزٓب 16438

-  3 2 2 أفبد أؽغبس انفبكٓخ ٔهشق يكبفؾزٓب 16437

-  3 2 2 أفبد اٞؽغبس انخؾجٛخ ٔهشق يكبفؾزٓب 16439

-  3 2 2 رغٓٛض انًجٛذاد 16417

-  3 2 2 يجٛذاد ا٢كبسٔط ٔانمشاد 16418

-  3 2 2 انزمٛٛى انؾٕٖٛ نهًجٛذاد 16419

-  3 2 2 أيشاك َجبد غٛش هفٛهٛخ 14461

-  3 2 2 ٔساصخ يٛكشٔثٛخ 14452

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 تيارية فى الفصل الدراسى الثانىساعات معتمدة من المقررات االخ 6ساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى االول و  3يقوم الطالب بدراسة عدد * 
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 نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 41)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 الفصل الدراسي األول
 انشلى انكٕد٘ 

 ػُٕاٌ انًمشس

ػذد انغبػبد فٗ 

 اٞعجٕع
ػذد انغبػبد 

 انًؼزًذح

انًزطهت 

 انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 - 3 2 2 بفٛمإَزبط انًؾ 18323

 14244 3 2 2 أعبعٛبد رشثٛخ انُجبد 18324

 17211 3 2 2 إَزبط انضْٕس َٔجبربد انضُٚخ 17313

 - 3 2 2 إَزبط انفبكٓخ يزغبلطخ اٞٔساق 17314

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 42)عذٔل 

 برٙثشَبيظ ا٠َزبط انُج

 انفقم انذساعٙ انضبَٙ

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 تطبيقات محاضرة
 - 3 2 2 انغذٚذح اٞسامٙإَزبط يؾبفٛم  18327

 17211 3 2 2 إَزبط يؾبفٛم انخنش 17317

 - 3 2 2 صًبس انفبكٓخأؽغبس ٔ  فغٕٛنٕعٙ 17318

 18221 2 - 2 إَزبط يؾبفٛم انجمٕل 18328

  11 6 8 يغًٕع  انغبػبد انًؼزًذح 

 نط٣ة انًغزٕٖ انضبنشا٢خزٛبسٚخ انذساعٛخ  انًمشساد( 42)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 
 
 

 الرقم الكودى

 عنوان المقرر

 عدد الساعات فى األسبوع
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة

 - 3 2 2 انفبكٓخ فٗ انقؾشاءإَزبط  17315

 - 3 2 2 رقًٛى ٔرُغٛك انؾذائك 17316

-  3 2 2 يؾبفٛم انؼهف ٔانًشاػٗ 18325

 18221 3 2 2 رمغٛى َجبربد انًؾبفٛم ٔانؾؾبئؼ 18326

-  3 2 2 يجبدئ ا٠سؽبد انضساػٗ 12337

-  3 2 2 خقٕثخ ٔرغًٛذ اٞسامٗ 11311

 18221 3 2 2 انضساػٙانزكضٛف  َظى 18329

 - 3 2 2 رطجٛمبد انؾبعت اٜنٗ فٗ يغبل انضساػخ 11441

 - 3 2 2 انذاخهَٙجبربد انضُٚخ ٔانذٚكٕس  17319

 - 3 2 2 أعبعٛبد ٔركُٕنٕعٛب اٞؽغبس انخؾجٛخ 17311

 - 3 2 2 كًٛٛبء ٔرؾهٛم اٞغزٚخ 13313

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 كل فصل دراسىساعات معتمدة من المقررات االختيارية فى  6الب بدراسة عدد يقوم الط* 
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 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 43)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ
 (ثغبرٍٛ –رخقـ فشػٗ ) 

 انفقم انذساعٙ اٞٔل

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 نًؼزًذحا

انًزطهت 

 رطجٛمبد يؾبمشح انغبثك

 17211 3 2 2 انجغزبَٛخفغٕٛنٕعٛب انًؾبفٛم  17312

-  3 2 2 إَزبط فبكٓخ يغزذًٚخ انخنشح 17413

 17211 3 2 2 انُجبربد انطجٛخ ٔانؼطشٚخ 17414

-  3 2 2 إَزبط ٔعٕدح انزمبٔ٘ 18437

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 44)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (ثغبرٍٛ –رخقـ فشػٗ ) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

انًزطهت 

 رطجٛمبد يؾبمشح انغبثك

 14251 3 2 2 رشثٛخ انًؾبفٛم انجغزبَٛخ 17415

-  3 2 2 إَزبط يؾبفٛم انخنش غٛش انزمهٛذٚخ 17416

 17211 3 2 2 انضساػبد انًؾًٛخ 17441

-  2 4-  يؾشٔع 17442

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ٢خزٛبسٚخ انذساعٛخ ا انًمشساد( 44)عذٔل  

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (ثغبرٍٛ –رخقـ فشػٗ ) 

 
 عنوان المقرر قم الكودىالر 

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع
 المعتمدة

 المتطمب السابق
 تطبيقات محاضرة

-  3 2 2 رذأل ٔرخضٍٚ انؾبف٣د انضساػٛخ 18437

 16112 3 2 2 أعبعٛبد يكبفؾخ اٜفبد 16317

-  3 2 2 انضساػٗقشف انش٘ ٔان 11312

-  3 2 2 انُجبد انزمُٛبد انؾذٚضخ فٗ رشثٛخ 18439

-  3 2 2 آ٢د صساػٛخ 11336

-  3 2 2 إَزبط يٕانؼ 17417

 17317 3 2 2 إَزبط خنش ػنٕٚخ 17418

-  3 2 2 أعبعٛبد صساػخ ا٢َغغخ انُجبرٛخ 17441

-  3 2 2 اٜفبد مبٔيخأعبعٛبد انزشثٛخ نً 18435

-  3 2 2 رمٛٛى انًؾشٔػبد انضساػٛخ 12421

 17318 3 2 2 فٗ انفبكٓخ يُظًبد انًُٕ 17419

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 .ساعات من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى الثانى 6فى الفصل الدراسى االول و ساعات معتمدة من المقررات االختيارية  3يقوم الطالب بدراسة عدد * 
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 اثغنط٣ة انًغزٕٖ انش اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 45)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (محاصٌل -تخصص فرعى )
 األول الدراسًالفصل 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 03828 8 2 2 الحبوب محاصٌلوتكنولوجٌا إنتاج  03480

 - 8 2 2 فسٌولوجٌا المحاصٌل 03480

 04240 8 2 2 الحقلٌة تربٌة المحاصٌل 03482

 - 8 2 2 وجودة التقاويإنتاج  03480

  02 3 3 الساعات المعتمدة مجموع

 

 

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 46)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (محاصٌل -تخصص فرعى )

 الفصل الدراسي الثاني
 نًمشسػُٕاٌ ا انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

 18323 3 2 2 إَزبط ٔركُٕنٕعٛب يؾبفٛم اٞنٛبف 18433

 - 3 2 2 إَزبط ٔركُٕنٕعٛب يؾبفٛم انغكش ٔانضٚذ 18434

 - 3 2 2 انضساػبد انًؾًٛخ 17441

 - 2 4 - يؾشٔع 17442

  11 11 6 انًؼزًذحيغًٕع انغبػبد 

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ٢خزٛبسٚخ انذساعٛخ ا انًمشساد( 44)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (ثغبرٍٛ –رخقـ فشػٗ ) 

 
 
 

 الرقم الكودى

 عنوان المقرر

 عدد الساعات فى األسبوع
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة

 03220 8 2 2 صالت الزراعٌةتداول وتخزٌن الحا 03483

 - 8 2 2 أساسٌات مكافحة اآلفات 00800

 - 8 2 2 الري والصرف الزراعى 00802

-  8 2 2 بٌئة المحاصٌل الحقلٌة 03480

 - 8 2 2 دٌثة فى تربٌة النباتالحنٌات تقال 03480

 - 8 2 2 آالت زراعٌة 00880

 - 3 2 2 إَزبط انًٕانؼ 17417

 - 3 2 2 ػنٕٚخإَزبط خنش  17418

 14251 3 2 2 أعبعٛبد صساػخ اَٞغغخ انُجبرٛخ 17441

-  3 2 2 اٜفبد مبٔيخأعبعٛبد انزشثٛخ نً 18435

 - 3 2 2 رمٛٛى انًؾشٔػبد انضساػٛخ 12421

 - 3 2 2 يُظًبد انًُٕ فٗ انفبكٓخ 17419

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 .ساعات من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى الثانى 6فى الفصل الدراسى االول و تمدة من المقررات االختيارية ساعات مع 3يقوم الطالب بدراسة عدد * 
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 ٔا٢خزٛبسٚخ نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 47)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (نباتًإنتاج  :فرعى تخصص) 
 األول الدراسًالفصل 

 ػُٕاٌ انًمشس نكٕدٖانشلى ا
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

انًزطهت 

 رطجٛمبد يؾبمشح انغبثك

 - 8 2 2 الحبوب محاصٌلوتكنولوجٌا إنتاج  03480

 04240 8 2 2 الحقلٌة تربٌة المحاصٌل 03482

 00200 3 2 2 إَزبط فبكٓخ يغزذًٚخ انخنشح 17413

-  3 2 2 انؼطشٚخانُجبربد انطجٛخ ٔ 17414

  02 3 3 الساعات المعتمدة مجموع

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 48)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (نباتًإنتاج  :فرعى  تخصص) 

 الفصل الدراسي الثاني
 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ

ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

انًزطهت 

 رطجٛمبد يؾبمشح انغبثك

 - 3 2 2 إَزبط ٔركُٕنٕعٛب يؾبفٛم اٞنٛبف 03488

 18432 3 2 2 اٜفبد مبٔيخأعبعٛبد انزشثٛخ نً 03484

 - 3 2 2 انضساػبد انًؾًٛخ 00440

-  2 4 - يؾشٔع 00442

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 انًغزٕٖ انشاثغ نط٣ة ا٢خزٛبسٚخانذساعٛخ  انًمشساد( 48)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (إنتاج نباتً :فرعى  تخصص) 
 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
-  3 2 2 رذأل ٔرخضٍٚ انؾبف٣د انضساػٛخ 18437

 04042 8 2 2 فسٌولوجٌا المحاصٌل 03480

-  8 2 2 بٌئة المحاصٌل الحقلٌة 03480

 - 8 2 2 أساسٌات مكافحة اآلفات 00800

 03482 8 2 2 دٌثة فى تربٌة النباتالحنٌات تقال 03480

-  3 2 2 إَزبط يؾبفٛم انخنش غٛش انزمهٛذٚخ 00400

 18323 3 2 2 إَزبط ٔركُٕنٕعٛب يؾبفٛم انغكش ٔانضٚذ 03484

 - 3 2 2 إَزبط خنش ػنٕٚخ 00403

 - 3 2 2 أعبعٛبد صساػخ اَٞغغخ انُجبرٛخ 00440

 - 3 2 2 رمٛٛى انًؾشٔػبد انضساػٛخ 02420

 - 3 2 2 يُظًبد انًُٕ فٗ انفبكٓخ 00400

      

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 .ساعات من المقررات االختيارية فى الفصل الدراسى الثانى 6 فى الفصل الدراسى االول وساعات معتمدة من المقررات االختيارية  3يقوم الطالب بدراسة عدد * 
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 نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش  اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 49)عذٔل 

 (ثشَبيظ اٞسامٙ ٔانًٛبِ)

 األول الدراسًالفصل 
 

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح
 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد حيؾبمش

 16111 3 2 2 كًٛٛبء اٞسامٙ  00808

-  3 2 2 ؽقش ٔرمغٛى اٞسامٙ 00804

-  3 2 2 رغزٚخ َجبد 00804

-  3 2 2 هجٛؼخ اٞسامٙ  00800

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 

 نط٣ة انًغزٕٖ انضبنش اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 51)عذٔل 

 (ثشَبيظ اٞسامٙ ٔانًٛبِ)

 فصل الدراسي الثانيال

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 تطبيقات محاضرة
 11315 3 2 2 خقٕثخ ٔرغًٛذ اٞسامٙ  00800

-  3 2 2 ػ٣لبد يبئٛخ 00800

-  3 2 2 َظى انش٘ انؾذٚش 00884

 11317 3 2 2 يُٛشانٕعٛب ا٢سامٗ 00808

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 انضبنشنط٣ة انًغزٕٖ  ا٢خزٛبسٚخ  انذساعٛخ انًمشساد( 48)عذٔل 

 ا٠َزبط انُجبرٙثشَبيظ 

 (إنتاج نباتً :فرعى  تخصص) 
 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 11212 3 2 2 فخٕس ٔيؼبدٌ انمؾشح اٞسمٛخ 00800

 11111 3 2 2 رذْٕس انًٕاسد اٞسمٛخ  00803

-  3 2 2 رذْٕس ٔرًُٛخ  انًٕاسد انًبئٛخ 00800

-  3 2 2 غائْٛذسٔنٛكب ٔيٛكبَٛكب  انًٕ 00882

 11129 3 2 2 َظشٚخ انذٔال 00880

 11128 3 2 2 عشاساد ٔلٕٖ صساػٛخ 00888

 11318 3 2 2 ؾقش انغٕٖ ن٣سامٗان 00804

-  3 2 2 انذساعبد انًٛكشٔعكٕثٛخ نٟسامٙ 00804

  - 3 2 2 انًُبهك انغٛش عبفخ أسامٗ 00800

 11128 3 2 2 انطبلخ انغذٚذح ٔانًزغذدح 00884

-  3 2 2 صساػٛخآ٢د   00880

 11316 3 2 2 انش٘ ٔانقشف  انضساػٙ 00802

  12 8 8 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

  ساعات من المقررات االختيارية فى كل فصل دراسى 6يقوم الطالب بدراسة 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 
 

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخانذساعٛخ  انًمشساد( 51)عذٔل 

 (ثشَبيظ اٞسامٙ ٔانًٛبِ)

 األول الدراسًالفصل 
 

عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع عنوان المقرر الرقم الكودى
 المعتمدة

 متطمب السابقال
 رطجٛمبد يؾبمشح

-  3 2 2 ٔفٛبَخ انًٕاسد اٞسمٛخ  اعزق٣ػ 00400

 14246 3 2 2 يٛكشٔثٕٛنٕعٛب اٞسامٙ 00403

 11313 3 6-  رؾبنٛم اٞسامٙ ٔانًٛبِ ٔانُجبد 00400

-  3 2 2 انضساػٙانقشف  00483

  12 12 6 انًؼزًذحيغًٕع انغبػبد  

 نط٣ة انًغزٕٖ انشاثغ اٞعبعٛخذساعٛخ ان انًمشساد( 52)عذٔل 

 (ثشَبيظ اٞسامٙ ٔانًٛبِ)

 انفقم انذساعٙ انضبَٙ

 ػُٕاٌ انًمشس انشلى انكٕدٖ
ػذد انغبػبد  ػذد انغبػبد فٗ اٞعجٕع

 انًؼزًذح

 انًزطهت انغبثك

 رطجٛمبد يؾبمشح

-  2 4-  انزخشط يؾشٔع 00428

-  3 2 2 انُظى انغغشافٛخ ٔا٢عزؾؼبس ػٍ ثؼذ 00424

  - 3 2 2 الزقبدٚبد انًٕاسد اٞسمٛخ ٔانًبئٛخ 02420

 11128 3 2 2 رطجٛمبد انؾبعت ا٢نٗ فٗ يغبل انضساػخ 00440

  11 11 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

 انشاثغنط٣ة انًغزٕٖ   ا٢خزٛبسٚخ انذساعٛخ انًمشساد( 48)عذٔل 

 ثشَبيظ ا٠َزبط انُجبرٙ

 (اتًإنتاج نب :فرعى  تخصص) 
 

 عنوان المقرر الرقم الكودى
عدد الساعات  عدد الساعات فى األسبوع

 المعتمدة
 المتطمب السابق

 تطبيقات محاضرة
 11317 3 2 2 انكًٛٛبء انغٕٛنٕعٛخ 00420

-  3 2 2 اٞسامٙعٕٛيٕسفٕنٕعٛب  00420

 11314 3 2 2 أسامٗ انًُبهك انغبفخ ٔؽجّ انغبفخ 00422

 11316 3 2 2 انًٛبِ انغٕفٛخ ْٛذسٔنٕعٛب 00480

-  3 2 2 انزؾكى انجٛئٙ فٙ انًُؾآد انضساػٛخ 00440

-  3 2 2 رمٛٛى انًؾشٔػبد انضساػٛخ 02420

 11315 3 2 2 ركُٕنٕعٛب اٞعًذح 00424

 11313 3 2 2 انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ نٟسامٙ 00420

-  3 2 2 انًُزعخ فٗ ا٢سامٗ 00420

-  3 2 2 ّجغزبََٛزبط انًؾبفٛم انإ 00800

انزمُٛخ انؾٕٛٚخ ٔؽًبٚخ انجٛئخ يٍ انًهٕصبد  00420

 انكًٛبٔٚخ
2 2 3  -

-  3 2 2 انغٛبعبد ٔانجشايظ انضساػٛخ  02800

  9 6 6 يغًٕع انغبػبد انًؼزًذح

  ختيارية فى الفصل الدراسى الثانىساعات من المقررات اال 6فى الفصل الدراسى االول و ساعات من المقررات االختيارية  3يقوم الطالب بدراسة. 
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 الدراسية المقرراتمحتويات  -:أوال         

 لبرنامج العموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية

*********** 
 
 :عموم االقتصاد الزراعي  -:1

 Principles of Common Economics                        -:مبادئ االقتصاد العام : ( 12111)

طبيعة عمـ االقتصاد وصمتو بالعمـو األخرى األساسية، البنياف اإلقتصادى القومي، نظرية سموؾ المستيمؾ، نظرية 
اإلنتاج، نظرية التكاليؼ، نظرية العرض، نظرية تحديد األسعار واإلنتاج والتوزيع في ظؿ مختمؼ أنواع األسواؽ، 

 .، السياسة المالية، السوؽ السمعية، السوؽ النقدية، الدورات االقتصادية حسابات الدخؿ القومي

 Principles of Agricultural Economics                  الزراعياالقتصاد  مبادئ: ( 12112) 

نتًٕٚم ٔانتضٕٚك ٔا اإلَتبجَٔظى  اإللتظبدٖؽبٛعت ٔتطٕر ٔخٕاص انزراعت، انمٕاعذ االلتظبدٚت انزراعٛت، انتظُٛف 
ٔانتًُٛت انزراعٛت  ٔانتعبٌٔ، انضٛبصت انزراعٛت االلتظبدٚت، التظبدٚبث انزراعت انًظزٚت ٔيشبكم انزراعت انًظزٚت

 .انًظزٚت ٔانتكبيم اإللتظبدٖ انزراعٙ انعزبٙ 

 -:دراسات الجدوى االقتصادية لممشروعات الزراعية: ( 12313) 

Economics Feasibility Studies of Agricultural Economics 
، أنواع المشروعات الزراعية، وسائؿ التعرؼ عمى فرص االستثمار، الجدوى المالية والجدوى يمفيـو المشروع الزراع

 .االقتصادية لممشروع الزراعي، معايير اختيار المشروعات الزراعية، معايير كفاءة األداء لممشروعات الزراعية القائمة

 -:قتصادى واالجتماعي مبادئ اإلحصاء اإل: (12314)  

 Principles of Social and Economics Statistics 
األنواع المختمفة لمبيانات االقتصادية واالجتماعية، الطرؽ المختمفة لتجميع وعرض البيانات االقتصادية واالجتماعية، 

بيانات االقتصادية وتأويؿ مبادئ وقواعد وقوانيف اإلحصاء االقتصادي واالجتماعي، األساليب المختمفة لتحميؿ ال
 .نتائجيا، األساليب المختمفة لتحميؿ البيانات االجتماعية وتأويؿ نتائجيا 

 -:اقتصاديات الصناعات الغذائية واأللبان : (12315) 

Principles of Fooding Industries and Dairies 

ة المصنعة واأللباف ومنتجاتيا وسبؿ زيادة الطاقة دراسة القواعد االقتصادية المحددة إلنتاج واستيبلؾ المنتجات الغذائي
اإلنتاجية منيا واقتصاديات تسويقيا، ورفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمموارد المستخدمة في تصنيع المنتجات 

لخاـ الغذائية، دراسة كيفية تحديد الحجـ والمكاف األمثؿ لممصنع، دراسة العوامؿ المحددة لمطمب والعرض مف المادة ا
 .موضوع التصنيع، دراسة المشاكؿ التي تواجييا صناعة األلباف ومنتجاتيا

 

 المبػادئ         Electronic Agricultural Marketing         -:التسـويق الزراعـي االلكترونـي : (12316)  
شػػاكؿ اإلنتاجيػػة التسػػويقية الحديثػػة فػػي دراسػػة االقتصػػاد التسػػويؽ الزراعػػي، اإلنتػػاج الزراعػػي والم واالتجاىػػاتوالنظريػػات 
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الػػزروع النباتيػػة والحيوانيػػة فػػي مصػػر والعػػالـ، األسػػواؽ الداخميػػة والخارجيػػة لمػػزروع  اسػػتيبلؾالزراعيػػة العالميػػة والمصرية،
 التغميػػؼوالتعبئػػة و النباتيػػة والحيوانيػػة والداجنيػػة والمصػػنوعات الغذائيػػة المصػػرية، الناحيػػة التكنولوجيػػة لمتسػػويؽ الزراعػػي 

أسػػواؽ الػػزروع بمػػا فػػي ذلػػؾ  -أسػػعار الػزروع وتكاليفيػػا التسػػويقية، األنبػػاء السػػوقية والمجازفػػة التسػػويقية و نقػػؿ وال يفالتخػز و 
، السياسػػات والتشػػريعات التسػػويقية الزراعيػػة الوسػػطاء وأنػػواعيـ ،التسػػويؽ التعػػاونيوتجارتيػػا الخارجيػػة،  بورصػػات الػػزروع

 .ووسائميا وطرؽ الدفع فييا ومعوقاتيا أنواعياث مف حي اإللكترونيةالتجارة  مصر والخارج، في

                                                 Agricultural Co-operation -:التعاون الزراعي : (12317)  
، األسػػػس والمبػػػادئ االقتصػػػادية المتعمقػػػة بالمؤسسػػػات التعاونيػػػة الزراعيػػػة ، الييكػػػؿ التنظيمػػػي واالدارى لمتعػػػاوف الزراعػػػي

مجاؿ وأىداؼ التعاوف الزراعي فيما يتعمؽ بالمواـز والخدمات الزراعية والمزرعية واالستيبلؾ والتسويؽ والتمويؿ والتػاميف 
 .مصرفي  الزراعية ، المؤسسات التعاونية الزراعية المصرية، التشريعات والسياسات التعاونيةالزراعي

  -:والسمكي اقتصاديات اإلنتاج الحيواني والداجنى : (12318)  
     Economics of fishing, poultry and Animal production                                          

وداالت التكاليؼ وداالت  اإلنتاجذلؾ داالت  فيبما  والسمكيوالداجنى  الحيواني اإلنتاجبمزارع  اإلنتاجاقتصاديات 
ذلؾ دراسة المسائؿ التسويقية لمحيوانات  في، بما ومنتجاتيا واألسماؾجف العرض، اقتصاديات تسويؽ الحيوانات والدوا

 واألسماؾ، دراسة استيبلؾ المحـو والدواجف األسعاروكيفية تحديد  األسواؽ فيالزراعية وطبيعة قوى العرض والطمب 
 .الداخمية والخارجية  األسواؽ في

  -:ة الزراعية بحث في مجال العموم االقتصادية واالجتماعي: (12319)  

Research in the field of Agricultural Social and Economic Sciences  
يقـو الطالب بنفسو وبإشراؼ عضو أو أكثر مف أعضاء ىيئة التدريس بإجراء بحث في احد الموضوعات في العمـو 

 .االقتصادية واالجتماعية الريفية 

            The Agricultural programs and policies :السياسات والبرامج الزراعية :(12311) 
لسياسة االقتصادية القومية، أىداؼ تمويؿ وتوقيت السياسة باالسياسة االقتصادية ، صمة السياسة االقتصادية والزراعية 

تصمة الزراعية، النشاط الحكومي وشبو الحكومي المتصؿ بالزراعة المصرية، تطور السياسات الزراعية والتشريعات الم
إلقتصادى الزراعي المصري، سياسة تحديد اإلنتاج الزراعي وتعزيز أسعاره، التقويـ اإلقتصادى ألنواع باالنتعاش ا

السياسة الزراعية أو ألحد فروعيا األرضية أو الحيازية أو االستغبللية أو العمالية أو التسويقية أو السعرية أو التمويمية 
مة السياسة التعميمية والعالمية الزراعية بالتنمية االقتصادية الزراعية، وزارة التخطيط أو الضريبية التعاونية وغيرىا، ص

 .وغيرىا مف الييئات التخطيطية

 

  

 Farming Management                                          -: ةإدارة األعمال المز رعي: (12411) 

األربحية المزرعية  ،وحيازة وتثميف وتأجير المزارع اختيار ،ة المزرعية والتخطيط والرقاب االستغبلؿ ،االقتصاد الزرعى
 .المزرعى الماليالتحميؿ  ،العوامؿ المؤثرة عمى اإلنتاجية المزرعية ،رقابة العمميات المزرعية،ومعاييرىا
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Agricultural Accounting                                          (12412) :ية المحاسبة الزراع:-  

أسس المحاسبة المزرعية وسجبلتيا، القيد والترحيؿ في الدفاتر المحاسبية، حسابات األرباح والخسائر، الميزانية،   
 .معايير ربحية المشروعات المزرعية 

 Economics of agricultural production     -:اقتصاديات اإلنتاج الزراعي : (12413)  
العبلقة بيف الموارد واإلنتاج، مبادئ االختيار وتوجيو الموارد والعبلقات بيف عوامؿ اإلنتاج،  مجاؿ وطبيعة اقتصاد

اإلنتاج، األشكاؿ الرياضية لمداالت اإلنتاجية والمشتقات االقتصادية، توليفات الموارد وقواعد تدنيو التكاليؼ اإلنتاجية 
 . وتحقيؽ الجدارة االقتصادية

     -:الفاكية اقتصاديات محاصيل الخضر و : (12414) 

   Economics of Vegetables and Fruits Crops     

األىمية النسبية لمحاصيؿ الخضر والفاكية في الدخؿ الزراعي القومي المصري، دراسة القواعد االقتصادية المحددة 
حددة لمتوليفات المختمفة إلنتاج واستيبلؾ وتسويؽ وتكاليؼ إنتاج الخضر والفاكية، القواعد المحددة لؤلسعار والقواعد الم

 .بيف الموارد المتاحة إلنتاجيا، الفاقد مف ىذه الحاصبلت، التجارة الخارجية لمحاصيؿ الخضر والفاكية 

 Economic Analysis The                                    -:التحميل االقتصادي : (12415)  

ؾ المستيمؾ ونظرية اإلنتاج وطرؽ وأساليب تحديد األسعار في دراسة التحميؿ االقتصادي الجزئي متضمنا نظرية سمو 
األنواع المختمفة مف األسواؽ، دراسة التحميؿ اإلقتصادى الكمى متضمنا توازف المقتصد القومي وتحميؿ الدخؿ والسياسة 

 . المالية والسياسة النقدية والتجارة الدولية والدورات االقتصادية 

   Agricultural Development      Economics of:ة الزراعية اقتصاديات التنمي: (12416) 
العبلقة بيف النمو والتقدـ والتخمؼ، دراسة نظريات ووسائؿ التنمية االقتصادية، دراسة التنمية الزراعية في مصر  دراسة

 .مع إلقاء الضوء عمى خطط وبرامج التنمية في مصر والدوؿ النامية 

نبػذه                                                The Economic systems   -: الـنظم االقتصـادية: (12417) 
) عف تػاري  الفكػر اإلقتصػادى فػي العصػور القديمػة، طبيعػة ومقومػات المػذاىب االقتصػادية المختمفػة، الػنظـ االقتصػادية

 . معا نشأتيا ومقوماتيا ومقارنتيا ( الرأسمالية والماركسية واالشتراكية والتعاونية
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 International Agricultural Trade                 The :التجارة الزراعية الدولية : (12418) 

أىـ األسواؽ العالمية لمسمع الزراعية، اتفاقية الجات، اتفاقية الشراكة المصرية األوربية وأحكاميا، منظمة التجارة العالمية 
لزراعية في التجارة الدولية، الييئات والقوانيف المنظمة لمرقابة عمى الصادرات وأحكاميا، دراسة التكتبلت االقتصادية ا

  .والواردات الزراعية 

 Economics of field crops                           -:اقتصاديات المحاصيل الحقمية : (12419) 

د االقتصادية المحددة لؤلسعار، القواعد إلنتاج وتسويؽ وتكاليؼ الحاصبلت الحقمية والقواعدراسة القواعد المحددة 
المحددة لمعبلقات والتوليفات بيف الموارد المتاحة لبلستخداـ في إنتاج المحاصيؿ الحقمية، التركيب المحصولي األمثؿ، 

    .الفاقد مف ىذه الحاصبلت، التجارة الخارجية لممحاصيؿ الحقمية 

 Evaluation of Agricultural Projects                  :تقييم المشروعات الزراعية : (12421) 
 االقتصاديلممشروع، التحميؿ  المالي، طبيعة الدراسة الفنية لممشروعات الزراعية، التحميؿ وأنواعوتعريؼ المشروع 
 لممشروع، تحميؿ الحساسية والمخاطرة الزراعية البيئي األثرلممشروع، دراسات وتقويـ  االجتماعيلممشروع، التحميؿ 

، تقييـ المشروعات في ظؿ لممشروعات الزراعية البيئيوالبيئية لممشروع، بعض النماذج لمدراسات الخاصة بالتقييـ 
 .المخاطرة والبليقيف، معالجة التضخـ في تقييـ المشروعات 

   Economics of land and water resourcesاقتصاديات الموارد األرضية والمائية : (12421) 
نتاجيتيا االقتصادية، المشاكؿ حيازة االرا ضى الزراعية، تثميف األراضي الزراعية، إستغبلؿ األراضى الزراعية وا 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية المرتبطة باستزراع وتعمير األراضى، صيانة الموارد المائية واألرضية، التشريعات 
 .تخداـ المياه في الزراعة المصريةوالسياسات المتعمقة بالموارد األرضية والمائية وترشيد اس

 Project                                                                                    -:مشروع : (12422) 

يقػػـو الطالػػب بإعػػداد دراسػػة عمميػػة لػػبعض مشػػكبلت االقتصػػاد الزراعػػي أو اإلرشػػاد الزراعػػي أو المجتمػػع الريفػػي تحػػت 
 .المادة تتـ مناقشتو وتقييمو في نياية الفصؿ الدراسي إشراؼ أستاذ 
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 2:- عموم المجتمع والمجتمع الريفي

      -:مبادئ عمم االجتماع واالجتماع الريفي : (12123)
                                                Initiation of Sociology and Rural Sociology 

عمـ المجتمع وفى عمـ المجتمع الريفي، تعريؼ عمـ المجتمع الريفي، أىميتو وعبلقتو  دراسة المعارؼ األساسية في
بالعمـو االجتماعية األخرى، طرؽ البحث االجتماعي، الثقافة والحضارة المدنية، التطبيع االجتماعي والمنظمات 

االجتماعي والتنمية االجتماعية، مجاؿ االجتماعية الريفية، الطبقات االجتماعية، المؤسسات االجتماعية الريفية، التغير 
 . عمـ المجتمع الريفي، نظـ اإلقامة، السكاف الريفيوف، اليجرة الريفية، مشاكؿ المجتمع الريفي، تنمية المجتمع الريفي 

 Initiation of Rural Sociology                     :أساسيات عمم المجتمع الريفي : (12324) 
، النظرية، ا لنيج، األدوات، عبلقة عمـ المجتمع الريفي بالعمـو االجتماعية األخرى، التريؼ والتحضر، خصائص المفيـو

. ، المؤسسات والمنظمات الريفية، المشاكؿ والسياسات االجتماعية الريفية، اليجرة الريفية فالسكاف الريفيي  

  -:تحميل المنظمات والمؤسسات االجتماعية الريفية : (12325) 
Analysis of Rural Organizations and Institutions  

والمؤسسات، خصائصيا، أنواعيا، وبنيانيا ووظائفيا وأساليب دراستيا وقياس فاعميتيا وتحديد  تتعريؼ المنظما
 .مشكبلتيا وأساليب تنميتيا، عبلقة المؤسسات ببعضيا البعض، الفرؽ مابيف المنظمات والمؤسسات 

  -:جتمع الريفي المحمى تنظيم وتنمية الم: (12326) 
Organized and Developmental of Rural Community  

المجتمع الريفي المحمى مفيومو، مكوناتو، وظائفو، أنواعو، مشاكمو، مؤسساتو ومنظماتو، نظريات وأساليب تنمية 
 .المجتمع الريفي المحمى 

  -:التحميل الديموجرافى لممجتمع الريفي : (12327) 

Demographical Analysis of Rural Community                                               
مفيومو ومجالو، مناىجو وأدواتو، عبلقة المتغيرات الديموجرافية بالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية، دراسة النمو 

 .ؿ والسياسات السكانية السكاني، التوزيع السكاني، التكويف السكاني والظواىر الديموجرافية، المشاك

  -:المجتمع الريفي والتنمية االقتصادية والبشرية : (12428) 

Rural Community and Economic, Human Development  

الخصائص االيكولوجية لممجتمع الريفي، مفاىيـ ونظريات التنمية االقتصادية، عبلقة التنمية االقتصادية بالتنمية 
ية ميؿ سياسات التنمية االقتصادية الريفية، تخطيط وتقييـ برامج التنمية الريفية، مفيـو التنمية البشر المجتمعية الريفية، تح

 .   ، مقاييس التنمية البشرية وكيفية حسابياوعبلقتيا بالتنمية االقتصادية
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  -:تحميل المشكالت االجتماعية والبيئية : (12429) 

Analysis of Social and Environmental Problems  

مفيـو المشكبلت االجتماعية والبيئية، المداخؿ النظرية لدراسة المشكبلت االجتماعية والبيئية، المشكبلت االجتماعية 
 .والبيئية، تحديدىا، أسبابيا، سبؿ مواجيتيا، عبلقة المشكبلت االجتماعية والبيئية بالسياسات االجتماعية والبيئية 

مفيـو                             Social Exchange Dynamics -:االجتماعي ديناميكيات التغير : (12431) 
التغير االجتماعي ومحاوره وأسبابو ونظرياتو وعبلقتو بالتغير الثقافي، مناىج دراسة التغير االجتماعي، عبلقة التغير 

 .االجتماعي بالتنمية االجتماعية، أساليب التغير االجتماعي ومراحمو 

  -:النظريات االجتماعية وتطبيقاتيا الريفية : (12431) 

Social Theories and Applied on Rural Area 

أنواع النظريات االجتماعية، االعتبارات المتعمقة باستخداميا في دراسة الظواىر االجتماعية  تعريؼ النظرية االجتماعية،
 .بصفة عامة والريفية بصفة خاصة 

  -:رية والريفية تنمية الموارد البش: (12432) 

Development of Rural and Human Resources  

مفيـو التنمية البشرية والموارد البشرية، خمفية تاريخية، المعايير والمقاييس، التأكيد عمى المفاىيـ الحديثة لمفقر البشرى 
عمى الموارد الريفية والعوامؿ التي ومؤشراتو، مجاالت التنمية البشرية، تخطيط وتقييـ برامج التنمية البشرية، نظرة عامة 

 .تؤثر فييا 

        Collecting and Analysis of Social Data:تجميع وتحميل البيانات االجتماعية : (12433) 

المنيج العممي مفيومو وخطواتو، تحديد المشكمة، األىداؼ، وضع الفروض، تحديد اإلطار النظري، االستعراض 
لبشرى والجغرافي، اختيار العينات، طرؽ جمع البيانات، وأساليبيا وأدواتيا، مراجعة وترميز المرجعي، تحديد المجاؿ ا

البيانات، تفريغ البيانات، تحميؿ البيانات، جدولة البيانات، طرؽ عرض البيانات، األساليب واالختبارات اإلحصائية، 
 .في البحث االجتماعي  عرض النتائج ومناقشتيا وكتابة التقرير النيائي، المناىج المستخدمة

المبػادئ                Social Statistics and its Applications  اإلحصـاء االجتمـاعي وتطبيقاتـو: (12434) 
العامػػػة لئلحصػػػاء االسػػػتداللي، التحػػػوؿ مػػػف الوصػػػؼ لبلسػػػتدالؿ، االحتمػػػاالت وتوزيػػػع المعاينػػػات، التحقػػػؽ مػػػف صػػػحة 

صػائية المسػتخدمة فػي تحميػؿ البيانػات المسػتمدة مػف عينػة واحػدة ومػف عينتػيف الفروض اإلحصائية، مقاييس الداللة اإلح
 .مستقمتيف أو مرتبطيف ومف عينات متعددة مستقمة أو مرتبطة وفقا لنوع المتغيرات المستخدمة 

المنػاىج                   Social Search Symbol -:لغـة البحـث االجتمـاعي :  (12435) 
وتحميميػػا واالسػػتنتاج مػػف خبلليػػا تصػػميـ  جتمػػاعي، طػػرؽ جديػػدة لتجميػػع البيانػػات االجتماعيػػةالمسػػتخدمة فػػي البحػػث اال

 . االستبياف والمقابمة واالستفادة مف المناىج المستخدمة فى الدراسات االمبيريقية

 Project                                                                                  -:مشروع : (12422) 

يقػػـو الطالػػب بإعػػداد دراسػػة عمميػػة لػػبعض مشػػكبلت االقتصػػاد الزراعػػي أو اإلرشػػاد الزراعػػي أو المجتمػػع الريفػػي تحػػت 
 .إشراؼ أستاذ المادة تتـ مناقشتو وتقييمو في نياية الفصؿ الدراسي 
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 3:- عموم اإلرشاد الزراعي

ماىية                           Principles of Agricultural Extension : مبادئ اإلرشاد الزراعي: (12337) 
دور اإلرشاد الزراعي في التنمية الريفية، نشأة وتطوير  ،الزراعي اإلرشاد وأىداؼ ومبادئ، فمسفة الزراعي اإلرشاد

عي، اإلرشاد الزراعي في مصر وبعض بمداف العالـ، التنظيمات اإلرشادية الزراعية، عممية االتصاؿ في اإلرشاد الزرا
، القيادة الريفية في العمؿ االرشادى، مدخؿ في دراسة تخطيط "عممية تبنى األفكار والممارسات المزرعية المستحدثة

   .ووضع البرامج اإلرشادية 

  -:تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية : (12338) 

Planning and Evaluation of Extension Programs  

تشمؿ دراسة الموقؼ وتحميمو، تشخيص  والتيالبرنامج االرشادى ومراحؿ ىذه العممية  في ةاألساسيالتعريفات والمفاىيـ 
عداد األىداؼ وتحديد ألولويتياالمشكبلت وترتيبيا وفؽ   إعادةوتنفيذ خطط العمؿ وقياس التقدـ والتغير الحادث ثـ  وا 

والمراحؿ المختمفة ليذه العممية  واألنواعرشادى لمعمؿ اال وأىميتومعنى التقييـ  نماذج لوضع البرنامج االرشادى، النظر،
. 

  -:البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية : (12339) 

Programs and Projects of Agricultural extension                                                           

ط االرشادى،أساسيات تخطيط  البرامج اإلرشادية، دراسة مفيـو البرامج اإلرشادية، أسس التخطيط، ماىية التخطي
تفصميو لخطوات تخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية في مختمؼ المجاالت الزراعية، واالقتصادية المنزلية، والشبابية 

    .الريفية، الدراسات التمييدية لممشروعات اإلرشادية، أساليب تخطيط وتنفيذ وتقويـ المشروعات اإلرشادية 

المفاىيـ                                     Audio-Visual Aids    -:المعينات السمعية والبصرية : (12341) 
األساسية في مجاؿ المعينات اإلرشادية، األسس السيكولوجية والسوسيولوجية واالتصالية في استخداـ المعينات 

سس االختيار بيف المعينات و كيفية التخطيط و التنفيذ و اإلرشادية، أسس تصنيؼ الطرؽ و المعينات  اإلرشادية، أ
 التقويـ لكؿ منيا ، استعراض نماذج لمدراسات اإلرشادية في مجاؿ المعينات

  -:موضوعات مختارة في مجال التعميم واإلرشاد الزراعي : (12441) 

Selected Subjects in Education and Agricultural Extension  

 .دراسة موضوعات مختارة في مجاؿ التعميـ واإلرشاد الزراعي تحت إشراؼ أعضاء ىيئة التدريس يقـو الطبلب ب

مفيـو تعميـ               Basics of Adults Education -:أساسيات تعميم الكبار : (12442)
لكبار ، تخطيط و تنفيذ و تقويـ الكبار وأىميتو ، األسس النفسية و االجتماعية لتعميـ الكبار ، الفمسفات المختمفة لتعميـ ا

 .برامج تعميـ الكبار ، بعض الخبرات المحمية و العالمية في مجاؿ تعميـ الكبار 

 -:المعارض اإلرشادية الزراعية : (12443) 
 Agricultural Extension Exposition                                 

النظرية و العممية في إقامة المعارض اإلرشادية ، خطوات  مفيـو المعرض الزراعي ، أنواع المعارض ، األسس
 .تخطيط و تنفيذ المعارض الزراعية ، االستخدامات التدريبية و التعميمية و البحثية لممعارض الزراعية 
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              Economics  Agricultural Extension                : اإلرشاد الزراعي االقتصادي: (12444)

                                                                 

النظـ المثمي لئلنتاج , قانوف المراحؿ الثبلثة , عبلقة المدخبلت بالمخرجات , االستفادة المجتمعية لئلرشاد االقتصادي 
, القياسية لئلنتاج واألسعار  األرقاـ, نماذج التوقعات , استبداؿ الموارد الزراعية وعبلقتو بتبني التوصيات اإلرشادية , 

 .السياسة التمويمية واإلرشاد الزراعي 
 

مفيػـو            Leadership in Extension Work -:القيـادة فـي العمـل االرشـادى : (12445) 
التعػػرؼ  خصػػائص القػػادة المحميػػيف وطػػرؽ,  اإلرشػػاديالقيػػادة ونظرياتيػػا، ومصػػادرىا، وتطبيقاتيػػا، فػػي مجػػاالت العمػػؿ 

 . ، وبعض األساليب والطرؽ التعميمية التي يستخدميا القادةاإلرشادياختيارىـ وتدريبيـ عمي العمؿ و  يـعمي

  -:اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية : (12446) 
Agricultural Extension and Rural Development  

سياماتيا في التنمية االقتصادية، طرؽ ومداخؿ التنمية الريفية، الموارد  مفاىيـ التنمية، نظريات التنمية، أىمية الزراعة وا 
والعناصر الرئيسية في عممية التنمية الريفية، معوقات التنمية الريفية، دور اإلرشاد الزراعي في التنمية الريفية المتواصمة 

 . 

العوامػؿ             Curriculums of agricultural extension -:المنـاىج اإلرشـادية الزراعيـة : (12447) 
المؤثرة في العمؿ االرشادى، مفيـو المنيج االرشادى، تصنيؼ المنػاىج اإلرشػادية، مػنيج اإلرشػاد الزراعػي العػاـ، مػنيج 
السػػمع، مػػنيج نظػػاـ التػػدريب والزيػػارات، مػػنيج المؤسسػػات التعميميػػة، مػػنيج المشػػاركة، مػػنيج المشػػروع، مػػنيج المسػػاىمة 

 .، المناىج اإلرشادية المستخدمة في مصر بالتكميؼ، منيج بحوث النظـ الزراعية

       Basics of Extension Work Management -:أساسيات إدارة العمل االرشادى : (12448) 

مفيـو اإلدارة وأىميتيا ووظائفيا ونظرياتيا، المقومات الرئيسية لمتنظيـ االدارى، عممية اتخاذ القرار ونظرياتيا، العامموف 
 .فع العمؿ، استعراض بعض نتائج الدراسات الميدانية في مجاؿ إدارة التنظيمات اإلرشادية االرشاديوف، ودوا

 Project                                                                               -:مشروع :  (12422) 
شاد الزراعي أو المجتمع الريفي تحت يقـو الطالب بإعداد دراسة عممية لبعض مشكبلت االقتصاد الزراعي أو اإلر 

.إشراؼ أستاذ المادة تتـ مناقشتو وتقييمو في نياية الفصؿ الدراسي   
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 الدراسيةالمقررات محتويات  -:  ثانياً 

 األلبانو  األغذيةلبرنامج عموم و تكنولوجيا 
*** 

  -:األغذيةعموم و تكنولوجيا  مقررات -1

يشػمؿ                                                   Agricultural Biochemistry كيمياء حيوية زراعيـة: (13211) 
الطاقػػػػة النوويػػػة و  األحمػػػاضكيميػػػاء الكربوىيػػػدرات ، البروتينػػػات ، الػػػػدىوف ، اليرمونػػػات ، الفيتامينػػػات ،  متطمػػػبىػػػذا ال

 .الدىوف الكربوىيدرات و البروتينات و( اليدـ و البناء) ميتابولـز إلى باإلضافةالحيوية 

   Basic of Biochemistry                                       مبادئ الكيمياء الحيوية      ( 13212)

كيمياء المكونات الحيوية الرئيسية، الكربوىيدرات، البروتينات، الدىوف وأقساـ االنزيمات، التفاعبلت، االحماض النووية 
) ـ والبناء والتنفس والتمثيؿ الضوئى فى النباتات الخضراء وعمميات الميتابولـز والفيتامينات واليرمونات، عمميات اليد

، تركيب ووظائؼ الخمية النباتية، مكونات النبات الرئيسية والثانوية، عمميات اليدـ والبناء والتنفس والتمثيؿ (اليدـ والبناء
 .الضوئى فى النباتات الخضراء

                                        Chemical & Analysis Food     األغذيةكيمياء و تحميل : (13313)

التفػاعبلت الكيماويػة و البيوكيماويػة المػؤثرة عمػى  – لؤلغذيػة األمػافمعػايير الجػودة و  – األغذيػةالمدخؿ لدراسػة كيميػاء 
و معػػادف  إنزيمػػاتينػػات و مكونػػات الغػػذاء مػػف مػػاء و كربوىيػػدرات و لبيػػدات و بروت ءكيميػػا  -جػػودة و سػػبلمة الغػػذاء 

 –طػػػرؽ سػػػحب و تخػػػزيف و تجييػػػز العينػػػات  – األغذيػػػةوفيتامينػػػات و صػػػبغات و مانعػػػات طبيعيػػػة لمتغذيػػػة و مموثػػػات 
 والمتخصصة  المختمفةطرؽ التحميؿ ,و االستخبلص و الفصؿ األغذيةالطرؽ العامة المتبعة فى دراسة كيمياء و تحميؿ 

 . لمكونات الغذاء 

  Principals of Human Nutrition                               اإلنسانتغذية  ياتأساس: (13314) 

 األىميػػةسػػوء التغذيػػة ، ىضػػـ و امتصػػاص مكونػػات الغػػذاء ، الطاقػػة و  أمػػراضالحالػػة التغذويػػة فػػى العػػالـ و مصػػر و 
 األغذيػػةو تصػػنيع  طيػػيو  إعػػدادر المعدنيػػة ، تػػأثي األمػػبلحالتغذويػػة لكػػؿ مػػف الكربوىيػػدرات و الػػدىوف و الفيتامينػػات و 

المخػاليط الغذائيػة و تػدعيـ الغػذاء و  إعػدادتغذيػة الفئػات الحساسػة و  – لؤلغذيػة الحيػويالتقػويـ  –عمى قيمتيا التغذويػة 
 .و تخطيط الوجبات الغذائيالتثقيؼ 

 Technology of Legumes and their products       تكنولوجيا البقوليات و منتجاتيا: (13315) 

المعػػامبلت  –المحاصػػيؿ البقوليػػة فػػى العػػالـ و مصػػر  أىػػـ –لمبقوليػػات  الكيمػػاويو تركيػػب البػػذور و التركيػػب  األىميػػة
. المنتجػات التػى يػدخؿ فػى تصػنيعيا البقوليػات –مانعػات التغذيػة  –و التغػذوى  الكيمػاوي تأثيرىػاالتكنولوجية المختمفػة و 

التخزيف و العمميات التصػنيعية عمػى جػودة البقوليػات  تأثير –ظاىرة الحصرمة  – التعرؼ عمى القيمة التغذوية لمبقوليات
 .تصنيع مركزات و معزوالت البروتيف و مشابيات المحـو –
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                                        Food Preservation Technology األغذيةتكنولوجيا حفظ : (13316) 

الحبوب ، البقوؿ ) النباتية  األغذيةو  –( ، الدواجف ، البيض األسماؾالمحـو ، ) نية الحيوا األغذيةتصنيع وحفظ  أسس
 (.، الخضروات ، الفواكو

                                                            Food Microbiology :األغذيةميكروبيولوجيا : (13317)
عبلقػة بالغػذاء و خواصػيا المورفولوجيػة و الفسػيولوجية مػع التركيػز عمػى الدقيقػة ذات ال باألحيػاءالتعػرؼ  متطمػبيشمؿ ال
 .و مصادر التموث األغذيةالمسببة لتموث و فساد  األنواع

                                                            Enzymes technology  اإلنزيماتتكنولوجيا : (13318)
 اإلنزيمػػاتدور  –تجاريػػا  اإلنزيمػػات إنتػػاجطػػرؽ  –العوامػػؿ المػػؤثرة عمييػػا  –ة عمميػػا كيفيػػ –دورىػػا  – اإلنزيمػػاتتعريػػؼ 

 .الغذائيفى التصنيع 

               Technology of Cereal and their Products تكنولوجيا الحبوب و منتجاتيا: (13419)

العجائف  –بالضغط لمحبوب  الحراريتشكيؿ و تكنولوجيا الطحف و الضرب و ال الكيماوياالقتصادية و التركيب  األىمية
 .الفركتوز عاليالمولت و النشا و شراب الذرة  إنتاج –منتجات الخبز  –الغذائية و خواصيا الريولوجية 

 التجفيفبالتبريد والتجميد و  تكنولوجيا الحفظ: (13411) 
Cooling, Freezing and Drying Technology         

سػػوائؿ  –( االمتصػػاص  –الضػػغط ) نظػاـ التبريػػد  أسػػس –بالتبريػػد و التجميػػد  األغذيػةلحفػػظ  العممػػي األسػػاس –مقدمػة 
و السريع و الفائؽ  البطيءالتجميد  –لمتبريد  اإلنتاجيةالقدرة  –التمؼ التبريدى  – األغذيةالتبريد المستخدمة  فى تخزيف 

التغيػرات  –تجميػد المثمجػات الحيولنيػة  –الفاكيػة تجميػد الخضػروات و  –النقطػة الحرجػة لمتجميػد  –المجمػدات  أنواع –
 بالتجفيؼ األغذيةلحفظ  العممي األساس –التى تطرأ عمى المادة الغذائية نتيجة التجميد 

 ( الصناعي –بالطاقة الشمسية  – الطبيعي) طرؽ التجفيؼ  -
حسػاب  – األغذيػةبعػة لتجفيػؼ الخطػوات المت –مراحؿ التجفيػؼ  –العوامؿ المحددة لمدة التجفيؼ  –أنواع المجففات  -

 العممػػي األسػػاس –تجفيفيػػا و تخزينيػػا  أثنػػاءتطػػرأ عمػػى المػػادة الغذائيػػة  التػػيت االتغيػػر  –نسػػبة التشػػرب  –نسػػبة التجفيػػؼ 
 .هالمجفد األغذيةمميزات  –مكونات المجفد  –لمتجفيد 

                                                                              الزيوت والدىون و منتجاتيا تكنولوجيا: (13411) 
Technology of Oils and Fat and their Products                                                               

ر و اسػتخبلص و تكريػ إعػداد –المصادر المختمفة و الخواص الطبيعية و الكيماويػة و تفػاعبلت الزيػوت و الػدىوف 
 .منتجات الزيوت و الدىوف و استخداماتيا –الزيوت و الدىوف  أسترةو ىدرجة و خمط و 

 Meat Products Technology  والداجنية والسمكية     تكنولوجيا المنتجات الحيوانية: (13412) 

 –الحيوانيػػػة  األنسػػجة عأنػػوا –الحيوانيػػة  لؤلنسػػجةالتركيػػب المجيػػرى  –القيمػػة الغذائيػػة لمحػػـو و العوامػػؿ المػػؤثرة عمييػػا 
التفػاعبلت الحيويػة  –التغيرات فى قواـ المحـ بعد الػذبح  –لمذبيحة  الكيربيالحث  –التشفية السريعة  –بروتينات المحـو 

المعاممػة  –طيػى المحػـو  –التممػيح  –طػرؽ حفػظ المحػـو  –عوامؿ تقبػؿ المحػـو و منتجاتيػا  –فى مرحمة ما بعد الموت 
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منتجات المحـو المصنعة  –التشعيع  –البسترة و التعقيـ التجارى  –التجميد  –التبريد  –التجفيؼ  – و التدخيف باألمبلح
التركيػػػػب النسػػػػيجى  –الثػػػػروة السػػػػمكية فػػػػى مصػػػػر (اليػػػػامبورجر  –البسػػػػطرمة  –الكورنػػػػدييؼ  –البلنشػػػػوف  –السػػػػجؽ ) 

 األسػػػماؾتخػػػزيف  – األسػػػماؾجميػػػد و تبريػػػد و ت األسػػػماؾحفػػػظ و تخػػػزيف و تصػػػنيع  -بعػػػد موتيػػػا  األسػػػماؾلعضػػػبلت 
  األسماؾتشعيع  – األسماؾتجفيؼ  – األسماؾتدخيف  – األسماؾتمميح  – األسماؾتعميب  –المجمدة 

 Technology of Sugar and its Products                  تكنولوجيا السكر و منتجاتو: (13413) 

نتػاجتركيػز و بمػورة و  –و استخبلص و تنقية عصائر المحاصيؿ السػكرية  إعداد  –وجػودة السػكر الخػاـ و المكػرر  ا 
 .بدائؿ السكر –صناعة الحموى و الشيكوالتو  –السكر  إنتاجالمنتجات الثانوية لمصانع 

تعريػؼ  Industrial fermentation                                            التخمرات الصناعية: (13414) 
الطػػرؽ  –األجيػزة المسػػتخدمة فػى الػػنظـ التخمريػة  –الميكروبػات المسػػتخدمة فػى التخمػػرات  أىػػـ –األىميػة والخػواص  –

تطبيقػات تكنولوجيػا  –المػواد الخػاـ المسػتخدمة فػى التخمػرات الصػناعية  –الرئيسية لتحضػير و حفػظ المػزارع الميكروبيػة 
 . الطرؽ العامة المستخدمة فى عزؿ نواتج التخمرات الغذائية  –التخمر 
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 عموم وتكنولوجيا األلبان مقررات -2

  Liquid Milk and Its treatments                           و   المبن السائل و معامالت: (13315) 

 –الترشػػيح )  ة ػػػػػػؿ مػػرور المػػبف حتػػى بسترتػمراحػػ –تخػػزيف المػػبف الخػػاـ  –ودة و تػػدريج المػػبف الخػػاـ ػاختبػػارات الجػػ
تحضػػير بعػػض  –، حفػػظ المػػبف المبسػػتر و تدرجػػو ( التعبئػػة –التبريػػد  –المعاممػػة الحراريػػة  –ؿ التعػػدي –الفػػرز  –التنقيػػة 

التسػػخيف )  حفػػظ المػػبف  إلطالػػةالمعػػامبلت الحراريػػة الحديثػػة  –الطعػػـو الغريبػػة فػػى المػػبف  –المنتجػػات المبنيػػة الخاصػػة 
مركػػزة سػػائمة تػػدخؿ فػػى تصػػنيع المنتجػػات  تجاالنظريػػة لمترشػػيح الفػػوقى لمحصػػوؿ عمػػى نػػو  األسػػس –( الفػػائؽ و التعقػػيـ 

 .المبنية

البادئات                                 Starters and Fermented Milks  ةاأللبان المتخمر البادئات و : (13316) 
 و العوامػؿ المػؤثرة  عمػى نمػو  -طػرؽ تحضػير البادئػات  –" صفاتيا  أىـمجاميعيا و "  األلبافالمستخدمة فى صناعة 

البادئػات و  –العبلقػات بػيف البادئػات  – األخػرىو تأثيرىػا عمػى مكونػات المػبف  -و نشاط البادئات  و تخمير  البلكتػوز 
 –الصػناعة  أثنػاءالمتخمػرة و دور البادئػات  األلبػاففى صناعة  األساس – األلبافلمنتجات  الحيويمقدرتيا عمى الحفظ 

مية عػف بعػض المنتجػات المبنيػة المتخمػرة يدراسػة تفصػ  -المبنية المتخمػرة  المواد الخاـ المستخدمة فى صناعة المنتجات
 .المصنعة باستخداـ البادئات المحبة لمحرارة  و معتدلة الحرارة و البادئات المختمطة

تصػنيع                      Technology of dairy and its Products  و منتجاتو األلبانتكنولوجيا : (13317) 
تصػػػنيع  –تصػػنيع الجػػبف الجػػاؼ بأنواعػػو  -بأنواعػػو   الطػػريتصػػنيع الجػػػبف    -تصػػنيع المػػبف المعقػػـ  -السػػائؿ المػػبف 
 األلبػػافتصػػنيع  –المجففػػة  األلبػػافالمكثفػػة و  األلبػػافتصػػنيع  –تصػػنيع الزبػػد و السػػمف  –المختمفػػة مػػف القشػػدة  األنػػواع

 . األلبافاستخداـ النواتج الثانوية لمنتجات  –تصنيع االيس كريـ بأنواعو المختمفة  –المتخمر بأنواعيا 

  و منتجاتيا األلبانميكروبيولوجيا : (13418) 
Microbiology of Dairy and its Products                              

طػػرؽ   -المجػػاميع الميكروبيػػة الرئيسػػية و منتجاتيػػا   - األلبػػافدراسػػة مقدمػػة فػػى ميكروبيولوجيػػا  متطمػػبيشػػمؿ ىػػذا ال   
 -الفسػاد فػى المػبف و منتجاتػو   أنػواع -الميكروبات المرضية فى المبف و منتجاتو  –القضاء عمى الميكروبات فى المبف 

المعالجػػػو   -( القشػػػدة –الزبػػػد  –الجػػػبف ) ميكروبيولوجيػػػا المنتجػػػات المبنيػػػة  –وتػػػدعيميا ميكروبيػػػا  –المتخمػػػرة  األغذيػػػة
 .األلبافالبيولوجية لمخمفات مصانع 

                                                         Technology of Cheese تكنولوجيا الجبن: (13419) 
تجػػرى  التػػيالمعػػامبلت التكنولوجيػػة   - أصػػنافوتقسػػيـ الجػػبف و   -العمميػػة لصػػناعة الجػػبف   األسػػس -مقدمػػة تاريخيػػة  

البادئػات   –ميكروبيولوجيػا الجػبف  -المستخدمة فى صناعة الجػبف   واألدواتالمواد  -عمى المبف المعد لصناعة الجبف  
الحديثػة  األسػاليب –تسوية الجػبف و تخزينػو  –الجبف  أنواعلصناعة بعض  األساسيةالطرؽ  – الصناعةالمستخدمة فى 

 إنتػاجو  مشاكؿ صناعو –( ميكنة خطوط صناعو  الجبف  –الترشيح الفوقى لتركيز مكونات المبف ) فى صناعو الجبف 
المواصػػفات   - المسػػتخدمةاالسػػتحبلب  أمػػبلح أنػػواعو طػػرؽ صػػناعو  أنواعػػوالجػػبف المطبػػوخ و  –الجػػبف  فػػى مصػػر 

 . الجبف المختمفة و مراقبة الجودة  ألنواعالقياسية 

  Chemical & Analysis of Dairy                                 األلبانكيمياء و تحميل : (13421) 
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الطػرى و ) بف ػاخذ العينات لمتحميؿ الكيمػاوى لمػبف الخػاـ و المسػخف و المعامػؿ و المكثػؼ و المجفػؼ و الجػ رؽػػػط
) طػرؽ تقػدير الخػواص الطبيعيػة لمػبف ومنتجاتػو   -و القشػدة و الزبػد و السػمف و المثموجػات المبنيػة ( الجاؼ و المطبوخ

و (  الموف و صفات العتامة و صفات الطعػـ و الرائحػة –لمزوجة %  -نسبة الحموضة الظاىرية  –الييدروجينى  األس
نسبة الجوامد الصمبة الكميػة  –نسبة الجوامد الصمبة المبنية البلدىنية  –نسبة  الدىف ) لمبف الكيماويطرؽ تقدير التحميؿ 

النيتػروجيف  –تػوز البلك –الكالسػيـو و الفوسػفور و الماغنسػيـو و الفوسػفات و السػترات  أمػبلحتقػدير  –( نسبة الرماد  –
طػرؽ  –تقدير البروتينات بالطرؽ العادية و الفصؿ الكروماتوجرافى و اليجػرة الكيرابيػة  –الكمى و الذائب و البلبروتينى 

الممػػح و  –الجوامػػد الصػػمبة الكميػػة و البلدىنيػػة  –تقػػدير التركيػػب الكيمػػاوى لممنتجػػات المبنيػػة و تتركػػز فػػى تقػػدير الػػدىف
 . ختمفة لكؿ ناتج عمى حده و مدى مطابقتو لممواصفات القياسيةالصفات الكيماوية الم

 Industrial Fermentation and Dairy by-products     التخمرات الصناعية المبنية: (13421) 
الطػػػرؽ الرئيسػػػية   -الميكروبػػػات المسػػػتخدمة فػػػى التخمػػػرات الغذائيػػػة  أىػػػـ( تعريفيػػػا ، خواصػػػيا)التخمػػػرات الغذائيػػػة 

المسػػتخدمة فػػى عػػزؿ  األجيػزة –المػػزارع البكتيريػػة و الفطريػة و مػػزارع الخمػػائر  –ظ  المػػزارع  الميكروبيػة لتحضػير و حفػػ
 األلبػاف –التجفيػؼ ) طػرؽ االسػتفادة مػف المػبف الفػرز  –( التركيػب  –التعريػؼ ) المػبف الفػرز  -نواتج التخمػرات الغذائيػة

طػرؽ  –( التركيػب –التعريػؼ ) الشػرش  –( صػناعة  الكػازيف  –صناعة الجػبف القػريش  –المطعمة  األلباف –المتخمرة 
االسػػػتخدامات  –( كبيئػػػة لتنميػػػة الكائنػػػات الدقيقػػػة  –عبلئػػػؽ الحيوانػػػات  – اإلنسػػػاف أغذيػػػةفػػػى ) االسػػػتفادة مػػػف الشػػػرش 

االسػػتخدامات الصػػػناعية لمشػػرش التػػى تعتمػػػد عمػػى تفػػػاعبلت  –الصػػناعية لمشػػرش التػػػى تعتمػػد عمػػى تفػػػاعبلت كيماويػػة 
 –ؼ يػػلتعر ا) المػػبف الخػػض  –تعتمػػد عمػػى تفػػاعبلت تخمػػرات ميكروبيػػة  التػػيالصػػناعية لمشػػرش  تاالسػػتخداما – زيميػػةإن

 ( .التركيب 

  المجففة و المكثفة و المثموجات المبنية األلبان: (13422) 
Condensed Milk, Milk Powder and IceCream                                                               

 –صػػػػناعة المػػػػبف المركػػػػز  –المكثفػػػػة و المجففػػػػة  لؤللبػػػػافخطػػػػوات التصػػػػنيع المشػػػػتركة   -تعريفيػػػػا و اصػػػػطبلحات 
المػبف المعػاد  –الخواص الطبيعية لمبف المجفؼ سريع الذوباف  –صناعة المبف المجفؼ  –صناعة المبف المكثؼ المحمى 

طػرؽ  – األلبػافمػف  األنػواعتظيػر فػى ىػذه  التػيالعيػوب  –ضػماف الجػودة تدريج و  –و منتجاتو  وتركيبو و المعاد تكوين
 .الحفظ المختمفة

التركيػب و خػواص  –تقسػيـ المثموجػات المبنيػة و المنتجػات المثمجػة  –مقدمػو عػف تطػور صػناعة المثموجػات المبنيػة 
عادةالمثموجات المبنية حساب مخاليط  – النيائيالمواد الداخمة فى تركيب المخموط و عبلقتيا بخواص المنتج  التعديؿ  وا 

التركيبػػات الخاصػػة  –التخػػزيف  –البيػػع  –التغميػػؼ  –الفواكػػة المختمفػػة  إضػػافة  -عمميػػة التجميػػد  –تكػػويف المخمػػوط  –
مراقبػة الجػودة الغذائيػة لممثموجػات  –العيوب و التحكيـ و التدريج  –الزبادى المتجمد  –بإنتاج المثموجات المبنية المتميزة 

 .مبنيةال

      Fatty Products                                                                       و المنتجـات الدىنيـ: (13423) 
طػػرؽ  -الفػػرازات المختمفػػة  أنػػواعالفػػراز و  -طػػرؽ فصػػؿ القشػػدة بالترقيػػد  -القيمػػة الغذائيػػة لممنتجػػات الدىنيػػو  -مقدمػػة 

مخمفات صناعة القشػدة وصػناعة  -الطرؽ المختمفة لتصنيع السمف   –لتصنيع الزبد  لمختمفةاالطرؽ   –تصنيع القشدة 
 .الزبد والسمف
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 تكنولوجيا األغذية و األلبان مقررات -3

          Principals of Food Industry and Dairyاأللبانالصناعات الغذائية و  أساسيات:  (13224) 
المياه و المحاليػؿ  –لمتصنيع  األغذيةتجييز  – األغذيةعبوات  – األغذيةفساد  – غذيةلؤلالخواص الحسية و الطبيعية 

لمػػبف و  الكيميػائيالتركيػب  –الخػواص الفيزوكيماويػة لمػبف . بػالطرؽ المختمفػػة األغذيػةحفػظ  ئمبػاد –الممحيػة و السػكرية 
 .األلبافيا العمميات التى تجرى عمى المبف فى المصنع و مبادىء تكنولوج –الميكروبات 

             Food snd Dairy Plants Sanitationاأللبـانو  األغذيـةالقواعـد الصـحية لمصـانع :  (13325) 
و الشػػروط  األلبػػافو  األغذيػػةالبػرامج الصػػحية و طػػرؽ و مػػواد التطييػػر و التعقػػيـ و التنظيػؼ و اسػػتخداميا فػػى مصػػانع 

 األغذيػةلمصػانع  الصػحيو الفحػص  اآلفػاتالجػة النفايػات و مقاومػة و ماكينات و مياه و العامميف ومع لمبانيالصحية 
 .األلبافو 

  Physical Properties of Food and Dairyاأللبانو  لؤلغذيةالخواص الحسية و الطبيعية :  (13326)
ية و وعبلقتيػػػػػا بالجوانػػػػػب الفسػػػػػيولوج( و القػػػػػواـ  الرائحػػػػػةالمظيػػػػػر و المػػػػػوف و الطعػػػػػـ و )  لؤلغذيػػػػػةالخػػػػػواص الحسػػػػػية 

لمخػػواص العضػػوية  الكمػػيو  الحسػػيالتقػػدير  –لمغػػذاء  الكيمػػاويو الخػػواص الطبيعيػػة و التركيػػب  لئلنسػػافالسػػيكولوجية 
 فواأللبا لؤلغذيةالخواص اليندسية و الضوئية و الحرارية و التركيبية و الريولوجية  – لؤلغذيةالحسية 

                          Quality Control of Food and Dairyاأللبانو  األغذيةمراقبة جودة :  (13327)

فحػص  –مسػئوليات و طػرؽ الػتحكـ فػى الجػودة  –جػودة السػمع الغذائيػة  أسػس –ومسئوليات قسػـ مراقبػة الجػودة أىداؼ 
قبػة الجػودة لكػؿ مػا يمكػف إجػراءه مػف اختبػارات حسػية و كيماويػة و افػى مر  اإلحصائيةالطرؽ  –جودة الشحنات الغذائية 

 . واأللباف األغذيةية و ميكروبيولوجية عمى فيزيق

 Food and Dairy plant Mangment                    األلبانإدارة و مصانع األغذية و :  (13328) 

الموقػػػع الجغرافػػػى و  – األلبػػػافاألغذيػػػة و مصػػػانع  إلقامػػػة األساسػػػية األركػػػاف –االقتصػػػادية لمصػػػناعات الغذائيػػػة  األىميػػػة
التحميػػؿ الكمػػى  –و تنظػػيـ و تخطػػيط و قػػروض و الجػػدوى االقتصػػادية  لممشػػروعات  إدارة – لقػػانونياالتمويػػؿ و الشػػكؿ 

 –الػػػتخمص مػػػف النفايػػػات و الحفػػػاظ عمػػػى البيئػػػة  – األساسػػػيةالخػػػدمات  – الغػػػذائيلمنشػػػاط االنتػػػاجى لمشػػػاريع التصػػػنيع 
 .مىيطو الييكؿ التن األجور –القوى البشرية  –الصناعى  األمف –دراسات الجدوى 

 .و منتجاتيا األغذية واأللبانالمموثات البيئية فى تصنيع السموم الميكروبية و :  (13329) 
Microtoxins and Enviromental Pollutants in Manufacturing of Food and Dairy 

products 

 –  واأللبػػػػاف يػػػةاألغذلبقايػػػا المموثػػػػات فػػػى  السػػػميالتقيػػػػيـ  أساسػػػيات – أساسػػػيةمصػػػػطمحات  –تعريفػػػات  –مقدمػػػو 
 - (مضػػادات الطفيميػػات –لؤلغذيػػةالمضػػادات الحيويػػة )العػػبلج بالكيماويػػات  –العقػػاقير البيطريػػة و المركبػػات المنشػػطة 

النتػرات و النيتيريػت  و النيتػروز  –المعػادف الثقيمػة -( المركبػات الفوسػفورية  –مركبات الكمػور ) المبيدات  –اليرمونات 
المنظفػات و المطيػرات  –البػولى كمورينايتػد بػارا فينيػؿ  –المػواد المشػعة  –السػمـو الميكروبيػة السمـو الفطرية و  – أميف
– Dioxins PCBS – الطرؽ المستخدمة لمتأكد مف سبلمة الغذاء. 
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      Food and Dairy Packing Technologyتكنولوجيا تعبئة و تغميف األغذية و األلبان:  (13431) 

ئػػة و التغميػػؼ فػػى مجػػاؿ التصػػنيع الغػػذائي مػػف خػػبلؿ دراسػػة مػػدى التطػػور فػػى ىػػذا المجػػاؿ و مقدمػػة عػػف صػػناعة التعب
 .اىتماـ العالـ بيذه التقنية الجديدة التى تحمى المنتجات الغذائية و تزيد مف توزيعيا وقبوليا

ات وثباتيا أثنػاء التصػنيع و الخواص الميكانيكية و الطبيعية و الكيماوية لمعبو  –لمتعبئة  أنواع العبوات و الطرؽ المختمفة
 .التفاعؿ بيف األغذية و العبوة –بطاقات الغذاء  –التداوؿ و التخزيف و مراقبة جودتيا 

 األلبانو  لؤلغذيةالمواصفات القياسية و التشريعات :(13431) 
Standard Specification and Legislation of Food and Dairy 

دور القػػوانيف و التشػػريعات فػػى حمايػػة  – األلبػػافو  لؤلغذيػػةلمصػػرية المختمفػػة المواصػػفات القياسػػية و التشػػريعات ا
و عبلقتػػو بالضػػوابط المختمفػػة  التجػػاريالقػػانوف  – القياسػػيالييئػػات المرتبطػػة بػػنظـ التوحيػػد  –المنػػتج المحمػػى لممسػػتيمؾ 

 .باالستيراد و التصدير

  food and Dairy Packing Technology                      األغذية واأللبانمضافات :  (13432) 
)  أقسػػامياو  أىميتيػػاو  لؤلغذيػػةو طبيعػػة المػػواد المضػػافة  لؤلغذيػػةو صػػفات المػػواد المضػػافة  أقسػػاـالتعػػرؼ عمػػى 

 –المطعمػػػات  –المػػػواد الحافظػػػة  –المحميػػػات و بػػػدائميا  –الممونػػػات الطبيعيػػػة و الصػػػناعية  –المسػػػتحمبات  –المثبتػػػات 
و التشػريعات الغذائيػة المتعمقػة  األلبػافو  األغذيػةتصنيع  فيو استخدماتيا التطبيقية ( األلبافغذائية و بدائؿ المكونات ال

 .بيا

          Principals of Food and Dairy Preservationاأللبانو  األغذيةأساسيات حفظ :  (13433) 
الميػػػاه و  – األلبػػػافو  األغذيػػػةعبػػػوات  – غػػػذائيالالفسػػػاد و التسػػػمـ  – األلبػػػافو  لؤلغذيػػػةالخػػػواص الحسػػػية والطبيعيػػػة 
تجفيػؼ  –تجميػد  –تبريد  –تعميب )  –بالطرؽ المختمفة  األلبافو  األغذيةمبادىء حفظ  –المحاليؿ الممحية و السكرية 

 ...........(.-بسترة –

                    Safty and Storage of Food and dairyاأللبانسالمة و تخزين الغذاء و :  (13434) 

 – األلبػافو  األغذيػةالمػواد المضػافة الطبيعيػة فػى  –مػف الناحيػة الميكروبيولوجيػة و الكيماويػة  األلبافو  األغذيةسبلمة 
و  األغذيػػػةطػػػرؽ الكشػػػؼ عمػػػى سػػػبلمة  – األلبػػػافو  األغذيػػػةالمصػػػادر الميكروبيػػػة و غيػػػر الميكروبيػػػة المسػػػببة لتمػػػوث 

 .األلباف

 األلبانغذية و ارة فى مجال تصنيع األموضوعات مخت:  (13435) 
Select Topics in the Field of Food and Dairy  

 .التطورات الحديثة فى عمـو و تكنولوجيا الغذاء  وما يتصؿ بيا مف موضوعات

 تخمرات صناعية لبنية:  (13436) 
مة فػى التخمػرات الغذائيػة، الطػرؽ اىـ الميكروبات والمواد الخػاـ المسػتخد( تعريفيا، خواصيا) التخمرات الغذائية 

االجيػػػػزة المسػػػػتخدمة فػػػػى الػػػػنظـ ( البكتيريػػػػة، الفطريػػػػة، مػػػػزارع الخمػػػػائر) الرئيسػػػػية لتخضػػػػير وحفػػػػظ المػػػػزارع الميكروبيػػػػة 
 .التخميرية، تطبيقات فى تقنية التخمر، الطرؽ العامة المستخدمة فى عزؿ نواتج التخمرات الغذائية
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  Project                                                                             مشروع:  (13437)
 .يكمؼ الطالب بالبحث فى موضوع معيف مف قبؿ القسـ المختص  
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 الدراسية المقرراتمحتويات  –ثالثا 

 الحيواني و الداجنى اإلنتاجلبرنامج 
***** 

 و السمكي الحيواني اإلنتاج مقررات  :أوالً 

 و سمكيحيواني  إنتاج سياتأسا (15211) 
 Principle of Animal and Fish production  

أىمية االنتػاج الحيػوانى فػى تغطيػة االحتياجػات الغذائيػة لئلنسػاف مػف  –وضع الحيوانات المزرعية في المممكة الحيوانيو 
أىميػػػة األغنػػػاـ والمػػػاعز  -سالصػػفات اإلنتاجيػػػة لؤلبقػػػار والجػػامو  –سػػػبلالت ماشػػية المػػػبف والمحػػػـ  –البػػروتيف الحيػػػوانى 

 – اإلبؿ وسبلالتيا العالمية والمحميػة والعوامػؿ المػؤثرة عمػى إنتاجيتيػا مػف المحػـ والمػبف والػوبر –والسبلالت الخاصة بيا 
المجػػازر - واألدواتالمسػػاكف  -الحيوانػػات المزرعيػػة  إنتاجيػػةلعوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى ا - تنشػػأة ورعايػػة العجػػوؿ الرضػػيعة

العػػالـ وجميوريػػة مصػػر  إنتاجيػػة– االسػػتزراع السػػمكي -األسػػماؾ فػػى جميوريػػة مصػػر العربيػػةإنتػػاج ر مصػػاد - اآلليػػة
 .بيولوجى أسماؾ –البيئة المائية ومكوناتيا  –الصفات الطبيعية والكيماوية لمماء  –العربية مف األسماؾ 

                                                               Animal Nutrition تغذية الحيوان( 15312) 
الجيػاز اليضػمي  –ودورىػا الحيػوي  األساسػيةالعناصػر الغذائيػة  -التغذيػة عمػـ وفػف  –الحيػواف  إنتاجيةدور التغذية في 

 أىمية –اليضـ واالمتصاص في الحيوانات المجترة  –تطور معدة الحيواف المجتر  -(التركيب والوظائؼ ) في الحيواف 
طػرؽ تقيػيـ  –االحتياجػات الغذائيػة لمحيوانػات المزرعيػة  –ائنات الحية الدقيقة فػي اليضػـ داخػؿ الكػرش الكرش ودور الك
قواعػػػد تكػػػويف  -المعدنيػػػة والفيتامينػػػات ومنشػػػطات النمػػػو واليرمونػػػات فػػػى تغذيػػػة الحيوانػػػات األمػػػبلحدور  –مػػػواد العمػػػؼ 

 .وتركيب عبلئؽ الحيواف الزراعي 

   Animal Physiology                                             فسيولوجي الحيوان (15313) 
و الغػدد  العصػبيالجياز  -و التناسؿ  التناسميالجياز  -و االمتصاص و التمثيؿ اليضميالجياز  -األعضاءوظائؼ 
فسػػيولوجيا  -األجنػػةيح الصػناعي ونقػػؿ قػػالتم –الجيػاز الػػدوري  -الجيػػاز االخراجػػى -الجيػػاز التنفسػػى والتػنفس -الصػماء
 .المبف إنتاج

نتاجرعاية  (15314)                                                         المجترات الصغيرة وا 
 Husbandry and Production of small ruminants  

ألىػـ  تاجيػةاإلنالخصػائص  -أصػؿ ونشػأت السػبلالت المختمفػة لؤلغنػاـ والمػاعز -لؤلغنػاـ والمػاعز االقتصػاديةاألىمية 
ومراعى األغناـ  الرعي-طرؽ إيواء األغناـ  والماعز-طرؽ الرعاية المختمفة لؤلغناـ والماعز -والماعز األغناـسبلالت 
-مػزارع األغنػاـ والمػاعز-إنتاج الصوؼ والشػعر والجمػد مػف األغنػاـ -إنتاج المحـ والمبف مف األغناـ و الماعز-والماعز

العوامػػؿ الوراثيػػة والبيئيػػة المػػؤثرة فػػى إنتػػاج -األسػػس الوراثيػػة إلنتػػاج التػػوائـ-نتػػاج المكثػػؼنظػػـ اإلنتػػاج و  التناسػػؿ فػػى اإل
 .و الماعز األغناـتغذية -المبف والمحـ والصوؼ
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نتاجرعاية ( 15315)                       Husbandry and Production of buffaloالجاموس  وا 
العوامػػؿ المػػؤثرة عمػػى إنتاجيػػة -المصػػريالتقيػػيـ الػػوراثى لمجػػاموس  -الجػػاموس  أنػػواع-أصػػؿ ونشػػأة الجػػاموس المصػػرى

الفطػاـ المبكػر  -المصػريالرعايػة التناسػمية لمجػاموس -كحيػواف لػبف وحيػواف لحػـ المصريالجاموس -المصريالجاموس 
 .تغذية الجاموس و العجوؿ-تقييـ الطبلئؽ-االنتخاب-لعجوؿ الجاموس

نتاج  (15416)    Beef and dairy cattle production                        والمحمماشية المبن رعاية وا 

دارة إنتػاجنظػـ   -المػبف و المحػـ مػف الماشػية إنتػاجالعوامػؿ المػؤثرة عمػي  -المبف و المحـ القياسية إنتاجسبلالت  مػزارع  وا 
  -لمحيوانػػػات المحػػػـ و المػػػبف ةاإلنتاجيػػػطػػػرؽ  تحسػػػيف الكفػػػاءة  –حيوانػػػات المحػػػـ و المػػػبف  إيػػػواءنظػػػـ  -و المحػػػـو األلبػػػاف

 إلنشػاءالفنيػة  الجػدوىدراسػات -نظـ تغذية حيوانات المحػـ و المػبف -اآلليةالمحالب  –االقممة في حيوانات المحـ و المبف 
 .األلبافرع المحـو و امز 

  Husbandry and breeding of fish                    سماكأتربية رعاية و ( 15417) 

الجيػاز  –ومكونػات الػدـ  الػدوريالجيػاز  -الجيػاز اليضػمى  -وفسيولوجيا التػنفس وفسػيولوجيا اليضػـ  التنفسيالجياز 
الغػػدد الصػػماء وعبلقتيػػا بالعمميػػات الحيويػػة  - الصػػناعيالتفػػري   - اإلخػػراجوفسػػيولوجيا  اإلخراجػػيالجيػػاز  – التناسػػمي

 -التكػاثر –وراثػة الصػفات الكميػة والوصػفية  -ج و ااالنتخػاب والتػز  -طرؽ الخمط  -تربية اسماؾ - األسماؾداخؿ جسـ 
 .طرؽ التحكـ فى الجنس

التبػايف                              Animal breeding and improvementتربيـة و تحسـين الحيـوان  ( 15418) 
تػػأثير -ة الخارجيػػةالتربيػػ-التربيػػة الداخميػػة-بػػيف الصػػفات االرتبػػاط-الوراثػػةالتفاعػػؿ بػػيف البيئػػة -االقتصػػاديةالصػػفات  فػػي

-التػػدريج-ادى والفػػوؽ سػػيادى والتفػػوؽيالتػػأثير السػػ-الخمػػط وقػػوة اليجػػيف-التربيػػة الخطيػػو-معمػػؿ القرابػػو-التماثػػؿ الجينػػى
 .التربويةتقدير القيمة -اإلنتاجية الكفاءةتقدير -االنتخاب

 Animal health and disease                                 الحيوان وأمراضصحة (15419) 

البكتيريػة والفيروسػية  و الفطريػة  األمػراض  – وأنواعيػاالمناعػة  -والمقاحػات   األمصاؿ –وطرؽ الوقاية منيا  األمراض
 –المموثػات البيولوجيػة –قػوانيف الحجػر الصػحي البيطػري  –التطييػر والمطيػرات  –الشائعة االنتشار  األمراضبعض  -

 .سوء التغذية أمراض –والدواجف  اإلنسافركة بيف المشت األمراض –السمـو وكيفية عبلجيا 

 Fish production                                                        األسماك إنتاج (15411) 

صػػيد  -والتعريػػؼ بػػو  السػػمكي اإلنتػػاج أىميػػةمقدمػػة عػػف  -مصػػادر الثػػروة السػػمكية فػػى العػػالـ وجميوريػػة مصػػر العربيػػة
 إنتػاج - أساسػيةنظػرة عامػو ومفػاىيـ  السػمكياالسػتزراع   - إنتاجيتػواه المفتوحة والعوامؿ المؤثرة عمى فى المي األسماؾ

التفػري   -ع السػمكيةر المػزا -ميػاه مالحػة  كأسػماؾاسػماؾ القػاروص والػدنيس  إنتػاجميػاه عذبػو  كأسماؾالبمطى والقراميط 
نتاج  . األسماؾزريعة  وا 
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  Fish nutrition                                                          األسماكتغذية  (15411) 

لمعناصػػر  الغػػذائيالتمثيػػؿ  - لؤلسػػماؾاالحتياجػػات الغذائيػػة  - لؤلسػػماؾالعػػادات الغذائيػػة  -اليضػػـ – اليضػػميالجيػػاز 
يػػات المسػػتخدمة فػػػى التكنولوج - لؤلسػػماؾالصػػناعية  األغذيػػة  - لؤلسػػػماؾالطبيعيػػة  األغذيػػة - األسػػماؾالغذائيػػة فػػى 

 األسماؾالغذائية فى تغذية  اإلضافات - لؤلسماؾالمختمفة  لؤلطوارالصناعية  األعبلؼ إنتاج

                                                                                                  التغذية التطبيقية لحيوانات المحم و المبن ( 15412) 
Applied nutrition of beef and dairy cattle                                                              

 – األعػبلؼطػرؽ عمػؿ مخػاليط  –التعريؼ بمواد العمؼ و طػرؽ تقػيـ عمػؼ الحيػواف  – الزراعيلمحيواف  وأىميتوالغذاء 
تركيػػب عبلئػػؽ  -والمػػاعز األغنػػاـتركيػػب عبلئػػؽ  –لمػػبف تركيػػب عبلئػػؽ حيػػواف ا –المركػػزة والمتكاممػػة  األعػػبلؼمخػػاليط 

 .حيواف المحـ

درارفسيولوجيا التناسل ( 15413)    Reproductive                                                  المبن وا 

physiology and milk secretion                                                          

التعريػػػؼ بػػػدورة الشػػػبؽ –لعمميػػػة التناسػػػؿ  اليرمػػػونيالتنظػػػيـ  –االنثػػػوى  التناسػػػميالجيػػػاز   -الػػػذكرى  التناسػػػميز الجيػػػا
التكنولوجيػػات الحديثػػة فػػى مجػػاؿ تناسػػميات الحيونػػات  –الػػوالدة ومراحميػػا  –المشػػاكؿ التناسػػمية وطػػرؽ حميػػا  –ومراحميػػا 
 .المبف إنتاجالطرؽ الحديثة لزيادة  –وتكويف المبف  إنتاجة لعممي اليرمونيالتنظيـ  –الغدة المبنية  –المزرعية 

  Carcasses and cuts of meat                                    قطعياتالالذبائح و ( 15414) 

 –ـ ع ماشية المحػر مزا إدارة –سبلالت ماشية المحـ العالمية و مواصفتيا  – اإلنساففى تغذية  وأىميتو الحيوانيالبروتيف 
منتجػػػػات ماشػػػػيو المحػػػػـ  -اآلليػػػػةطػػػػرؽ الػػػػذبح والمجػػػػازر  –قطعيػػػػات و تقيػػػػيـ الػػػػذبائح  –النمػػػػو والعوامػػػػؿ المػػػػؤثرة عميػػػػو 

 الذبيحة واستخداماتيا أجزاء -تكنولوجيا الذبح -واستخداماتيا

                                                                   التمقيح الصناعي واختيار الطالئق( 15415)  
Artificial insemination and sire selection                                                                    

خطوات جمع السػائؿ المنػوى  –الصناعيالتعريؼ بعممية التمقيح  –الجياز التناسمى االنثوى   -الذكرى  التناسميالجياز 
اختبػػار  –المشػػاكؿ المتعمقػػة بعمميػػة التمقػػيح الصػػناعى  –خطػػوات التمقػػيح الصػػناعي  –منػػوى خطػػوات تقيػػيـ السػػائؿ ال –

 .التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بعممية التمقيح الصناعى  –النسب 

  Aquiculture                                                    المائياالستزراع ( 15416) 

ع ار المز  وأنواعالنظـ  -البيئة المائية ومكوناتيا والعوامؿ المؤثرة عمييا-الموارد المائية  -ئيالمامقدمة عف االستزراع 
استزراع اليائمات النباتية و   -قشريات المياه العذبة والمالحة ) استزراع القشريات ( مياه مالحة   -مياه عذبة) السمكية
 . الحيوانية

          Applied project in animal and fish and Poultry productionتطبيقي  مشروع ( 15417) 

احتياجػػات  –دراسػػة الجػػدوى  إجػػراءتشػػمؿ كيفيػػة والػػداجنى  والسػػمكي الحيػػواني اإلنتػػاجمشػػروعات مختػػارة فػػى مجػػاؿ     
 .تقييـ المشروع مف حيث السمبيات وااليجابيات –تسويؽ وتصريؼ المنتجات  –المشروع  إقامة –المشروع 
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 الدراسية المقرراتمحتويات  -:رابعا

 لبرنامج وقاية النبات
**** 

- :كًٛٛبء ٔ عًٛخ انًجٛذاد مشساد ي -:1

 الكيمياء الفيزيائية و غير العضوية: (16111)
                                                              Physical and Inorganic Chemistry  
كترونػػػػات فػػػػى الػػػػذرة ، النظريػػػػة لوابط الكيميائيػػػػة ، الدراسػػػػات  الطيفيػػػػة لمػػػػذرة و ترتيػػػػب توزيػػػػع االتركيػػػػب الػػػػذرة و الػػػػر    

بااللكترونػػات ، نظريػات الرابطػػة التسػػاىمية  ةااللكترونيػو ترتيػب شػػغؿ المسػػارات ( الميكانيكػا الكميػػة)االلكترونيػة الحديثػػة 
الحالػػة  –(الحالػػة الغازيػػة و قػػوانيف الغػػازات)االت المػػادة حػػ -المػػادة و أقسػػاميا و تكوينيػػا ووحػػدات القيػػاس  –التأرجحيػػة 
االتػػػزاف الكيمػػػاوى و سػػػرعة  –الحالػػػة الغرويػػػة  –المحاليػػػؿ المثاليػػػة و الحقيقيػػػة و الصػػػفات العامػػػة لممحاليػػػؿ  –السػػػائمة 

 (.التفاعبلت الكيمائية

  General Organic Chemistry                       وعامـالأساسـيات الكيميـاء العضـوية ( : 16112)  
تركيػػب الجزئيػػات العضػػوية ، ميكانيكيػػة التفػػاعبلت العضػػوية ، طػػرؽ تسػػمية المركبػػات العضػػوية و خواصػػيا الطبيعيػػة و 

االلكانػػػات ، االلكينػػػات ، )طػػػرؽ التحضػػػير و الخػػػواص الفيزيائيػػػة و الكيماويػػػة لممركبػػػات االليفاتيػػػة  -الكيماويػػػة العامػػػة 
الكربوكسػػيمية و  األحمػػاضميػػؿ ،الكحػػوالت االليفاتيػػة ، االثيػػرات ، االلدىيػػدات و الكيتونػػات ، االلكاينػػات ، ىاليػػدات االك

 .و البتروكيماويات و تطبيقات عامة لتحضير بعض المركبات األليفاتية األصباغ، (  مشتقاتيا ، المركبات النيتروجينية

      Analytical Chemistry                                أساسيات الكيمياء التحميمية    : ( 16213) 
تفػػػػاعبلت الترسػػػػيب وتكػػػػويف  – اإلذابػػػػةالكيمػػػػاوى و حاصػػػػؿ  االتػػػػزافتقسػػػػيـ طػػػػرؽ التحميػػػػؿ الكمػػػػى ، النشػػػػاط االيػػػػونى و 

طػرؽ التحميػؿ الكرومػاتوجرافى و التحميػؿ  –التحميػؿ المػونى  –واالختػزاؿ  األكسػدةتفاعبلت  -التحميؿ الوزنى –المعقدات 
 .عناصر و الجزيئات والتدريبات العممية عمى  الطرؽ المختمفة لمتحميؿ الكمى الطيفى لم

 Aromatic Compounds   Chemistry of                  كيمياء المركبات العطرية (: 16314)
ىػػذه  ةالخاصػػية العطريػػة فػػى المركبػػات العضػػوية وبعػػض الجزيئػػات البيولوجيػػة، تفػػاعبلت االسػػتبداؿ المختمفػػة و ميكانيكيػػ

التفػػاعبلت، تػػأثير المسػػتبدالت عمػػى النػػواة العطريػػة و عمػػى النشػػاط والتوجيػػو، نظريػػة االسػػتبداؿ وتشػػمؿ التوجيػػو والنشػػاط 
المبنػػى عمػػى كػػؿ مػػف توزيػػع الشػػحف وثبػػات الحالػػة االنتقاليػػة و طػػرؽ التحضػػير والخػػواص الفيزيائيػػة والكيميائيػػة لممركبػػات 

، ( الكربوكسػػػيمية  األحمػػػاض، الفينػػػوالت ، االلديييػػػدات ،الكيتونػػػات ، األمينػػػاتمركبػػػات النيتػػػرو ، ) العضػػػوية العطريػػػة 
وطػػرؽ تسػػمية المركبػػات الحمقيػػة  األساسػػيةخػػواص وتفػػاعبلت الحمقػػات المختمطػػة ) المركبػػات العطريػػة المختمطػػة الحمقيػػة 

 ، تطبيقات عامة لتخميؽ بعض المركبات العطرية(المختمفة
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 Advanced Physical Chemistry                متقدمة           كيمياء فيزيائية : ( 16315) 

الحراريػة الثبلثػة ، الكيميػاء الحراريػة  ،مقدمػة عػف قػوانيف الغػازات والطاقػة  ةالرياضية العامة في قوانيف الديناميكي األسس
حراريػػة ، حركيػػة التفػػاعبلت الكيماويػػة الحراريػػة ،االنتروبػػى والػػديناميكا ال ةالحركيػػة واألبعػػاد والوحػػدات، قػػوانيف الديناميكيػػ

لؤلنظمػػة غيػػر المتزنػػة و المتجػػددة مثػػؿ الخبليػػا الحيػػة و تطبيقاتيػػا فػػي العمػػـو البيولوجيػػة و الكيميػػاء الحيويػػة الجزيئيػػة ، 
حركيػػػة التفػػػاعبلت الكيماويػػػة ورتػػػب التفػػػاعبلت ، الطاقػػػة السػػػطحية و كيميػػػاء السػػػطوح خاصػػػة عنػػػد سػػػطوح األغشػػػية و 

 .نية ، قانوف الوجوه والتغيرات فى حالة المادة ، االتزاف الكيماوى ، الكيمياء الكيربية والتحميؿ الكيربى السطوح البي

مصػػادر  Environmental poisons                      الســموم البيئيــة                      : ( 16316) 
 –سػمية المبيػدات  –طػرؽ تحطػيـ ىػذه المػواد  –غير الحيػة سموكيا وتوزيعيا في البيئات الحية و  –وتقسيـ المواد السامة 

و  تنظػػيـ –أساسػػيات اختبػػارات السػػمية لحيوانػػات المعمػػؿ وتقيػػيـ تأثيراتيػػا السػػامة  –المعػػادف الثقيمػػة والمسػػرطنات البيئيػػة 
 .تداوؿ  استخداـ المواد السامة 

  Principles of Pest Control                                 اآلفاتمكافحة  أساسيات: ( 16317)
تجييػػػػز مستحضػػػػرات المبيػػػػدات ، اآلفػػػػات، أنػػػػواع المبيػػػػدات،  المجػػػػاميع , مكافحػػػػة اآلفػػػػات اقتصػػػػاديا وتقنيػػػػة المبيػػػػدات 

الزيػػػػوت و المبيػػػػدات مػػػػف اصػػػػؿ نبػػػػاتى الييػػػػدروكربونات , ( مجػػػػاميع المبيػػػػدات الحشػػػػرية ) اآلفػػػػاتالكيميائيػػػػة لمبيػػػػدات 
مركبػػات ,  أخػػرىمركبػػات الكاربامػػات و مركبػػات , بػػات الفسػػفور العضػػوية كمبيػػدات حشػػرية مرك, اليالوجينيػػة كمبيػػدات 

, لممبيػدات  اآلفاتمقاومة , المبيدات الحيوانية , مبيدات الحشائش, المبيدات الفطرية , البيروثرويدات المحضرة صناعيا 
 . لآلفاتـ التحكـ المتكامؿ نظ,   اآلفاتاالتجاىات الحديثة لمكافحة , فى استخداـ المبيدات  األماف

 Insecticides                                                        المبيدات الحشرية(: 16318)   
الزيػػوت المعدنيػػة و خواصػػيا كمبيػػدات حشػػرية و المػػواد النشػػطة سػػطحيا و , كيميػػاء المبيػػدات الحشػػرية غيػػر العضػػوية 

, مركبػات الكمػور العضػوية , كيميػاء المبيػدات الحشػرية العضػوية المخمقػة, صؿ النباتى كيمياء المبيدات ذات اال, دورىا 
يشػار الػى المركبػات ذات التػاثير السػاـ عمػى , البيروثرويدات المخمقة  , مركبات الكربامات , مركبات الفسفور العضوية 

اليرمونػات الحشػرية و المركبػات الشػبيية )كيمياء مبيدات حشػرية مػف مجػاميع مختمفػة , االكاروس مف المجاميع المختمفة
المواد المانعػة , الفرمونات، المركبات الطاردة لمحشرات , المركبات الجاذبة لمحشرات , المعقمات الكيماوية , باليرمونات 

 .لمتغذية

  Pesticide Resistance                                       لممبيدات     اآلفاتمقاومة : ( 16319)

 –ميكانيكيػػػػػة نشػػػػػوء المقاومػػػػػة  –دراسػػػػة ظػػػػػاىرة مقاومػػػػػة الحشػػػػػرات و الحمػػػػػـ و الفطريػػػػػات و الحشػػػػائش لفعػػػػػؿ المبيػػػػػدات 
الحمػوؿ الممكنػة لحػػؿ  –الخصػائص البيوكيماويػة لمسػبلالت الحشػػرية المقاومػة لفعػؿ مجػػاميع المبيػدات الحشػرية المختمفػػة 

 .مشكمة المقاومة
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  Pestcide  Toxicology                                          الحشريةسمية المبيدات : ( 16411) 
دراسػة كيفيػة  – أنػواع السػمية و مقاييسػيا فػي األنسػجة الحيػة ، نفاذيػة و توزيػع المبيػدات  -تعريؼ عمـ السمـو –مقدمة 

األختيارى لممبيدات، مقاومة  الفعؿ الساـ لممجاميع المختمفة مف المبيدات المخمقة أو الطبيعية في األنسجة الحية ، الفعؿ
المبيدات لآلفات مع دراسة األىداؼ البيوكيماوية و التكسيكولوجية فى الجياز العصػبى و كيفيػة تػداخؿ السػمـو مػع نظػـ 

التمثيػػؿ الحيػػوى لممبيػػدات المخمقػػة و الطبيعيػػة و كيفيػػة معالجػػة التسػػمـ  –االسػػتيؿ كػػوليف سػػتيريز  إنػػزيـالمسػػتقببلت مػػع 
 .المبيدات أخطاركيفية و طرؽ الحماية مف  –قة خمالمبالمبيدات 

 Herbicides                                                          مبيدات الحشائش : (16411)
تقسػػػيـ مبيػػػدات ,  أسػػػبابياالطػػػرؽ المختمفػػػة لمكافحػػػة الحشػػػائش و ,  الزراعػػػي لئلنتػػػاجطبيعػػػة الحشػػػائش كأفػػػة خطيػػػرة   

التعػػرؼ , المركػػب  إلييػػا ينتمػػيلممجػػاميع الكيماويػػة التػػى  أو التػػأثيرطريقػػة  أوتبعػػا لطريقػػة االسػػتخداـ  التقيػػيـ, الحشػػائش
 التػأثيرطريقػة , الخػواص الكيماويػة , طريقػة التطبيػؽ , عمى كؿ مبيد حشائش عمى حدة و خصوصا مف ناحية التجييػز 

 .بيد الحشائش داخؿ النباتات الراقيةداخؿ النبات كذلؾ تمثيؿ م أوسموؾ مبيدات الحشائش فى التربة , 

 Pesticide Analysis                                                     تحميل المبيدات : (16412)
طػػػرؽ اخػػػذ العينػػػات و اسػػػتخبلص و تقػػػدير المػػػادة الفعالػػػة مػػػف   –الخصػػػائص الطبيعيػػػة و الكيماويػػػة لممبيػػػدات المجيػػػزة 

طػػرؽ التنقيػػػة و  –البيئػػػة المختمفػػة المحتويػػة عمػػى متبقيػػات المبيػػدات  أوجػػوذ العينػػات مػػف طػػرؽ اخػػ -المبيػػدات المجيػػزة
بالكائنػات الحيػة ) دات ػػػالطػرؽ الحيويػة لتقػدير متبقيػات المبي –لممستخمصات المحتويػة عمػى متبقيػات المبيػدات  التنظيؼ

 .ؽ الضوئية والكروماتوجرافيةالطرؽ الكيماوية لتقدير متبقيات المبيدات متضمنة الطر  –(أو اإلنزيمات 

  Rodenticides                                                                      مبيدات القوارض     ( 16413)
 –المصػػػادر الطبيعيػػػة لمبيػػػدات القػػػوارض  -تطػػػور طػػػرؽ مكافحتيػػػا –الناتجػػػة عػػػف انتشػػػارىا  واألخطػػػارالقػػػوارض  أنػػػواع

العبلقػػة بػػيف التركيػػب الكيمػػاوى واإلبػػادى  –مانعػػات الػػتجمط  –ظػػاىرة المقاومػػة فػػى الفئػػراف  –خمقػػة مبيػػدات القػػوارض الم
 .برامج المكافحة المتكاممة لمقوارض  –لممبيدات المخمقة 

  Nematicides                                                       المبيدات النيماتودية : ( 16414)
المجمػػوع ) اجـ النباتػات ػػػػالنيمػاتودا التػي تي أنػواع –دا كأفػة و تقسػيماتيا المختمفػة و كيفيػة التعػػرؼ عمييػا تعريػؼ النيمػاتو 

 – طريقػة فعػؿ المبيػد فػي النيمػاتودا –( مباشػرة وغيػر مباشػرة, حيويػة ) طرؽ المكافحة  –( الخضري و المجموع الجذري
 .سموؾ مبيدات النيماتودا في الوسط المستخدمة فيو



67 

 

اسػتخداـ    Safe control of Protected Cultivation  فـى الزراعـات المحميـة اآلمنـةالمكافحـة :  (16415) 
لمتطبيػؽ  المثمػيالزراعػات المحميػة مػع اسػتخداـ الطػرؽ  أفػاتذات االختياريػة العاليػة لمكافحػة  اآلمنةالمبيدات و البدائؿ 

الفيزيائيػػة بػالتحكـ فػػى الرطوبػػة والحػرارة وكػػذلؾ المصػػائد غيػػر الممكنػػة مثػؿ الطػػرؽ  اآلمنػػةوكػذلؾ اسػػتخداـ جميػػع الطػرؽ 
 .األدنىالحد  إلىالسامة فى برنامج متكامؿ يقؿ فيو استخداـ المبيدات 

                                                                      Fungicides          المبيدات الفطرية  (16416)

دراسػة الخػواص , اويػة و الطبيعيػة لممبيػدات الفطريػة و عبلقػة ذلػؾ بكفاءتيػا فػي مكافحػة الفطريػات دراسة الخواص الكيم
 .السامة التكسيكولوجية لممبيدات الفطرية و البكتيرية و ميكانيكية الفعؿ الساـ لممبيدات الفطرية و البكتيرية

  Pesticide Formulation                                           تجييز المبيدات    :( 16417) 
المواصػفات القياسػية العالميػة لصػور التجييػزات  –الطرؽ الحديثة لتجييز الصػور السػائمة و الصػمبة و الغازيػة لممبيػدات 

المسػػػتعممة فػػػى تجييػػػز  اإلضػػػافيةدراسػػػة المػػػواد  -دراسػػػة دور عمميػػػات التجييػػػز فػػػى تحديػػػد الكفػػػاءة الحقميػػػة  –المختمفػػػة 
وخواصػػيا الفيزيػػو كيميائيػػة عمػػى بعػػض التجييػػزات فػػى المعمػػؿ واختبػػار فاعميتيػػا  السػػطحيث نشػػاطيا المبيػػدات مػػف حيػػ

 .والحبيبات واختبار مدى صبلحية التجييزات, وخصائصيا اإلبادية 

                                                                 Acaricidesمبيدات األكاروس و القراد     :(16418)

الفعػػؿ السػػاـ لمبيػػدات األكػػاروس ، . تعريػػؼ مبيػػدات األكػػاروس ، الخصػػائص الطبيعيػػة و الكيماويػػة لمبيػػدات األكػػاروس
التػػػػأثير السػػػػاـ المشػػػػترؾ لممبيػػػػدات الحشػػػػرية و األكاروسػػػػية و لممبيػػػػدات الفطريػػػػة و األكاروسػػػػية ، التػػػػأثير األبػػػػادى عمػػػػى 

مػػػة، العبلقػػػة بػػػيف التركيػػػب الكيمػػػاوى و النشػػػاط األبػػػادى لممبيػػػدات األكاروسػػػات الضػػػارة اقتصػػػاديا و األكاروسػػػات المتطف
 . األكاروسية

                                                                       Bioassayالتقييم الحيوي لممبيدات     :(16419)
يػػػيـ الحيػػػوي و حساسػػػية السػػػبلالت الحشػػػرية التقيػػػيـ الحيػػػوي لمتبقيػػػات المبيػػػدات، التق -تعريػػػؼ التقيػػػيـ الحيػػػوي و أىدافػػػو

الخصػػائص العامػػة لمتقيػػيـ الحيػػوي، العوامػػؿ التػػي يجػػب  -لممبيػػدات، اختبػػارات الغربمػػة، الطػػرؽ المختمفػػة لمتقيػػيـ الحيػػوي
، التقيػػيـ الحيػػوي  (عوامػػؿ خاصػػة بالمبيػػدات،  عوامػػؿ خاصػػة بالكػػائف الحػػي المختبػػر) تثبيتيػػا عنػػد إجػػراء التقيػػيـ الحيػػوي 

 .التحميؿ األحصائى لنتائج التقييـ الحيوي -يدات الفطرية و الحشائشيةلممب

 التقنية الحيوية وحماية البيئة من المموثات الكيماوية:( 16421) 
            From chemical pollutants  Biotechnology and environmental protection 

ودور ىذه  أمنةالمموثات المائية او التربة وغيرىا بواسطة طرؽ عرض لممستحدث فى مجاؿ التنقية الحيوية لمتخمص مف 
 .الوسائؿ الحيوية فى حماية البيئة 

 Project                                                                        مشروع: (16421)

 .يكمؼ الطالب بالبحث فى موضوع معيف مف قبؿ القسـ المختص 
 

 :تالحشرا مقررات -2
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 General Zoology                                                        عمم الحيوان: (16122)

الديػػداف  -طوائػػؼ  الديػػداف المفمطحػػة  -أمثمػػة لصػػفوؼ األوليػػات  -خصػػائص األوليػػات  -الحيوانيػػة  المممكػػةتصػػنيؼ 
 -اإلسػػػفنجيات وغيرىػػػا مػػػف البلفقاريػػػات  -صػػػداؼ القواقػػػع واأل  -مفصػػػميات األرجػػػؿ  -الديػػػداف الحمقيػػػة  - االسػػػطوانية

 .وانقساماتياأنواع األنسجة والخبليا الحيوانية  -الحبميات مف حيث التقسيـ والبيولوجى وبعض األجيزة الداخمية لمجسـ 

  General Agricultural Zoology                                   عام زراعيحيوان : (16323)
) لمقػػػوارض الزراعيػػػة والصػػػحراوية  االقتصػػػاديةاألىميػػػة  -طػػػرؽ مكافحتيػػػا -وأنواعيػػػا االقتصػػػاديةتيػػػا أىمي -القػػػوارض 
العبلقػػػػة بػػػػيف الديػػػػداف ومفصػػػػميات األرجػػػػؿ والرخويػػػػات وبػػػػيف  –األوليػػػػات المتطفمػػػػة  –الطفيميػػػػات  –( بيئيػػػػة -بيولػػػػوجى 

 .طرؽ المكافحة - واعياأن -الطيور البرية وأىميتيا االقتصادية –المحاصيؿ الزراعية المختمفة 

 Economic Acari                                              االقتصاديةاألكاروسات : (16324) 
أكاروسػػات _ تصػػنيؼ األكاروسػػات  –لؤلكاروسػػات   الظػػاىريالشػػكؿ  –المميػػزات العامػػة لمرتػػب األكاروسػػية وعائبلتيػػا 

التعػػػػرؼ عمػػػػى النمػػػػاذج األكاروسػػػػية عمػػػػى  – االقتصػػػػاديةوأىميتيػػػػا أكاروسػػػػات أشػػػػجار الفاكيػػػػة  –الحبػػػػوب المخزونػػػػة 
 .المحاصيؿ الحمقية

 مورفولوجيا وتقسيم االكاروسات: (16325)
                                                          Morphology and Taxonomy of Acari 

الجيػاز  - التنفسػيالجيػاز  - الػدوريالجيػاز  -ز اليضػمى الجيػا -دراسات مورفولوجية  -التقسيـ العاـ لؤلكاروسات  
 .طرؽ جمع االكاروسات وتحضير الشرائح -الجياز التناسمى  -الجياز العصبى  - اإلخراجي

 Animal Physiology General                              فسيولوجى حيوان عام: ( 16326)
 –والػػدـ  الػػدوريالجيػػاز  –( الميتػػابوليـز)عمميػػات االيػػض  –ى الحيوانػػات اليضػػـ فػػ -التركيػػب الػػدقيؽ لمخميػػة الحيوانيػػة 

 .التكاثر –الغدد الصماء  – العصبيالجياز  -الجياز االخراجى   -الجياز التنفسى 

 Principles of Entomology                                     أساسيات عمم الحشرات (16227)
، ىيكػػؿ الػػرأس: راس الحشػػرة -لحشػػرات االنسػػبلخ فػػى ا -جػػدار جسػػـ الحشػػرة  -حشػػرات عوامػػؿ انتشػػار ال -الحشػػرات 

, حمقػػات الػػبطف وزوائػػدىا التناسػػمية فػػى األنثػػى والػػذكر -زوائػػد الصػػدر  -أجػػزاء الفػػـ القارضػػة والتحػػورات , زوائػػد الػػرأس
الجيػػػاز , اليضػػػميمؿ الجيػػػاز أجيػػػزة الجسػػػـ الداخميػػػة مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ والتركيػػػب وتشػػػ -الزوائػػػد البلتناسػػػمية وتحوراتيػػػا

 .الجياز العصبى, التنفسيالجياز , الدوريالجياز , التناسميالجياز ,  اإلخراجي

      

 

    Economic Entomology                          اقتصاديةحشرات : (16328)
( تجاىػات الحديثػة فػى المكافحػةبعػض اال, مكافحػة تطبيقيػة, مكافحة طبيعيػة: ) المقدمة فى المكافحة المتكاممة لمحشرات

 اإلصػابةمظاىر  األبيضالنمؿ _ الجراد وطرؽ المكافحة -أمثمة ألىـ اآلفات الحشرية لكؿ مف اآلفات الطبية والبيطرية 
 . وطرؽ المكافحة
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 Insect Physiology                                 فسيولوجي حشرات (16329) 
الجياز  -دراسة الجياز اليضمى وتحوراتو -دراسة وظائؼ أعضاء الجسـ المختمفة  -دراسة جدار الجسـ واالنسبلخ  

اليرمونػػات والفرمونػػات _ الجيػػاز التناسػػمى  -الػػدـ وخبليػػا الػػدـ  -الجيػػاز الػػدورى  -التػػنفس فػػى الحشػػرات -االخراجػػى 
 .الحياز العصبى فى الحشرات -الحشرية 

 Insect Ecology                                                         بيئة الحشرات (16331)
أنػػواع  –الزراعػػيأوجػػو االسػػتفادة مػػف دراسػػة عمػػـ البيئػػة فػػى المجػػاؿ  - األخػػرىوعبلقتػػو بػػالعمـو  وأىميتػػ –عمػػـ البيئػػة  

 -ا عشػائر الحشػرات وأنواعيػ -عوامؿ المقاومة البيئيػة  -عوامؿ االقتدار فى الحشرات  -مصطمحات بيئية   -البيئات 
 .جداوؿ الحياة وأىميتيا_ الحشرية باإلصابةالتنبؤ  -تأثير عوامؿ البيئة عمى التذبذبات العددية ودينامكية نمو العشائر 

 مورفولوجيا وتقسيم الحشرات: (16431)
                                                              & Taxonomy  Insect Morphology  

والصػدر والػبطف وتحػورات الزوائػد فػى بعػض رتػب الحشػرات  الػرأسدراسات مورفولوجية عمى  -عاـ لمحشرات التقسيـ ال 
الجيػػػاز  -الجيػػػاز الػػػدورى  -والجيػػػاز التنفسػػػى   -دراسػػػة تحػػػورات كػػػؿ مػػػف الجيػػػاز اليضػػػمى والجيػػػاز االخراجػػػى _ 

 والنمػاذجات وتحضػير الشػرائح طػرؽ جمػع وحفػظ الحشػر .  الحياز العصػبى وذلػؾ فػى بعػض رتػب الحشػرات -التناسمى 
_ يرقػػػػات ) الغيػػػػر كاممػػػػة  لؤلطػػػػوارالمفػػػػاتيح التقسػػػػيمية وكيفيػػػػة اسػػػػتخداميا _ تطػػػػور عمػػػػى تقسػػػػيـ لمحشػػػػرات -الحشػػػػرية 
 .(حوريات

 Biological Control of Pests                               لآلفاتالمكافحة الحيوية : ( 16432)
المكافحػػة اإلحيائيػػة _ تقسػػيـ الطفيميػػات  -ت بالحقػػؿ ميػػاالمفترسػػات والطفي أىػػـ_ حقػػؿ افحػػة الحيويػػة تحػػت ظػػروؼ الكالم

دراسػة  -الممرضػات الحشػرية  -ودورىا فى الحد مف اآلفػات ذات األصػؿ الحيػوانى وكػذلؾ النباتػات الضػارة والحشػائش 
االفتػػػراس ونمػػػازج  -التطفػػػؿ  - مميزاتيػػػا ومشػػػاكميا فػػػى التطبيػػػؽ -اسػػػتخداميا كأحػػػد فػػػروع المكافحػػػة المتكاممػػػة  إمكانيػػػة

 -المكافحػػة المتكاممػػة ودور المكافحػػة الحيويػػة فييػػا  -الحشػػرية المختمفػػة  األطػػوارأنػػواع التطفػػؿ عمػػى  -تطبيقيػػة عمييػػا 
 (.تربية المفترسات معمميا -تربية الطفيميات )

  Medical and Veterinary Entomology               الحشرات الطبية والبيطرية: (16433)
دراسػة أنػواع الحشػرات والقػراد والحمػـ التػى تصػيب اإلنسػاف والحيػواف  –التطور التاريخي لعمـ الحشػرات الطبيػة والبيطريػة 

.  مف حيث التقسيـ وتاري  الحياة وطرؽ العدوى وأسباب االنتشار واألضرار وطرؽ مكافحة والحد مف انتشار تمػؾ األنػواع
لحشػػرية والحيوانيػػة التػػى تصػػيب اإلنسػػاف والحيػػواف وتحديػػد الطػػور الضػػار منيػػا وكػػذلؾ تسػػميو ووصػػؼ جميػػع األنػػواع ا

 . تنقميا وكيفية تشريحيا التي األمراض وأىمية
 
     Honey Bee and Silk Worm Breeding                  تربية النحل ودودة الحرير: (16434)

, الشػغاالت, الػذكور, الممكػة)أفػراد طائفػة نحػؿ العسػؿ  - الحياة االجتماعيػة فػى الحشػرات -أنواع وسبلالت نحؿ العسؿ 
التركيػػػػب , صػػػػفاتو الطبيعيػػػػة, أنواعػػػػو)عسػػػػؿ النحػػػػؿ  -العمميػػػػات النحميػػػػة الدوريػػػػة _ نشػػػػاطات الشػػػػغاالت أىػػػػـ( الحضػػػػنة
أمػراض )أمػراض النحػؿ _ طرؽ تربية الممكات عمى نطػاؽ تجػارى_ التغذية واالحتياجات الغذائية لنحؿ العسؿ( الكيماوى

 األوليػاتالتػى تسػببيا  األمػراض_ األمػراض       الفيروسػية والبكتيريػة والفطريػة -( أمراض األطوار الكاممة –لحضنة ا
شػرانؽ الحريػر وكيفيػة  -طرؽ تربية ديداف الحرير عمى نطػاؽ تجػارى  - واألعداء لؤلمراضطرؽ العبلج _ الحمـ وأنواع

 .لحرير وطرؽ الوقاية والعبلج ػ تربية دودة الحرير كمشروع إقتصادىأمراض ديداف ا -التعامؿ معيا وتجييزىا لمتصنيع 
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دراسػة أنػواع          Insects Transmission of Plant Diseasesالحشرات الناقمة ألمراض النبات: (16435)  
دراسػة  –تيريػة أىـ األمراض الفطرية والبك -طرؽ نقؿ العدوى  -اآلفات الحشرية واألكاروسية التى تنقؿ أمراض لمنبات 

األطػػوار الحشػػػرية الناقمػػػة  -نػػػوع أجػػزاء الفػػػـ وعبلقتيػػا بطريقػػػو التغذيػػػة عمػػى النباتػػػات  –التشػػريح الػػػداخمي لتمػػؾ األنػػػواع 
أمػراض  –أمػراض بكتيريػة  –أمػراض فطريػة ) المسػببات المرضػية  -بيا وأىـ طرؽ مكافحتيػا اإلصابةلمعدوى ومظاىر 

دور الحشػػػرات فػػػي نقػػػؿ األمػػػراض  –طػػػرؽ إنتشػػػار ونقػػػؿ األمػػػراض النباتيػػػة  –( أمػػػراض التسػػػمـ العصػػػارى –فيروسػػػية 
 .والعبلقة بيف الحشرة والنبات والمسبب المرضى –الفيروسية 

 Vegetable Crop Pests                       آفات محاصيل الخضر وطرق مكافحتيا : (16436)
وطػػرؽ  -فػػات التػػى تصػػيب الخضػػر الورقيػػة والزىريػػة والجذريػػة اآل -آفػػات العائمػػة البقوليػػة  -آفػػات العائمػػة الباذنجيػػة  

دراسػة  -وطػرؽ مكافحػة تمػؾ اآلفػات  -دراسة آفات محاصيؿ الخضر الورقية والزىرية والجذريػة  - اآلفاتمكافحة تمؾ 
مظػػػاىر  -األىميػػػة اإلقتصػػػادية  -دراسػػػة التسػػػمية العمميػػػة –آفػػػات محاصػػػيؿ الخضػػػر فػػػى المشػػػتؿ والصػػػوب الزجاجيػػػة 

 .حياتيا وأىـ الطرؽ واألساليب لمكافحتيا دورات –صابو اإل

 Fruit Trees Pests                              آفات أشجار الفاكية وطرق مكافحتيا: (16437) 
آفػػات المػػوالح والحمويػػات والتفاحيػػات والمػػانجو والمػػوز والتػػيف والجوافػػة والنخيػػؿ  -دراسػػة آفػػات أشػػجار الفاكيػػة المختمفػػة

دراسة التسػمية العمميػة مظػاىر اإلصػابة واألضػرار ودورات الحيػاة الطػور الضػار مػف الحشػرة وطػرؽ  –توف والرماف والزي
 . المكافحة المختمفة ليا

  Stored Product Pests            آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرق مكافحتيا: (16438)
طػػرؽ مكافحػػة  –شػػروط التخػػزيف السػػميـ  –ب المخزونػػة ومنتجاتيػػا والحيوانيػػة التػػى تصػػيب الحبػػو  الحشػػريةدراسػة اآلفػػات 

أمثمػػػة لآلفػػػات الحشػػػرية والحيوانيػػػة التػػػى تصػػػيب المػػػواد المخزونػػػة مثػػػؿ  -تمػػػؾ اآلفػػػات فػػػى الشػػػوف والمخػػػازف والصػػػوامع 
 .المبلبس والمنسوجات والتوابؿ وأنواع الجبف وطرؽ مكافحتيا
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 Wood Trees Pests                 تياآفات األشجار الخشبية وطرق مكافح: (16439) 

 االقتصػػػاديةالحشػػرات الثاقبػػة الماصػػػة والقارضػػة األىميػػة  -نػػاخرات األشػػجار الخشػػبية واألخشػػػاب قبػػؿ وبعػػد الحصػػػاد  
بيػػا ودورات  اإلصػػابةآلفػػات األشػػجار الخشػػبية واألخشػػاب المخزونػػة المعػػدة لمتصػػنيع والمنػػازؿ الخشػػبية ودراسػػة مظػػاىر 

 .الطرؽ واألساليب المختمفة لموقاية منيا وطرؽ مكافحتياوحياتيا وأىـ 

 آفات نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية وطرق مكافحتيا: ( 16441)
                                                                          Ornamental Plant Pests 

ات الزىػػور والزينػػة فػػى الحػػدائؽ والمسػػطحات الخضػػراء وفػػى الشػػوارع واألسػػيجة دراسػػة اآلفػػات الحشػػرية األكاروسػػية لنباتػػ
 -ودراسػػة مظػػاىر االصػػابو بيػػا ودورات وحياتيػػا وأىػػـ الطػػرؽ واألسػػاليب المختمفػػة لمكافحتيػػا  -النباتيػػة وفػػى المشػػاتؿ 

 . دراسة آفات النباتات الطبية والعطرية وأىـ الطرؽ واألساليب المختمفة لمكافحتيا

 Project                                                                        مشروع: (16421)

 .يكمؼ الطالب بالبحث فى موضوع معيف مف قبؿ القسـ المختص 
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 :عموم النبات و أمراض النبات  مقررات: -3

              Plant Morphology & Anatomy مورفولوجى و تشريح نبات: ( 14142)
 أنػػػػواع, األوراؽتحػػػػورات الجػػػػذور والسػػػػوؽ و ,النباتيػػػػة المختمفػػػػة  األعضػػػػاءوصػػػػؼ , الشػػػػكؿ الظػػػػاىري لمنباتػػػػات الزىريػػػػة 

 .بعض الدراسات البيئية ,  األنسجةالطرز المختمفة لمخبليا و ,  األساسيةالنباتية  لؤلعضاءالتشريح العاـ , التفرع,البراعـ

  Plant Taxonomy                                              تقسيم المممكة النباتية   : (14143)
النباتػػػات , الطحالػػػب , الكائنػػػات حقيقػػػة النػػػواة , النػػػواة  أوليػػػةالكائنػػػات , تصػػػنيؼ النباتػػػات و الكائنػػػات الشػػػبيية , مقدمػػػة 
 أنػػواع, تكػػاثر النباتػػات الزىريػػة ,  تركيػػب الزىػػرة, النػػورات , مغطػػاة البػػذور , معػػراة البػػذور , النباتػػات التريديػػة , الحزازيػػة 
 .غطاة البذور الفطرياتالعائبلت النباتية الشائعة لم, انتشار الثمار و البذور , الثمار 

  General Plant Physiology                                    فسيولوجيا النبات العام : (14244)
, النفاذيػػػة , الغرويػػػات االنتشػػػار االسػػػموزية , االمتصػػػاص , ئيػػػة فػػػى النبػػػات الخميػػػة النباتيػػػة العمميػػػات الكيماويػػػة و الفيزيا

,  اإلنزيمػػات, الميتػػابوليـز , التغذيػػة المعدنيػػة ,  النػػتح, تبػػادؿ الغػػازات , ئبات دخػػوؿ الػػذا, امتصػػاص المػػاء و الػػذائبات 
 .االرتياع,  الضوئية الفترةطوؿ , منظمات النمو , النمو و الحركة ,  الضوئيالتمثيؿ , التنفس 

                                                        General Microbiologyالميكروبيولوجيا العامو  (14245)
وبيولوجيػػػػا وتطبيقاتيػػػػا المختمفػػػػة، دراسػػػػة مختصػػػػرة عػػػػف تصػػػػنيؼ المجموعػػػػات التابعػػػػة لمممكػػػػة ر خيػػػػة عػػػػف الميكيتار  نبػػػػذه

النمػػػو، ) لبكتيريػػػة ، مورفولوجيػػػا البكتريػػػا وتركيبيػػػا التشػػػريحى، دراسػػػات بيئيػػػة الميكروبيػػػة، المجموعػػػات المختمفػػػة غيػػػر ا
، بعػض الدراسػات الوراثيػة واسػتخداـ البكتريػا فػى مجػاؿ اليندسػة (االحتياجات الغذائية، تأثير العوامػؿ الفيزيقيػة والكيماويػة

 الوراثية، التحوالت االيضية، دراسة حديثة عف تقسيـ البكتيريا

 General Agricultural Microbiology            لميكروبيولوجيا الزراعية العامةا: (14246) 
التغذيػػة و –التركيػػب و الوظيفػػة  –( الفطريػػات, البكتيريػػا ) الوضػػع التقسػػيمى  –( نبػػذة تاريخيػػة) الكائنػػات الحيػػة الدقيقػػة 

و تطبيقػات و  وأىميػةالبيئية المختمفة  األوساط النشاط الحيوى لمميكروبات فى –التكاثر فى الكائنات الحية الدقيقةو  النمو
 .استخدامات الكائنات الحية الدقيقة فى الزراعة و فى التكنولوجيا الحيوية 

 Taxonomy of Flowering Plants                            تقسيم النباتات الزىرية: (14347) 
المسػػتعممة فػػى  األخػػرى األنظمػػة –يمة لتقسػػيـ النباتػػات الزىريػػة الزىريػػة و التطػػور الجنينػػى كوسػػ األجػػزاء, تاريخيػػة  هنبػػذ

 . النباتية اليامة مف الناحية االقتصادية  األنواعدراسات تفصيمية عمى الرتب و العائبلت و  –التقسيـ 
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  Fungal Taxonomy                                             تقسيم الفطريات   : (14448)
مممكػة  أقسػاـدراسػة , و التكػاثر الظػاىريالشػكؿ , الطػرؽ الحاليػة فػى التقسػيـ , التسػمية ,تطػور الفطريػات ,  نبذة تاريخيػة

 .اليامة لمرتب و العائبلت المختمفة األعضاءالفطريات و دورة الحياة لبعض 

 لؤلمراضفسيولوجيا التطفل و مقاومة النباتات : (14449) 
  Physiology of Parasitism and Plant Defenses                                                          

التفاعػػػؿ   -ة الوسػػػائؿ الدفاعيػػػة فػػػى النباتػػػات ضػػػد المسػػػببات المرضػػػي -دراسػػػة الوسػػػائؿ اليجوميػػػة لممسػػػببات المرضػػػية 
ى التفاعػػؿ بػػيف النبػػات و عمػػ تأثيرىػػاالعوامػػؿ البيئيػػة و   -كيميػػائى بػػيف النبػػات و المسػػببات الرضػػية الفسػػيولوجى و البيو 
 المواد الكيميائية و الطبيعية التى تزيد المناعة الطبيعية لمنبات –المسببات الرضية 

  Basics of  genetics                                                أساسيات عمم الوراثة :(14251)
 -الصػفات وعبلقتيػا بػالجنس  -تحديد الجنس   -يبلت المتعددة االل -التفاعؿ ما بيف الجينات والتفوؽ - الوراثة المندلية
نظػػـ  -االرتبػػاط والعبػػور الػػوراثى  -وراثػػة العشػػائر -الطفػػرات   -الوراثػػة الكميػػة  -النسػػ  والترجمػػة    -ة الوراثػة الجزيئيػػ

  .                      اليندسة الوراثية -الوراثة السيتوببلزمية   - المادة الوراثية إصبلح

 Population Genetics                                            وراثة العشائر : (14351) 
-المواءمة ومعامؿ االنتخاب   - اليجرة, الطفرات,االليبلت المتعددة - التكرار الجينى وتوازف العشيرة - الوراثة المندلية

القيمػػة التوريثيػػة  -ومتوسػػط العشػػيرة     -الوراثػػة الكميػػة      - الحمػػؿ الػػوراثى والػػتبلـز الجينػػى - الطبيعػػياالنتخػػاب   
قيػاس االختبلفػات الوراثيػة  -المكػاف  الػوراثى     -التبايف الوراثى والتبػايف البيئػى    -واالنحرافات الناشئة عف السيادة  

                                    .                                             عمى مستوى البروتيف والمادة الوراثية

 Microbial Genetics                                           الوراثة الميكروبية  : (14452) 
, تشػكيؿ المػادة الوراثيػة إعػادةالطفػرات المتكػررة -   الترجمػة, النسػ , تضػاعؼ المػادة الوراثيػة  -الكرووسػـو البكتيػرى    

  .الفطريات وخواصيا الوراثية -أنواع التغيرات الوراثية  - اجالف, الببلزميدات

 Basics of Plant Pathology                                  النبات أمراض أساسيات: (14353) 

كيفيػػة مياجمػػة الكائنػػات , النباتيػػة  لؤلمػػراضاالقتصػػادية  األىميػػة, النبػػات  أمػػراضالمصػػطمحات المتبعػػة فػػى دراسػػة عمػػـ 
كيػػؼ تحمػػى النباتػػات نفسػػيا مػػف , الكػػائف الممػػرض عمػػى العمميػػات الحيويػػة فػػى النبػػات تػػأثير, لمرضػػية لعوائميػػا النباتيػػة ا

النباتيػػة  األمػراضدراسػة بعػض , النباتيػة  األمػراضالطػرؽ العامػػة لمقاومػة , البيئػة عمػى تكشػؼ المػرض تػأثير,  اإلصػابة
المتسػػببة عػػػف  األمػػراضس و الكائنػػات الشػػبيو بالميكوالزمػػا و كػػذلؾ التػػى تتسػػبب عػػف الفطريػػات و البكتيريػػات و الفيػػرو 

 .النباتات الزىرية المتطفمة و النيماتودا و تمؾ الناشئة عف الظروؼ البيئية الغير مبلئمة
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  Nematodes and Plant Nematode Diseasesالنباتية  لؤلمراضالنيماتودا المسببة : (14354)
النيماتودا التى تياجـ النباتػات  أنواع – ,الشكؿ المورفولوجى و التشريحى لمنيماتودا , القتصادية ا األىمية, نبذة تاريخية 

,  اإلصػػابة أعػػراضالنيماتوديػػة التػػى تصػػيب المحاصػػيؿ الزراعيػػة المختمفػػة  األمػػراض, و طػػرؽ التعػػرؼ عمييػػا  وأقسػػاميا
 .طرؽ النقؿ و االنتشار و طرؽ مقاومتيا

                                                     Viral Plant Diseases الفيروسـيةالنبـات  أمـراض: (14355) 

 –الشػػبيية  األعػػراضو  اإلصػػابة أعػػراض, تضػػاعؼ الفيػػروس و حركتػػة فػػى النبػػات   -مورفولوجيػػا الفيػػروس و تركيبػػة 
 .الفيروسية اليامة و طرؽ مقاومتيا األمراض, سبلالت الفيروس و المقاومة المكتسبة  – اإلصابةالعوامؿ المؤثرة عمى 

 Field Crops of  Diseases                            محاصيل الحقل  أمراض: (14356) 

تصػػيب محاصػػيؿ الحقػػؿ مػػف حيػػث المسػػبب و دورة المػػرض و طػػرؽ  التػػي لؤلمػػراضدراسػػة تفصػػيمية و شػػاممة , مقدمػػة 
 .المقاومة 

 in Plant Diseases Methodology                    النبات أمراضطرق دراسة : (14457) 

 .والمسببات المرضية األمراضاستخداـ التكنموجيا الحديثة فى تشخيص ودراسة , طرؽ تطبيؽ فروض كوخ 

 Diseases of Ornamentals                                     نباتات الزينة  أمراض: (14458)
الخشػبية و النباتػات العطريػة و الطبيػة  األشجارالتى تصيب نباتات الزينة و  لؤلمراضة دراسة تفصيمية و شامم, مقدمة 

 .مف حيث المسبب و دورة المرض و طرؽ المقاومة 

 Diseases of Fruit trees                                     الفاكية أشجار أمراض: (14459) 

الفاكيػػة مػػف حيػػث المسػػبب و دورة المػػرض و طػػرؽ  أشػػجارتصػػيب  التػػى لؤلمػػراضدراسػػة تفصػػيمية و شػػاممة , مقدمػػة 
 .المقاومة 

                                          Diseases of Vegetable Cropsمحاصيل الخضر أمراض: (14461) 
التػى تصػيب محاصػيؿ الحضػر مػف حيػث المسػبب و دورة المػرض و طػرؽ  لؤلمػراضدراسػة تفصػيمية و شػاممة , مقدمػة 

 .لمقاومة ا

  Abiotic Diseases                                            نبات غير طفيمية  أمراض: (14461) 
 األمػػػراض  –تقسػػػيـ العوامػػػؿ المسػػػببة  – األمػػراضاالقتصػػادية ليػػػذا النػػػوع مػػػف  األىميػػػة –بعػػض المصػػػطمحات العمميػػػة 

العناصػر زيػادة ونقػص , تمػوث ىػواء و التربػة, األزوف, تيويػة, ةرطوبػ, حػرارة)  مناسبةالناتجة عف الظروؼ البيئية الغير 
 .و طرؽ مقاومتيا(  لمنبات ةالغذائي

دراسػة                                             Post Harvest Diseasesالبسـاتين مـا بعـد حصـاد أمـراض: (14462) 
النباتيػة و  األجػزاءعمػر  تػأثير -اصيؿ التصػديرما بعد الحصاد التى تياجـ بعض المحاصيؿ اليامة خاصة مح أمراض

ظػػروؼ  –النباتيػػة لفتػػرات  األجػػزاءمػػا بعػػض الحصػػاد ومػػدى صػػمود  أمػػراضمػػا تفػػرة مػػف االيثيمػػيف و الجػػو المعػػدؿ عمػػى 
 .ما بعد الحصاد  أمراضطرؽ مكافحة  –التخزيف المختمفة 
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, مقدمػة                                             Horticultural Diseasesالمحاصـيل البسـتانية أمـراض: (14463) 
المسبب و دورة المرض و  الخشبية مف حيث األشجارالفاكية و نباتات الزينة و و  محاصيؿ الخضر أمراض أىـدراسة  

 .طرؽ المقاومة 

 Project                                                                        مشروع: (16421)

 .يكمؼ الطالب بالبحث فى موضوع معيف مف قبؿ القسـ المختص 
 

 وقاية النبات مقررات  -4

 واألمراض النباتية الحشرات استخدام التكنولوجيا الحيوية فى مكافحة: (164651) 
Use of Biotechnology to control insects and  plant diseases control                          

والمسػػببات المرضػػية  الحشػػريةاآلفػػات التكنولوجيػػا الحيويػػة واسػػتخداميا عمػػى   - البيولوجيػػة وتطبيقاتيػػا الوراثػػة  -مقدمػػة 
دخالػو   -و مواضػيع مسػتحدثة, لنباتػات  - إدخػاؿ قطػع مػف المػادة الوراثيػة داخػؿ سػبلالت البكتيريػا, عػزؿ الببلزميػدات وا 

التأكػػد مػػف إدخػػاؿ    -عػػزؿ المػػادة الوراثيػػة   -ت لجينػػات إلػػى النباتػػاسػػختداـ البكتيريػػا وجيػػاز قػػاذؼ الجينػػات إلدخػػاؿ اا
 . الجينات إلى النباتات باستخداـ   التقنيات الحديثة و مواضيع مستحدثة 

 Project                                                                        مشروع: (16421)

 .يف مف قبؿ القسـ المختص يكمؼ الطالب بالبحث فى موضوع مع
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 الدراسية لبرنامج المقررات:خامسٌا 

 اإلنتاج النباتي  
***** 

 : البساتين  مقررات -1

أىػـ                                               Fundamental of Horticulture  أساسـيات بسـاتين  :( 17211)
و الغذائيػػة ، و  االقتصػاديةو الزينػػة بمػا فييػا أىميتيػا و قيمتيػػا  األساسػيات المتعمقػة بإنتػاج محاصػيؿ الخضػر و الفاكيػة

 . طرؽ اإلكثار و المعامبلت الزراعية ، و تأثيرات العوامؿ البيئية المختمفة عمييا 

                                            Horticulture Orchards Production إنتـاج بساتين :(17212)
ـ محاصيؿ الخضر و الفاكية و الزينة مف حيث الوصػؼ النبػاتػى ػ مواعيػد الزراعة ػ األصناؼ التكاثر دراسة شاممة ألى

 . ػ الزراعة لممحصوؿ ػ و المشاكؿ اإلنتاجية الحقمية 

محطات           Flowers and ornamental Plants Productionإنتاج الزىور و نباتات الزينة :(17313)
الداخمية و الخارجية التى تتحكـ فى اإلنتاج ، التقاوى ، التربة ، التسميد و الماء و الػرى ، الحرارة ، اإلنتاج ، العوامؿ 

أصناؼ جديدة و  استنباطالضوء ، الرطوبة النسبية ، الرياح ، الغازات ، المواد المنظمة لمنمو ، مقاومة اآلفات ، 
 . و طرؽ إنتاجيا و تسويقيا تسويقيا ، أىـ محاصيؿ الزىور و نباتات الزينة فى مصر 

 Deciduous fruit production                           إنتاج فاكية متساقطة األوراق :(17314)

دراسة محاصيؿ الفاكية متساقطة األوراؽ و ذلؾ لكؿ محصوؿ عمى حدة مف حيػث المػوطػػف ، الػػوصؼ النبػاتى ، تػأثير 
عػػة ، التمقيػػػح ، الػػػرى ، التسميػػػد ، التقمػػيـ ، المحصػػوؿ ، األصػػناؼ ، اآلفػػات و التربػػة و المنػػاخ ، طػػرؽ التكػػاثر ، الزرا

 . مقاومتيا 

 Fruit production in the Desert                           إنتاج الفاكية فى الصحراء :(17315)

والح و المػػانجو و المػػوز و دراسػػة متعمقػػة لظػػروؼ الزراعػػة الصػػحراوية المصػػرية المػػؤثرة عمػػى إنتػػاج الفاكيػػة خاصػػة المػػ
نخيؿ البمح و الجوافػة و التػيف و الزيتػوف و العنػب و الرمػاف و الخػوخ و المشػمش و المػوز ، و المشػاكؿ الخاصػة بإنتػاج 

 . كؿ محصوؿ تحت ظروؼ الزراعة القاحمػة 

تاري      Design and Landscaping of ornamental plantsتصميـم و تنسيـق الحدائـق :(17316)
الحدائؽ ، أنواع الحدائؽ ، نظـ تخطيط الحدائؽ ، عناصر الحديقة ، القواعد العامة لتصميـ و تخطيط الحديقة ، 

العمميات اإلنشائية ، صيانة الحدائؽ باألماكف المجاورة ، الحديقة فى مصر ، الحدائؽ فى مصر ، الحػدائؽ العامة ، 
 . ة أو الصخرية ، الحدائؽ الريفية ، حدائؽ األسطح و غيرىا الحدائؽ الخاصة ، حدائؽ األطفاؿ ، الحدائؽ الجبمي
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  Vegetable crops production                       إنتــاج محاصيـل الخضـر  :(17317) 

ػ مواعيد الزراعة ػ األصناؼ ػ الظروؼ البيئية ػ الزراعة ػ  النباتيدراسة شاممة ألىـ محاصيؿ الخضر مف حيث الوصؼ 
 . الػ  ..... ػ التسميد ػ الحصاد ػ المقاومة  الريت الزراعية مثؿ المعامبل

 Physiology of trees and fruits                  فسيولوجيا أشجار و ثمار الفاكية  :(17318)

لنمػو منظمػات ا اسػتخداـمنحيػات نمػو الثمػار ػ إنتػاج االيثمػيف و معػدالت التػنفس لثمػار الفاكيػة ػ مشػاكؿ عقػد الثمػار ػ 
النباتيػػة و الكيماويػػات الزراعيػػة اآلمنػػة لتحػػوير فسػػيولوجيا األشػػجار ، عبلقػػة التغذيػػة بجػػودة الثمػػار ، األخػػتبلالت الناتجػػة 

 . البرودة لؤلشجار  احتياجاتعف مسببات غير حيوية ، فسيولوجيا عقد الثمار ، فسيولوجيا أزىار أشجار الفاكية ، 

 الداخمى نباتات الزينة و الديكور :(17319) 
                                                Ornamental plants and Interior Decoration 

زىور القطؼ ، قطؼ الزىور ، إعدادىا ، نقميا ، طرؽ إطالة عمرىا ، مستمزمات تنسػيؽ الزىػور ، أسػس تنسػيؽ الزىػور 
ت ، لغة الزىور ، التنسيؽ الداخمى لنباتات الزينػة ، االكػورايـ ، تنسيؽ الزىور ، التنسيقات الخاصة ،  الزىور و المناسبا

 . ، الحدائؽ المصغرة ، معارض الزىور ، نباتات التنسيؽ الداخمى 

 أساسيات و تكنولوجيا األشجار الخشبية  :(17311)
                                                    Principles and Technology of wood Trees  

أساسػػيات عمػػـو الغابػػات ، وضػػع األشػػجار بالنسػػبة لئلنتػػاج الزراعػػى ، أىميػػة مصػػدات الريػػاح و تأثيراىػػا البيئيػػة ، الػػدور 
األخشػاب و الصػناعات المرتبطػة بيػا ، التعػرؼ عمػى األخشػاب  اسػتعماالتالبيئى لؤلشجار ، دور فى وقؼ التصحر ، 

 . المحمية ، الخشب كمصدر لمطاقة 

دراسة                                Horticultural Crops Production ج المحاصيل البستانيةإنتا :(17311)
شاممة ألىـ محاصيؿ الخضر و الفاكية و الزينة مف حيث الوصؼ النباتى ػ مواعيد الزراعة ػ األصناؼ ػ التكاثر ػ 

 . الزراعة ػ المعامبلت الزراعية لممحصوؿ ػ الحصاد 

 Physiology of Horticultural crops                  يا المحاصيل البستانيةفسيولوج :(17312)

أىـ الموضوعات الفسيولوجية المتعمقة بإنتاج الخضر و الزىور و نباتات الزينة و تأثير العمميات الزراعيػة الرئيسػية مثػؿ 
 . األزىار ػ السكوف  الشتؿ و التسميد ػ الرى كذلؾ الظروؼ البيئية عمى المحصوؿ ، منظمات النمو ػ

دراسػة                                Evergreen fruits Production  إنتـاج فاكيـة مسـتديمة الخضـرة :(17413)
المػوطػػػف ، الػػػوصؼ النبػػاتى ، تػػأثير : محاصػػيؿ الفاكيػػة مسػػتديمة الخضػػرة و ذلػػؾ لكػػؿ محصػػوؿ عمػػى حػػدة مػػف حيػػث 

اعػػػة ، التمقيػػػح ، الػػػرى ، التسميػػػد ، التقمػػيـ ، المحصػػوؿ ، األصػػناؼ ، اآلفػػات و التربػػة و المنػػاخ ، طػػرؽ التكاثػػػر ، الزر 
 . مقاومتيا 

 
 Medicinal and Aromatic Plants                     النباتات الطبية و العطرية :(17414) 



82 

 

الزيػػوت ،  اسػػتخبلصطػػرؽ طػػرؽ جمػػع النباتػػات الطبيػػة و العطريػػة ، طػػرؽ تجفيفيػػا ، نقميػػا ، تخزينيػػا ، طػػرؽ إعػػدادىا ،
إنتػػاج النباتػػات الطبيػػة و العطريػػة ، مشػػاىدات و زيػػارات لمنػػاطؽ نمػػو و زراعػػة ىػػذه النباتػػات و كػػذلؾ أمػػػاكف جمعيػػا و 

 . زيوتيا  استخبلصتجفيفيا و نقميا و تخزينيا و 

 Breeding of Horticultural Crops                        تربية المحاصيل البستانية( 17415)

أىـ أغراض تربية النباتات ، األسس الوراثية لتربية المحاصيؿ البستانية ، القواعد األساسػية لتربيػة و تحسػيف المحاصػيؿ 
 . التكنولوجيا الحيوية لتحسيف المحاصيؿ البستانية  استخداـالبستانية ، الطفرات الطبيعية و الصناعية ، 

 إنتاج محاصيل الخضر غير التقميدية: (17416)
                                                      Production of non-traditional vegetables 

المرتفعػة و ذلػؾ مػف خػبلؿ الوصػؼ النبػاتى ػ  االقتصػاديةرغػـ أىميتيػا  انتشػاراً و ييػدؼ إلػى التعريػؼ بالمحاصػيؿ األقػؿ 
الفسيولوجى ػ الحصاد و التداوؿ و التخػزيف لنباتػات الخضػر  البيئية ػ عمميات الخدمة الزراعية و االحتياجاتاألصناؼ ػ 

 .  ال  ..... مثؿ القرع العسمى ػ القثاء ػ فاصوليا الميما ػ فاصوليا السيفا ػ البروكولى ػ كرنب أو ركبو ػ الشيكوريا ػ الكاسافا 
                                                        Citricultureإنتــاج المــوالــح :(17417)

األزىار و عقد الثمار و التساقط ػ األحتياجات البيئية لمموالح ػ األختبلالت الفسيولوجية لثمار الموالح ػ األصوؿ و 
مواصفاتيا ػ مشاكؿ التغذية فى الموالح ػ األجيادات البيئية لمموالح ػ تحسيف مواصفات الثمار باستخداـ المركبات اآلمنة 

 . وية ، مشاكؿ الموالح فى الزراعة الصحرا
 Production of Organic Vegetables                   إنتــاج خضـر عضـويـة: (17418)

الشػػروط المنظمػػة إلنتػػاج و تجييػػز و تػػداوؿ المنتجػػات العضػػوية ػ كيفيػػة التسػػجيؿ و الحصػػوؿ عمػػى الشػػيادات ػ إنتػػاج 
السػمادية ػ مقاومػة اآلفػات و األمػراض و البػذور و الشػتبلت و طػرؽ التكػاثر ػ السياسػة ) الحاصػبلت الزراعيػة عضػويا 

 . الحشائش عضويا ػ الوقاية مف التموث إعداد و تجييز و تداوؿ الغذاء 
 Growth Regulation of Fruits                          منظمات النمو فى الفاكية: (17419)

لواعػػػػػػدة ، األوكسينػػػػػػػات و الجبػريممينػػػػػػػات و مفيػػػػػػـو اليرمػػػػػػوف و مػػػػػػنظـ النمػػػػػػو النبػػػػػػاتى ، منظمػػػػػػػات النمػػػػػػػو التقميػديػػػػػػػة و ا
السػػػػػيتوكينينات و حمػػػػػض االبسيسػػػػػيؾ و االيثمػػػػػيف مػػػػػف ناحيػػػػػة التخميػػػػػؽ الحيػػػػػوى و االرتبػػػػػاط فػػػػػى الخميػػػػػة ، و التػػػػػأثيرات 

منظمػػات النمػػو  اسػػتخداماتالفسػػيولوجية و التطبيقيػػة ، أسػػتخداـ التكنولوجيػػة الحيويػػة لتحػػوير إنتػػاج اليرمونػػات النباتيػػة ، 
الفينػػوالت و المركبػػات عديػػدة األمػػيف و حمػػض السيمسػػيمؾ و البراسيوسػػتيرويد  اسػػتخداماتيقيػػة قبػػؿ و بعػػد الثمػػار ، التطب

 . فى مجاؿ الفاكية 
 تكنولوجيا ما بعد حصاد البساتين : (17421) 

                     Post harvest Technology of Horticultural Plants                                طرؽ
الحصاد ػ المحتوى الكيماوى لمثمار ػ فسيولوجيا ثمار الفاكية و الخضروات أثناء التداوؿ و التخزيف ػ طرؽ التغميؼ و 
التعبئة و التداوؿ ػ التخزيف و الطرؽ المتبعة فى تخزيف الحاصبلت البستانية ػ العوامؿ التى تؤثر عمى إعداد و تداوؿ 

 .  ثمار الخضر و الفاكية ) حصاد ػ أمراض ما بعد الحصاد الحاصبلت البستانية و عند ال
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 انًؾبفٛم يمشساد -2

 Principals of Crop Production                            أساسيات إنتاج المحاصيل :(18221)
ىميػػػة األ –العوامػػػؿ البيئيػػػة التػػػى تػػػؤثر عمػػػى نمػػػو المحاصػػػيؿ  –منشػػػأ وتوزيػػػع محاصػػػيؿ الحقػػػؿ فػػػى العػػػالـ وفػػػى مصػػػر 

 -طػرؽ زراعػة المحاصػيؿ فػى مصػر  -الوصػؼ النبػاتى لنباتػات المحاصػيؿ  -االقتصادية لمحاصيؿ الحقؿ فى مصر 
التراكيػػػب المحصػػػولية  –عمميػػػات الحصػػػاد والتخػػػزيف  –عمميػػػات خدمػػػة األرض ورعايػػػة محاصػػػيؿ الحقػػػؿ بعػػػد الزراعػػػة 

 .والدورات الزراعية والنظـ المزرعية

 صميم التجاربمبادئ اإلحصاء وت ( 18222)
                                            Principles of Statistics and Experimental Design 

قياسػات النزعػة  –نظريػات االحتمػاؿ اليامػة  -وصػؼ البيانػات وتبويبيػا  –تعريؼ اإلحصاء وأىميتيا فى البحث العممى 
 –أسػػػػس تصػػػػميـ التجػػػػارب البسػػػػيطة  –تحميػػػػؿ التبػػػػايف  –المعنويػػػػة التوزيعػػػػات اليامػػػػة واختبػػػػارات  -المركزيػػػػة والتشػػػػتت 
 .االنحدار واالرتباط

 Crop Production                                    إنتاج المحاصيل: ( 18323)
 –محاصػػػػيؿ األليػػػػاؼ  –محاصػػػػيؿ البقػػػػوؿ الغذائيػػػػة  –محاصػػػػيؿ الحبػػػػوب  –مقدمػػػػة ونبػػػػذة تاريخيػػػػة إلنتػػػػاج المحاصػػػػيؿ 

 .محاصيؿ متفرقة –محاصيؿ العمؼ األخضر  –محاصيؿ السكر  –زيت محاصيؿ ال

                                        Principles of Plant Breeding نباتأساسيات تربية ال: (18324)
عقػػـ وعػػدـ ال –مصػػادر التصػػنيفات الوراثيػػة  –الطفػػرات وتربيػػة النبػػات  –الوراثػػة وتربيػػة النبػػات  –تاريخيػػة  تعريػػؼ ونبػػذه 

تربيػة المحاصػيؿ  –تربية المحاصيؿ ذاتية التمقػيح  –طرؽ اليندسة الوراثية وتربية النبات  –التوافؽ الذاتى وتربية النبات 
 .طرؽ مستحدثة فى تربية النبات –خمطية التمقيح 

 Forage crops and Pastures                                محاصيل العمف والمراعى :(03824)

النباتات األخرى التى تصمح لتغذيػة الحيػواف الزراعػى فػى صػورة  -البقولية محاصيؿ العمؼ   - محاصيؿ العمؼ النجيمية
 .المراعى الطبيعية وطرؽ تنميتيا وصيانتيا –مراعى أو أعبلؼ خضراء أو محفوظة 

 حشائشالو محاصيل تقسيم نباتات ال :( 03820)
 Classification of Crop Plants and Weeds                                                                    

القسػػيـ  –انتشػار وتوزيػػع النباتػات االقتصػادية والعوامػؿ المػػؤثرة عمػى انتشػارىا  –مقدمػة ومراكػز نشػوء نباتػػات المحاصػيؿ 
أنػػػػػواع نباتػػػػػات المحاصػػػػػيؿ طػػػػػرؽ اسػػػػػتخداـ التقسػػػػػيـ النبػػػػػاتى لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى  –النبػػػػػاتى لنباتػػػػػات المحاصػػػػػيؿ والحشػػػػػائش 

 .القسيـ حسب أسس مختمفة –التقسيـ الزراعى  -والحشائش

مقدمػة                  Crop Production of New Arid Land الجديـدة األراضـيإنتـاج محاصـيل  (03820) 
 –الجديدة  األراضي التعرؼ عمى المحاصيؿ األكثر مواءمة لؤلنواع المختمفة مف –الجديدة  باألراضيلئلجيادات البيئية 

 .   الجديدة باألراضيالدورات الزراعية  –إعداد األرض وعمميات الزراعة ورعاية المحصوؿ فى األراضى الجديدة 

 Production of Legumes                                        إنتاج محاصيل البقول: (03823)
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عمميػػات إعػػداد األرض وزراعػػة ورعايػػة  -وليػػات فػػى الػػدورة الزراعيػػة موقػػع البق –األىميػػة االقتصػػادية لمحاصػػيؿ البقػػوؿ 
 .صفات الجودة واستخدامات البقوليات –حصاد ومعامبلت ما بعد الحصاد لمبقوليات  –البقوليات 

تعريػؼ                               Systems of Intensive Agriculture نظـم التكثيـف الزراعـى: (03820)
 -تحميؿ المحاصيؿ  -–أساليب التكثيؼ الزراعى  –التركيب المحصولى  -النظـ المزرعية  –ؼ الزراعى وأىمية التكثي

 .الجديدة لؤلراضيالتكثيؼ الزراعى  – الدورة الزراعية

 إنتاج وتكنولوجيا محاصيل الحبوب :(03480)
                                                  Production and Technology of Grain Crops 

عمميػات إعػداد األرض وزراعػة  -فػى الػدورة الزراعيػة محاصيؿ الحبوب موقع  –حبوب األىمية االقتصادية لمحاصيؿ ال
 .حبوبصفات الجودة واستخدامات ال –حبوب معامبلت ما بعد الحصاد لمتخزيف و حصاد و  –محاصيؿ الحبوب ورعاية 

 Crop Physiology                                                 فسيولوجيا المحاصيل :(03480)

تػػػأثير بعػػػض الممارسػػػات الزراعيػػػة  –العبلقػػػات المائيػػػة وعبلقتيػػػا بالمحصػػػوؿ  -النمػػػو والتكشػػػؼ وعبلقتيمػػػا بالمحصػػػوؿ
تبػػادؿ الغػػازات فػػى  –خػػواص الغطػػاء النبػػاتى وعبلقتيػػا بالمحصػػوؿ  –وتأثيرىػػا عمػػى المحصػػوؿ مػػف الوجيػػة الفسػػيولوجية 

بعػػػػض العوامػػػػؿ البيئيػػػػة وتأثيرىػػػػا الفسػػػػيولوجى عمػػػػى األداء  –لغطػػػػاء النبػػػػاتى ومعنويػػػػة تػػػػأثيره عمػػػػى األداء المحصػػػػولى ا
 .التربية لصفات فسيولوجية وتأثيرىا عمى المحصوؿ -المحصولى 

 Breeding Field Crops                                    تربية المحاصيل الحقمية :(03482) 
 –تربيػة المحاصػيؿ خمطيػة التمقػيح  -تربيػة األرز  –تربيػة الشػعير –تربيػة القمػح  –ة المحاصػيؿ ذاتيػة التمقػيح طرؽ تربيػ

 –تربيػػة نجيميػػات العمػػؼ  -تربيػػة بعػػض البقوليػػات الغذائيػػة  –تربيػػة الػػذرة الرفيعػػة  –تربيػػة القطػػف  –تربيػػة الػػذرة الشػػامية 
 . تربية بقوليات العمؼ

 يا محاصيل األليافإنتاج وتكنولوج: (03488)
                                                  Production and Technology of Fiber Crops 

صػفات الجػودة  –( محاصػيؿ أليػاؼ أقػؿ أىميػة –السػيزاؿ  –الرامػى  –التيؿ  –الكتاف  -القطف) إنتاج محاصيؿ األلياؼ
المعػػامبلت الزراعيػػة لمحاصػػيؿ  –مػػى إنتاجيػػة وجػػودة محاصػػيؿ األليػػاؼ العوامػػؿ البيئيػػة وتأثيرىػػا ع –لمحاصػػيؿ األليػػاؼ 

 . األلياؼ

 إنتاج وتكنولوجيا محاصيل السكر والزيت :(03484) 
                                       Production and Technology of Sugar and Oil Crops 

العوامؿ البيئة وتأثيرىا عمى إنتاجية  – (سكر أقؿ أىميةمحاصيؿ  -بنجر السكر -قصب السكر) محاصيؿ السكرإنتاج 
الفػػػوؿ  –فػػػوؿ الصػػػويا )زيػػػت إنتػػػاج محاصػػػيؿ ال -المعػػػامبلت الزراعيػػػة لمحاصػػػيؿ السػػػكر  –وجػػػودة محاصػػػيؿ السػػػكر 

 –زيػػت العوامػػؿ البيئػػة وتأثيرىػػا عمػػى إنتاجيػػة وجػػودة محاصػػيؿ ال –( أقػػؿ أىميػػة زيػػتحاصػػيؿ م -السمسػػـ  –السػػودانى 
  .ت الزراعية لمحاصيؿ الزيتالمعامبل

 أساسيات التربية لمقاومة اآلفات: (03484) 
        Principals of Breeding for Best Tolerance 

-تصػنيؼ النباتػات حسػػب درجػات المقاومػػة  – مصػادر الحصػوؿ عمػػى جينػات المقاومػة –لمسػببات المرضػػية واالوراثػة 
 - ألمراض والحشراتامتربية لمقاومة لالمختمفة التقميدية الطرؽ  -الحشرات و األمراض المقاومة أسس التحكـ الوراثى فى 
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الطػػػرؽ الحديثػػة واليندسػػػة الوراثيػػة فػػػى مقاومػػػة   –-ممقاومػػة الرأسػػػية واألفقيػػة التربيػػػة ل - اسػػػتحداث المقاومػػةو المطفػػرات 
 .المسببات المرضية

 Environmental Agronomy                                  بيئة المحاصيل الحقمية: (03480) 
العوامػؿ البيئيػة المػؤثرة عمػى نمػو  -أىمية ودور عمـ بيئة المحاصيؿ في حؿ مشػكمة الغػذاء  -تعريؼ وتقسيـ عمـ البيئة 
 -الطػرز البيئيػة  –االنتخػاب الطبيعػى  –توزيػع النباتػات  –( التربػة  -الضوء-الحرارة-الماء)وتكشؼ نباتات المحاصيؿ 

 .اءمة البيئيةالتحمؿ والمو 
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 اإلنتاج النباتي مقررات -8

 Seed Production and Quality                           إنتاج وجودة التقاوى: (03480) 
حيويػػة البػػذور والعوامػػؿ  -( الحيويػػة -اإلنبػػات  –النقػػاوة )اختبػػارات جػػودة التقػػاوى  -أىميػػة التقػػاوى فػػى اإلنتػػاج النبػػاتى 

تأثير  -تأثير حجـ البذرة والكثافة النوعية  -نضج وطرؽ حصاد البذور -تركيب البذرة -يب الوراثي الترك)المؤثرة عمييا 
أسػبابو )سكوف البذور  -اختبارات حيوية البذور  –تخزيف التقاوى  –...( درجة الحرارة والرطوبة  -عمر وتدىور البذور 

 .(نتاجاإلعبلقتو بمشاكؿ  -أىميتو  –

 Crop Handling and Storage                      ن الحاصالت الزراعيةتداول وتخزي: (03483) 
العوامػػؿ البيئيػػة المػػؤثرة عمػػى جػػودة الحاصػػبلت  -مقدمػػة وأىميػػة الحفػػاظ عمػػى صػػفات الجػػودة تحػػت ظػػروؼ التخػػزيف  

صػػػبلت بعػػػض اختبػػػارات الجػػػودة لمحا –تخػػػزيف بػػػذور التقػػػاوى  –مقاومػػػة آفػػػات المخػػػازف  –طػػػرؽ التخػػػزيف  –المخزنػػػة 
 . المخزنة

  تالتقنيات الحديثة فى تربية النبا: (03480) 
                                                               New technology of Plant Breeding 

سػػومات الم –اإلكثػػار الػػدقيؽ  –أساسػػيات مػػزارع األنسػػجة  –مقدمػػة لتعريػػؼ التكنولوجيػػا الحيويػػة وأىميتيػػا لمربػػى النبػػات 
الػتخمص  –تحمػؿ مبيػدات الحشػائش )بعػض اسػتخدامات اليندسػة الوراثيػة  –التحػوؿ الػوراثى  –الوراثية والتربية الجزيئية 

تحسػػيف صػػفات  -تحمػػؿ الظػػروؼ البيئيػػة –مقاومػػة المسػػببات المرضػػية  -مقاومػػة الحشػػرات والنيمػػاتودا -مػػف الفيروسػػات
 (. الجودة

                                                         Protected Cultivations الزراعات المحمية(: 00440) 
معمومػػػات متقدمػػػة فػػػى الزراعػػػات المحميػػة لمنباتػػػات البسػػػتانية مػػػف حيػػػث متطمباتيػػػا وطػػػرؽ تغػػػذيتيا  متطمػػػبيتنػػاوؿ ىػػػذا ال

كيػة المحػدودة النمػو وطػرؽ إكثػار ورعايتيا وأحدث المعمومات فى زراعة النباتات النادرة والمحاصػيؿ النقديػة وأشػجار الفا
 .النباتات البستانية ووقايتيا تحت ظروؼ الزراعة المحمية

                     Principles of Plant Tissue culture أساسيات زراعة األنسجة النباتية(: 00440) 

جػزاء النباتيػة المناسػبة لبلسػتخداـ معمومات متعمقة عف أساسيات زراعة األنسجة النباتية مػف حيػث األ متطمبيقدـ ىذا ال
وطػػرؽ تعقيميػػا ومسػػارات التكػػاثر الػػدقيؽ المختمفػػة والبيئػػات المناسػػبة وكيفيػػة تحويرىػػا وطػػرؽ العمػػؿ تحػػت ظػػروؼ معقمػػة 

 .وكيفية تحضيف األجزاء النباتية وأقممة النباتات النسيجية الناتجة

                                                     Graduation Research Projectمشروع (: 00442) 
مزيد مف الخبرات العممية البحثية لمطبلب لمتعرؼ عمى أساسيات أجراء البحوث العممية وكيفية إجراء  متطمبيوفر ىذا ال

راسػػة المعػػامبلت البحثيػػة وتقييميػػا وتحميميػػا واسػػتقراء النتػػائج ممػػا ينمػػى العقميػػة التحميميػػة لمطػػبلب ويحقػػؽ الػػربط بػػيف الد
 .النظرية والتطبيؽ
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 الدراسية المقررات: سادساً 
 لبرنامج االراضى والمياه

**** 
- :االراضى مقررات -1

 Fundamentals of Agricultural Environment        أساسيات البيئة الزراعية (  11111) 
انًهٕارد  –انغهف  انوهٕ٘  –نزراعٛهت أيثههت نههُظى انبٛئٛهت ا -خظبئظهّ –انُظبو انبٛئٙ ، يكَٕبتهّ : يمذيت فٙ عهى انبٛئت 

انًحًٛههبث   –يظههبدرِ ، إَٔاعههّ ، ٔأعههزِ عهههٗ يكَٕههبث انههُظى انبٛئٛههت , تعزٚفههّ : انتهههٕا انبٛئههٙ  –انًبئٛههت ٔاضرػههٛت 

 انتشزٚعبث انبٛئٛت  -انًخهفبث انزراعٛت  –حًبٚت انبٛئت انزراعٛت يٍ انتهٕا  -انطبٛعٛت 

                                        Fundamentals of Soil Science :أعبعٛبد ػهى اٞسامٙ (11212)

عٕيههم تكههٍٕٚ : ٍ اضراػههٙ ٚتكههٕ -انخههٕاص انًٕرفٕنٕةٛههت نيراػههٙ , يفٓههٕو اضرع ، انمطههبر اضرػههٙ : يمذيةةخ 

اضراػههٙ ، أدٔاث  حظههزتعههز  ، يضههتٕٚبث : اضراػههٙ  يمذيههت فههٙ حظههز  -اضراػههٙ ، عًهٛههبث تكههٍٕٚ اضراػههٙ 

اضس انٓٛذرٔةُٛٗ ، انتزكٛز انكهٗ نييفح انذائبت ، انتببدل اضٚهَٕٗ : انخٕاص انكًٛٛبئٛت نيراػٙ   -راػٙ اض حظز

  -انمههٕاو ، انبُههبا ، انكثبفههت انظبْزٚههت ٔ انحمٛمٛههت نهتزبههت : انخههٕاص انطبٛعٛههت   -، ٔانضههعت انتببدنٛههت انكبتَٕٛٛههت نيراػههٙ 

 ت انذلٛمت ببنتزبت ، انًبدة انعؼٕٚت انكبئُبث انحٛ: نيراػٙ انحٕٛٚت  انخٕاص

 Soil Chemistry                                                        :كًٛٛبا اضراػٙ  (21323)

تزكٛب  –تفبعفث  انطٕر انظهب ٔانضبئم  , دراصت انعفلت بٍٛ انطٕر انظهب ٔانضبئم  : انطٕر انظهب ٔانضبئم 

تعزٚف  ، ٔانعفلبث انحبكًت نعًهٛبث انتببدل االَٕٚٗ  ، انضعت انتببدنٛت : دل االَٕٚٗ انتبب  -انًحهٕل اضرػٙ  

تمذبز  –عًهٛبث اضكضذة ٔاالختزال  -يعبدٌ انطٍٛ ٔأعزْب عهٗ انخٕاص انكًٛٛبئٛت اضراػٙ  -انكبتَٕٛٛت نيراػٙ  

 ر انحذٚذ ، انبٕتبصٕٛو ، انفٕرصفٕ:  انتزكٛز انكهٗ ببنتزبت نبعغ انعُبطز

                                    Soil Survey and Classification :حظز ٔتمضٛى اضراػٙ  (21324) 

تعٍٛٛ انخظبئض انًٕرفٕنٕةٛت نفراػٗ ، , أصش انٕطف انحمهٗ ,  ٔحذة انذراصت انحمهٛت : يٕرفٕنٕةٛب اضراػٙ 

تعزٚف ، يضتٕٚبث حظز :  ظز اضراػٙ ح  -  رحفث حمهٛت نوًع عُٛبث ٔ دراصت انخٕاص انًٕرفٕنٕةٛت

تبرٚخ ٔتطٕر تمبصٛى االراػٗ ، اضفبق انتشخٛظٛت انتمضًٛٛت ،  : تمبصٛى االراػٗ  -اضراػٙ  ، أدٔاث انحظز 

 انتمضٛى االيزٚكٗ نفراػٗ

 Plant Nutrition                                                            تغذٚت َببث ( 21325  (

: انؼُبفةش انغزائٛةخ  -انذٔسح انكًٛٛبئٛخ نهؼُقش انغزائٙ فةٙ انكةٌٕ  ، انجٛئبد انغزائٛخ نهُجبد: انزشثخ كجٛئخ نًُٕ انُجبد  

، ؽشكةخ ( انغةزٔس ، اٞٔساق )إَٞٚةبد ثٕاعةطخ انُجةبد  يزقبؿإرشكٛت انُجبد ٔؽبعزّ نهؼُبفش انغزائٛخ ، يٛكبَٛكٛخ 

انًٕاد انًخهجٛةخ  -إفشاصاد انغزٔس  -ُجبد ، انذٔس انؾٕٛ٘ نهؼُبفش انغزائٛخ فٙ انُجبد ٔاَزمبل انؼُبفش انغزائٛخ داخم ان

دٔس انؼٕايم انجٛئٛةخ ٔانٕساصٛةخ فةٙ , دٔس انؼٕايم انجٛئٛخ ٔانٕساصٛخ فٙ رغزٚخ انُجبد : دٔس انؼٕايم انجٛئٛخ ٔانٕساصٛخ  -

انًةضاسع انٕٓائٛةخ ، انًةضاسع , انًضاسع انًبئٛةخ : ٛذٚخ انًضاسع انغٛشرمه -رًضٛم صبَٙ أكغٛذ انكشثٌٕ  -ايزقبؿ انًٛبِ 

 انشيهٛخ

                                                                                 Soil Physicsؽبٛعت اضراػٙ  (21326) 

فةٗ انؾبنةخ انًؾةجؼخ ٔ انغٛةش ؽشكةخ انًةبء : ؽشكخ انًبء   -رؼشف ، هشق لٛبعٓب : انخٕاؿ انفٛضٚبئٛخ انؼبيخ ن٣سامٗ 

انغشٚبٌ  انؾشاسٖ ، : انخٕاؿ انؾشاسٚخ نهزشثخ  -انطٕس انغبصٖ نهزشثخ اٞسك  - ٗيؾجؼخ  ، َظشٚخ عٓذ انًبء اٞسم

 انزذسط انؾشاسٖ خ٣ل اٞسامٙ انًخزهفخ انمٕاو

إَٔاع انقخٕس   Mineralogy & Petrology of Earth's Curst    طخٕر ٔيعبدٌ انمشزة اضرػٛت( 21327)  

ركٍٕٚ انًؼبدٌ :  انًؼبدٌ اٞٔنٛخ  -ٔإَٔاػٓب  خانشعٕثٛخ ، انقخٕس انًزؾٕن انقخٕس انُبسٚخ  ، انقخٕس: اٞسمٛخ 

 –، انخٕاؿ انجقشٚخ  انخٕاؿ انطجٛؼٛخ ، انخٕاؿ انكًٛبٔٚخ : خٕاؿ انًؼبدٌ   –رغٕٚخ انًؼبدٌ اٞٔنٛخ , اٞٔنٛخ 

 انفقبئم انجههٕسٚخ 

                                      Degradation of Land Resources اضرػٛتر انًٕارد تذْٕ (21328)
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انزؼشٚةخ , انزؼشٚةخ انًبئٛةخ : انزؼشٚخ  -رؼشٚف انزقؾش، ػًهٛبد انزقؾش : انزقؾش   -انًٕاسد اٞسمٛخ كؼٕايم إَزبعٛخ 

رهةٕس انزشثةخ ثبنفٕعةفٕس , رهٕس انزشثخ ثبنُزشاد , شثخ دٔسح انُزشٔعٍٛ ثبنز: اٜنٛبد انًخزهفخ نزهٕس انزشثخ  –ثبنشٚبػ  

ٛش انؾكةى ػهةٗ يةذٖ ٚيؼةب -انطةشق انًخزهفةخ نزمةذٚش رشكٛةض انؼُبفةش انضمٛهةخ ثبنزشثةخ  -رهٕس انزشثخ  ثبنؼُبفةش انضمٛهةخ , 

 رمٛٛى انًٕاسد اٞسمٛخ –رهٕس انزشثخ 

 & Degradation                                                   ّٔتًُٛت  انًٕارد انًبئٛ تذْٕر ( 21329)

Development of Water Resources                                                       

انًقةبدس انًخزهفةخ نزهةٕس  -انزؾهة٣ٛد انًؼًهٛةخ نزؾذٚةذ َٕػٛةبد يٛةبِ انةش٘  -إَٔاع انزهٕس , رؼشٚف انزهٕس : يمذيخ  

انطشق انًخزهفخ نزمذٚش رشكٛةض  -رهٕس انًٛبِ ثبنؼُبفش انضمٛهخ , رهٕس انًٛبِ ثبنفٕعفٕس , ثبنُزشاد  رهٕس انًٛبِ:  انًٛبِ 

 -يؼبنغةخ رهةٕس انًٛةبِ  , ٛش انؾكةى ػهةٗ يةذٖ رهةٕس انًٛةبِ ٚيؼةب: إداسح يؾكهخ رهةٕس انًٛةبِ  –انؼُبفش انضمٛهخ ٔانًٛبِ 

سفةغ كفةبءح َمةم ٔاعةزخذاو يٛةبِ انةش٘ ، , خطخ انزٕعةغ انضساػةٙ انًٛبِ كؼبيم يؾذد ن١َزبط ٔ: رًُٛخ  انًٕاسد انًبئٛخ 

 رمهٛم انفبلذ فٗ انًٕاسد انًبئٛخ انًقشٚخ ، ا٢عزخذاو اٞيٍ نهًٛبِ انغٕفٛخ 

  Soil Fertility & Fertilization                                خظٕبت ٔتضًٛذ اضراػٙ( 21312)

فةة٣ؽٛخ  -كًٛٛةةبء ٔرفةةبػ٣د انؼُبفةةش انغزائٛةةخ فةةٗ اٞسامةةٙ  -فةةش انغةةًبدٚخ انؼُب, يفٓةةٕو خقةةٕثخ انزشثةةخ : يمذيةةخ 

انؼٕايةم انزةٗ انًؾةذدح نقة٣ؽٛخ انؼُبفةش , رشكٛض انقٕسح انًٛغةشح نهؼُبفةش انغزائٛةخ   رمذٚشهشق : انؼُبفش انغزائٛخ 

ػًهٛةةبد رغةةًٛذ  إداسح –بد انزؼجٛةةش  انكًةةٙ نهؼ٣لةةخ ثةةٍٛ انؼُبفةةش انغزائٛةةخ ًَٔةةٕ انُجةة -انغزائٛةةخ فةةٗ اٞسامةةٙ نهُجةةبد 

 انزٕفٛبد انغًبدٚخ , خقٕثخ اٞسامٙ  داخزجبساأ,  هشق إمبفخ انغًبد نٟسك:  اٞسامٙ

 Water Relationships                                                                  يبئٛتعفلبث ( 21311)  

انًبئٛةخ  ا٢ؽزٛبعةبد -انًبء اٞسمٙ انًٛغش ، يُؾُٛبد انؾةذ انشهةٕثٗ : ثبنزشثخ  انغٕٓد انًبئٛخ -فٕس انًبء اٞسمٙ 

َٕػٛةبد يٛةبِ   -انًةبئٙ، ا٢ؽزٛبعبد انًبئٛخ رؾذ ؽب٢د َذسح انًةٕسد  انًضهٙانًبئٛخ  ا٢ؽزٛبعبد: انًؾبفٛم انًخزهفخ 

ػهةٗ خقةبئـ  انةش٘يٛةبِ رةؤصٛش َٕػٛةبد , رمغٛى يٛبِ انش٘  هجمب نًذٖ نق٣ؽٛزٓب نشٖ انؾبف٣د انًخزهفةخ : انش٘  

 انزشثخ ٔ ًَٕ انُجبد 

           Agricultural Irrigation & Drainage ٔانظز  انزراعٙ انز٘ (21312)

ٔرخطةةٛو  اخزٛةةبس انًغزقةةهؾخ ، ْٛةةذسٔنٕعٛب اٞسامةةٙ -انًمُُةةبد انًبئٛةةخ ٔهةةشق انةةشٖ ٔانقةةشف -انًةةٕاسد انًبئٛةةخ 

انقةشف انضساػةٙ نهًؾبفظةخ ػهةٗ انًٛةضاٌ انًهؾةٙ نهزشثةخ أَةٕاع أًْٛةخ  -ؽجكبد انش٘ انًُبعجخ نٟسك انًغزقةهؾخ 

اخزٛةبس ٔرخطةٛو  -انؼًٕيٛةخ ، انفشػٛةخ : إَٔاع انًقةبسف  -انقشف انًغطٗ ، انقشف انًكؾٕف : انقشف انضساػٙ 

دساعةخ ؽمهٛةخ نهقةشف ثًضسػةخ , دساعةخ يؼًهٛةخ : رقًٛى انًقبسف  -ؽجكبد انقشف انًُبعجخ نٟسك انًغزقهؾخ 

 انكهٛخ 

رشكٛةت انًؼةبدٌ                              Soil Mineralogy                       يُٛزانٕةٛب االراػٗ( 21313)  

رمغةةٛى   -خقةةبئـ يؼةةبدٌ انطةةٍٛ    -رشكٛةةت انًؼةةبدٌ انضبَٕٚةةخ , رشكٛةةت يؼةةبدٌ انطةةٍٛ ,  رشكٛةةت يؼةةبدٌ انغةةهٛكبرٛخ : 

اٞؽةةؼخ انغةةُٛٛخ ، هةةشق انزؾهٛةةم : زؾهٛةةم انًؼةةذَٗ نهغةةضء انُةةبػى ان –صجةةبد ٔرغٕٚةةخ ٔركةةٍٕٚ انًؼةةبدٌ  -يؼةةبدٌ انطةةٍٛ 

انزؾهٛةم انًؼةذَٗ نهغةضء  –انًٛكشٔعةكٕة اٞنكزشَٔةٗ  ثبعةزخذاو، دساعةخ يؼةبدٌ انطةٍٛ  ٔانزكةبيهٙانزفبمهٗ  انؾشاس٘

 انخؾٍ 

                                                        Aerial Soil Surveyانحظز انوٕٖ نفراػٗ  ( 21314)

أَةةٕاع انقةةٕس  -رٕعٛةةّ انقةةٕس انغٕٚةةخ  نهؾقةةٕل ػهةةٗ انٕمةةغ اٞعزشٔعةةكٕثٗ , يكَٕةةبد انقةةٕس انغٕٚةةخ  : يمذيةةخ 

لٛةبط اٞسرفبػةبد ، : انمٛبعبد انُٓذعٛخ نهقٕس انغٕٚةخ  -انقٕس انغٕٚخ انًبئهخ  , انقٕس انغٕٚخ انشاعٛخ : انغٕٚخ  

انزؼةشف ػهةٗ أًَةبه  -انزؼةشف ػهةٗ انٕؽةذاد عٕٛيٕسفٕنٕعٛةخ : نغٕٚةخ ٔرفغةٛش انقةٕس ا اعةزمشاء -لٛبط انًغبفبد 

   اٞسامٙانزؼشف ػهٗ ػًهٛبد رؼشٚخ ,  اٞسامٙانزؼشف ػهٗ إَٔاع , انؾجكخ انًبئٛخ 

انطةشق                     Soil Microscopic Studies          انذراصهبث انًٛكزٔصهكٕبٛت نيراػهٙ( 21315)  

انطةشق انًؼًهٛةخ نهذساعةبد انًٛكشٔيٕسفٕنٕعٛةخ  -انؾذٚضخ نذساعخ يكَٕبد انزشثخ ٔففٛب ٔكًٛةب انزؾذ يٛكشٔعكٕثٛخ 

 -انطةةشق انًخزهفةةخ نزؾنةةٛش انمطبػةةبد انشلٛمةةخ نهزشثةةخ , رؼشٚةةف انمطةةبع انشلٛةةك :  انمطةةبع انشلٛةةك نهزشثةةخ  -ن٣سامةةٗ 

انًُبهك انغبفةخ  ٞسامٗنزكُٕٚبد انجٛذٔعُٛٛخ دساعخ انجُبء انذلٛك نهزشثخ ، دساعخ ا:  ٔفف انمطبػبد انذلٛمخ نهزشثخ 

ٔ عٓةبص ا٢نٛكزةشٌٔ يٛكةشٔ  ا٢نٛكزشَٔةٙرغٓٛض ػُٛبد انزشثةخ نذساعةخ انجُةبء انةذلٛك نهزشثةخ ثٕاعةطخ انًٛكشٔعةكٕة  -

 اعزمشاء َزبئظ انذساعبد انًٛكشٔعكٕثٛخ نفٓى رطٕس اٞسامٙ  -انزؾهٛم انجقًٙ نهزشثخ  – ثشٔة

 Soils of Non Arid Region                            ةبفت ك انغٛزانًُبؽ أراػٗ( 21316)  
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انخةةٕاؿ انًٕسفٕنٕعٛةةخ ٔانطجٛؼٛةةخ ٔانكًٛبئٛةةخ ٞسامةةٗ انًُةةبهك : أسامةةٗ انًُةةبهك ا٢عةةزٕائٛخ ٔرؾةةذ ا٢عةةزٕائٛخ 

، انمةةذساد انٕمةةغ انزمغةًٛٗ نٓةةزِ ا٢سامةٗ , ا٢عةزٕائٛخ  ٌ ػٕايةم ٔػًهٛةةبد ركةٍٕٚ ا٢سامةةٗ ثبنًُةبهك اٞعةزٕائٛخ 

انخةةٕاؿ : أسامةةٗ انًُةةبهك انشهجةةخ ٔرؾةةذ انشهجةةخ  -ا٠َزبعٛةةخ ٔا٢عةةزخذاو اٞيضةةم نٓةةزِ انُٕػٛةةبد يةةٍ ا٢سامةةٗ  

انًُةةبهك ا٢عةةزٕائٛخ  ، ػٕايةةم ٔػًهٛةةبد ركةةٍٕٚ ا٢سامةةٗ ثبنًُةةبهك  ٞسامةةٗانًٕسفٕنٕعٛةةخ ٔانطجٛؼٛةةخ ٔانكًٛبئٛةةخ 

 اد ا٠َزبعٛخ ٔا٢عزخذاو اٞيضم نٓزِ انُٕػٛبد يٍ ا٢سامٗانٕمغ انزمغًٛٗ نٓزِ ا٢سامٗ ، انمذس, ا٢عزٕائٛخ 

 & Reclamation                                                     اصتظفح ٔطٛبَت انًٕارد اضرػٛت (  21417)

Conservation of Land Resources                                                

 اعزقة٣ػانمهٕٚةخ  ،  اٞسامةٙ ٔإداسح اعزقة٣ػانًهؾٛةخ ،   اٞسامةٙ ٔإداسح اعزقة٣ػ:  اٞسامةٙ ٔإداسح اعزق٣ػ

:  ٙٞسامةا رقةؾشيمبٔيةخ  -انغٛشٚخ ، يؼبنغةخ انزشثةخ انًهٕصةخ  اٞسامٙ ٔإداسح اعزق٣ػانشيهٛخ  ،  اٞسامٙ ٔإداسح

 ؽًبٚخ انزشثخ يٍ انزؼشٚخ انًبئٛخ ٔانٕٓائٛخ  , يمبٔيخ انزهٕس 

 Soil Microbiology                                                       اضراػٙيٛكزٔبٕٛنٕةٛب  (21418)

انجكزشٚةةةب، انفطةةةش ، ) ػةةةبو نهكبئُةةةبد انؾٛةةةخ فةةةٙ اٞسامةةةٙ    اٞسك كجٛئةةةخ  نًُةةةٕ انكبئُةةةبد انؾٛةةةخ انذلٛمةةةخ ، ؽقةةةش

رؾةةة٣ٕٚد انكشثةةةٌٕ ، رؾةةة٣ٕٚد : خ فةةةٙ اٞسك َؾةةةبه انكبئُةةةبد انؾٛةةة -( ا٢كزُٕٛيٛغةةةزبد ، انطؾبنةةةت ، انجشٔرةةةٕصٔا 

انؼ٣لةبد انًزجبدنةخ ثةٍٛ انًجٛةذاد ٔكبئُةبد   -انُٛزشٔعٍٛ ، رؾ٣ٕٚد انفٕعفٕس ، رؾ٣ٕٚد انؾذٚذ ، رؾ٣ٕٚد انًُغُٛةض 

 انًبدح انؼنٕٚخ ٔانذثبل –اٞسك 

 Analysis of Soil-Water &   Plant             تحبنٛم اضراػٙ ٔانًٛبِ ٔانُببث( 21419) 

انؼهًٛخ انؾذٚضخ فٗ رؾه٣ٛد ا٢سامٗ ٔانُجةبد  اٞعٓضح –اٞعظ انًؼًهٛخ نطشق رؾهٛم اٞسامٙ ، ٔ انًٛبِ ، ٔانُجبد  

رمةذٚش إَٞٚةبد انزائجةخ ٔ انًزجبدنةخ نهؼُبفةش انغزائٛةخ فةٗ : رمذٚش إَٞٚةبد  -َظشٚبد انؼًم ، ٔكٛفٛخ انزؾغٛم: ٔانًٛبِ 

َزبئظ  ٢عزمشاءرطجٛمبد ػًهٛخ  -رمذٚش يؾزٕٖ انُجبد يٍ انؼُبفش انغزائٛخ  -زائجخ فٗ انًٛبِ انزشثخ ، رمذٚش إَٞٚبد ان

 انزؾه٣ٛد انًخزهفخ 

 

 Soil Geochemistry                                               انكًٛٛبا انوٕٛنٕةٛت ( 21422) 

انؼُبفةةش اٞسمةةٛخ انغةةبئذح ، انزؾهٛةةم :  اٞسمةةٛخنهمؾةةشح انزشكٛةةت انكًٛٛةةبئٗ  - اٞسمةةٛخانغٕٛنةةٕعٙ نهمؾةةشح  انزشكٛةةت

رؼةةشف  ظةةبْشح انزقةةبؽت ، انزطجٛمةةبد :  اٞسمةةٛخانؼُبفةةش  ٔاسرجةةبه، ظةةبْشح رقةةبؽت   اٞسمةةٛخانكًٛٛةةبئٗ نهمؾةةشح 

 انؼًهٛخ نهظبْشح انزقبؽت ، خشائو انغٕٛعبركٛخ 

  Soil Geomorphology                                        ةٕٛيٕرفٕنٕةٛب اضراػٙ ( 21421) 

 -خقةةةبئـ  ، انٕؽةةةذاد انغٕٛيٕسفٕنٕعٛةةةخ  , أَةةةٕاع انٕؽةةةذاد انغٕٛيٕسفٕنٕعٛةةةخ  : انٕؽةةةذاد انغٕٛيٕسفٕنٕعٛةةةخ  

دساعةخ انخةشائو  -اَٞٓةبسدٔسح  -ؽغبة كًٛبد يٛبِ انغشٚبٌ انغطؾٗ , أًَبه انؾجكخ انًبئٛخ  : دساعخ انؾجكخ انًبئٛخ 

 انخشائو انكُزٕسٚخ , ٛخ  انخشائو انغٕٛيٕسفٕنٕع: 

 ت                                                                               أراػٗ انًُبؽك انوبفت ٔشبّ انوبف( 21422)  

Soils of Arid & Semi Arid Regions                                                             : Soil_406 

: ركٍٕٚ ا٢سامٗ ثبنًُةبهك انغبفةخ ٔؽةجٓخ انغبفةخ    -اؿ انًٕسفٕنٕعٛخ ن٣سامٗ انًُبهك انغبفخ ٔؽجّ انغبفخ انخٕ

ػٕايةم ركةةٍٕٚ ا٢سامةةٗ ثبنًُةبهك انغبفةةخ ٔؽةةجّ انغبفةةخ ، ػًهٛةبد ركةةٍٕٚ ا٢سامةةٗ ثبنًُةبهك انغبفةةخ ٔؽةةجخ انغبفةةخ ، 

انمةذساد ا٠َزبعٛةخ ا٢سامةٗ انًُةبهك : خ ٔؽجّ انغبفخ  أسامٗ انًُبهك انغبف إداسح –انٕمغ انزمغًٛٗ نٓزِ ا٢سامٗ 

 أسامٗ انًُبهك انغبفخ ٔؽجّ انغبفخ اعزخذاوانغبفخ ٔؽجّ انغبفخ ، يؾذداد 

  Project                                                                                   يشزٔر ( 21423)

 اٞسامٙ ٔانًٛبِ فٙ أؽذ يغب٢د ػهٕو  ثؾش نهطبنت

          GIS & Remote Sensing ػٙاضرااالصتشعبر عٍ بعذ نحظز انُظى انوغزافٛت ٔ  ( 21424)

، يكَٕةبد انةُظى   اٞسمةٛخيمذيةخ ػةٍ انةُظى انغغشافٛةخ نذساعةخ انًةٕاسد :   اٞسمٛخانُظى انغغشافٛخ نذساعخ انًٕاسد 

, انًغةؼ اننةٕئٗ نهخةشائو  :  اٞسمةٛخى انغغشافٛخ نذساعخ انًٕاسد انُظ رطجٛمبد -انغغشافٛخ نذساعخ انًٕاسد ا٢سمٛخ

, ركةٍٕٚ انطجمةبد انًؼهٕيبرٛةخ : انطجمةبد انًؼهٕيبرٛةخ نةُظى انًؼهٕيةبد انغغشافٛةخ  –ثٛبَبد انًكَٕبد انخشائطٛخ  إدخبل

َةبد اٞلًةبس بأَةٕاع ثٛ, خٛةخ َجةزح ربسٚ: َبد اٞلًبس انقُبػٛخ بثٛ -رطجٛك انؼًهٛبد انشٚبمٛخ ثٍٛ انطجمبد انًؼهٕيبرٛخ  

: يؼبنغةةخ انجٛبَةةبد انشلًٛةةخ نٟلًةةبس انقةةُبػٛخ ،   -ثةةشايظ يؼبنغةةبد انجٛبَةةبد انشلًٛةةخ نٟلًةةبس انقةةُبػٛخ  -انقةةُبػٛخ 
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ا٢عزؾؼبس ػةٍ  اعزخذاو:  رطجٛمبد ا٢عزؾؼبس ػٍ ثؼذ  –انًؼبنغبد انؼبيخ ، انًؼبنغبد  انخبفخ , انًؼبنغبد  اٞٔنٛخ 

ا٢عزؾةؼبس ػةٍ ثؼةذ  اعةزخذاو,  اٞسامةٙ اعزقة٣ػا٢عزؾؼبس ػٍ ثؼذ فٙ ػًهٛةبد  اعزخذاو, سامٙ ثؼذ فٙ ؽقش اٞ

 نذساعخ انًٕاسد انًبئٛخ    

 Fertilizers Technology                                          تكُٕنٕةٛب اضصًذة  (  21425)

أؽزٛبعةةبد :  انًؾبفةةٛم يةةٍ انؼُبفةةش انغةةًبدٚخ  اؽزٛبعةةبد -خ انؼنةةٕٚ اٞعةةًذح, اٞعةةًذح انًؼذَٛةةخ  : أَةةٕاع اٞعةةًذح 

: انزًغةٛذ  إداسح  -انًؾبفةٛم يةٍ انؼُبفةش انغةًبدٚخ انقةغشٖ  اؽزٛبعةبدانًؾبفٛم يٍ انؼُبفةش انغةًبدٚخ انكجةشٖ ، 

:   حاٞعةًذفةُبػخ  -اٞسك نهزغةًٛذ ٔكفةبءح انغةًبد اعةزغبثخانزٕفةٛبد انغةًبدٚخ ، , انغًبدٚخ  ا٢ؽزٛبعبد اخزجبساد

 انزغًٛذ رؾذ َظى انش٘ انؾذٚش  -انؼنٕٚخ  اٞعًذح رؾنٛش, انًؼذَٛخ  اٞعًذحفُبػخ 

   Soil Biochemistry                                              نفراػٗ انحٕٛٚت كًٛٛباان ( 21426)

انفغةفٕس انؼنةٕٖ , بك انؼنةٕٚخ اٞؽًة, انكشثْٕٛذساد , انُٛزشٔعٍٛ انؼنٕ٘ : انًشكجبد انجٕٛكًٛبٔئٛخ فٙ اٞسك 

دٔسح انفٕعةفٕس ٔانكجشٚةذ فةٙ اٞسك : ثٕٛكًٛٛبء انزشثخ  –انزفبػ٣د انجٕٛكًٛبئٛخ نزؾ٣ٕٚد انُزشٔعٍٛ فٙ اٞسك ( 

 رفبػ٣د انطبلخ فٙ اٞسك, أَضًٚبد انكبئُبد انؾٛخ انذلٛمخ ثبٞسك  , دٔسح انفٕعفٕس ٔانكجشٚذ فٙ اٞسك , 

 Soil Modeling                                                     الراػٗ انًُذةت فٗ ا (21427) 

انًُةبرط انزةٗ  -انًُبرط نؾشكخ انًٛبِ فةٗ انزشثةخ ، ًَةبرط ؽشكةخ  اَزمةبل انًةٕاد ٔانةزائجبد  -أعبعٛبد انًُزعخ ٔهشلٓب 

 .ًَبرط يهٕؽخ انزشثخ –رخذو َظى انشٖ 
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 انُٓذصت انزراعٛت يمزراث -2

 Calcus & Algebra                                 (ةبز ٔتفبػم ٔتكبيم)ٚبػت عبيّ ر (21128)

انةةذٔال ، انُٓبٚةةبد ، انًؾةةزمبد ٔانًؾةةزمبد انغضئٛةةخ ، رطجٛمةةبد  -ؽةةم انًؼةةبد٢د  -انًؾةةذداد  –انًقةةفٕفبد  –انفئةةبد 

 انزفبمم  ، انزكبيم غٛش انًؾذد ، انزكبيم انًؾذد ، رطجٛمبد انزكبيم 

  General Physics & Meteorology                    فٛزٚبا عبيت ٔأرطبد ةٕٚت  (  21129) 

 –انزٕرش انغةطؾٙ  –خٕاؿ انغٕائم  -انخٕاؿ انًٛكبَٛكٛخ نهًٕاد  –انؾغم ٔانطبلخ ٔانمٕح  –انمٛبط َٔظى انٕؽذاد 

ٛةخ ٔانظةٕاْش انغٕٚةخ انًزؼهمةخ ثٓةب انؼُبفش انًُبخ –يكَٕبد انغ٣ف انغٕٖ  -يغبل ٔأْذاف اٞسفبد انغٕٚخ انضساػٛخ

 انشفذ ٔيشاكض اٞسفبد انضساػٛخ  –

                                                              Survey انًضبحت انًضتٕٚت ( 21132) 

 غبؽبد  رمغٛى انً –رغٕٚخ اٞسامٙ  –انًٛضاَٛبد ثؤَٕاػٓب  –هشق انشفغ انًغبؽٗ  – أدٔاد ٔأعٓضح انشفغ انًغبؽٗ

    Functions Theory                                                        َظزٚت انذٔال ( 21331 (

انذٔال انضائذح انًؼكٕعخ ، ا٢َؾُبء ، انزمبسة ٔانزجبػذ نهًزغهغ٣د ، يفكٕن يبكهٕسٍٚ ٔٚزٛهةٕس ، يغهغة٣د فةٕسٚش ، 

 انًزغٛشاد انًؼمذح ، رٕفٛك انًُؾُٛبد ، دٔال ثبعٛم ٢ٔعُذس ٔخٕافٓب انًزغٛشاد انًؼمذح ، َظشٚخ دٖ فٕسٚش ، دٔال 

  Hydrology & Fluid Mechanics                       عئْٛذرٔنٛكب ٔيٛكبَٛكب  انًٕا  (21332) 

, بٌ انغةشٚ اعةزًشاسٚخيؼبدنةخ : انغةشٚبٌ   –انًٕاَغ انغبكُخ ٔ انمٕٖ انًؤصشح ػهٗ اٞعطؼ انًغًٕسح ٔ يشكض اننغو 

, لٛةةبط عةةشػخ انغةةشٚبٌ , انغةةشٚبٌ رؾةةذ انغبرثٛةةخ , انغةةشٚبٌ انشلةةبئمٗ ٔ انًنةةطشة ٔسلةةى ُٕٚنةةذ  -يؼبدنةةخ ثشَةةٕنٗ  

انمُةةٕاد  –َظشٚةةخ انزُةةبظش  –-يؼبدنةةخ أٔثهةةش ٔ يؼبدنةةخ انزقةةشف ٔ انغةةشػبد يةةٍ فزؾةةبد يخزهفةةخ  , يؼةةبد٢د انغةةشٚبٌ 

رطجٛمةبد ػهةٗ انٕفة٣د ٔ   -رقةًٛى انمُةٕاد انًكؾةٕفخ  أعةظ, ؽشكخ انغةٕائم فةٗ انمُةٕاد انًكؾةٕفخ : انًكؾٕفخ  

 –ؽشكةةخ انغةةٕائم انخطٛةةخ ٔ انذٔساَٛةةخ  –اننةةغو فةةٗ اَٞبثٛةةت انًضمجةةخ  اَخفةةبك –اٞهةةٕال انًكبفئةةخ نهفٕالةةذ انضبَٕٚةةخ 

 انزؾهٛم انٕؽذٖٔ ٔ انزؾبثّ انٓٛذسٔنٛكٗ 

  Tractors & Agricultural Power                            جرارات وقوي زراعية  (33000) 
جياز : الجرار  الكيربائيةأجيزة الغير األجزاء المساعد لممحرؾ , المحرؾ , األجزاء الرئيسية : الجرار الزراعي تركيب 
األجيزة الكيربائية لممحرؾ   –جياز الحاكـ  ,جياز العادـ  ,جياز تنقية اليواء  ,جياز التزييت  ,جياز الوقود  ,التبريد 

صندوؽ  ,القابض  :أجيزة نقؿ الحركة  –إدارة المحرؾ  ءدائرة بد ,ربائية يدائرة إحداث الشرارة الك ,الشحف  دائرة: 
عمود  ,قضيب الشد : مصادر استخداـ القدرة في الجرار الزراعي  –جياز النقؿ النيائي  ,الجياز الفرقي  ,التروس 

  –ونظرية الشد لمجرار وتوزيع القدرة في الجرار الزراعي  االنزالؽ –الجياز الييدروليكي  ,طارة اإلدارة  ,اإلدارة الخمفي 
 تزاف الجرارأ

  Modern Irrigation System                                       نظم الري الحديث (33000) 
التكاليؼ  ,ح تراكـ األمبل ,االنسداد :  العيوب الرئيسية في نظـ الري الحديث  - وصؼ عاـ لنظـ الري: مقدمة 

المشعبات ,  الخطوط الرئيسية والتحت رئيسية ,وحدة التحكـ : المكونات الرئيسية لنظـ الري الحديث  –المرتفعة 
 -لري السطحي وىيدروليكا السرياف في القنوات المكشوفة نظاـ اتصميـ  –( فتحات التصرؼ –الخطوط الفرعية )

أنظـ الرى تصميـ   - توزيع األمبلح ,توزيع مياه الري  ,يدروليكي األداء الي: أساسيات تصميـ نظـ الري الحديث 
التنقيط  : بالتنقيط نظـ الرى تصميـ   -المدفعينظاـ , المحوري  نظاـ , النقالي  نظاـ , الثابت  نظاـ: بالرش 

ة والمبيدات في النظـ المختمفة لحقف األسمد -الرشاشات الدقيقة  نظاـ ,الفقاعي  نظاـ ,تحت سطحي  نظاـ, السطحي 
جدولة الري :  الري نظـ إدارة  –معالجة المياه  ,االنسداد : أساسيات تشغيؿ نظـ الري الحديث  –أجيزة الري الحديث 

 االعتبارات االقتصادية , صيانة النظاـ,   تقييـ األداء الحقمي , قياس التصرؼ ,
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                   Renewable & Modern Energy              الطاقة الجديدة والمتجددة ( 33000)
 (  طاقة الغاز الحيوي –طاقة الرياح  –الطاقة الشمسية  )الطاقة الجديدة والمتجددة , التقميدية ة الطاق: مصادر الطاقة 

الطاقة الشمسية في  استخداـ, أشكاؿ وأنواع المجمعات الشمسية  -أجيزة قياس الطاقة الشمسية : الطاقة الشمسية  –
الغير شمسية  الطاقة الشمسية الطاقات  الغير شمسية  ،أجيزة قياس الطاقات : الغير شمسية  الزراعي الطاقات  تاجاإلن
 –مخمفات المزرعة في توليد الطاقة  استخداـ, خواص مخمفات المزرعة  : مخمفات المزرعة –الزراعي  اإلنتاجفي 

 لزراعةكفاءة أجيزة استخداـ الطاقات الجديدة والمتجددة في ا

  Farm Machinery                                                        زراعيةآالت  (33000) 

أجيزة شبؾ المحاريث  ,تحميؿ القوي المؤثرة عمي بدف المحاريث المختمفة  , تشغيؿالنظـ , أنواع المحاريث : المحاريث 
 آالت الزراعة :آالت الزراعة   - الميارس,  األمشاط:  لمزراعة آالت تخطيط األراضي وتجييزىا  –المجرورة والمعمقة 

آالت  –آالت زراعة البطاطس  :آالت الزراعة الدقيقة  –الجور بآالت الزراعة  ,التسطير بآالت الزراعة , بالنثر 
 .تشغيؿ اقتصاديات  –آالت كبس األعبلؼ  ,  آالت ومعدات التسميد –العزيؽ 

 اإلَتبج انحٕٛاَٙ ٔانذاةُٗاالالث ٔيعذاث  ( 21337)

 Machinery of Animal & Poultry Production                                                               

انؾشٔه انٕاعةت رٕافشْةب فةٙ  –يٕاففبد انًُطمخ انًمبو ػهٛٓب انًضسػخ : يٕمٕػبد يخزبسح ػٍ انؾٕٛاٌ ٔانذٔاعٍ

يؼةذاد انزغزٚةةخ  –(َةٕع انُؾةبه أيٓةةبد أٔ رغةًٍٛ –َةٕع انزشثٛةخ يفزةةٕػ أٔ يغهةك )اسع أَةٕاع انًةةض –يجةبَٙ انًةضاسع 

يؼذاد  –ٔفكشح ػًهٓب ( أرٕيبرٛكٛخ –ٚذٔٚخ )انًخزهفخ انًغزخذيخ فٙ يضاسع أَزبط انذٔاعٍ ٔيضاسع ا٠َزبط انؾٕٛاَٙ 

ٔؽةةشٔه انزٕٓٚةةخ داخةةم يجةةبَٙ أعبعةةٛبد  –ٔفكةةشح ػًهٓةةب ( ٚذٔٚةةخ ٔأرٕيبرٛكٛةةخ)انؾةةشة نهطٛةةٕس ٔانؾٕٛاَةةبد انكجٛةةشح 

 –( ؽغبة يغبؽخ فزؾةبد انزٕٓٚةخ –ؽغبة ػذد انًشأػ  –ؽغبة يؼذل رذفك انٕٓاء داخم يجُٙ انًضسػخ )انًضسػخ 

هةشق انزذفئةخ انًزجؼةخ  –أَةٕاع انةذفبٚبد  ٔفكةشح ػهًٓةب  –ؽغبة كًٛخ انؾشاسح ان٣صيةخ نزذفئةخ ػُةبثش انزشثٛةخ )انزذفئخ 

 –( أعٓةضح َمةم اٞػة٣ف –خ٣هةبد اٞػة٣ف  –انًغةبسػ ٔإَٔاػٓةب )انًهؾمةخ ثبنًضسػةخ انًؼةذاد  –( داخم انًةضاسع 

 انًؾبنت اٜنٛخ

  Agricultural Drainage                                             الزراعي الصرف(33000) 

المصارؼ  تصميـ ساسياتأ -مزايا ومشاكؿ طرؽ الصرؼ المختمفة , تقسيـ المصارؼ  : مقدمة فى الصرؼ الزراعى 
 –حساب التصرفات التصحيحية  ،التصميـ والمقاييس والعوامؿ التصميمية لشبكات الصرؼ  احتياجات: الزراعية 
التصرؼ الييدروليكي ألنابيب ، التصميـ الييدروليكي لقنوات الصرؼ المكشوؼ  :أنظمة الصرؼ الزراعى تصميـ 

التصميـ الييدروليكي آلبار الصرؼ الرأسي واألعماؿ ,  يتصميـ الصرؼ السطحي المغط ,الصرؼ المغطي 
تقييـ وتطبيقات أنظمة الصرؼ  –تخطيط وتصميـ شبكات الصرؼ الرأسي باآلبار  ,الصناعية البلزمة ليذه الشبكات 

 –الضغط والتصرؼ )منحنيات األداء لممضخات  ،مضخات الصرؼ وحساب القدرة البلزمة والتكمفة  اختيار:  المختمفة
 مشاكؿ االنسداد وترشيح المياه  - (والكفاءة –لقدرة ا

                 Groundwater Hydrology                     ىيدرولوجيا المياه الجوفية( 93410) 
عمي  المؤشرةالعوامؿ : سرياف المياه الجوفية  –التقسيمات المختمفة لممياه الجوفية  –المياه الجوفية وحاالت تواجدىا 

قانوف  –االفتراضات الخاصة بالمعالجة الرياضية لسرياف المياه الجوفية , سرياف المياه الجوفية  ,كة المياه الجوفية حر 
 –تقسيـ اآلبار  –المياه الجوفية وتحديد معامؿ األماف في عمميات السحب  استخراج –ىيدروليكا اآلبار  –دارس 

مقدار اليبوط في : مقدار اليبوط في بئر جوفي  –بار العميقة تصرؼ اآل ,تصرؼ اآلبار المكشوفة :  تصرؼ اآلبار
معادلة دبوي لمسرياف القطري  –مقدار اليبوط في بئر يخترؽ خزاف جوفي مياىو محصورة  ,بئر جوفي ذات سطح حر 

 السعة النوعية لمبئر –تقدير الخواص الييدروليكية لمماء في البئر الحر  –في خزاف أرضي حر 
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العوامؿ      Environmental Control of Building      تحكم البيئي في المنشآت الزراعيةال( 33003)  
 –طرؽ التحكـ في العوامؿ البيئية داخؿ المنشآت الزراعية  –( نباتي –حيواني )البيئية وتأثيرىا عمي اإلنتاج الزراعي 

تأثيرات البيئية الحرارية والغازية عمي  –لتبخيري التبريد ا –التحكـ في التيوية  وأجيزةوسائؿ  –توزيع ىواء التيوية 
معدؿ  –تيوية مخازف المحاصيؿ البستانية  –نظـ التيوية لمنشآت البيوت المحمية  –الحيوانات المزرعية والدواجف 

 .التيوية طاقة واقتصاديات –سرياف اليواء لمنشآت البيوت المحمية 

  زراعتتطبٛمبث انحبصب االنٗ فٗ يوبل ان  ( 21441) 

   Computer of Agricultural Application                                                                      

  –كزبثةةخ خشٚطةةخ انغةةشٚبٌ  - انًٕعٓةةخانجشيغةةخ  -اعةةزشارٛغٛبد انجةةشيظ -انضٕاثةةذ ٔ انًزغٛةةشاد -أعبعةةٛبد انجشيغةةخ

عذٔنةخ  , ؽغبة انًمُُبد انًبئٛخ  , رقًٛى ٔرؾغٛم َظى انشٖ انؾذٚضخ :   انؾذٚضخ  انش٘رطجٛمبد انؾبعت ا٢نٗ فٗ َظى 

 ثبعةزخذاوػًهٛبد انةزؾكى ا٢نةٗ ٔانغةٛطشح ا٢رٕيبرٛكٛةخ   -انضساػٛخ  ا٢ٜدرطجٛمبد انؾبعت ا٢نٗ فٗ  -ػًهٛبد انشٖ 

 انؾبعت ا٢نٗ

 

  Dairy Products  industry             :اضنببٌ االغذٚت ٔ ُْذصت تظُٛع يُتوبث ( 21442 )

انخٕاؿ انطجٛؼٛخ نًُزغبد اٞنجةبٌ ، انًؼةبي٣د انؾشاسٚةخ نٟنجةبٌ ٔيُزغبرٓةب ، أعٓةضح رجخٛةش ٔرغفٛةف اٞنجةبٌ ، دٔسح 

 ٚظ كشٚى  ، أعٓضح رقُٛغ انغجٍ ، رغًٛذ اٞ انزجشٚذ ، انزغُٛظ ، فقم انكشًٚخ

 
مقدمػة            Food & Milk Processing                                : ىندسـة حفـظ األغذيـة ( 33000) 

طػػرؽ الػػتحكـ فػػي البيئػػة الخاصػػة  –صػػور المػػاء فػػي المػػواد الغذائيػػة  –عػػف الخػػواص الحسػػية والحراريػػة لممػػواد الغذائيػػة 
حسػاب  –الفسػاد  احتمػاالت –زمػف القتػؿ المكػاف   –المقاومة الحراريػة  ثبات)عمميات البسترة والتعقيـ  –بالمواد الغذائية 
الوسائؿ المسػتخدمة فػي  –نظرية التبريد )عمميات حفظ األغذية بالتبريد  –( دراسة أجيزة البسترة وكفاءتيا –زمف التعقيـ 

 –( حمولػػة التبريػػد –المػػواد العازلػػة  –الػػنظـ الرئيسػػية لمتبريػػد الصػػناعي واقتصػػاديات تشػػغيمو وكفػػاءة األنظمػػة  –التبريػػد 
خػواص التجفيػؼ )التجفيػؼ  –( تخزيف المواد المجمػدة –زمف التجميد  –لمواد المجمدة خواص ا –نظـ التجميد )التجميد 

تػػػدريبات عمػػػي حسػػػاب ثابػػػت التجفيػػػؼ لممنتجػػػات  –كفػػػاءة المجففػػػات  –وطػػػرؽ التجفيػػػؼ الصػػػناعي والتجفيػػػؼ الشمسػػػي 
 و وخبلف – بالتبخير –بالتمميح  –حفظ بالتسكير  –دراسة طرؽ الحفظ األخري مف حفظ األشعة  –( المختمفة

االعتبػػارات الواجػػب مراعاتيػػا عنػػد تصػػميـ مصػػانع األغذيػػة واأللبػػاف مػػف حيػػث موقػػع المصػػنع وتصػػميـ المبنػػي ووضػػع 
 –احتياجػػات األمػػف والسػػبلمة لممعػػدات بالمصػػنع  –مراعػػاة الشػػئوف الصػػحية داخػػؿ المصػػنع  –األجيػػزة داخػػؿ المصػػنع 

أجيػزة التسػخيف والتبريػد  –يث توليده وخواصو وأنػواع الغبليػات البخار مف ح –المراوح والمضخات المستخدمة بالمصنع 
 .المستخدمة في المصانع
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 جامعة أساسية مقررات: سابعاً 

 Human Rights                                                         حقوق إنسان عامة( 11111)

    نساف فى الديانات السماويةحقوؽ اإل –اإلنساف ما لو وما عميو  –معنى حقوؽ اإلنساف 

                                                 General English Languageلغة إنجميزية عامو  ( 11111)
دراسػػة موضػػوعات زراعيػػة وترجمتيػػا إلػػى المغػػة العربيػػة  –األزمنػػة المختمفػػة لمغػػة  –دراسػػة مبػػادئ عامػػة لغػػة اإلنجميزيػػة 

 .لمغة اإلنجميزيةالمراسبلت با –والعكس 
 

 


