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 باب متهيدي
 : يقديت

درة بالقرار الجميكرم رقـ عمبلن ببلئحتيا الصا 4996بسكىاج عاـ  بدأت الدراسة في كمية الزراعة
عمؿ عمى ـ كىي البلئحة التي تقكـ الدراسة عمييا حتى اآلف مما تتطمب ال28/46/4996بتاريخ  (4665)

 تطكيرىا.

فالدراسة بالكمية كحتى اآلف تنتيي بالحصكؿ عمي درجة البكالكريكس في العمكـ الزراعية لبرنامج كاحد 
قط ىك برنامج "اإلنتاج الزراعي العاـ" كذلؾ بنظاـ الفصكؿ الدراسية حيث يقكـ الطالب بدراسة عددان مف ف

المقررات اإلجبارية مكزعة عمي أربعة أعكاـ دراسية لكؿ عاـ دراسي منيا فصميف دراسييف ككؿ فصؿ يتككف مف 
 .دراستيا خبلؿ ىذا الفصؿ الدراسي خمسة عشر أسبكعان كيعقبيا االمتحاف في المقررات الدراسية التي تـ

كلمكاجية التحديات العممية كالتكنكلكجية التي تتسـ بيا ركح ىذا العصر كاستجابة لممتغيرات العالمية 
الحديثة في مجاؿ التعميـ كاألخذ بنظاـ تككيد الجكدة كاالعتماد في العممية التعميمية كاستجابة الحتياجات سكؽ 

ت بو القيادة السياسية مقترنان ذلؾ بتطكير التعميـ الجامعي كتحديث برامجو خاصة في العمؿ كىك األمر الذم ناد
جامعة سكىاج في سبيؿ  –فقد رأت كمية الزراعة  –القطاع الزراعي كاالىتماـ بمستقبؿ ىذا القطاع الحيكم 

الدراسة ليصبح بنظاـ سعييا نحك التأىيؿ لبلعتماد إجراء تعديؿ عمي البلئحة المعمكؿ بيا اآلف متضمنان نظاـ 
، لمحصكؿ عمي درجة البكالكريكس في العمـك الزراعية أصبحت الدراسة ساعات المعتمدة كالفصكؿ الدراسيةال

بالكمية في برامج متعددة بناء عمي ما يتطمبو سكؽ العمؿ كليس لبرنامج كاحد كما كاف متبع كعمي أف تككف ىذه 
، ككذلؾ تدريس امج منيا عدد مف األقساـ العمميةيشارؾ في كؿ برن البرامج المستحدثة برامج ذات طبيعة بينية

االتجاىات الحديثة في التعميـ الجامعي مع إلحاؽ محتكيات المقررات ضمف مقررات  ومميمقررات حسب ما ت  
( كذلؾ لمكاكبة المستجدات عمي يات لجنة قطاع الدراسات الزراعيةخذ بتكصالبلئحة )ككؿ ما سبؽ ىك أ  

 .ية المستدامة في القطاع الزراعيالمحمي كاإلقميمي كالعالمي كتمبية الحتياجات إحداث التنمالمستكم 

 -أهداف إجراء انتعديالث عهي انالئحت انسابقت وتطىيرها :
 .اديمي يؤدم إلي إعداد خريج متميزتحقيؽ رؤية الكمية في تكفير مناخ أك -4

ككيػػػد الجػػػكدة كاالعتمػػػاد فػػػي تطػػػكير الميػػػارات مكاكبػػػة التطػػػكرات األكاديميػػػة الحديثػػػة كاألخػػػذ بنظػػػاـ ت -2
 .مخريج لتمبية احتياجات سكؽ العمؿالعممية كالمينية ل

إنشاء برامج ذات طبيعػة بينيػة تشػارؾ فييػا عػدة أقسػاـ عمميػة لتحػؿ محػؿ البػرامج ذات التخصصػات  -1
 .ضيقة استجابة لمتطمبات سكؽ العمؿال
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مف الخبراء كالميندسيف الزراعييف كتتفؽ مع  استحداث برامج جديدة تتكاكب كاحتياجات صعيد مصر -4
 ة المستدامة في جنكب الكادم كفقان لطبيعتو المناخية كطبيعة أراضيو.يالتنمية الزراع

تنميػػػة ميػػػارات االتصػػػاؿ كالػػػتعمـ الػػػذاتي كزيػػػادة إدراؾ الطالػػػب بقضػػػايا المجتمػػػع كالقضػػػايا المعاصػػػرة  -5
 .كؽ االنساف كأخبلقيات المينةكاالتجاىات الحديثة في العمـك كالتكنكلكجيا كحق

 ياليح تعديم وتطىير انالئحت :
كتزكيػده باالتجاىػات الحديثػة فػي  وتنمية الميارات الخاصة لمطالب كميارة االتصػاؿ الفعػاؿ ككػذلؾ تعريفػ .4

 .ير األكاديميةيكأخبلقيات كتشريعات كآداب المينة التي تعتبر مطمبان ميمان في المعا نكلكجياالعمـك كالتك
ؿ الطالػػب بدراسػػة البػػرامج البينيػػة المشػػارؾ فييػػا عػػدة أقسػػاـ عمميػػة كالتػػي تتكاكػػب كاحتياجػػات صػػعيد تأىيػػ .2

مصػػر مػػف الخبػػراء كالميندسػػيف الػػزراعييف قػػادريف عمػػي خدمػػة المجتمػػع كتنميػػة البيئػػة كتتفػػؽ مػػع التنميػػة 
 .المائية المتاحةاردىا األرضية ك الزراعية المستدامة في ىذه المنطقة كفقان لطبيعتيا المناخية كمك 

التحكيػػػؿ مػػػف نظػػػاـ دراسػػػي بنظػػػاـ الفصػػػكؿ الدراسػػػية لبرنػػػامج كاحػػػد )اإلنتػػػاج الزراعػػػي العػػػاـ( إلػػػي نظػػػاـ  .1
اإلنتػػاج  -اج النبػػاتي اإلنتػػ –السػػاعات المعتمػػدة كالفصػػكؿ الدراسػػية لسػػبعة بػػرامج ىػػي األراضػػي كالميػػاه 

كالعمػـك  –التكنكلكجيػا الحيكيػة  –ض النبػات كقايػة كأمػرا –عمكـ كتكنكلكجيا األغذيػة  – الحيكاني كالداجف
 .االقتصادية كاالجتماعية الزراعية

يميػػة المسػػتيدفة إعػػادة ىيكمػػة المقػػررات الدراسػػية كمراعػػاة الحداثػػة فػػي محتكياتيػػا لتحقيػػؽ المخرجػػات التعم .4
 .لمبرامج الدراسية

إكسػػاب الطالػػب المعرفػػة  تطبيػػؽ نظػػاـ تككيػػد الجػػكدة كاالعتمػػاد عمػػي البػػرامج الدراسػػية كالػػذم يركػػز عمػػي .5
 .ميارات الذىنية كالمينية كالعامةكال

، معتمػدة المخصصػة لممسػتكيات الثػاني% مف السػاعات ال11تقرير بأف الطالب يقكـ بدراسة ال يقؿ عف  .6
كذلؾ إلكساب الطالب المعرفػة كالميػارات العمميػة  ،الثالث كالرابع مف مقررات خارج البرنامج المنتمي إليو

 .أخرم بجانب البرنامج المتخصص فيوة يراعفي مجاالت ز 
تقريػػر دراسػػة مقػػررات مسػػتحدثة بػػدكف سػػاعات معتمػػػدة كال يتخػػرج الطالػػب إال بعػػد تأديػػة االمتحػػاف فييػػػا  .7

 مجاؿ أخبلقيات المينة كالتشريعات.كاالجتياز بنجاح في 
ج عمي أف يككف تطكير تدريس الحاسب اآللي كالتركيز عمي تطبيقات الحاسب اآللي في مجاؿ كؿ برنام .8

 رتقاء بمستكم أدائو.لتزاـ كاإلبعدد مف الساعات المعتمدة لحث الطالب عمي اإل
تطكير برامج التدريب كمضاعفة فترتيا خبلؿ مرحمة البكػالكريكس لزيػادة ميػارات الطالػب كزيػادة مقدرتػو  .9

 .د تعترضو في سكؽ العمؿ بعد تخرجوعمي حؿ المشاكؿ التي ق
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 ت انزراعتانالئحت انداخهيت نكهي

 جايعت سىهاج

 انباب األول

 رسانت انكهيت وأقسايها انعهًيت ونظاو انقبىل واندرجاث انعهًيت
 
 (1مادة )

 ستقبهيت وأهدافها اإلسرتاتيجيت :رسانت انكهيت ورؤيتها امل

  Missionرسالة الكمية -أ

عممية كالمعرفيػة كالميػارات تمتـز كمية الزراعة جامعة سكىاج بإعداد ككادر زراعية متميزة مممة باألسس ال
جػػ راء التقنيػة كفقػػا لممعػػايير القكميػػة األكاديميػة المرجعيػػة لقطػػاع العمػػكـ الزراعيػػة كمتطمبػات سػػكؽ العمػػؿ المحميػػة كا 

خدمػػػة ة ك يػػػكبيػػػت خبػػػرة لتقػػػديـ المشػػػكرة العمميػػػة كالفنيػػػة التػػػي تسػػػيـ فػػػي التنميػػػة البيئاألبحػػػاث العمميػػػة التطبيقيػػػة ك 
 المجتمع السكىاجى.

 Visionرؤية الكمية  -ب

تتطمػػع كميػػػة الزراعػػػة جامعػػػة سػػػكىاج إلعػػػداد كػػكادر زراعيػػػة متميػػػزة تكاكػػػب االحتياجػػػات المتجػػػددة لسػػػكؽ 
جراء أبحاثيا العمميػة التطبيقيػة ذات العائػد االقتصػادم كخدمػة البيئػة كالمجتمػع كالقيػاـ بػدكر ا  ك  العمؿ محميا كدكليان 

 ريادم في التأىيؿ كاإلرشاد الزراعى.

  Objectivesألىداؼ اإلستراتيجية لمكميةا -ج

 .إعداد خريج قادر عمي المنافسة في سكؽ العمؿ 

  تنمية المستدامة لمبيئة كالمجتمعالالمساىمة في. 

 ممية تطبيقية كذات عائد اقتصادم.إجراء بحكث ع 

 اعي في سكىاج.ستشارات الزراعية كالتصنيع الزر بيت خبرة لئل 

 مجاالت القطاع الزراعي.لعامميف ببناء كتنمية قدرات ا 
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 (2مادة )
 مبينة في الجدكؿ التالي: تتككف كمية الزراعة بجامعة سكىاج مف أثني عشر قسمان عمميان أكاديميان 

 ( 1جدكؿ )
 الرمز الككدم القسـ العممي ـ
                                              .Soil and Water Science Dept قسـ عمـك األراضي كالمياه 4

 ض ر أ
                                                  .Agricultural Economics Dept قسـ االقتصاد الزراعي 2

 ا ؽ ت
           .Agricultural Extension and Rural Sociology Dept كالمجتمع الريفيالزراعي قسـ اإلرشاد  1

 إ ر ش
                                                                                                          .Horticulture Dept                            ـ البساتيف               سق 4

 ب س ت
                                                                                   .Crop Science Deptقسـ المحاصيؿ 5

 صـ ح 
                                                                                         .Genetics Deptقسـ الكراثة 6

 ك ر ث
                                                                     .Plant Pathology Deptقسـ أمراض النبات 7

 أ ـ ر
                                     .Agricultural Microbiology Deptقسـ الميكركبيكلكجيا الزراعية  8

 ـ م ؾ
                                                                        .Plant Protection Deptقسـ كقاية النبات 9

 ك ؽ م
                                                                        .Food Science Deptقسـ عمـك األغذية  46

 أ غ ذ
                                                                               .Dairy Science Deptاأللبػافعمـك قسـ  44

 ا ؿ ب
                                    .Animal and Poultry Production كالدكاجفقسـ اإلنتاج الحيكاني  42

 **ح م ك

 (3مادة )
 

كيمػػنح مجمػػس جامعػػة سػػكىاج بنػػاء عمػػي طمػػب مجمػػس كميػػة الزراعػػة بمدينػػة سػػكىاج درجػػة البكػػالكريكس فػػي 
صصػػات الفرعيػػة العمػػكـ الزراعيػػة فػػي أحػػد البػػرامج المدكنػػة بالجػػدكؿ التػػالي أك فػػي أحػػد البػػرامج مقترنػػان بأحػػد التخ

 .ة بنفس الجدكؿ قريف ىذا البرنامجالمدكن
 ( 2جدكؿ )

 التخصصات الفرعية البرنامج ـ
 ---- ---- ----- برنامج األراضي كالمياه 4
 ---- محاصيؿ بساتيف برنامج اإلنتاج النباتي 2
 --- دكاجفنتاج إ إنتاج حيكاني كالدكاجفبرنامج اإلنتاج الحيكاني  1
 --- تكنكلكجيا األلباف صناعات غذائية كتكنكلكجيا األغذية برنامج عمـك 4
 أمراض نبات مبيدات حشرات برنامج كقاية كأمراض النبات 5
 ---- كراثة ميكركبيكلكجيا برنامج التكنكلكجيا الحيكية 6
 ---- ريفيةكتنمية  رشاد زراعيإ اقتصاد زراعي برنامج العمـك االقتصادية كاالجتماعية 7

                                                 


( بتارٌخ 1971الئحة الكلٍة الخاصة بالذراسات العلٍا بنظام الساعات الوعتوذة الصادرة بالقزار الوسراي رقن )ل هسوى قسن علوم األغذٌة بتن تعذٌ 

 م إلى قسن علوم األغذٌة والتغذٌة.5/6/2114
**

( بتارٌخ 1971عات الوعتوذة الصادرة بالقزار الوسراي رقن )تن فصل قسن اإلنتاج الحٍوانً والذواجن بالئحة الكلٍة الخاصة بالذراسات العلٍا بنظام السا 

 م إلى قسوً اإلنتاج الحٍوانً وإنتاج الذواجن.5/6/2114
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 (4مادة )

يتـ قبكؿ الطبلب الحاصميف عمي الثانكية العامة كبما يتفؽ مع المكائح كالقكانيف المنظمة لمحصكؿ عمي 
( مقترنان بتخصيص 2درجة بكالكريكس في العمـك الزراعية في أحد البرامج أك احد البرامج المدكنة في جدكؿ )

 مف بداية المستكم الثاني. عتباران إفرعي لو 

كمية قبكؿ الطبلب الحاصميف عمي دبمكـ المدارس الثانكية الزراعية طبقان لمكائح كما يجكز لمجمس ال
 .(2مف البرامج المدكنة بالجدكؿ ) لتحاؽ في أم برنامجكالقكانيف المنظمة كذلؾ لئل

 (5مادة )

يجػػكز قبػػكؿ الطػػبلب الحاصػػميف عمػػي درجػػة البكػػالكريكس فػػي "العمػػكـ" أك فػػي "العمػػـك الصػػيدلية" أك فػػي  - أ
ـك الطبيػػػة  البيطريػػػة " أك فػػػي "العمػػػـك الطبيػػػة" أك فػػػي "العمػػػـك كالتربيػػػة" )شػػػعبة بيكلػػػكجي( أك فػػػي "العمػػػ

"التربية النكعية" )شعبة اقتصاد منزلي( أك في "االقتصاد المنزلي" )شعبة التغذية( لمحصكؿ عمي درجػة 
بػػكليـ فػػي المسػػتكم ( كيكػػكف ق2البكػػالكريكس فػػي العمػػـك الزراعيػػة فػػي أحػػد البػػرامج المدكنػػة بالجػػدكؿ )

الثػػاني مػػع إعفػػائيـ مػػف الدراسػػة كاالمتحػػاف فػػي مقػػررات المسػػتكم األكؿ، كيجػػكز إعفػػائيـ مػػف الدراسػػة 
كاالمتحاف في بعض مقررات المستكم الثػاني إذا كانػت منػاظرة لمقػررات درسػكىا كنجحػكا فييػا بكميػاتيـ 

 .مف قانكف تنظيـ الجامعات (476طبقان لحكـ المادة )

ة أك عػػف أداء االمتحػػاف فييػػا فيمػػا عػػدا يمقػػررات الدراسػػالالطالػػب مػػف حضػػكر بعػػض  عفػػىأف ي   يجػػكز - ب
كأدم بنجػػػػاح إذا ثبػػػػت أنػػػػو حضػػػػر مقػػػػررات تعادليػػػػا  –مقػػػػررات كامتحانػػػػات المسػػػػتكييف الثالػػػػث كالرابػػػػع 

عفػاء بقػرار مػف رئػيس الجامعػة بعػد امتحاناتيا في كمية جامعيػة أك معيػد عممػي معتػرؼ بػو، كيكػكف اإل
( مػف 476مجمس الكمية بعد أخد رأم مجمس القسػـ أك مجػالس األقسػاـ المختصػة طبقػان لممػادة ) مكافقة

 قانكف تنظيـ الجامعات.
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 انباب انثاني
 نظاو اندراست وتقييى انطالب وينح اندرجت 

 (6مادة )
لدراسػية يقكـ النظاـ الدراسي عمي أساس نظاـ الساعات المعتمدة كنظاـ الفصكؿ الدراسػية كتنقسػـ السػنة ا

. كيجػكز لمجمػس منيما االمتحاف النيائي لممقرراتإلي فصميف دراسييف كؿ منيما خمسة عشر أسبكعان يعقب كؿ 
كفػػي ىػػذه الحالػػة يكػػكف تسػػجيؿ الطػػبلب ثالػػث )صػػيفي( إلػػي السػػنة الدراسػػية الكميػػة أف يقػػرر إضػػافة فصػػؿ دراسػػي 

تخمػػؼ الطالػػب فػػي عػػدد مػػف المقػػررات خػػبلؿ  كمػػا يجػػكز فػػي حالػػة ان فػػي ىػػذا الفصػػؿ الدراسػػيلممقػػررات اختياريػػ
متحاف ليذه المقررات عقب التػدريس فػي الفصػؿ الثالػث )الصػيفي(، الفصميف الدراسييف األكؿ كالثاني أف يتقدـ لئل

كيكػػكف مػػدة الفصػػؿ الثالػػث )الصػػيفي( ثمانيػػة أسػػابيع يعقبيػػا االمتحػػاف النيػػائي عمػػي أف تتضػػاعؼ عػػدد السػػاعات 
مخصصػػة لكػػؿ مقػػرر يػػتـ تدريسػػو فػػي ىػػذا الفصػػؿ كعمػػي أف يكػػكف الحػػد األقصػػى لممقػػررات الدراسػػية األسػػبكعية ال

مقػػررات إذا كػػاف ذلػػؾ سػػيؤدم إلػػي نقػػؿ  ةالتػػي يريػػد الطالػػب التسػػجيؿ فييػػا أك اإلعػػادة فػػي حالػػة التخمػػؼ ىػػك ثبلثػػ
 فاء متطمبات دراسة بعض المقررات.ستيإالطالب إلي المستكم التالي أك 

 (7مادة )

لنيؿ درجة البكالكريكس في العمكـ الزراعية ال تقؿ عف أربعة أعكاـ جامعية تتككف مف ثمانية  مدة الدراسة
سػاعة معتمػدة كبحػد اقصػي  41. كيقػكـ الطالػب بتسػجيؿ المقػررات الدراسػية بحػد أدنػي مي األقػؿفصكؿ دراسية ع

كيجكز لمجمػس الكميػة لػدكاعي ساعة معتمدة لمفصؿ الدراسي الكاحد خبلؿ الفصميف الدراسييف األكؿ كالثاني،  25
 .صؿ الطالب التجاكز عف ىذه الحدكدالتخرج أك عدـ ف

 (8مادة )
الساعة المعتمدة ىي كحدة قياس لتحديد كزف كؿ مقرر كىي تسػاكم محاضػرة نظريػة مػدتيا سػاعة كاحػدة 

تػدريب معممػي في األسبكع أك درس تطبيقي في صكرة تمرينات نظريػة أك رياضػية لمػدة سػاعتاف أسػبكعيا أك فتػرة 
مدتػػو سػػاعتاف أسػػبكعيا أك فتػػرة تػػدريب تطبيقػػي ميػػداني كاحػػد فػػي مػػزارع الكميػػة أك خػػارج منشػػ ت الكميػػة مدتػػة أربػػع 

لمػدد إسػبكعيان خػبلؿ ساعات أسػبكعيا كذلػؾ طػكاؿ الفصػؿ الدراسػي األكؿ أك الثػاني، مػع مبلحظػة مضػاعفة ىػذه ا
 .الفصؿ الثالث

 ( 9مادة )
رجػػة البكػػػالكريكس فػػي أحػػػد البػػرامج أك أحػػػد البػػرامج كأحػػػد التخصصػػػات يشػػترط لحصػػػكؿ الطالػػب عمػػػي د

ساعة معتمدة عمي األقػؿ )بيػاف تكزيعيػا عمػي  444جتياز بنجاح ا  ( أف يقكـ بدراسة ك 2الفرعية المدكنة بالجدكؿ )
 ( ىذا باإلضافة إلي استيفاء المتطمبات األخرل.1المستكيات المختمفة في جدكؿ )
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 (3جدكؿ )

 رات إجباريةمقر  المستكم
 )عدد الكحدات(

مقررات إختيارية )عدد 
 الكحدات(

 االجمالي

 36 ---- 16 المستكم األكؿ 
 36 42 24 المستكم الثاني 
 35 42 21 المستكم الثالث 
 37 48 49 المستكم الرابع 
 144 42 102 المجمكع

 (10مادة )
 مة لمتطمبات الجامعة في جميع البرامج ىي:المكاد التي تدرس لمرحمة البكالكريكس كمكاد إجبارية عا -أ

464Arab.  464 المغة العربيةEgypt  الحضارة المصرية 
464Eng.  264 ةالحديث ةالمغة االكربيHuman  حقكؽ إنساف 
262Human  164 أساليب التفكير العمميHuman  البيئة كاالنساف 
162 Human التنمية البشرية   

 حمة البكالكريكس كمكاد إجبارية عامة لمتطمبات الكمية في جميع البرامج ىي : المكاد التي تدرس لمر  -ب
 كيمياء غير عضكية كتحميمية )عاـ( 4662 نبات عاـ )عاـ( 4664
 حيكاف عاـ )عاـ( 4664 رياضة )عاـ( 4661
 أساسيات إنتاج نباتي )عاـ( 4666 أساسيات األراضي )عاـ( 4665
 أساسيات الصناعات الغذائية كاأللباف )عاـ( 4668 كاجفكاني كدأساسيات إنتاج حي )عاـ( 4667
مراض النبات )عاـ( 4669  أساسيات اقتصاد زراعي كمجتمع ريفي )عاـ( 4646 أساسيات كقاية كا 
 عاـتدريب صيفي  )عاـ(......  أخبلقيات كآداب المينة )عاـ( 2664
 ية تخصصيةلغة إنجميز  )عاـ(  1666 ميدانيتدريب صيفي  )عاـ( 6666
 بحث )عاـ( ....... تطبيقات الحاسب اآللي )عاـ( .......

 (11مادة )
ـك يصنؼ الطبلب الممتحقيف بالكمية في البرامج المختمفة لمحصكؿ عمي درجة البكالكريكس في العم

 :الزراعية إلي أربع مستكيات ىي
 )ثبلثكف ( ساعة معتمدة. 16: كىـ الطبلب المستجدكف أك الذيف لـ يتمكا بنجاح المستكم األكؿ .أ 
)ثبلثكف( ساعة معتمدة عمي األقؿ كلـ يتجاكزا في  16: كىـ الطبلب الذيف أتمكا المستكم الثاني .ب 

 .)ستة كستكف( ساعة معتمدة66استيـ در 
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)ستة كستكف( ساعة معتمدة كلـ يتجاكزكا  66: كىـ الطبلب الذيف أتمكا بنجاح المستكم الثالث .ج 
 .دة( ساعة معتم)مائة ككاحد464

 .( ساعة معتمدة عمي األقؿ)مائة ككاحد464: كىـ الطبلب الذيف أتمكا بنجاح عالمستكم الراب .د 
 (12مادة )

بناء عمي تكصية لجنة شئكف التعميـ كالطبلب بالكمية كمكافقة مجمس الكمية يتـ تكزيع الطبلب الممتحقيف 
رشاده إلي بالكمية عمي أعضاء ىيئة التدريس كمرشديف أكاديمييف لمناقشة كؿ طا لب في ميكلو الدراسية كا 

البرنامج المناسب لو ككذلؾ مساعدتو في اختيار المقررات التي سيقكـ بدراستيا في كؿ فصؿ دراسي كيعتبر رأم 
كالطالب ىك المسئكؿ عف المقررات التي يقكـ بتسجيميا كما يقكـ المرشد األكاديمي  المرشد األكاديمي استشاريان 
كتكجييو كمتابعتو طيمة فترة دراستو حتى يتخرج كذلؾ مف  تتعرضو المشكبلت التي بمساعدة الطالب في حؿ

خبلؿ قياـ المرشد األكاديمي بتخصيص بطاقة لكؿ طالب يسجؿ فييا كافة البيانات عنو كالنتائج التي حصؿ 
 عمييا الطالب.

 (13مادة)
 ات إجبارية.الدراسة بالمستكم األكؿ لجميع الطبلب الممتحقيف بالكمية كتشمؿ مقرر  - أ
( كيقكـ الطالب خبلؿ 2تتفرع الدراسة لمطالب بدءان مف المستكم الثاني إلي سبعة برامج )جدكؿ  - ب

المستكييف الثاني كالثالث بدراسة مقررات كمتطمبات البرنامج الذم التحؽ بو الطالب كلمطالب 
ات الفرعية في المستكم الرابع أف يختار في أف يستمر في دراسة مقررات مختمفة مف التخصص

عتبارىا كمتطمب برنامج ليحصؿ عمي درجة البكالكريكس في العمـك الزراعية ا  التابعة لمبرنامج ك 
في تخصص البرنامج الرئيسي )كىذا بالنسبة لكؿ البرامج السبع( أك أف يختار الطالب في 
المستكم الرابع دراسة مقررات تنتسب إلي التخصصات الفرعية كمتطمب لمتخصص الفرعي 

ينة البرنامج ليحصؿ عمي درجة البكالكريكس في العمكـ الزراعية في تخصص البرنامج قر 
 (.7-2ىذا بالنسبة لمبرامج مف إلي ذكر ىذا التخصص الفرعي ) الرئيسي باإلضافة

 (14مادة )
يككف تكزيع الطبلب عمي البرامج المختمفة عف طريؽ تنسيؽ داخمي بالكمية كفقان الختيار الطالب كميكلو 

عممية كبناء عمي استيفاء بعض متطمبات البرنامج مف المقررات التي درسيا الطالب خبلؿ المستكم األكؿ ال
كالتي يحددىا مجمس الكمية اعتمادا عمي تكصيات لجنة شئكف التعميـ كالطبلب بالكمية. كال يجكز لمطالب أف 

لكمية بعد دراسة الحالة كعرض تكصية بذلؾ بو إال بمكافقة مجمس ا أك ا لحؽ يغير البرنامج الذم تـ تكزيعو عميو
 .مف ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطبلب

 (15مادة )
( كالتي تدرس لطمبة أم برنامج دراسي كالتخصصات ررات المرتبطة )مف خارج البرنامجال يقؿ عدد المق

معنية بالبرنامج المنتمي ( كالتي تدرس في األقساـ األخرم غير العشرة مقررات )إجبارية كاختيارية عف ةالفرعي
 .طالب كذلؾ خبلؿ المستكيات الثاني، الثالث كالرابعإليو ال



 - 11 - 

 (16مادة )
دراسة في أم مف البرامج يككف الحد األدنى لمطبلب المقيديف في أم مقرر مف المقررات االختيارية لم

 .ىك اثنيف

 (17مادة )

كاـ ىذه البلئحة بناء عمي يتـ تسجيؿ الطبلب في المقررات التي يختاركنيا في حدكد أح - أ
 .جداكؿ التدريس المعمنة في الكميةتكصية المرشد األكاديمي في حدكد 

االنسحاب مف  د األكاديمي كمكافقة مجمس الكميةكما يمكف لمطالب بناء عمي اقتراح المرش - ب
مقرر دراسي أك حذؼ مقرر الستبدالو بمقرر دراسي آخر أك إضافة أم مقرر في حدكد 

ي خبلؿ أسبكعيف مف بدأ الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني، كخبلؿ الحمؿ الدراس
 )الصيفي(. الدراسة في الفصؿ الدراسي الثالث ءاألسبكع األكؿ مف بد

 (18مادة )
ح المقررات المطمكبة يسمح لمطالب دراسة المقررات المختمفة بالمستكيات األعمى بعد اجتيازه بنجا

سبكف في مقرر أك مقررات ما يحؽ ليـ إعادة القيد ليذا المقرر أك ىذه المقررات . كالطبلب الراكمتطمب سابؽ
النتياء مف في المكاعيد التالية التي يدرس أك تدرس فييا )خبلؿ أم فصؿ دراسي( كيككف أداؤىـ لبلمتحاف بعد ا

 إعادة دراستيا مباشرة.

 (19مادة )
 ـ بتسجيمو كاالمتحاف فيو مرة أك مرات أخرمالطالب الذم يرسب في مقرر دراسي إجبارم عمية إف يقك 

ختيارم فيجكز إعادة التسجيؿ إ. أما إذا كاف الطالب راسب في مقرر في ذات المقرر حتي يجتازه بنجاح
 .ستبدالو بمقرر اختيارم آخرإكاالمتحاف في ذات المقرر أك 

 (20مادة )
ة كالتدريبات الصيفية كفقان لمنظاـ الذم يجب عمي الطالب متابعة الدركس كاالشتراؾ في التمرينات العممي

% مف مجمكع دركس كؿ مقرر عمي حده كلمجمس الكمية 75يقره مجمس الكمية عمي أال تقؿ نسبة حضكره عف 
بناء عمي طمب مجالس األقساـ المختصة أف يصدر قرار بحرماف الطالب مف االمتحاف النيائي في المقررات 

ـر ح  الطالب راسبان في المقررات التي  الحضكر المقررة كفي ىذه الحالة يعتبرالتي لـ يستكفي فييا الطالب نسبة 
ة في ىذه المقررات صفران شأنو في ذلؾ شاف الطالب المتغيب عف تمف التقدـ لبلمتحاف النيائي فييا كتككف درج

كؿ عمي أف يتقدـ بالعذر اإلمتحاف بدكف عذر مقبكؿ إال إذا قدـ عذران يقبمو مجمس الكمية باعتباره غائبان بعذر مقب
ذا حضر الطالب أحد االمتحان قبؿ أك أثناء فترة االمتحاف أثناء فترة  ات )المحركـ مف دخكؿ امتحاناتيا(كا 

 .ف لـ يكف بمجرد صدكر القراريعتبر أدائو ليذا االمتحاف كأ ار قرار حرمانو مف دخكؿ االمتحافاستصد
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 (21مادة)
بتنظيـ مف مجالس األقساـ الفصؿ الدراسي كذلؾ  تعقد اختبارات دكرية لكؿ مقرر خبلؿ .أ 

 .المختصة
متحانات الشفيية كالعممية كالتحريرية لكؿ مقرر مف في المستكيات األربعة في نياية تعقد اإل .ب 

 .اسي الذم ينتيي تدريس المقرر فيوالفصؿ الدر 
كف ىناؾ متحاف التحريرم النيائي لكؿ مقرر مف المقررات الدراسية ساعتاف ما لـ تمدة اإل .ج 

 .يقرىا مجمس الكميةضركرة لغير ذلؾ عمى أف 
 (22مادة )

نتظاـ كدرجات تتككف الدرجة النيائية لمطالب في مقرر معيف مف مجمكع درجات األعماؿ الفصمية كاإل
. كيككف تكزيع الدرجة لتي تعقد في نياية الفصؿ الدراسيالتحريرية( ا-العممية-تحانات النيائية )الشفييةماإل
  -:ية لمطالب في أم مقرر كما يمييائالن

 -:ليا امتحاف عممي معممي أك مزرعي أكالن:المقررات التي
 66متحاف التحريرم النيائي.% مف الدرجة العظمي لئل 
 26 العممي النيائي.لئلمتحاف % مف الدرجة العظمي 
 46 الشفيي النيائيلئلمتحاف % مف الدرجة العظمي. 
 46فصمية كاالنتظاـلعظمي لؤلعماؿ ال% مف الدرجة ا. 

  -:ليا امتحاف عممي معممي أك مزرعي ثانيان: المقررات التي ليس
 76 التحريرم النيائي.لئلمتحاف % مف الدرجة العظمي 
 46 التطبيقي في نياية الفصؿ الدراسيلئلمتحاف % مف الدرجة العظمي. 
 46 يائيالشفيي النلئلمتحاف % مف الدرجة العظمي. 
 46ؤلعماؿ الفصمية كاالنتظاـلعظمي ل% مف الدرجة ا. 

 (23مادة)
متحاف الشفيي مف ثبلثة أعضاء ىيئة تدريس يختارىـ مجمس القسـ لكؿ مجمكعة مف شكؿ لجنة اإلت  

الطبلب مككنة مف ثبلثة طبلب ما لـ يكف عدد طبلب المقرر أك العدد في آخر مجمكعة أقؿ مف ذلؾ. عدد 
صؿ الدراسي الكاحد يككف طبقان لما ىك متبع في الجامعة سكاء الجمسات الشفيية لكؿ عضك ىيئة التدريس في الف

% مف الراتب األساسي لعضك 4عمى مستكل الكمية أكعمى مستكل الجامعة. كتحسب مكافأة الجمسة بنسبة 
 % لمعضك مف خارج الكمية.6المجنة مف داخؿ الكمية كنسبة 

 مف البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ الجامعات(. 296)المادة 
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 (42مادة )
 قيـ الطالب في كؿ مقرر مف المقررات بأحد التقديرات المبنية في جدكؿ التالي: ي  

 (Degreeالدرجة ) النسبة المئكية (GPAالنقاط ) التقدير

 ممتاز
 +A % فأعمي95مف  4.6
 A %95إلي أقؿ مف  96مف  1.7

 +B %96إلي أقؿ مف  85مف  1.4

 جيد جدان 
 B %85 إلي أقؿ مف 86مف  1.6
 -B %86إلي أقؿ مف  75مف  2.8

 جيد
 +C %75إلي أقؿ مف  76مف  2.4

 C %76إلي أقؿ مف  65مف  2.6

 مقبكؿ
 +D %65إلي أقؿ  66مف  4.6

 D %66إلي أقؿ مف  55مف  4.1
 -D %55إلي أقؿ مف  56مف  4.6

 F %56% إلي أقؿ مف 16مف  6.6 ضعيؼ
ضعيؼ 
 جدان 

 -F %16أقؿ مف  6.6

 مف الدرجة المخصصة لبلمتحاف التحريرم النيائي في أم 16طالب الذم يحصؿ عمي أقؿ مف ال %
 .جاتو تؤىمو لمنجاح في ىذا المقررمقرر يعتبر راسبان الئحيان حتى لك كاف مجمكع در 

  فيو بغير عذر مقبكؿ عمي اإلمتحاف يحصؿ الطالب الناجح في أم مقرر سبؽ رسكبو فيو أك تغيب عف
ذلؾ عند نجاحو فيو  ( كذلؾ إذا حصؿ الطالب عمي تقدير أعمي مف`+Dي تقدير "مقبكؿ" )أعمي درجة ف
في مقرر ما بعذر مقبكؿ فيحسب لمطالب التقدير اإلمتحاف . آما إذا تغيب الطالب عف )في اإلعادة(

 .الحاصؿ عمييا كميا في ىذا المقررالذم حصؿ عمية بالدرجات 

 (52مادة)
كمي لمطالب الناجح في نياية كؿ مستكم ككذلؾ التقدير العاـ لؤلربعة يحسب متكسط التقدير الترا

 :( بأحدم الطريقتيف اآلتيتيف24ة )مستكيات )تقدير النجاح( بنفس النسب المكضحة في الماد
لتراكمي في نياية سنكات تقدير الطالب الناجح في نياية العاـ أك في نياية المستكم ككذاؾ التقدير ا - أ

 الدراسة لممستكيات األربعة كنسبة مئكية.أك أياـ الدراسة 

= 
 مجمكع الدرجات الحاصؿ عمييا الطالب في المقررات التي درسيا

× 466 
 مجمكع الدرجات العظمي لممقررات التي درسيا الطالب
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يحسب المتكسط التراكمي )المعدؿ التراكمي( في نياية العاـ الدراسي أك في نياية المستكم أك عند التخرج 
 -:طبقان لممعادلة اآلتية Grade Points Average( GPAقان لحساب الػ )طب
 

 (GPAمتكسط نقاط التقدير )

= 
 الساعات المعتمدة لممقررات التي درسيا(× مجمكع )نقاط تقدير المقررات التي أكمميا الطالب 

 مجمكع الساعات المعتمدة لكؿ المقررات التي درسيا

ؼ إذا كاف تقديره النيائي ممتاز أك جيد جدان كعمي أال يقؿ تقديره العاـ كيحصؿ الطالب عمي مرتبة الشر 
في أم مستكم جيد جدا كال يقؿ عدد الساعات المعتمدة التي درسيا في أم فصؿ دراسي )األكؿ كالثاني( عف 

 .في أم مستكم مف مستكيات الدراسةلو كيشترط أال يككف قد رسب في أم امتحاف تقدـ  ساعة معتمدة 45

 (62ادة )م
ؿ ساعة معتمدة عمي األقؿ خبل 16يفصؿ الطالب المقيد في المستكم األكؿ مف الكمية إذا لـ يجتاز 

. كيجب عمي الطالب مراعاة ذلؾ حتى ال يتعرض لمفصؿ مف الكمية لفرص يةلتحاؽ بالكمئللالعاميف األكليف 
  -:( كالتي تفيد86المادة الجامعات )الرسكب المنصكص عمييا بالبلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ 

 تيف فقط لمبقاء في المستكم األكؿطبلب المستكم األكؿ ليـ فرص. 
  طبلب المستكم الثاني ليـ فرصتيف فقط لمبقاء في المستكم الثاني كمنتظميف كفرصة كاحدة مف الخارج 
 فرص مف كم كمنتظميف كثبلث طبلب المستكم الثالث كالمستكم الرابع ليـ فرصتيف لمبقاء في المست

. ىذا باإلضافة إلي أف طبلب المستكم الرابع إذا رسبكا فيما ال يزيد عف نصؼ المقررات سمح ليـ الخارج
 .لخارج حتى يتـ نجاحيـمتحانات مف ابتأدية اإل

 (27مادة )
ساعة معتمدة تدريبان صيفيان عامان داخؿ  66يؤدم الطبلب الذيف أتمكا بنجاح دراسة ما ال يقؿ عف 

ساعات  8عممية المختمفة بالكمية كالمزارع التابعة ليا لمدة أربعة أسابيع )خمسة أياـ أسبكعيا( بكاقع األقساـ ال
ساعة معتمدة  464يكميان كذلؾ خبلؿ أجازة الصيؼ. كما يؤدم طبلب البرامج المختمفة الذيف أتمكا دراسة 

( في مراكز اإلنتاج أك مراكز الخدمات بكعيان تدريبيان ميدانيان خبلؿ فترة الصيؼ لمدة أربعة أسابيع )خمسة أياـ أس
كفقان لمقترحات األقساـ العممية أك األقساـ العممية الزراعية أك المصانع أك المؤسسات الزراعية أك مزارع الكمية 

 .عد مكافقة مجمس الكميةكب

 (28مادة)
كيجػكز بالمػادة السػابقة ليو ال تمنح شيادة التخرج إال لمطبلب الذيف أتمكا بنجاح التدريب العممي المشار إ

 أف يسمح لمطبلب المتخمفيف عف التدريب/ أك الراسبيف في التدريب بأدائو في أم عطمة صيفية قبؿ التخرج.
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 (29مادة )
متحانات الفصؿ الدراسي الثاني )دكر يكنيك( كذلؾ إيتـ تخريج طبلب المستكم الرابع بعد إعبلف نتيجة 

في قكائـ الخطة الدراسية لممستكيات األربعة الخاصة  المبينةقررات الدراسية في حالة نجاح الطالب في جميع الم
بالبرنامج المنتمي إليو الطالب، ككذلؾ تأدية الطالب التدريبات الصيفية كالمتطمبات األخرل التي يجب عمي 

أك عدـ الطالب إستيفائيا لمحصكؿ عمي درجة البكالكريكس كفي حالة تخمؼ الطالب في عدد مف المقررات 
ستكماؿ المتطمبات التي لـ ا  ستكمالو لبعض المتطمبات فإنو يمكنو التقدـ لبلمتحاف في المقررات المتخمؼ فييا ك إ

جتيازه بنجاح إيستكفييا في الفصؿ الثالث )الصيفي( التالي كيتـ تخرجو بعد ذلؾ في دكر نكفمبر كذلؾ في حالة 
 .رلستيفاء المتطمبات األخا  المقررات المتخمؼ فييا ك 

( كفي حالة دراسة 2تككف حاالت التخرج طبقان لمتخصصات الرئيسية )البرامج( المذككرة في جدكؿ )ك 
يدكف في بجانب أسـ البرنامج عند التخرج ك الطالب لتخصصان فرعيان تابعان لمبرنامج يضاؼ التخصص الفرعي 

 .شيادة التخرج
 (30مادة )

 -:القبكؿ كالدراسةل خاصة في أحكاـ بعض األحكاـ التنظيمية األخر 

  يجكز لمجمس الكمية قبكؿ الطبلب الحاصميف عمي درجة البكالكريكس في العمـك في تخصص معيف
ستكماؿ المقررات البلزمة كأم إستيفاء متطمبات ىذا التخصص الثاني كذلؾ بإأخر)ثاني( بشرط 

المختصة كذلؾ لجنة خذ رأم مجمس أك مجالس األقساـ أمتطمبات أخرم يكافؽ عمييا مجمس الكمية بعد 
 .التعميـ كالطبلب بالكميةشئكف 

  يجكز لمجمس الكمية بعد أخذ رأم مجالس األقساـ المختصة أف يقبؿ طبلب أم كمية مف كميات الجامعة
أك الجامعات األخرل كمستمعيف لبعض المقررات التي تدرس بالكمية كفقان لمقكاعد التي يحددىا مجمس 

جامعة كما يجكز لمكمية منح شيادة اجتياز ىذه المقررات بعد نجاح ىؤالء الكمية كيكافؽ عمييا مجمس ال
 .مقررات دكف منحيـ أم درجة جامعيةجرم ليـ في ىذه المتحاف ي  الطبلب في إ

  يجكز لمجمس الكمية أف ينظـ دكرات تدريبية في المكضكعات التي تدخؿ في اختصاص الكمية كفقان
 .ميةعمي اقتراح مجمس الك لمنظـ التي يضعيا مجمس الجامعة بناءن 

 الطالب المقبكؿ تحكيمو إلي الكمية مف حضكر بعض المقررات الدراسية ك أداء االمتحاف  يجكز أف ي عفى
فييا إذا تقدـ بما يثبت انو درس مقررات تعادليا كاجتاز االمتحاف فييا بنجاح في كمية جامعية أك معيد 

، كيككف اإلعفاء بقرار الطالب فييا خمس سنكات عمي نجاح عالي معترؼ بو عمي أف ال يككف مضي
بعد أخذ رأم  الكميةرئيس الجامعة بعد مكافقة مجمس شئكف التعميـ كالطبلب بناءن عمي اقتراح مجمس 

البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ  مف 476 لممادة ألقساـ المختصة )طبقان مجمس القسـ أك مجالس ا
 .مف قانكف تنظيـ الجامعات( 14ادة )جامعات( كذلؾ دكف اإلخبلؿ بحكـ الم
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  يحتكل الباب الثالث فى ىذه البلئحة عمى جداكؿ المقررات كبياف لمكقع المتطمبات األخرل فى خطة
الدراسة لكؿ البرامج الدراسية كيحتكل الباب الرابع مف ىذه البلئحة عمى محتكيات لكؿ المقررات التي 

 .ىيئة التدريس القائميف بالتدريس مزمة ألعضاءت م  كتعتبر ىذه المحتكيا درس فى كؿ البرامجت  

 كبالتعاكف مع األقساـ االخرم المشتركة  قسـ بإعداد تكصيؼ لممقررات التى ت درس فيو يقكـ كؿ مجمس
معو فى البرنامج بإعداد تكصيؼ لمبرنامج سنكيا كذلؾ ضمف متطمبات تحقيؽ الجكدة لمكصكؿ 

 لبلعتماد.

  فى عدة مقررات فى البرنامج بالمغة االنجميزية كذلؾ بمكافقة مجمس يجكز تدريس ال مقرر أك جزء
 الجامعة بناء عمى طمب مجمس الكمية بعد تحديد الضكابط البلزمة لذلؾ.

 (31مادة )
 -أحكاـ انتقالية : –أ 

 4-  تطبؽ أحكاـ ىذه البلئحة عمى الطبلب المستجديف الممتحقيف بالكمية فى بداية العاـ الجامعي التالي
 عتمادىا مف الجيات المختصة كصدكر القرار الكزارم الخاص بيا.ال

 2 – متحاف الطبلب الباقيف لئلعادة فى الفرقة األكلى كطبلب الفرؽ األعمى يستمركا فى الدراسة كاإل
 طبقا لبلئحة السابقة.

كالقكانيف ـ كالئحتو التنفيذية 4972لسنو  49تخضع ىذه البلئحة ألحكاـ قانكف تنظيـ الجامعات رقـ  –ب 
 كالقرارات الجميكرية المعدلة ليما.

  -:أنو نص خاص فى ىذه البلئحة كؿ مفكيطبؽ فيما لـ يرد بش

 القرارات الكزارية كتعميمات المجمس األعمى لمجامعات فى أمكر الدراسة لمرحمة البكالكريكس .  – 4

 .ئحةالبل القكاعد العامة التي تصدرىا جامعة سكىاج دكف تعارض مع أحكاـ ىذه  -2

لتنظيـ العمؿ فى أمكر الدراسة لمرحمة البكالكريكس مف منطمؽ الكمية الضكابط التي يضعيا مجمس  – 1
 "(. 2" ، ب"4ىذه البلئحة كدكف تعارض مع أحكاـ البنديف السابقيف كالمذككريف أعبله ) ب"
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 المقررات الدراسية 

 لبرامج مرحمة البكالكريكس 

 تمدةبنظاـ الساعات المع

 جامعة سكىاج –كمية الزراعة 
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 المستوى األولمقررات  
 

 المستكل األكؿ
 الفصؿ الدراسي األكؿ
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 نبات عاـ )عاـ( 4664
  1 2 2 تحميميةغير عضكية ك كيمياء  )عاـ( 4662
  1 2 2 ضةريا )عاـ( 4661
  1 2 2 حيكاف عاـ )عاـ( 4664
  1 2 2 أساسيات األراضي )عاـ( 4665
464Arab  2 - 2 المغة العربية  

  17   اجمالى
 
 
 

 المستكل األكؿ 
 الفصؿ الدراسي الثاني
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 ت إنتاج نباتيأساسيا )عاـ( 4666
  1 2 2 كدكاجفأساسيات إنتاج حيكاني  )عاـ( 4667
  1 2 2 ية كاأللبافالصناعات الغذائأساسيات  )عاـ( 4668
مراض النبات )عاـ( 4669   1 2 2 أساسيات كقاية كا 
  1 2 2 أساسيات اقتصاد زراعي كمجتمع ريؼ )عاـ( 4646
464Egypt  2 - 2 الحضارة المصرية  
464Eng  2 - 2 ةالحديثة المغة االكربي  

  19   إجمالي 
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 برنامج األراضي والمياه -1
 

 المستكل الثاني الفصؿ الدراسي األكؿ
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 طبيعة أراضي ض رأ  2664
  1 2 2 كيمياء تحميمية أ ر ض 2662
  1 2 2 إنتاج محاصيؿ ـ ح ص 2661
  2 - 2 أخبلقيات كآداب المينة )عاـ( 2664
264Human  2 - 2 حقكؽ إنساف  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  19   اجمالى
 
 
 

 المستكل الثاني الفصؿ الدراسي الثاني
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 ةكحد

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 عبلقة األرض بالنبات كالماء أ ر ض 2665
  1 2 2 كيمياء األراضي أ ر ض 2666
  1 2 2 إنتاج بساتيف ب س ت 2667
262Human  2 - 2 أساليب التفكير العممي  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  17   إجمالي
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 المستكل الثاني المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرر كاحد فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 أراضى الدكؿ العربية أ ر ض 2668
  1 2 2 معالجة كتدكير المخمفات الزراعية أ ر ض 2669
  1 2 2 تحميؿ األراضي كالمياه كالنبات أ ر ض 2646
  1 2 2 أة الجيكلكجية لؤلراضيالنش أ ر ض 2644

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستكل الثانى المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار ثبلث مقررات فقط(

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي
)تماريف

) 
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 أساسيات  الكراثة كرث 2642
  1 2 2 عامةميكركبيكلكجيا  ـ م ؾ 2641
  1 2 2 الزراعات المحمية كالعضكية س ت ب 2644
  1 2 2 جيكلكجيا المياه جيكلكجيا عمكـ 2645
  1 2 2 اآلالت الزراعية ف دى  2646
  1 2 2 فسيكلكجي نبات  نباتعمكـ  2647
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 المستكل الثالث الفصؿ الدراسي األكؿ

 المقررات اإلجبارية
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 مكرفكلكجيا كتقسيـ األراضي أ ر ض 1664
  1 2 2 خصكبة األراضي أ ر ض 1662
  1 2 2 رم كصرؼ مزرعي أ ر ض 2626
164Human  2 - 2 البيئة كاالنساف  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  17   اجمالى
 
 
 
 
 
 

 المستكل الثالث الفصؿ الدراسي الثاني
 رات اإلجباريةالمقر 

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 استصبلح  كصيانة األراضي أ ر ض 1166
  1 2 2 غركيات كمعادف الطيف أ ر ض 1664
  2 2 4 كالمياه تطبيقات الحاسب اآللي في األراضي )عاـ( 1665
  2 - 2 لغة إنجميزية تخصصية )عاـ( 1666
162 Human 2 - 2 التنمية البشرية  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  18   اجمالى
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 المستكل الثالث المقررات االختيارية

 مف داخؿ البرنامج
 )اختيار مقرريف فقط(

 الرقـ
 الككدم

 عممي نظرم المقرر
 )تماريف(

 المتطمب كحدة
 السابؽ

  1 2 2 صخكر كمعادف أ ر ض 1667
  1 2 2 االحتياجات الغذائية كالمائية لمنبات  ض أ ر 1668
  1 2 2 كيمياء المادة العضكية في األراضي أ ر ض 1669
  1 2 2 تمكث األرض كالمياه كمعالجتو أ ر ض 1646
  1 2 2 رضية كالمائيةالمكارد األ أ ر ض 1644
  1 2 2 تكنكلكجيا إنتاج األسمدة العضكية كالحيكية أ ر ض 1642

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستكل الثالث المقررات االختيارية 
 مف خارج البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 إدارة األعماؿ المزرعية أ ؽ ت 2629
  1 2 2 تصميـ كتحميؿ التجارب ـ ح ص 2649

  1 2 2 ميكركبيكلكجيا األراضي ـ م ؾ 1641 
  1 2 2 جكيةرصاد أك  طبيعة جغرافيااداب  2647
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 المستكل الرابع الفصؿ الدراسي األكؿ
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 التصحر أ ر ض 4664
  1 2 2 أسمدة كتكنكلكجيا التسميد أ ر ض 2612

  1 2 2 ألراضي المستصمحةزراعة ا صـ ح  2466
  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  4 2 - بحث )عاـ( 4661
  19   إجمالي

 
 
 
 
 
 

 المستكل الرابع الفصؿ الدراسي الثاني
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تغذية نبات أ ر ض 1646
  1 2 2 أساسيات اإلرشاد الزراعي ش  إ ر 4268

  1 2 2 التسكيؽ الزراعي ا ؽ ت 1657
  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  18   إجمالي
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 المستكل الرابع المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامجاختيار ستة مقررات 

 فصؿ دراسي()اختيار ثبلثة مقررات فقط في كؿ 
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 الصحراكية تكنكلكجيا استصبلح األراضي أ ر ض 4664
  1 2 2 االستشعار عف بعد في الزراعةاستخداـ  أ ر ض 4665
  1 2 2 مصادر المياه كاإلحكاـ المائي أ ر ض 2616
  1 2 2 األراضي تقييـ أ ر ض 4666
  1 2 2 تنمية األراضي الصحراكية أ ر ض 4667
  1 2 2 الزراعات البلأرضية أ ر ض 4668
تغذية النبات في األراضي المتأثرة باألمبلح تحت نظـ  أ ر ض 4669

 الرم الحديث
2 2 1  

  1 2 2 كيمياء تحميؿ األجيزة أ ر ض 4646
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 برنامج اإلنتاج النباتي -2
 

 المستكل الثاني
 صؿ الدراسي األكؿالف

 المقررات اإلجبارية
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 إنتاج محاصيؿ  ـ ح ص 2661
  1 2 2 نباتات الزينةإنتاج  ب س ت 2648
  1 2 2 أساسيات الكراثة  ث ر ك 2642
  2 - 2 أخبلقيات كآداب المينة )عاـ( 2664
264 Human  2 - 2 نسافإحقكؽ  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  19   إجمالي
 
 
 
 

 المستكل الثاني 
 الفصؿ الدراسي الثاني
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تصميـ كتحميؿ التجارب ـ ح ص 2649
  1 2 2 إنتاج بساتيف س ت ب 2667
  1 2 2 عبلقة األرض بالنبات كالماء أ ر ض 2665
262 Human 2 - 2 أساليب التفكير العممي  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  17   إجمالي
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 المستكل الثاني المقررات االختيارية

 مف داخؿ البرنامج
 )اختيار مقرر كاحد فقط(

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 دةكح

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 إحصاء تطبيقي ـ ح ص 2626
  1 2 2 أسس تربية نبات ـ ح ص 2624
  1 2 2 تقسيـ محاصيؿ الحقؿ ـ ح ص 2622
  1 2 2 الزراعة العضكية كالحيكية في الحاصبلت البستانية ب س ت 2621
  1 2 2 تكاثر النباتات البستانية ب س ت 2624
  1 2 2 لكطف العربيالزراعة في ا ب س ت 2625
 
 
 
 
 
 

 المستكل الثانى المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار ثبلث مقررات فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 مزرعي رم كصرؼ ض رأ  6262
  1 2 2 تغذية إنساف أ غ ذ 2726
  1 2 2 كمنتجاتياتكنكلكجيا الحبكب  أ غ ذ 2826
  1 2 2 المزرعيةإدارة االعماؿ  ا ؽ ت 2926
  1 2 2 مصادر المياه كاإلحكاـ المائي أ ر ض 1626
  1 2 2 اآلالت الزراعية ىػ ف د 6426

  1 2 2 الحشرات االقتصادية كاآلفات الحيكانية ك ؽ م 2614
  1 2 2 أسمدة كتكنكلكجيا التسميد أ ر ض 2261
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 الثالمستكل الث
 الفصؿ الدراسي األكؿ
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تقاكم كفحص البذكر ـ ح ص 1644
  1 2 2 ةإنتاج فاكي تب س  1645
  1 2 2 تغذية نبات أ ر ض 1646
164Human  2 - 2 البيئة كاإلنساف  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 تيارماخ 

  17   اجمالى
 
 
 
 
 
 

 المستكل الثالث 
 الفصؿ الدراسي الثاني
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 إنتاج خضر تب س  1647
  1 2 2 أمراض نبات  أ ـ ر 4266

  2 2 4 نباتيتطبيقات الحاسب اآللي في اإلنتاج ال )عاـ( 1648
  2 - 2 لغة إنجميزية تخصصية )عاـ( 1666
162 Human 2 - 2 التنمية البشرية  

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  18   اجمالى
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 المستكل الثالث المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 متطمبال
 السابؽ

  1 2 2 بيئة المحاصيؿ الحقمية ـ ح ص 1649
  1 2 2 الحشائش كمكافحتيا ـ ح ص 1626
  1 2 2 إنتاج محاصيؿ األلياؼ ـ ح ص 1624
  1 2 2 االتجاىات الحديثة لتنمية المحاصيؿ البستانية ب س ت 1622
  1 2 2 فسيكلكجيا الحاصبلت البستانية ب س ت 1621
  1 2 2 اكؿ كتخزيف الحاصبلت البستانيةتد ب س ت 1624

 
 
 
 
 
 

 االختيارية  المقرراتالمستكل الثالث 
 مف خارج البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 ميكركبيكلكجيا إدارة المخمفات ؾ م ـ 5216
  1 2 2 اضىر استصبلح كصيانة األ أ ر ض 1166
  1 2 2 اإلرشاد الزراعي شإ ر  6162

  1 2 2 خصكبة األراضي أ ر ض 1662
  1 2 2 االحتياجات الغذائية كالمائية لمنبات أ ر ض 8616
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 المستكل الرابع 
 الفصؿ الدراسي األكؿ
 المقررات اإلجبارية

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي
)تماريف

) 
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 ية محاصيؿ بتر  ـ ح ص 4644
  1 2 2 تكنكلكجيا زراعة الفاكية في األراضي الصحراكية ت ب س 4642
  1 2 2 زراعة األنسجة النباتية ثك ر  4641

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 

  4 2 - بحث )عاـ( 4644
  19   اجمالى
 
 
 
 
 

 المستكل الرابع 
 لدراسي الثانيالفصؿ ا

 المقررات اإلجبارية
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 االتجاىات الحديثة في تربية المحاصيؿ ـ ح ص 2676
  1 2 2 تكنكلكجيا الزراعات المحمية في محاصيؿ الخضر ب س ت 4645
  1 2 2 نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ تب س  4646

  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2 اختيارم 
  1 2 2  اختيارم 

  18   إجمالي
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 برنامج اإلنتاج النباتي )محاصيؿ( -1

 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
 .لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج 

 المستكل الرابع 
 المقررات االختيارية

 جميعيا مف داخؿ البرنامج
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 التكثيؼ الزراعي كالتركيب المحصكلي ـ ح ص4647
  1 2 2 تسميد محاصيؿ الحقؿ ـ ح ص4648
  1 2 2 شرات كاإلمراضلمح المقاكمة تربية المحاصيؿ الحقمية ـ ح ص 1664
نتاج  ـ ح ص 4649   1 2 2 الحقمية المحاصيؿ تقاكمإكثار كا 

  1 2 2 محاصيؿ العمؼ كالمراعى ـ ح ص 9162
  1 2 2 زراعة االراضى المستصمحة ـ ح ص 2466
  1 2 2 الحشائش كالعبلقات الحيكية ـ ح ص 9626

  1 2 2 لممحاصيؿ الحقمية لزراعة العضكيةا ـ ح ص 4626
  1 2 2 محاصيؿ البقكؿ كالزيكت إنتاج ـ ح ص 4624
  1 2 2 تربية محاصيؿ الحبكب ـ ح ص 4622
  1 2 2 تحسيف المحاصيؿ تحت ظركؼ اإلجياد ـ ح ص 4621
  1 2 2 إنتاج محاصيؿ السكر كالمحاصيؿ غير التقميدية ـ ح ص 4624
  1 2 2 بيئة كفسيكلكجيا المحاصيؿ ـ ح ص 4625
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 ج اإلنتاج النباتي )بساتيف(برنام -2
 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
 .لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج 

 
 المستكل الرابع

 المقررات االختيارية
 جميعيا مف داخؿ البرنامج

 الرقـ
 الككدم

 نظرم رالمقر 
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 محاصيؿ الخضر تربية تب س  4626
  1 2 2 إنتاج الخضر الثانكية ب س ت 4627
  1 2 2 مكاصفات الجكدة في محاصيؿ الخضر ب س ت 1658
  1 2 2 فسيكلكجيا أشجار الفاكية ب س ت 4628
  1 2 2 النباتات الطبية كالعطرية ب س ت 1674
  1 2 2 الزىكر كنباتات الظؿ كالتنسيؽ الداخمي ب س ت 4629
  1 2 2 تنسيؽ الحدائؽ كالمدف ب س ت 4616
  1 2 2 منظمات النمك في الحاصبلت البستانية تب س  4614
  1 2 2 إنتاج الحاصبلت البستانية ب س ت 4612
  1 2 2 فسيكلكجي خضر ب س ت 4611
  1 2 2 صادمعامبلت ما بعد الح ب س ت 4614
  1 2 2 تربية نباتات الزينة ب س ت 4615
  1 2 2 فسيكلكجيا نباتات الزينة ب س ت 4616
  1 2 2 تنسيؽ الزىكر ب س ت 4617
  1 2 2 التقنية الحيكية في النباتات الطبية كالعظرية ب س ت 4618
  1 2 2 التقنية الحيكية في الفاكية ب س ت 4619
  1 2 2 ثمار الفاكيةفسيكلكجيا  س ت ب 4646
  1 2 2 الفكاكو غير التقميدية ب س ت 4644
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 برنامج االنتاج الحيوانى والدواجن -3
 

 
 
 

 المستكل الثانى
 المقررات االجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ك مح  2615 تغذية الحيكاف كالدكاجف 2 2 1 بقرار مجمس جامعة
 ك مح  2616 فسيكلكجى حيكانات المزرعة 2 2 1 
 ك ر ث 2617 كراثة حيكانية 2 2 1 
 Human 262 أساليب التفكير العممي 2 - 2 
  اختيارل  2 2 1 
  اختيارل  2 2 1 
 اجمالى   17 

 المستكل الثانى
 المقررات االجبارية
 فصؿ دراسى اكؿ

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ك مح  2611 تربية الحيكاف كالدكاجف 2 2 1 
 ك ر ث 2264 أساسيات كراثة 2 2 1 

 ذأ غ  2614 كيمياء حيكية زراعية 2 2 1 بقرار مجمس جامعة
 )عاـ( 2664 أخبلقيات كآداب المينة 2 - 2 
 human 264 نسافإحقكؽ  2 - 2 
  اختيارل  2 2 1 
  اختيارل  2 2 1 
 اجمالى   19 
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 المستكل الثانى
 المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 (اختيار مقرر كاحد فقط)
 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ح م ك 2618 نظـ االنتاج الحيكانى 2 2 1 
 ك ح م 2619 اليضـ كالتمثيؿ الغذائى فى الدكاجف 2 2 1 
 ح م ك 2646 اليضـ كالتمثيؿ الغذائي في الحيكانات المزرعية 2 2 1 

 
 
 
 

 المستكل الثاني
 المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار ثبلثة مقررات(
 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ك ؽ م 2644 مكافحة اآلفات الحشرية كالبيطرية 2 2 1 
 ـ ل ؾ 1264 ميكركبيكلكجيا عامة 2 2 1 
 ؽ ت ا 2642 ات إنتاج حيكاني كداجنيياقتصاد 2 2 1 
 ا ؿ ب 1264 تكنكلكجيا منتجات األلباف  2 2 1 
 ـ ح ص 4926 تصميـ كتحميؿ التجارب  2 2 1 
 بيطرم 2644 تشريح كىستكلكجى 2 2 1 
 ؽ ت ا 5264 إدارة مصانع كمزارع المبف 2 2 1 
 أ غ ذ 4626 كيمياء حيكية تمثيمية 2 2 1 
 جغرافيا آداب 4726 طبيعة كأرصاد جكية 2 2 1 
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 المستكل الثالث
 المقررات االجبارية
 فصؿ دراسي أكؿ

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ح م ك 1627 إنتاج األغناـ كالماعز 2 2 1 
 ح م ك 1628 دكاجفإنتاج كرعاية ال 2 2 1 
 ـ ح ص 1629 محاصيؿ العمؼ كالمراعي 2 2 1 
 Human 164 البيئة كاإلنساف 2 - 2 
  * اختيارل  2 2 1 
  * اختيارل  2 2 1 
 اجمالى   17 

 
 
 
 

 المستكل الثالث
 المقررات االجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 كدمالك

 ك مح  1616 رعاية الحيكانات المزرعية 2 2 1 
 ىػ ف د 1614 ىندسة مزارع االنتاج الحيكانى كالدكاجف 2 2 1 
 )عاـ( 1612 كالدكاجف ات حاسب الى فى االنتاج الحيكانيتطبيق 4 2 2 
 )عاـ( 1666 لغة إنجميزية تخصصية 2 - 2 
 Human 162 التنمية البشرية 2 - 2 
  تيارل * اخ 2 2 1 
  * اختيارل 2 2 1 
 اجمالى   18 
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 المستكل الثالث
 المقررات االختيارية
  مف داخؿ البرنامج

 (اختيار مقرريف فقط)
 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ك مح  1611 فسيكلكجيا التناسؿ كالتكاثر 2 2 1 
 ح م ك 1614 لحارةانتاج الدكاجف فى المناطؽ ا 2 2 1 
 ح م ك 1615 الغدد الصماءاألقممة ك فسيكلكجيا  2 2 1 
 ح م ك 1616 ميكنة كمباني اإلنتاج الحيكاني كالداجني 2 2 1 
 ح م ك 1617 االستزراع السمكي 2 2 1 

 
 
 
 
 
 
 

 المستكل الثالث
 المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج
 اختيار مقرريف فقط

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ك ؽ م 1618 مكافحة اآلفات في المزارع كالمراعي كالحظائر 2 2 1 
 ك ر ث 1916 التحسيف الكراثى لمحيكاف 2 2 1 
 ك ر ث 4616 كراثة مناعة 2 2 1 
 ا ؽ ت 1644 كالدكاجفاإلنتاج الحيكاني  الجدكل االقتصادية لمشركعات 2 2 1 
 بيطرل 1642 كالدكاجف أمراض الحيكاف 2 2 1 
 أ ر ض 2266 كيمياء تحميمية 2 2 1 
 ش ر إ 6162 زراعيالرشاد اإل 2 2 1 



 - 35 - 

 
 المستكل الرابع

 المقررات االجبارية
 فصؿ دراسى اكؿ

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 م ك ح 4642 المبفماشية المحـ ك انتاج  2 2 1 
 ح م ك 4641 عبلئؽ حيكاف تككيف 2 2 1 
 ح م ك 2658 تكنكلكجيا إنتاج الدكاجف 2 2 1 
  * اختيارل 2 2 1 
  * اختيارل 2 2 1 
  * اختيارم 2 2 1 
 )عاـ( 4644 بحث - 2 4 
 اجمالى     19 

 
 
 

 الرابعالمستكل 
  ةالمقررات اإلجباري
 فصؿ دراسى ثانى

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ح م ك 4645 رعاية ماشية المحـ كالمبف 2 2 1 
 ح م ك 4646 كالطيكر المائيةالرانب اانتاج  2 2 1 
 ا ؽ ت 4647 إدارة مزارع اإلنتاج الحيكاني 2 2 1 
  * اختيارل  2 2 1 
  * اختيارل 2 2 1 
   * اختيارل  2 2 1 
 إجمالي      18 
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 برنامج اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف )إنتاج دكاجف( -1
 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
 .لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج 
 

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ح م ك 4648 تصنيع اعبلؼ الدكاجف 2 2 1 
 ح م ك 4649 االدراة الفنية لمزراع الدكاجف 2 2 1 
 ح م ك 4656 منتجات الدكاجفكتداكؿ  إعداد 2 2 1 
 ح م ك 4654 إنتاج الركمى 2 2 1 
 ح م ك 4652 مقدمة فى تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية فى الدكاجف 2 2 1 
كثار األمياترعاية  2 2 1   ح م ك 4651 قطعاف كا 
 ح م ك 4654 معدات كأجيزة الدكاجف 2 2 1 
 ح م ك 4655 تصميـ كانشاء مزراع الدكاجف 2 2 1 
 ح م ك 4656 انتاج الحماـ كالسماف كالنعاـ 2 2 1 
 ح م ك 4657 فسيكلكجيا التناسؿ كاالتمقيح الصناعى فى الدكاجف 2 2 1 
 ح م ك 4658 ة كالفقسفسيكلكجيا الخصكب 2 2 1 
 ح م ك 4659 تفريخ كحضانة 2 2 1 
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 برنامج اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف )إنتاج حيكاني( -2
 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
 .لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج 
 

 المستكل الرابع المقررات االختيارية
 جميعيا مف داخؿ البرنامج

 المتطمب
 السابؽ

 كحدة
 عممي

 )تماريف(
 المقرر نظرم

 الرقـ
 الككدم

 ك مح  4666 تقنيات حيكية حيكانية 2 2 1 
 ك مح  4664 تغذية المجترات 2 2 1 
 ك مح  4662 تنشئة صغار المجترات 2 2 1 
 ك مح  4661 الصماء فسيكلكجيا الغدد 2 2 1 
 ك مح  4664 كالبيكلكجى فى االنتاج الحيكانى التحميؿ الكيميائى 2 2 1 
 ك مح  4665 سمككيات كحقكؽ الحيكاف 2 2 1 
 ك مح  4666 فسيكلكجيا االقممة 2 2 1 
 ك م ح 4667 اصطناعى كنقؿ االجنةتمقيح  2 2 1 
 ح ل ك 4668 فسيكلكجيا اليضـ فى المجترات 2 2 1 
 ك م ح 4669 طرؽ تربية الحيكاف 2 2 1 
 ك مح  4676 تكنكلكجيا انتاج المحـ 2 2 1 
 ك مح  4674 اج االبؿ كحيكانات الرككب كالعمؿانت 2 2 1 
 كح م  4672 صحة الحيكاف 2 2 1 



 - 31 - 

 برنامج علوم وتكنولوجيا األغذية -4
 

 المستكل الثاني
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 كيمياء حيكية زراعية غ ذ أ  2614
  1 2 2 تكنكلكجيا منتجات األلباف ا ؿ ب 2641
  1 2 2 الميكرك بيكلكجيا العامة ـ م ؾ 2641
  2 - 2 أخبلقيات كآداب المينة )عاـ( 2664
264 Human  2 - 2 نسافإحقكؽ  
  1 2 2 تيارل* اخ 
  1 2 2 * اختيارل 

  19   اجمالى
 
 
 

 المستكل الثاني
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 أسس حفظ أغذية غ ذأ  8426
  1 2 2 امبلت الحرارية لؤلغذية كاأللبافالمع أغذية 2649
  1 2 2 كيمياء عضكية كيمياء ـعمك  2656
262 Human 2 - 2 أساليب التفكير العممي  
  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 

  17    اجمالى
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 المستكل الثاني

 المقررات األختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرر كاحد فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 ابؽالس

  1 2 2 جيك تمكث الغذاء الكيماكم كالبكتريكل أ غ ذ 2654
  1 2 2 التقنية الحيكية في مجاؿ إنتاج المحكـ كاألغذية أ غ ذ 2652
  1 2 2 المكاد المضافة لؤلغذية كاأللباف أغذية 2651
  1 2 2 االتجاىات الحديثة لتصنيع األغذية كاأللباف أغذية 2654
 
 
 
 
 

 المستكل الثاني
 المقررات األختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار ثبلثة مقررات فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 إدارة مصانع كمزارع المبف ا ؽ ت 2645
  1 2 2 مكافحة آفات مصانع األغذية كاأللباف ك ؽ م 2655
  1 2 2 أساسيات الكراثة ك ر ث 2642
  1 2 2 إنتاج محاصيؿ السكر كالزيكت كاأللياؼ ـ ح ص 2656
  1 2 2 إنتاج حيكانات المحـ كالمبف ح م ك 2657
  1 2 2 تكنكلكجيا إنتاج الدكاجف ح م ك 2658
  1 2 2 متبقيات المبيدات فى األغذية كاأللباف مك ؽ  2659
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 المستكل الثالث
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى أكؿ

 ـالرق
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 كيمياء تحميؿ األغذية كاأللباف أغذية  1641
  1 2 2 ميكركبيكلكجيا األغذية كاأللباف أغذية 1644
  1 2 2 مراقبة جكدة كسبلمة األغذية كاأللباف أغذية 1645
164 Human 2 - 2 البيئة كاإلنساف  
  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 

  17   اجمالى
 
 
 
 
 

 المستكل الثالث
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 كيمياء حيكية تمثيمية أ غ ذ 2646
  1 2 2 ىندسة تصنيع األغذية كاأللباف أغذية 1646
 قرار مجمس كمية 2 2 4 طبيقات الحاسب فى تكنكلكجيا األغذية كاأللبافت )عاـ( 1647

  2 - 2 لغة إنجميزية تخصصية )عاـ( 1666
162 Human 2  2 التنمية البشرية  
  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 

  18   إجمالي
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 المستكل الثالث
 المقررات األختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 ف فقط()اختيار مقرري
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 الخضر كالفاكيةتصنيع تكنكلكجيا  أ غ ذ 1648
  1 2 2 تغذية إنساف أ غ ذ 2627
  1 2 2 تداكؿ المنتجات الغذائية كحماية الصحة العامة أ غ ذ 1649
  1 2 2 المبف السائؿ كمعامبلتو ؿ ب ا 1656
  1 2 2 التعبئة كالتغميؼ لؤلغذية كاأللباف أغذية 1654
  1 2 2 قكاعد الحجر الصحي كالزراعي لممنتجات الزراعية أغذية 1652
  1 2 2 المكاصفات القياسية لمغذاء في الببلد الحارة أغذية 1651
 

 المستكل الثالث
 المقررات األختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 اإلعبلف كتسكيؽ المنتجات الغذائية كاأللباف ا ؽ ت 1654
  1 2 2 آفات المخازف كالمجازر كالمصانع ك ؽ م 1655

  1 2 2 تداكؿ كتخزيف الحاصبلت البستانية ب س ت 4162
  1 2 2 الزراعيةالجدكل االقتصادية لممشركعات  ؽ ت ا 1656
  1 2 2 التسكيؽ الزراعي ؽ ت ا 1657

  1 2 2 كيمياء تحميمية ض ر أ 2266
  1 2 2 تصميـ كتحميؿ التجارب ـ ح ص 2649

  1 2 2 ميكركبيكلكجيا تطبيقية ـ م ؾ 4267
  1 2 2 مكاصفات الجكدة في محاصيؿ الخضر ب س ت 1658
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 المستكل الرابع
 المقررات األجبارية

 دراسى أكؿ فصؿ
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تكنكلكجيا الحبكب كمنتجاتيا أ غ ذ 2826
  1 2 2 تكنكلكجيا المحـك كاألغذية البحرية أ غ ذ 4671
  1 2 2 تكنكلكجيا الجبف كاأللباف المتخمرة ؿ ب ا 4674

  1 2 2 اختيارل * 
  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 

  4 2 - بحث )عاـ(  4675
  19    اجمالى

 
 
 

 المستكل الرابع
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تكنكلكجيا الزيكت كالدىكف أ غ ذ 4676
  1 2 2 ية كالمثمكجات القشديةتكنكلكجيا المنتجات الدىن ؿ ب ا 4677
  1 2 2 الشئكف الصحية لمصانع األلباف ؿ ب ا 4678

  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 

  18   اجمالى
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 برنامج عمـك كتكنكلكجيا األغذية )صناعات غذائية( -1
 لفرعي.لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص ا 
 .لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج 
 

 المستكل الرابع المقررات االختيارية
 جميعيا مف داخؿ البرنامج

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تحميؿ أغذية متقدـ أ غ ذ 4679
  1 2 2 ميكركبيكلكجيا أغذية متقدـ أ غ ذ 4686
  1 2 2 األنزيمات في التصنيع الغذائي أ غ ذ 4684
  1 2 2 زتكنكلكجيا  منتجات المخاب أ غ ذ 4682
  1 2 2 تكنكلكجيا السكر كالحمكم أ غ ذ 4681
  1 2 2 لشئكف الصحية في التصنيع الغذائيا أ غ ذ 4684
  1 2 2 لمصانع األغذيػػة اإلدارة الفنية أ غ ذ 4685
  1 2 2 التخمرات الحيكية في األغذية  أ غ ذ 4686
  1 2 2 اء البركتينات كاالنزيماتكيمي أ غ ذ 7826
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 برنامج عمـك كتكنكلكجيا األغذية )تكنكلكجبا األلباف( -2
 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
  البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج.لمتخصص العاـ في 
 

 المستكل الرابع المقررات االختيارية
 جميعيا مف داخؿ البرنامج

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 الخصائص الكظيفية لمككنات المبف ؿ با  4687
  1 2 2 نكلكجيا المنتجات المبنية الخاصةكت ؿ ب ا 4688
  1 2 2 كيمياء األلباف ؿ ب ا 4689
  1 2 2 ميكركبيكلكجيا منتجات األلباف ؿ ب ا 4696
  1 2 2 المجففةلكجيا األلباف المكثفة ك تكنك  ؿ ب ا 4694
  1 2 2 يف كتشريعات األلباف كمنتجاتػػياقكان ؿ ب ا 4692
  1 2 2 بف المطبكختكنكلكجيا الج ؿ با  4691
  1 2 2 اإلدارة الفنية لمصانع األلباف ؿ ب ا 4694
  1 2 2 مراقبة الجكدة في المنتجات المبنية ؿ ب ا 4695
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 النبات  وأمراض  برنامج وق اية   -5
 

 المستكل الثاني
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 حشرات اقتصادية )أ( ك ؽ م 2666
  1 2 2 أمراض نبات أ ـ ر 2664
  1 2 2 محاصيؿإنتاج  ـ ح ص 2661
  2 - 2 أخبلقيات كآداب المينة )عاـ( 2664
264 Human  2 - 2 نسافإحقكؽ  
  3 2 2 *اختيارم 
  3 2 2 *اختيارم 

  19   إجمالي
 
 
 

 المستكل الثاني
 اإلجباريةالمقررات 

 فصؿ دراسي ثاني
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 حيكاف زراعي م ك ؽ 2662
  1 2 2 الحشرات الطبية كالبيطرية مك ؽ  2661
  1 2 2 إنتاج بساتيف ب س ت 2667
262 Human 2 - 2 أساليب التفكير العممي  
  1 2 2 *اختيارم 
  1 2 2 يارم*اخت 

  17   إجمالي
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 المستكل الثاني

 المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرر كاحد فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 مبيدات آفات ك ؽ م 2664
  1 2 2 )أ( مكرفكلكجيا كتشريح حشرات ك ؽ م 2665
  1 2 2 ياء المبيداتكيم ك ؽ م 2666
  1 2 2 مسببات أمراض النبات أ ـ ر 2667
  1 2 2 أمراض نبات غير طفيمية أ ـ ر 2668
 
 
 
 
 

 المستكل الثاني
 المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار ثبلثة مقررات فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  3 2 2 كيمياء عضكية يمياءك عمكـ 5626
  3 2 2 أساسيات كراثة ك ر ث 4226
  1 2 2 الزراعات المحمية كالعضكية ب س ت 4264
  1 2 2 فسيكلكجي نبات نبات عمكـ 4726
  1 2 2 الحشائش كالعبلقات الحيكية ـ ح ص 6926
  1 2 2 كأرصاد جكية طبيعة اداب جغرافيا 4726
  1 2 2 يةاآلالت الزراع ىػ ف د 6264
  1 2 2 االتجاىات الحديثة في تربية المحاصيؿ ـ ح ص 7626
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 المستكل الثالث
 المقررات اإلجبارية
 فصؿ دراسي أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 اإلدارة المتكاممة لآلفات ك ؽ م 1659
  1 2 2 حشرات اقتصادية )ب( ك ؽ م 6616
  1 2 2 كاألمراض لمحشرات المقاكمة يؿ الحقميةتربية المحاص ـ ح ص 4616

164 Human 2 - 2 البيئة كاإلنساف  
  1 2 2 *اختيارم 
  1 2 2 *اختيارم 

  17   إجمالي
 
 
 

 

 المستكل الثالث
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي
)تماريف

) 
 كحدة

 طمبالمت
 السابؽ

  1 2 2 تربية النحؿ كديداف الحرير مك ؽ  1662
  1 2 2 راض نباتيةتشخيص أم أ ـ ر 2686
  2 2 4 تطبيقات الحاسب اآللي فى كقاية كأمراض النبات )عاـ( 1661
  2 - 2 لغة إنجميزية تخصصية )عاـ( 1666
162 Human 2 - 2 التنمية البشرية  
  1 2 2 *اختيارم 
  1 2 2 رم*اختيا 

  18   إجمالي
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 المستكل الثالث
 المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 مبيدات حشائش مؽ  ك 1664
  1 2 2 بيئة حشرات مك ؽ  1665
  1 2 2 فسيكلكجي حشرات )أ( مك ؽ  1666
  1 2 2 نيماتكدا كاكاركس ك ؽ م 1667
  1 2 2 التقنية الحيكية كتطبيقاتيا في كقاية النبات ك ؽ م 1668
  1 2 2 المقاكمة الحيكية ألمراض النبات أ ـ ر 1669
  1 2 2 أمراض الزراعات المحمية كالعضكية أ ـ ر 1676

 
 

  
 المستكل الثالث

 المقررات االختيارية
 مجمف خارج البرنا

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تغذية نبات أ ر ض 6164
  1 2 2 مزرعيةالعماؿ األإدارة  ؽ ت ا 2926
  1 2 2 النباتات الطبية كالعطرية ب س ت 4716
  1 2 2 تصميـ كتحميؿ تجػارب ـ ح ص 4926

  1 2 2 يات إدارة األعماؿ المزرعيةاقتصاد ا ؽ ت 1672
إدارة المشركعات الصغيرة في مجاؿ إنتاج  ا ؽ ت 1671

 العسؿ كالحرير
2 2 1  
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 المستكل الرابع

 المقررات اإلجبارية
 فصؿ دراسي أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 عمـ السمـك ك ؽ م 4696
  1 2 2 شرات كعبلقتيا باألمراض النباتيةالح ؽ مك  4697
  1 2 2 أمراض نبات فطرية أ ـ ر 4698

  1 2 2 *اختيارم 
  1 2 2 *اختيارم 
  1 2 2 *اختيارم 

  4 2 - بحث  )عاـ( 4699
  19   اجمالى

 
 

 المستكل الرابع
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 مكافحة حيكية ك ؽ م 4466
  1 2 2 آفات المصانع كالمكاد المخزكنة ك ؽ م 4464
  1 2 2 أمراض نبات بكتيرية أ ـ ر 4462

  3 2 2 *اختيارم 
  3 2 2 *اختيارم 
  3 2 2 *اختيارم 

  18   إجمالي
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 (برنامج كقاية كأمراض النبات )حشرات -1

 لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي. -
 لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج. -

 
 المستكل الرابع المقررات االختيارية

 جميعيا مف داخؿ البرنامج
 
 

 المقررات االختيارية )اربعة مقررات(

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 آفات الزراعات المحمية كالعضكية ك ؽ م 4461
  1 2 2 آفات نباتات الزينة كالنباتات الطبية كالعطرية ك ؽ م 4464
  1 2 2 كالحريركدكدة القز آفات كأمراض النحؿ  ك ؽ م 4465

  1 2 2 اء الحيكيةتكنكلكجيا إنتاج األعد ك ؽ م 2268
  1 2 2 تصنيؼ الحشرات ك ؽ م 4466
  1 2 2 آفات حيكانية فقارية ك ؽ م 4467

  1 2 2 مكافحة آفات مصانع األغذية كاأللباف ك ؽ م 5265
  1 2 2 مكافحة آفات الصحة العامة ك ؽ م 4468
  1 2 2 تكنكلكجيا إنتاج الحرير ك ؽ م 4469
  1 2 2 )ب( فسيكلكجي حشرات ك ؽ م 4446
  1 2 2 )ب( مكرفكلكجيا كتشريح الحشرات ك ؽ م 4444
  1 2 2 مكافحة آفات الحبكب المخزكنة ك ؽ م 4442
  1 2 2 حشريةكيمياء حيكية  ك ؽ م 4441

 



 - 51 - 

  
 برنامج كقاية كأمراض النبات )مبيدات( -2

 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
 ص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج.لمتخص 

 
 المستكل الرابع المقررات االختيارية

 جميعيا مف داخؿ البرنامج
 الرقـ
 الككدم

 عممي نظرم المقرر
 )تماريف(

 المتطمب كحدة
 السابؽ

  1 2 2 كيمياء تحميؿ المبيدات ك ؽ م 4444
  1 2 2 متبقيات المبيدات في أألغذية كاأللباف ك ؽ م 5926

  1 2 2 المبيدات ك تمكث البيئة ك ؽ م 4445
  1 2 2 مبيدات فطر كحشائش ك ؽ م 4446
  1 2 2 المبيدات الحشرية المتخصصة ك ؽ م 4447
  1 2 2 التقييـ الحيكم لممبيدات ك ؽ م 4448
  1 2 2 تقييـ منافع كمخاطر المبيدات ك ؽ م 4449
  1 2 2 السمية النباتية ك ؽ م 4426
  1 2 2 مستحضرات المبيدات ك ؽ م 4424
  1 2 2 إدارة مقاكمو اآلفات ك ؽ م 4422
  1 2 2 إدارة مبيدات ك ؽ م 4421
  1 2 2 االتجاىات الحديثة في مكافحة اآلفات ك ؽ م 4424
  1 2 2 مقاكمة الحشرات لممبيدات ك ؽ م 4425
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 مراض نبات(أكقاية كأمراض النبات )برنامج  -3
 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
 .لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج 

 
 المستكل الرابع المقررات االختيارية

 جميعيا مف داخؿ البرنامج
 الرقـ
 الككدم

 عممي نظرم المقرر
 )تماريف(

 المتطمب كحدة
 السابؽ

  1 2 2 يكلكجيا الفطريات الممرضة لمنباتفس أ ـ ر 4426
  1 2 2 عمـ أكبئػػػػة أمراض النبات أ ـ ر 4427
  1 2 2 أمراض محاصيؿ الحقؿ أ ـ ر 4428
  1 2 2 أمراض ما بعد الحصاد أ ـ ر 4429
  1 2 2 نباتيةأسس مكافحة األمراض ال أ ـ ر 4416
  1 2 2 أمراض الخضر كالزينة أ ـ ر 4414
  1 2 2 أمراض تقاكم ـ ر أ 4412
  1 2 2 ىستكباثكلكجى أ ـ ر 4411
  1 2 2 أمراض الفاكية أ ـ ر 4414
  1 2 2 امرض النبات النيماتكدية أ ـ ر 4415
  1 2 2 كشبو فيركسية ةأمراض فيركسي أ ـ ر 4416
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 لحيويةنولوجيا ابرنامج التك -6
 

 المستكل الثاني
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 ميكركبيكلكجيا عامة ؾ مـ  4126 
  1 2 2 أساسيات الكراثة ك ر ث 4226
  1 2 2 كيمياء حيكية زراعية أ غ ذ 2614 

  2 - 2 يات كآداب المينةأخبلق )عاـ( 2664
264Human  2 - 2 حقكؽ إنساف  
  1 2 2 * اختيارم 
  1 2 2 * اختيارل 

  19   اجمالى
 

 
 المستكل الثاني
 المقررات اإلجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 الزراعة الحيكية ؾ مـ  2674
  1 2 2 تقنيات ميكركبيكلكجية م ؾ ـ 2672
  1 2 2 كراثة جزيئية  ك ر ث 2671
262Human  2 - 2 أساليب التفكير العممي  

  1 2 2 اختيارل  * 
  1 2 2 اختيارل * 

  17   إجمالي
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 المستكل الثاني

 المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرر كاحد فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم مقررال
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 ميكركبيكلكجيا تطبيقية ؾ مـ  4267
  1 2 2 كراثة كيماكية حيكية ك ر ث 2675
  1 2 2 استخداـ البيكلكجيا الجزئية في مكافحة اآلفات ث ر ك 2676
  1 2 2 تقنيات التكنكلكجيا الحيكية تكنكلكجي 2677

 
 
 
 
 

 المستكل الثاني
 المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار ثبلث مقررات فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 كيمياء البركتينات كاألنزيمات أ غ ذ 2678
  1 2 2 تربية كتحسيف المحاصيؿ البستانية ب س ت 2679
  1 2 2 تربية الحيكاف كالدكاجف ك مح  2611
  1 2 2 كلكجيا الحبكب كمنتجاتياتكن أ غ ذ 2628
  1 2 2 تشخيص أمراض نباتية أ ـ ر 2686
  1 2 2 المبيدات الحيكية مك ؽ  2684
  1 2 2 تكنكلكجيا إنتاج األعداء الحيكية ك ؽ م 2682
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 المستكل الثالث
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 الفيركلكجى ؾ مـ  1674
  1 2 2 كنكلكجيا نقؿ الجينات كتطبيقاتيات ك ر ث 1675
  1 2 2 كراثة مناعة ك ر ث 1646
164Human  2 - 2 البيئة كانساف  
  1 2 2 اختيارل * 
  1 2 2 اختيارل*  

  17   اجمالى
 
 

 المستكل الثالث
 ت األجباريةالمقررا

 المقررات األجبارية
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 الميكركبيكلكجيا الزراعية  ـ م ؾ 1676
  1 2 2 زراعة األنسجة كالتكنكلكجيا الحيكية ث ر ك 1677
  2 2 4 تطبيقات الحاسب اآللي في التكنكلكجيا الحيكية )عاـ( 1678
  2 - 2 لغة إنجميزية تخصصية )عاـ( 1666
162 Human 2 - 2 التنمية البشرية  

  1 2 2 اختيارل  * 
  1 2 2 اختيارل * 

  18   اجمالى
 
 
 



 - 56 - 

 المستكل الثالث
 المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 بؽالسا

  1 2 2 فيركس الكائنات الحية الدقيقة ؾ م ـ 1679
  1 2 2 ميكركبيكلكجيا األسمدة الحيكية ؾ مـ  1686
  1 2 2 اإلحصاء البيكلكجي ـ م ؾ 1684
  1 2 2 كراثة سيتكلكجية ك ر ث 1682
  1 2 2 تجاىات الحديثة في إنتاج الطفراتاال ك ر ث 1681
  1 2 2 حيكافالتحسيف الكراثى لم ك ر ث 1619
 

 
 

 المستكل الثالث
 المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

نتاج البذكر ـ ح ص 1684   1 2 2 تكنكلكجيا إكثار كا 
  1 2 2 ل االقتصادية لممشركعات الزراعيةالجدك  ؽ ت ا 1656
  1 2 2 كيمياء حيكية تمثيمية أ غ ذ 6462

  1 2 2 فسيكلكجيا محاصيؿ الحقؿ ـ ح  ص 1685
  1 2 2 تصميـ كتحميؿ التجارب ـ ح ص 4926

  1 2 2 الكيمياء الحيكية الزراعية لمحشرات ك ؽ م 1686
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 المستكل الرابع
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 يعمم

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تخمرات ميكركبية م ؾ ـ 4417
  1 2 2 كراثة كائنات دقيقة ك ر ث 4418
  1 2 2 جينكميا ك ر ث 4419

  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 

  4 2 - بحث  (عاـ) 4446
  19   اجمالى

 
 

 المستكل الرابع
 جباريةالمقررات األ

 فصؿ دراسى ثانى
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 فيركسات النبات م ؾ ـ 4444
  1 2 2 ىندسة كراثية ك ر ث 4442
  1 2 2 أخبلقيات اليندسة الكراثيةاألماف الحيكل ك  ك ر ث 4441

  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 * اختيارل 
  1 2 2 ل* اختيار  

  18   اجمالى
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 برنامج التكنكلكجبا الحيكية الزراعية )ميكركبيكلكجيا( -1

 .لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي 
 لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج. 

 
 االختياريةالمستكل الرابع المقررات 

 جميعيا مف داخؿ البرنامج
 الرقـ
 الككدم

 عممي نظرم المقرر
 )تماريف(

 المتطمب كحدة
 السابؽ

  1 2 2 تقسيـ بكتريػػػا ـ م ؾ 4444
  1 2 2 ميكركبيكلكجيا طبية ـ م ؾ 4445
  1 2 2 فساد كتسممات األغذية ـ م ؾ 4446
  1 2 2 فسيكلكجيا الفطر كالطحالب ـ م ؾ 4447
  1 2 2 فسيكلكجى بكتريا ـ م ؾ 4448
  1 2 2 سيركلكجى كمناعة ـ م ؾ 4449
  1 2 2 ممكثات البيئة كمعالجتيا بيكلكجيا ـ م ؾ 4456

  1 2 2 ميكركبيكلكجيا األراضى ـ م ؾ 1164
  1 2 2 ميكركبيكلكجيا إدارة المخمفات ـ م ؾ 5216

  1 2 2 كيمياء الفيركسات ؾ مـ  4454
  1 2 2 كتينكميستاتأ ؾ مـ  4452
  1 2 2 الميكركبات المنتجة لممضادات الحيكية ؾ مـ  4451
  1 2 2 فيركس الفقاريات كالبل فقاريات ـ م ؾ 4454
  1 2 2 ميكركبيكلكجيا معالجة المياه ـ م ؾ 4455
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 برنامج التكنكلكجبا الحيكية الزراعية )كراثة( -2
 قررات مف مقررات التخصص الفرعي.لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة م 
 لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج. 

 
 المستكل الرابع المقررات االختيارية

 جميعيا مف داخؿ البرنامج
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 ء كراثىأحصا ك ر ث 4456
  1 2 2 الجزيئية لئلجياد البيئي كالحيكمالكراثة  ك ر ث 4457
  1 2 2 حفظ األصكؿ الكراثية كبنكؾ الجينات ك ر ث 4458
  1 2 2 كراثة كمية ك ر ث 4459
  1 2 2 كراثة عشائر ك ر ث 4466
  1 2 2 كراثة األسماؾ ك ر ث 4464
  1 2 2 كراثة النبات كالحيكاف ك ر ث 4462
  1 2 2 المعمكماتية الحيكية ك ر ث 4461
  1 2 2 كراثة تككينية ك ر ث 4464
  1 2 2 كراثة إنساف ك ر ث 4465
  1 2 2 كراثة سيتكببلزمية ك ر ث 4466
  1 2 2 دراسات خاصة ك ر ث 4467
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 61 - 

 االجتماعية  و برنامج العلوم االقتصادية   -7
 

 المستكل الثاني
 األجباريةالمقررات 

 فصؿ دراسى أكؿ
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 نظرية اقتصادية ؽ ت ا 2681
  1 2 2 أساسيات اإلرشاد الزراعي رش إ 2684
  1 2 2 ؿإنتاج محاصي ـ ح ص 2661
  2 - 2 أخبلقيات كآداب المينة )عاـ( 2664
201 Human  2 - 2 نسافإحقكؽ  

  1 2 2 * اختيارم  
  1 2 2 * اختيارم 

  19   إجمالي
 
 
 

 المستكل الثاني
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 أساسيات اإلحصاء االقتصادم ؽ ت ا 2685
  1 2 2 التنمية الريفية ش إ ر 2686

  1 2 2 إنتاج بساتيف ب س ت 7266
262 Human 2 - 2 أساليب التفكير العممي  

  1 2 2 * اختيارم  
  1 2 2 * اختيارم 

  17   إجمالي
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 المستكل الثاني
 المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 فقط( ر كاحد)اختيار مقر 
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 بؽالسا

  1 2 2 مكارد اقتصادية ا ؽ ت 2687
  1 2 2 اقتصاديات البيئة الزراعية ا ؽ ت 2688
  1 2 2 الطرؽ كالمعينات اإلرشادية ش إ ر 2689
  1 2 2 أساليب االتصاؿ اإلرشادية ر ش إ 2696
 
 
 
 
 

 المستكل الثاني
 المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 )اختيار ثبلث مقررات فقط(
 لرقـا

 الككدم
 نظرم المقرر

 عممي
 )تماريف(

 كحدة
 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تكنكلكجيا إنتاج الدكاجف ح م ك 2658
  1 2 2 اآلالت الزراعية ىػ ف د 2646

  1 2 2 أسس حفظ أغذية أ غ ذ 8426
  1 2 2 لبافاألتكنكلكجيا منتجات  أ غ ذ 4126

  1 2 2 إنشاء مناحؿ مك ؽ  2694
  1 2 2 (أ) حشرات اقتصادية مك ؽ  6626

  1 2 2 محاسبة زراعية تجارة 2692
  1 2 2 مكافحة آفات زراعية ك ؽ م 2691
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 المستكل الثالث 
 المقررات اإلجبارية
 فصؿ دراسي أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 إدارة األعماؿ المزرعية ؽ ت ا 2926
  1 2 2 تحميؿ اقتصادم ؽ ت ا 1687
  1 2 2 عمـ االجتماع كاالجتماع الريفي ش إ ر 1688
164 Human 2 - 2 البيئة كاإلنساف  

  1 2 2 * اختيارم  
  3 2 2 * اختيارم 

  17   إجمالي
 
 
 

 المستكل الثالث 
 المقررات اإلجبارية
 فصؿ دراسي ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي
 ف()تماري

 كحدة
 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 التنمية االقتصادية الزراعية ا ؽ ت 1689
  1 2 2 إستراتيجية اإلقناع كاالتصاؿ إ ر ش 1696
تطبيقػات الحاسػػب اآللػي فػػي العمػـك االقتصػػادية  )عاـ( 1694

 كاالجتماعية
4 2 2  

  2 - 2 لغة إنجميزية تخصصية )عاـ( 1666
162Human  2 - 2 التنمية البشرية  

  1 2 2 * اختيارم  
  1 2 2 * اختيارم 

  18   إجمالي



 - 63 - 

 
 المستكل الثالث

 المقررات االختيارية
 مف داخؿ البرنامج

 )اختيار مقرريف فقط(
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 تحميؿ األسعار المزرعية ا ؽ ت 1692
  1 2 2 لمكارد البشريةإدارة ا ا ؽ ت 1691
  1 2 2 اقتصاديات مكافحة اآلفات ا ؽ ت 1694
  1 2 2 بناء البرامج اإلرشادية إ ر ش 1695
  1 2 2 المشكبلت االجتماعية بالريؼ إ ر ش 1696
  1 2 2 تعميـ الكبار الزراعة إ ر ش 1697

 
 
 
 
 
 

 المستكل الثالث
 المقررات االختيارية
 مف خارج البرنامج

 يار مقرريف فقط()اخت
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 النباتات الطبية كالعطرية ب س ت 1674
  1 2 2 تخزيف الحاصبلت البستانيةتداكؿ ك  ب س ت 4162
  1 2 2 استصبلح كصيانة األراضي أ ر ض 1166
  1 2 2 إنتاج االغناـ كالماعز ح م ك 2716
  1 2 2 (ب) حشرات اقتصادية ك ؽ م 6661
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 المستكل الرابع
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى أكؿ

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 الجدكل االقتصادية لممشركعات الزراعية ؽ ت ا 6516
  1 2 2 نظرية تبنى األفكار المستحدثة ر ش إ 4468
  1 2 2 اإلحصاء االجتماعي إ ر ش 4469

  1 2 2 * اختيارم 
  1 2 2 * اختيارم 
  1 2 2 * اختيارم 

  4 2 - بحث  )عاـ( 4476
  19   إجمالي
 
 

 المستكل الرابع
 المقررات األجبارية
 فصؿ دراسى ثانى

 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 عات ريفية صغيرةمشرك  ا ؽ ت 4474
  1 2 2 التسكيؽ الزراعي ا ؽ ت 5716

  1 2 2 تخطيط كتقييـ البرامج اإلرشادية إ ر ش 4472
  1 2 2 * اختيارم 
  1 2 2 * اختيارم 
  1 2 2 * اختيارم 

  18   إجمالي
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 (اقتصاد زراعي) العمـك االقتصادية كاالجتماعيةبرنامج  -1

 اختيار ستة مقررات مف مقررات التخصص الفرعي. لمتخصص الفرعي يتـ 
 .لمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع التخصص في البرنامج 

 
 المستكل الرابع المقررات االختيارية

 جميعيا مف داخؿ البرنامج
 الرقـ
 الككدم

 نظرم المقرر
 عممي

 )تماريف(
 كحدة

 المتطمب
 السابؽ

  1 2 2 زراعيةالتكاليؼ تحميؿ ال ؽ تا  4471
  1 2 2 إحصاء عينات ؽ تا  4474
  1 2 2 الزراعية لمشركعاتتقييـ ا ؽ ت ا 4475
  1 2 2 اقتصاد إنتاج ؽ ت ا 4476
  1 2 2 اقتصاد زراعي ؽ ت ا 4477
  1 2 2 اقتصاد قياسي ا ؽ ت 4478
  1 2 2 نقكد كبنكؾ ؽ ت ا 4479
  1 2 2 يؿ زراعيتمك  ا ؽ ت 4486
  1 2 2 تجارة دكلية كتكتبلت ؽ ت ا 4484
  1 2 2 "مسالؾ كأسكاؽ"تسكيؽ  ؽ ت ا 4482
  1 2 2 إدارة مؤسسات زراعية ا ؽ ت 4481
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 (كتنمية ريفية زراعياالقتصادية كاالجتماعية )إرشاد عمـك برنامج ال -2
 ات التخصص الفرعيمقررات مف مقرر  لمتخصص الفرعي يتـ اختيار ستة 
 تخصص في البرنامجلمتخصص العاـ في البرنامج يحؽ لمطالب اختيار ستة مقررات مختمفة مف فركع ال 

 

 المستكل الرابع المقررات االختيارية
 جميعيا مف داخؿ البرنامج

 الرقـ
 الككدم

 عممي نظرم المقرر
 )تماريف(

 المتطمب كحدة
 السابؽ

  1 2 2 االجتماعيةالمؤسسات كالمنظمات  إ ر ش 4484
  1 2 2 التأثير السيككلكجي لئلعبلـ الريفي إ ر ش 4485
  1 2 2 أساسيات التدريب إ ر ش 4486
  1 2 2 التقييـ االجتماعي لممشركعات إ ر ش 4487
  1 2 2 التخطيط االجتماعي في الريؼ إ ر ش 4488
  1 2 2 األسرة الريفية إ ر ش 4489
  1 2 2 كديناميكيات الجماعة قيادة ريفية إ ر ش 4496
  1 2 2 مبادئ التصكير اإلرشادم إ ر ش 4494
  1 2 2 تحميؿ المضمكف في البرامج اإلعبلمية الريفية إ ر ش 4492
  1 2 2 الصحافة كاإلعبلـ الزراعي إ ر ش 4491
  1 2 2 تخطيط كتقييـ البرامج اإلعبلمية الريفية إ ر ش 4494
  1 2 2 ريفي التميفزيكنياإلرشاد ال إ ر ش 4495
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 جميع البرامجلالجامعة األجبارية العامة  مقررات
 

 المقرر الرقـ الككدم المقرر الرقـ الككدم
464Arab.  464 المغة العربيةEgypt  الحضارة المصرية 
464 Eng.  264 ةالحديث ةالمغة االكربيHuman  حقكؽ إنساف 
262Human  164 أساليب التفكير العمميHuman  البيئة كاالنساف 
162 Human التنمية البشرية   

101. Arab المغة العربية 

الجممة  –الجممة االسمية  –عبلمات االعراب األصمية كالفرعية  –أكال النحك: الكبلـ كما يتألؼ منو 
: قصيدة أدبية مثؿ نماذج - العكامؿ المؤثرة فى األدب –دبى : عناصر العمؿ األثانيا: األدب كالتعبير -الفعمية 

 - قصيدة حافظ ابراىيـ )المغة العربية بتنعي حظيا بيف اىميا( -قصيد الكادع  -النابغة الذبياني في األعتذار 
الكتابة  –ذكر انكاعو نماذج عمي األساليب المختمفة ثالثان: الببلغة كاإلمبلء كاالخطاء الشائعة: تعريؼ االسمكب ك 

 عبلمات الترقيـ.قكاعد اإلمبلء ك  –شائعة خطاء الاأل –سماتيا الصحيحة ك 

101Egypt  الحضارة المصرية 

 –الكحدة التاريخية بيف الشماؿ كالجنكب  –مظاىر الحضارة فى عصكر ما قبؿ التاريخ  –معنى الحضارة 
نظاـ الحكـ كاإلدارة خبلؿ  –نظاـ الحكـ كاإلدارة مف عصر األسرات المبكر إلى نياية عصر الدكلة القديمة 

طبقات المجتمع المصرل فى  –نظاـ الحكـ كاإلدارة خبلؿ عصر الدكلة الحديثة  –صر الدكلة الكسطى ع
ظيكر  –طبقات المجتمع المصرل فى العصر الركمانى  –السياسة االقتصادية لمبطالمة  –العصر البطممى 

الفسطاط عاصمة  –الحضارل االسبلـ كالمتغير  –تطكر الحياة السياسية كالمغكية  –المسيحية بمصر كانتشارىا 
 –الحياة العممية بمصر االسبلمية  –الحياة االقتصادية بمصر االسبلمية  –العرب كاألقباط  –مصر االسبلمية 

تطكر  –التطكر الحضارل لمصر فى الحقبة الحديثة كالمعاصرة  –بعض المظاىر الحضارية بمصر االسبلمية 
األكضاع االقتصادية فى خمفاء عيد محمد  –ى عيد محمد عمى التطكر االقتصادل ف –نظـ الحكـ كاإلدارة 

يكليك كالتنمية  21ثكرة  –األكضاع االقتصادية فى عيد االحتبلؿ  –قناة السكيس كآثارىا االقتصادية  –عمى 
 .صرل فى الحقبة الحديثة كالمعاصرةالجيش الم –االقتصادية 

101. Eng المغة األكربية الحديثة 

عمى نصكص بالمغة االنجميزية يتدرب عمييا الطالب كيجيب عمى أسئمة نحكية كلغكية  يحتكل ىذا المقرر
خاصة بيذه النصكص كما يتدرب الطالب ايضا فى ىذا المقرر عمى قكاعد المغة االنجميزية كعمى الكتابة فى 

 مة مف االنجميزية لمعربية كالعكس.عمى الترج مكضكعات متنكعة كيتدرب أيضان 
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201 Human نسافإ حقكؽ 
 –المصادر الدكلية( مصادر حقكؽ االنساف )  –كاىميتو بياف مفيكـ حقكؽ االنساف كمحتكيات المقرر 

حقكؽ  –آليات الحماية االقميمة كالكطنية  –الدكلية( آليات حقكؽ االنساف ) –كالكطنية المصادر االقميمية 
 مناقشات حكؿ المنيج. –بعض الحقكؽ التى كفميا االسبلـ  –االنساف فى االسبلـ كخصائصيا 

202 Human اسايب التفكير العممى 
خصائص  –خصمئص التفكير العممى  –العبلقة بيف العمـ كالفمسفة –تعريؼ الفمسفة  –تعريؼ العمـ 

كيفية عمؿ البحث العممى  -مناىج البحث العممى  –اخبلقيات العمـ  –سمات الركح العممية  –التفكير الفمسفى 
 العممى ككيفية التغمب عمييا.معكقات التفكير -

301 Human البيئة كاالنساف 
التمكث تمكث اليكاء بالضجيج ) –البيئى  التمكث :االنساف كالبيئة –البيئة : المفيـك كالنظـ كاالنكاع 

تمكث  –تمكث مياه البحار كالمحيطات بالمكاد النفطية  –تمكث المياه العذبة  –التغيرات المناخية  –الضكضائى( 
مفاىيـ  -التطبيقات البيئية الميدانية –الكعى البيئى  –تمكث سطح االرض بالمخمفات الصمبة  –ربة الزراعى الت

 بيئية.

302 Human التنمية البشرية 
مفاىيـ التنمية  –كظيفة المكارد البشرية  –تطكر ادارة المكارد البشرية  –ماىية المكارد البشرية  –مقدمة 

قياس آثار التنمية البشرية  –مشاكؿ التنمية البشرية التى تكاجو الدكؿ النامية  -البشرية مداخؿ التنمية  -البشرية 
تخطيط القكل العاممة فى  -خطط التنمية االقتصادية كتقييميا -الحمكؿ البلزمة لحؿ مشكبلت التنمية البشرية –

 ية.برامج تدريب العمالة البشر  –البطالة فى القطاع الزراعى  –القطاع الزراعى 
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 جميع البرامجلمقررات الكمية األجبارية العامة 
 

 المقرر الرقـ الككدم المقرر الرقـ الككدم
 كيمياء غير عضكية كتحميمية )عاـ( 4662 نبات عاـ )عاـ( 4664
 حيكاف عاـ )عاـ( 4664 رياضة )عاـ( 4661
 تخصصيةلغة إنجميزية  )عاـ(  1666 أخبلقيات كآداب المينة )عاـ( 2664

  نبات عاـ)عاـ(  1001
 –تحكرات األعضاء النباتية  –أنكاتع الجذكر كالسكؽ كاألكراؽ كالبراعـ كاألزىار  –مكرفكلكجيا نبات كامؿ 

 -أنكاع الخبليا كاألنسجة  –تية الخمية النبا –اإلنبات  –التمقيح كاإلخصاب كعقد الثمار  –مكرفكلكجيا األزىار 
 .يةء النباتية المختمفة مف ذات الفمقة كالفمقتيف كتقسيـ المممكة النباتالتركيب التشريحى لؤلعضا

 كيمياء غير عضكية كتحميمية)عاـ(  1002
التركيب  –خكاص المعادف  –دراسة القكانيف الكيماكية األكلية العامة فى الكيمياء غير العضكية كالتحميمية 

 –نظرية التكافؤ  –خكاص الغازات كالمحاليؿ  –اكية أنكاع الركابط الكيم –الكيماكل لمعناصر غير العضكية 
ميؿ الكصفى لممركبات الكشؼ عف العناصر المختمفة فى المركبات غير العضكبة كالتح –التحميؿ الكيربائى 

 .غير العضكية

 رياضة)عاـ(  1003
 ىندسة تحميمية  –المصفكفات الجبرية  –تفاضؿ كتكامؿ 

 حيكاف عاـ)عاـ(  1004
 –االنقساـ بأنكاعو  –الخمية  –البركتكببلـز  –حيكاف بالعمـك الزراعية كالبيطرية كالطبية عبلقة عمـ ال

 –القكاقع  –دراسة عف الحيكانات التى ليا عبلقة بالزراعة مثؿ القكارض كالطيكر  –تقسيـ المممكة الحيكانية 
 .األعصاب –ائى التمثيؿ الغذ –يضـ ال –دراسة بعض مبادئ ىستكلكجيا الحيكاف  –اتكدا ميالن

 )عاـ( أخبلقيات كآداب المينة 2004
الضكابط كالشركط االخبلقية لعمؿ الميندس  –تعريؼ المينة كمعاييرىا  –تعريؼ اخبلقيات المينة 

 –اخبلقيات المدير –اخبلقيات القائد  -القيادة كاخبلقياتيا –الفرؽ بيف االخبلؽ كاالخبلقيات  –الزراعى 
 ميثاؽ شرؼ لمميف الزراعية. –المسئكلية االخبلقية 

 )عاـ( لغة إنجميزية تخصصية 3006
The parts of plant and their function 
Plants organization. 
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The orgin and composition of soil. 
Agriculture extension. 
Princiles of food processing. 
The control of weeds and plant diseases. 
Animal husbandry. 
Genetic engineerin. 
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 األراضي كالمياهعمـك مقررات قسـ 
 

 المقرر الرقـ الككدم المقرر رقـ الككدمال
 طبيعة أراضي أ ر ض 2664 أساسيات األراضي )عاـ( 4665

 عبلقة األرض بالنبات كالماء أ ر ض 2665 كيمياء تحميمية ر ض أ 2266
 عاـتدريب صيفي  اـ()ع ........ كيمياء األراضي  أ ر ض 2666
 معالجة كتدكير المخمفات الزراعية أ ر ض 2646 أراضى الدكؿ العربية أ ر ض 2669
 النشأة الجيكلكجية لؤلراضي أ ر ض 2642 تحميؿ األراضي كالمياه كالنبات أ ر ض 2644
 مصادر المياه كاإلحكاـ المائي أ ر ض 6261 رم كصرؼ مزرعي أ ر ض 2626

 مكرفكلكجيا كتقسيـ األراضي أ ر ض 1664 كتكنكلكجيا التسميد أسمدة أ ر ض 2261
 كصيانة األراضي استصبلح أ ر ض 1661 خصكبة األراضي أ ر ض 1662
 كالمياه تطبيقات الحاسب اآللي في األراضي )عاـ( 1665 غركيات كمعادف الطيف أ ر ض 1664
 صخكر كمعادف أ ر ض 1667 ميداني تدريب صيفي )عاـ( .......
 كيمياء المادة العضكية في األراضي أ ر ض 1669 االحتياجات الغذائية كالمائية لمنبات أ ر ض 1668
 المكارد األرضية كالمائية أ ر ض 1644 تمكث األرض كالمياه كمعالجتو أ ر ض 1646
 تغذية نبات أ ر ض 1646 تكنكلكجيا إنتاج األسمدة العضكية كالحيكية أ ر ض 1642
 بحث )عاـ( 4661 لتصحرا أ ر ض 4664
 استخداـ االستشعار عف بعد في الزراعة أ ر ض 4665 تكنكلكجيا استصبلح األراضي الصحراكية أ ر ض 4664
 تنمية األراضي الصحراكية أ ر ض 4667 تقييـ األراضي أ ر ض 4666
مبلح تحت نظـ تغذية النبات في األراضي المتأثرة باأل أ ر ض 4669 الزراعات البلأرضية أ ر ض 4668

 الرم الحديث

   كيمياء تحميؿ األجيزة أ ر ض 4646

 أساسيات األراضى )عاـ( 5100
الماءاألرضى  –قكاـ كبناء ككثافة التربة  –تككيف التربة كتقسيميا  –طبيعة التربة كمككناتيا األساسية 

التركيب الكميائى  –الجيرية ك  استصبلح األراضى الممحية كالرممية –الصرؼ كاإلحتياجات المائية  –كحركتو 
 –الفعؿ التنظيمى لمتربة كالتأكسد كاإلختزاؿ  –أنكاع الطيف كالسعة التبادلية الكاتيكنية كطرؽ تقديرىا  –لمتربة 

خصكبة التربة  –امتصاص كحركة العناصر داخؿ النبات  –العناصر الغذائية الضركرية ككظائفيا لمنبات 
 .كالتسميد

 راضيطبيعة أ (أ ر ض) 2001
-السطح النكعى لمتربة ككثافتيا كمساميتيا  -التحميؿ الميكانيكى لمتربة   -طبيعة التربة كمككناتيا 

ة حرار  - حركة اليكاء األرضى بالتربة -ؽ  البناء األرضى كمقاكمة التربة لئلخترا-الخكاص التشكيمية لمتربة  
ثكابت الرطكبة األرضية كتقديرىا بالحقؿ  - تمفةالماء األرضى كصكره المخ -التربة ككيفية قياسيا كتعديميا 
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أجيزة تقدير المحتكل الرطكبى كالجيد  -حركة الماء بالتربة تحت الظركؼ المشبعة كالغير مشبعة  - كالمعمؿ
  الرطكبى بالتربة

 كيمياء تحميمية (أ ر ض) 2200
طرؽ تعييف  - اعبلت الترسيبتف - تفاعبلت التعادؿ كمنتجات المعايرة، نظرية األدلة - التحميؿ الحجمي

حساب األكزاف المتكافئة في تفاعبلت  - تفاعبلت األكسدة كاالختزاؿ - نقطة التكافؤ في تفاعبلت الترسيب
 - منتخب المعايرة لتفاعبلت األكسدة كاالختزاؿ ثكابت االتزاف - خبليا التأكسد كاالختزاؿ - األكسدة كاالختزاؿ

 أسس التحميؿ الكزني. - تفاعبلت تككيف متراكبات - األكسدة كاالختزاؿتحديد نقطة النياية في تفاعبلت 

 عبلقة األرض بالنبات كالماء (أ ر ض) 2005
جيد  - جيد الماء االرضى -طرؽ  التعبير عف طاقة مسؾ الماء فى االرض  -الماء االرضى  –مقدمة 

حركة الماء  - فقية لمماء االرضىالحركة اال –حركة الماء االرضى  -الضغط كجيد العمر كطريقة الحساب 
االىمية البيئية كالفسيكلكجية  –مقدمة  -حساب االستيبلؾ المائى  -الحركة الرأسية لمماء االرضى  –االرضى 

 -االسباب التى جعمت الماء يحتؿ مركزا ىاما بالنسبة لعكامؿ النمك االخرل  -لمماء كعبلقتيا بنمك النبات 
العكامؿ  -حركة كانتقاؿ الماء خبلؿ النبات كالقكل الدافعة لحركة الماء فى النبات  -ية عبلقة الماء بالخمية النبات

تكزيع جذكر النبات فى بيئة النمك كالعكامؿ المؤثر  -البيئية المؤثرة عمى حركة الماء مف االرض كخبلؿ النبات 
 لماء مف خبلؿ النبات الى اليكاء.التحكـ فى فقد ا -عمييا 

 ياء األراضى كم (أ ر ض) 6200
معادالت التبادؿ  -نظريات التبادؿ األيكنى فى األراضى  -خصائص معادف الطيف  -تركيب التربة 

درجة حمكضة  -معادالت عمميات اإلدمصاص كاإلنطبلؽ لمعناصر فى التربة  -األيكنى كنظرية محمكؿ التربة 
سمكؾ انتقاؿ العناصر  -كاإلختزاؿ فى التربة عمميات األكسدة  -كعبلقاتيا بتيسر العناصر فى التربة  pHالتربة 

 سمكؾ العناصر الثقيمة فى التربة. -الكبرل كالصغرل تحت ظركؼ التربة المختمفة 

  عاـ صيفيتدريب   (عاـ) ....
ع عينات جم -ؿ تكصيؼ مكرفكلكجى لقطاع التربة عم - عمى االمكانيات المعممية المتاحة - التعرؼ

لعينات اجراء التحميبلت الكيماكية  -لطبيعية لعينات االراضى كالمياه اجراء التحميبلت ا -التربة كالمياه كالنبات 
 و.تحميؿ النتائج ككتابة تقرير لما تـ دراست -االراضى كالمياه كالنبات 

 أراضى الدكؿ العربية (أ ر ض) 2009
 -األحياء  -المادة األمية  -الطبكغرافيا  -عكامؿ تككيف األراضى المختمفة فى المنطقة العربية : المناخ 

مجمكعات األراضى العظمى اليامة مف الناحية الزراعية كمحددات  -أراضى جميكرية مصر العربية  - الزمف
مجمكعات  -أراضى شبو الجزيرة العربية كاليمف كالشاـ كالعراؽ  - داماتيا فى الزراعة كطرؽ إدارتيااستخ
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 - اعة أك المراعى أك انتاج الغاباتدات إستخداميا فى الزر كمحد -خكاصيا  -اإلراضى العظمى السائدة 
 - كمحددات إستخداميا فى الزراعة -مجمكعات األراضى العظمى السائدة، خكاصيا  -أراضى المغرب العربى 

مياه كالتممح فى نظـ االدارة المستدامة ألراضى المجمعات العظمى المختمفة بالدكؿ العربية تحت ظركؼ نقص ال
 كالمياه.التربة 

 معالجة كتدكير المخمفات الزراعية (ض رأ ) 2010

الطريقة  - كاستخدامو( - المككنات الرئيسية لو ككيفية معالجتو -أىـ المخمفات الزراعية )سماد األسطبؿ 
 - السبمة )مككناتيا كطرؽ استخداميا( - القيمة السمادية لمسماد البمدم - التقميدية لتحضير السماد البمدم

 - خطكات إنتاجو - طريقة تخمر المخمفات النباتية الزراعية - مككناتو – د العضكم الصناعي )تعريفوالسما
 تو(.ااستخدام - استخداماتو التسميد األخضر )الغرض منو

 كالمياه كالنبات األراضيتحميؿ  (أ ر ض) 2011

ر الصفات الفيزيائية تقدي -جمع كتحضير العينات النباتية  -جمع كتحضير عينات األراضي كالمياه 
مف العناصر الغذائية  استخبلص الصكر الميسرة كيميائيان  -تقدير الصفات الكيميائية لؤلراضي  -لؤلراضي 

تقييـ  -مف العناصر الثقيمة في األرض استخبلص الصكر الميسرة كيميائيان  -الكبرل كالصغرل في األرض 
تقدير  -تقدير المغذيات الكبرل كالصغرل في األرض  -ة حرؽ كىضـ المادة النباتي -نكعية المياه المختمفة 

تقدير العناصر الثقيمة في عينات األرض كالمياه كالنبات  -المغذيات الكبرل كالصغرل في المستخمص النباتي 
 -صياغة التقارير التي تتضمف عرض كتفسير النتائج المتحصؿ عمييا لتحميبلت األرض كالمياه كالنبات  -

 مية المستخدمة في تقدير العناصر.األجيزة العم

 النشأة الجيكلكجية لؤلرض (ر ض أ) 2012

 لصخكرعمميات كعكامؿ تجكية ا - معادف كصخكر القشرة األرضية - عناصر القشرة األرضية كتكزيعيا
جيكلكجيا أرضي  –مختمطة( كأثر ذلؾ عمى التربة الناتجة  - غير بحرية - بحريةعمميات الترسيب كبيانيا ) -
 ميكرية مصر العربية.ج

 يعرل كصرؼ مزر  (ض رأ ) 6202

 - اىمية استخداـ طرؽ الرل الحديث فى زراعة االراضى الصحراكية -لرل الحديث مقدمة عف طرؽ ا
متى  -طريقمة الرل بالتنقيط  -تصميـ شبكة الرل بالرش  - ت كعيكب الطريقةامميز  -طريقة الرل بالرش 

 .التسميد مف خبلؿ الرل -و يستخدـ ىذا النظاـ ككيفية تصميم

 مصادر المياه كاإلحكاـ المائي (أ ر ض) 0203

 - التغيرات الطبيعية كالكيمياية بالتربة الناتجة عف الرم - لمياه الرم التركيب الكيميائي - مصادر المياه
لزراعية مقننات الحقؿ لممحاصيؿ ا - طرؽ حساب المقننات المائية في المناطؽ الزراعية - المقنف المائي

 تحميؿ المياه بغرض تقدير صبلحيتيا لمرم كاألغراض المختمفة. - المختمفة
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 أسمدة كتكنكلكجيا التسميد( أ ر ض) 2203
لفكسفاتية االسمدة ا -االسمدة النتركجينية  -المصادر السمادية العضكية كالغير عضكية تطكر  -مقدمة 

تكنكلكجيا  -األسمدة متعددة العناصر -انكية كالصغرل أسمدة العناصر السمادية الث -االسمدة البكتاسية  -
تكنكلكجيا التسميد تحت نظـ الرل الحديثة متضمنة التسميد مف خبلؿ مياة  -التسميد تحت نظـ الرل التقميدية 

االسمدة العضكية كتكنكلكجيا التسميد العضكل مع اإلشارة بصفة خاصة لمزراعة  - Fertigationالرل  
 .التسميد الكرقى -البيئة االسمدة كتمكث  -أسس برمجة كجدكلة التسميد  -ياجات السمادية االحت -العضكية 

 مكرفكلكجيا كتقسيـ األراضي (أ ر ض) 3001
نظـ التقييـ  –تقسيـ األراضي العالمية  –عكامؿ تككيف األراضي  –أىـ الخكاص المكركفكلكجيا لؤلراضي 

 اضي.نظـ التقييـ التشخيصية لؤلر  –االستكمالية 

 خصكبة األراضى (أ ر ض) 3002
 - ؿ كؿ مف عامؿ الكراثية كالبيئيةرة عمي نمك النبات تشمالعكامؿ المؤث :نبات كالعكامؿ المؤّثرة عميوالنمك 

العكامؿ  – لقابمية حركة العنصرBray ثابت التناسب كمفيكـ  - تعابير النمك: معادالت ميتشيرليتشالنمك ك 
صر حالة كتيسرالعن - التى تطبؽ في خصكبة األرض المعادالت كالنماذج -ستجابة المأثرة عمى شكؿ منحنى األ

اتزاف العنصر المغذل في  – Nutrient potentialإمكانية العنصر المغذل  :المغذل في نظاـ محمكّؿ التربة
اختبارات  -ة يائية لمتربختبارات الكيماال تقييـ خصكبة أرض: - (السعة التنظيمية –الشدة  –لكمية االتربة )
أعراض نقص "إختبارات حقمية  -تجارب أصص  -إختبارات البادرات -إختبارات ميكركبيكلكجيحيكية )
االستشعار عف بعد فى  -نظائر المشعة التقنيات  - ("تحميبلت نبات -األ نسجة السريعةإختبارات  -العنصر

 .خدمة خصكبة األراضى

 استصبلح كصيانة األراضي (أ ر ض) 3003
نظـ الرم  - تقكيـ مشركعات استصبلح األراضي - ع األراضي كخكاصيا كطرؽ استصبلحوأنكا

المقصكد  -تخطيط شبكات الرم كشبكات الصرؼ - طرؽ الصرؼ - المختمفة، االحتياجات كالمقننات المائية
اليكائية التعرية المائية ك  - طرؽ مقاكمة التدىكر كالتصحر - طرؽ كأسباب حدكثيا - بتدىكر كتصحر األراضي

 المحافظة عمى خصكبة األراضي كعمى خكاصيا الكيماكية كالحيكية. - كطرؽ قياسيا كالحماية منيا

 كمعادف الطيفغركيات  (أ ر ض) 4300
 –تقسيـ األنظمة الغركية  –خصائص األنظمة الغركية  – تعريؼ الحبيبات الغركية كأىميتيا فى الطبيعة

تنقية األنظمة  –طرؽ تحضير األنظمة الغركية  -طرؽ الضكئية لدراستيا الخكاص الضكئية لؤلنظمة الغركية كال
 -األنظمة المحتكية عمى سائؿ أك مادة صمبة  - عنيا طرؽ التعبيرسيمات الغركية ك تركيب الج –الغركية 

 -خصائص المساحيؽ  -الخكاص الحركية لمجزيئات  - األنظمة الغركية التى تحتكل عمى كسط إنتشار غاز
 .بناء الطبقة الكيربائية المزدكجة -الكيربية لؤلنظمة الغركية  الخكاص
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 كالمياه تطبيقات الحاسب اآللي في مجاؿ األراضي (عاـ) 5300
تعريؼ الطالب بأىـ البرامج اإللكتركنية كتطبيقاتيا في مجاؿ األراضي ككذلؾ في مجاؿ نظـ المعمكمات 

حصاء كالرسكمات الخاصة بخرائط األراضي مع التعريؼ ككذلؾ تطبيقات الحاسب اآللي في اإل GISالجغرافية 
 Microsoft excelتطبيقات برنامج  - بتطبيقات شبكة المعمكمات الدكلية )اإلنترنت( في مجاؿ عمكـ األراضي

لمنحنى   Regressionعمؿ - لمتحميبلت االحصائية  statistica 7تطبيقات برنامج  -فى نتائج التربة 
 -فى تكقيع االحصائيات كرسـ خرائط خكاص التربة  Arc GISاستخداـ برنامج  -تراكمى الترشيح األساسى كال
دراسة  -فى تقسيـ صكر االقمار الصناعية كاستخدامات التربة كالغطاء االرضى   ENVIاستخداـ برنامج 
 .فى مجاؿ الزراعة كالتربة ENVIتطبيقات برنامج 

 ميداني تدريب صيفي (عاـ) ....
التعرؼ عمى االدكار التى تقكـ بيا ىذه  -البحثية فى نطاؽ االقميـ المحيط اكف المراكز التعرؼ عمى ام

بيذه المعاىد البحثية  التدريب عمى االمكانيات المتاحة - المعاىد كالمراكز البحثية كدكرىا فى خدمة المجتمع
كتابة تقرير عف ما تـ  -صص فى مجاؿ التخ ثـ دراستو نظريان التطبيقات العممية لما تـ دراستو  -المتخصصة 

 .انجازه

 صخكر كمعادف (أ ر ض) 7300
الخكاص الطبيعية كالبمكرية كالبصرية كاإلشعاعية  - التركيب الكيميائي ألقساـ المعادف كظركؼ نشأتيا

الدراسات  - خكاص الصخكر النارية كالرسكبية كالمتحكلة كتقسيماتيا - دكرة الصخكر في الطبيعة - لممعادف
 كسككبية لممعادف كالصخكر.الميكر 

 المائية لمنباتك تياجات الغذائية إلحا (أ ر ض) 8300
مائى لمنبات )مباشرة طرؽ تقدير االستيبلؾ ال -االستيبلؾ المائى كالعكامؿ المؤثرة عميو  -االتزاف المائى 

 -محاصيؿ الخضر جدكلة االحتياجات المائية ل -جدكلة االحتياجات المائية لمحاصيؿ الحقؿ  -( كغير مباشرة
االحتياجات الغذائية لمنبات كالعكامؿ المؤثرة  -المقننات المائية  -جدكلة االحتياجات المائية ألشجار الفاكية 

ضبط كتصحيح االحتياجات  - Removal Methodتقدير االحتياجات الغذائية بطريقة االستنزاؼ   -عمييا 
ة الغذائية لمنبات بطريقتى األعراض الظاىرية كالحدكد تشخيص الحال -الغذائية تحت ظركؼ الصكبة كالحقؿ 

المقررات  - DRISتقييـ كتصحيح التكازف الغذائى بنظاـ الػػػػ  -التكازف الغذائى كعبلقتو بالمحصكؿ  -الحرجة 
 الغذائية لبعض المحاصيؿ االقتصادية فى مصر

 كيمياء المادة العضكية فى األراضى (أ ر ض) 0930
 -طبيعتيا ككمياتيا  –مصادرىا  –المقرر كتعريؼ بالمخمفات العضكية المتاحة  مقدمة عف محتكيات

المادة العضكية كمصدر لمعناصر الغذائية  -تحمؿ المخمفات العضكية كالعكامؿ التى تؤثر عمى نشاط التحمؿ 
عضكل كطرؽ التحضير كالعكامؿ التى تؤثر عمى انتاج سماد  compostالسماد المكمكر  -كالنشاط الحيكل 
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اإلستفادة مف مخمفات المدف فى تحضير سماد  -سماد البيكجاز كالنظاـ الصينى كاليندل  -صناعى جيد 
دراسة طبيعة  -المخصبات الحيكية  -معامبلت مياه الصرؼ الصحى كاإلستفادة مف سماد الحمأه  -عضكل 

  Humic acidكميؾخصائص حمض اليي -مككناتيا كتركيبيا  – Humic substancesالمكاد الدبالية 
عبلقة المادة العضكية  -عبلقة المادة العضكية بنشأة كتككيف األراضى  -  Fulvic acidكحمض الفالفيؾ 

التفاعؿ بيف معادف  -السمكؾ الكميائى لمدباؿ كعبلقتو بخكاص التربة  -بالخكاص الطبيعية كالبناء األرضى 
 الطيف كالمككنات العضكية.

 كالمياه كمعالجتو األرضتمكث  (أ ر ض) 0301
 -التعريفات األساسية لممكثات المياه كاألرض  - اليكاء كاألرض كالماء() تعريؼ عف مصادر التمكث
تقييـ مخاطر  -تأثير خكاص األرض عمى سمكؾ كحركية العناصر الثقيمة  -سمكؾ العناصر الثقيمة فى األرض 
طرؽ المعالجة الطبيعية لؤلراضى  -ة فى األرض سمكؾ الممكثات العضكي -الكيماكيات الزراعية عمى البيئة 

أثر تمكث  -طرؽ المعالجة الحيكية لؤلراضى الممكثة  -طرؽ المعالجة الكيميائية لؤلراضى الممكثة  -الممكثة 
 .معالجة النفيات الخطرة -لمياه طرؽ معالجة ا -المياه كاألرض عمى صحة اإلنساف 

 المكارد المائية كاألرضية)أ ر ض(  1301
التعرؼ عمى مكاردنا  - التخطيط السميـ الستخدامات المكارد المائية األرضية كتحديد االستخداـ األمثؿ ليا

 طرؽ المحافظة عمييا كمنعيا مف التدىكر. –المائية كاألرضية 
 تكنكلكجيا إنتاج األسمدة العضكية كالحيكية (أ ر ض) 2301

االحتياجات  -إلشارة بصفة خاصة لمزراعة العضكية االسمدة العضكية كتكنكلكجيا التسميد العضكل مع ا
تمكث العضكية كالحيكية كأثرىا في تقميؿ االسمدة  -العضكم كالحيكمأسس برمجة كجدكلة التسميد  -السمادية 

الشركط  - سمدة الحيكية كدكرىا في تكفير العناصر الغذائيةالتسميد الحيكم كأقساـ األ -الكرقى التسميد  -البيئة 
نتاجية المحاصيؿ تحت نظـ الزراعة العضكية كالتسميد  - تكافرىا في األسمدة الحيكية كمراقبتيا الكاجب خدمة كا 

 الحيكم، المكافحة الحيكية لآلفات كالحشائش.
 تغذية نبات (ض )أ ر 6301

 -امتصاص العناصر الغذائية بجذكر النباتات  -العناصر الغذائية كأدكارىا في حياة النبات  -مقدمة 
تشخيص الحالة  -االحتياجات الغذائية كالعكامؿ المؤثرة عمييا  -تقاؿ العناصر الغذائية خبلؿ األنسجة النباتية ان

ياد تغذية النبات تحت ظركؼ اإلج -التكازف الغذائي بالنبات كعبلقتو بإنتاجية المحصكؿ  -الغذائية لمنبات 
النبات تغذية  -تصحيح المشاكؿ الغذائية لمنبات  -ة المزارع ك المحاليؿ الغذائي -التغذية الخضرية  -البيئي 

 راثية لمنبات.كعبلقتيا باالختبلفات الك 
 التصحر (أ ر ض) 4001

عكامؿ التصحرمع اإلشارة بصفة خاصة  -اضى العالـ كالكطف العربي كمصر التصحر فى أر  -مقدمة 
 -تدىكر خصكبة األراضى  -راضى التدىكر الكيميائي لؤل - التدىكر الطبيعي لؤلراضى -لمعكامؿ البيئية 
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دكر  -الطرؽ العممية لمنع كمقاكمة التصحر  -تقييـ التصحر  -التنبؤ بالتصحر  -التصحر كالحياة النباتية 
تقييـ مدل التدىكر خبلؿ استخداـ  –الحككمات كالجمعيات األىمية كالمنظمات الدكلية في مجابية التصحر 

 تكنكلكجيا اإلستشعار عف بعد.

 )عاـ( بحث 4003
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تكبتقديـ البحث مك -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

 خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "األراضى كالمياه".

 لكجيا استصبلح األراضي الصحراكيةتكنك  (أ ر ض) 4004
كؾ الخكاص الكيميائية لؤلراضي الصحراكية كسم - الخكاص الطبيعية لؤلراضي الصحراكية - مقدمة

الحكـ عمى صبلحية  - التقنيات الحديثة المستخدمة في استصبلح األراضي الصحراكية - العناصر الغذائية
 - نظـ الرم كالصرؼ الغير تقميدية في األراضي الصحراكية - مياه الرم في األراضي حديثة االستصبلح

 صيانة األراضي الصحراكية مف اإلنجراؼ كالتدىكر.

 اإلستشعار عف بعد فى الزراعةاستخداـ  (أ ر ض) 4005
البصمة  - األستشعار عف بعد المستخدمة في األسس الفيزيائية -أىميتو مقدمة عف األستشعار عف بعد ك 

 المستشعرات المحمكلة عمى األقمار الصناعية أك عمى الطائرات - النباتات بصفة خاصة()لؤلراضي ك  الطيفية
 -الممح -صة حاالت األجياد )المائىخاك تتبع حالة النباتات ك أكتشاؼ  - تطبيقات األستشعار عف بعد في -

حصر المساحات المحصكلية  - تصحر األراضي - راضيحصر كتقسيـ األ - نقص العناصر الغذائية(
 .بيانات األرصاد الجكية - المختمفة

 تقييـ األراضى (أ ر ض) 6400
الطرؽ الرئيسية  - خداـ الزراعي لؤلراضيمراحؿ االست –مقدمة كتقييـ األراضي كأساس لخطة االستخداـ 

الصفات الطبيعية المحيطة باألراضي  - خطكات خطة تقييـ األراضي كزراعتيا - الستخداـ المكارد األرضية
 - التربة( المصادر البشرية –تككيف األراضي  –حركة الماء في األراضي  –كتشمؿ )المناخ الغطاء النباتي 

 - صفات كنكعيات األراضي - متطمبات استخداـ األراضي - ستخدامات األرضامأنكاع ا –المصادر المركزية 
 تكضيح نكعيات األراضي. - تكضيح خكاص األراضي - اضير تقييـ صفات كنكعيات األ

 تنمية األراضي الصحراكية (ض أ ر) 7400
كارد النباتية تنمية الم –تنمية المكارد األرضية بالمناطؽ الصحراكية  –مشكبلت األراضي الصحراكية 

تنمية المكارد البشرية في المناطؽ  –تنمية المكارد الحيكانية بالمناطؽ الصحراكية  –بالمناطؽ الصحراكية 
 الصحراكية.
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 أرضيةبلالزراعات ال (أ ر ض) 0840
ألياؼ(  –عضكية  – ةبيئات الزراعة البلأرضية )معدني –نبذة تاريخية عف عمـ الزراعة البلأرضية 

األسمدة  –الكيماكيات كاألسمدة المستخدمة  –طرؽ التحضير  –مغذية مف األسمدة الكيماكية المحاليؿ ال
األنظمة  –نظـ الرم في الزراعات البلأرضية  –مراض كأىميتيا في التغذية كمقاكمة األالعضكية السائمة 

 كاالبتكارات البلأرضية.

 تحت نظـ الرم الحديثرة باألمبلح تغذية النبات في األراضي المتأث (أ ر ض) 0940
التعرؼ عمى المشاكؿ التي  –محددات القدرة اإلنتاجية لؤلراضي المتأثرة باألمبلح كعكامؿ تدىكرىا 

 فسيكلكجيا النباتات النامية في األراضي المتأثرة باألمبلح. –تتعرض ليا العناصر الغذائية في التربة 

 كيمياء تحميؿ األجيزة (أ ر ض) 0401
 –التعرؼ عمى طرؽ التحميؿ الكيميائية المختمفة )طرؽ التحميؿ الطيفي  –اء التحميمية مقدمة في الكيمي

طيؼ المادة )اإلنبعاث  –طيؼ األشعة الكيركمغناطيسية(  –المصطمحات الطيفية  –التعريؼ الطيفي 
عاث طرؽ االنب –طرؽ االمتصاص الطيفي الجزيئي كتطبيقاتو  - كاالمتصاص( األجيزة الطيفية كمككناتيا

قياس االمتصاص الذرم في  - قياس االنبعاث الذرم في الميب لؤلجيزة كتطبيقاتو - الطيفي الجزيئي كتطبيقاتو
 طرؽ التحميؿ الكيرككيميائي. - الميب لؤلجيزة كتطبيقاتو
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 مقررات قسـ االقتصاد الزراعي
 

 المقرر الرقـ الككدم المقرر رقـ الككدمال
 إدارة االعماؿ المزرعية  ا ؽ ت 2926 عي كمجتمع ريفيأساسيات اقتصاد زرا )عاـ( 4646
 إدارة مصانع كمزارع المبف ا ؽ ت 5264 اقتصاديات إنتاج حيكاني كداجني ؽ ت ا 2642
 أساسيات اإلحصاء االقتصادم ؽ ت ا 2685 نظرية اقتصادية ؽ تا  2681

 مكارد اقتصادية ؽ ت ا 2687 عاـتدريب صيفي  ...... )عاـ(

 اقتصاديات البيئة الزراعية ت ا ؽ 2688
اإلنتػػػػاج الحيػػػػكاني  ل االقتصػػػػادية لمشػػػػركعاتالجػػػػدك  ؽ ت ا 1644

 كالداجني
 الجدكل االقتصادية لممشركعات الزراعية ؽ ت ا 1656 اإلعبلف كتسكيؽ المنتجات الغذائية كاأللباف ا ؽ ت 1654
 ؿ المزرعيةاقتصاديات إدارة األعما ا ؽ ت 1672 التسكيؽ الزراعي ؽ تا  1657

إدارة المشػػػركعات الصػػػغيرة فػػػي مجػػػاؿ إنتػػػاج العسػػػؿ  ؽ ت ا 1671
 كالحرير

 تحميؿ اقتصادم ؽ ت ا 1687

تطبيقػػػػػات الحاسػػػػػب اآللػػػػػي فػػػػػي العمػػػػػـك االقتصػػػػػادية  )عاـ( 1694 التنمية االقتصادية الزراعية ا ؽ ت 1689
 كاالجتماعية

 األسعار المزرعيةتحميؿ  ا ؽ ت 1692 ميداني تدريب صيفي ....... )عاـ( 
 اقتصاديات مكافحة اآلفات ا ؽ ت 1694 إدارة المكارد البشرية ا ؽ ت  1691
 بحث )عاـ(  4476 إدارة مزارع اإلنتاج الحيكاني ا ؽ ت 4647
 تحميؿ التكاليؼ الزراعية ا ؽ ت 4471 مشركعات ريفية صغيرة ا ؽ ت  4474
 شركعات الزراعيةتقييـ الم ا ؽ ت 4475 إحصاء عينات ا ؽ ت 4474
 اقتصاد زراعي ا ؽ ت 4477 اقتصاد إنتاج ا ؽ ت 4476
 نقكد كبنكؾ ا ؽ ت 4479 اقتصاد قياسي ا ؽ ت 4478
 تجارة دكلية كتكتبلت ا ؽ ت 4484 تمكيؿ زراعي ا ؽ ت 4486
 إدارة مؤسسات زراعية ا ؽ ت 4481 "مسالؾ كأسكاؽ "تسكيؽ  ا ؽ ت 4482

 اد زراعي كمجتمع ريفيأساسيات اقتص )عاـ( 0101
 –الطمب عمى السمع كالمنتجات الزراعية  –الطبيعة االقتصادية لمزراع  أساسيات االقتصاد الزراعي:
 –راعية دكاؿ اإلنتاج الز  –خصائص الزراعة مف كجية النظر االقتصادية  –عرض السمع كالمنتجات الزراعية 

 دكاؿ التكاليؼ الزراعية.
مفيكـ المجتمع  - لمحة تاريخية عف تاريخ عمـ المجتمع الريفي في مصر أساسيات المجتمع الريفي:

طرؽ البحث في مجاؿ عمـ المجتمع  - كعبلقتو بالعمكـ األخرل الريفي )في مصر كنماذج مف دكؿ العالـ(
مسميات القرية  - أشكاؿ االستيطاف الريفي )في العالـ كفي مصر( - الفركؽ الريفية الحضرية -الريفي 
العبلقات االجتماعية في  - خكاص مرتبطة بالريفييف(-خكاص المجتمع الريفي )خكاص البيئة الريفية - المصرية

 الريؼ المصرم.
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 إدارة األعماؿ المزرعية (ا ؽ ت) 2920
تصنيؼ المزارع  - التنظيـ كالرقابة - مجاالت البحث فى االدارة المزرعية -مفيكـ ادارة االعماؿ كاىدافيا 

 اختيار المزرعة كتنميتيا. - حيازة االراضى الزراعية -و كالغرض منو كاسس

 اقتصاديات إنتاج حيكاني كداجني (ا ؽ ت) 2204
اقتصاديات اإلنتاج بمزارع اإلنتاج الحيكاني كالداجني بما في ذلؾ داالت اإلنتاج كداالت التكاليؼ كداالت 

بما في ذلؾ دراسة المسالؾ التسكيقية  - اقتصاد تسكيؽ الحيكانات كالدكاجف كاألسماؾ كمنتجاتيا - العرض
لمحيكانات الزراعية كطبيعة قكل العرض كالطمب في األسكاؽ ككيفية تحديد األسعار كدراسة استيبلؾ المحـك 

 كالدكاجف في األسكاؽ الداخمية كالخارجية.

 إدارة مصانع كمزارع المبف (ؽ ت ا) 5204
إدارة  - دالمكار أسس تصنيؼ  - إدارة المكارد البشرية - التخطيط – رقابةلا – مفاىيـ اإلدارة –مقدمة 
 .تسكيؽ منتجات األلباف - مزارع األلباف

 نظرية اقتصادية  (ا ؽ ت) 3820
 تكازف المستيمؾ - الطمب، العرض - طبيعة عمـ االقتصاد كالمشكمة االقتصادية - مبادئ عمـ االقتصاد

تحديد  - الدخؿ القكمى كاىميتو كطرؽ قياسو - كالطكيؿ تكاليؼ عمميات اإلنتاج الزراعى فى المدل القصير -
 تطبيقات النظرية االقتصادية فى القطاع الزراعى. - قياس الدخؿ المزراعى - الدخؿ القكمى

 اإلحصاء االقتصادل أساسيات (ا ؽ ت) 8520
عات االشكاؿ البيانية كالتكزي - جمع كعرض البيانات االحصائية -مفيكـ عمـ االحصاء كاىميتيا 
نظرية االحتماالت كالتكزيعات  -مقاييس التشتت كااللتكاء كالتفرطح  -التكرارية، مقاييس النزعة المركزية 

 اختبارات المعنكية، تحميؿ التبايف. -االحتمالية، كاالرتباط كاالنحدار 

 عاـ)عاـ( تدريب صيفي  ....
تدريب  –لعينات كاختبار العينة معمكمات عامة عف ا -شرح استمارة األستبياف كطرؽ جمع البيانات 

معمكمات عامة عف المشكبلت التى تكاجو قطاع  –الطبلب عمى الطرؽ المستخدمة فى تفريغ كتحميؿ البيانات 
 .الزراعة

 مكارد اقتصادية  (ا ؽ ت) 8720
 - المياةاقتصاديات األراضي ك  - المكارد األرضية، المكارد المائية - المكارد االقتصادية الزراعية كأىميتيا

ألكجو االستعماؿ  الطمب عمي المكارد األرضية كفقان  - نظرية ريكاردك في الريع االقتصادم - المكارد البشرية
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 - اشتقاؽ دكاؿ الطمب عمي األراضي،حماية المكارد األرضية كالسعة المزرعية األفضؿ - كالخصائص السكانية
 األراضي تحت الظركؼ المصرية. استعماالت - صيانة المكارد األرضية - تقييـ المكارد

 اقتصاديات البيئة الزراعية  (ا ؽ ت) 8082
تدىكر  -تدىكر اليكاء  -تدىكر التربة الزراعية : )قياس تكاليؼ التدىكر البيئى مناىج -مفاىيـ عامة 

االقتصادل المردكد  -( كالمياه -كاليكاء  -دىكر التربة معالجة تمناىج معالجة التدىكر البيئى ) -( مياه الرل
 .مية الزراعية كالبيئية المستدامةاقتصاديات التن -لمعالجة التدىكر البيئى 

 

 الجدكل االقتصادية لمشركعات اإلنتاج الحيكاني كالداجني (ا ؽ ت) 1304
الطرؽ المختمفة لقياس جدكل مشركعات اإلنتاج الحيكانى  -تعريؼ الجدكل االقتصادية كاىميتيا –مقدمة 
 –سعر الفائدة كسعر الخصـ تكاليؼ اإلنشاء -حساب أقساط االستيبلؾ -صكؿ المزرعية األ –كالداجنى 

نسبة النفكؽ  –معدؿ الخصكبة  –اإلنتاج المتكقع خبلؿ عمر المشركع حساب المنافع ) –كاليؼ المزرعية الت
مشركعات اإلنتاج اختبارات الحساسية ل - أسعار البيع المتكقعة( -كضة لمبيعتحديد الكميات المعر  -المتكقعة 

اإلدارة المالية  – ركعات اإلنتاج الحيكانى كالداجنىالتحميؿ االقتصادل لمشالتحميؿ المالى ك  -انى كالداجنى الحيك 
 لتقييـ مزارع اإلنتاج الحيكانى.

 )ا ؽ ت( اإلعبلف كتسكيؽ المنتجات الغذائية كاأللباف 3054
 –انتشار السعرم  –اليكامش التسكيقية النسبية  –التعريؼ بالمسمؾ التسكيقي كالمصركفات التسكيقية 

تحميؿ الطمب كالمؤشرات السكقية  –التفرقة لسعرية  –الكظائؼ كالخدمات التسكيقية  –التركيب كالسمكؾ السكقي 
برامج اإلعبلف  –برامج اإلعبلف لممنتجات الغذائية  –برامج التسعير اامنتجات الغذائية  -لممنتجات الغذائية 

التغيرات السعرية  –النظرية التقميدية لؤلسعار  –تحميؿ طمب كعرض المنتجات الغذائية  –الغذائية  لممنتجات
 النظرية التمقميدية لممتكاليؼ. –لممنتجات الغذائية 

 الجدكل االقتصادية لممشركعات الزراعية (ا ؽ ت) 5630
 - الجدكل التسكيقية - انكنيةالجدكل االقتصادية الق -االطار العاـ لدراسات الجدكل  -مقدمة عامة 

الجدكل االقتصادية لمشركعات  - الجدكل االجتماعية أك القكمية -الجدكل المالية كالتجارية  -الجدكل الفنية 
BOT - دراسات الجدكل فى المجاؿ الزراعىنماذج عممية ل. 
 التسكيؽ الزراعي( ا ؽ ت) 5730

التنبؤ  - المسالؾ التسكيقية - النظرية العنكبكتية - قؿنماذج الن - التكاليؼ التسكيقية - مفيكـ التسكيؽ
 النماذج الرياضية المستخدمة في حؿ المشاكؿ التسكيقية. - بالعرض كالطمب

 قتصاديات إدارة األعماؿ المزرعيةا (ؽ ت )ا 7230
 لؤلعماؿ الزراعية إدارة المخزكف، اإلدارة التمكيمية - تعريؼ اإلدارة الزراعية، إدارة المكارد البشرية الزراعية

مراقبة كتخطيط اإلنتاج اإلنتاج  –أدكات اتخاذ القرارات اإلدارية  -  التكجيو كالقيادة في األعماؿ الزراعية -
 التظيـ المؤسسي لممنش ت الزراعية. - لؤلعماؿ الزراعية
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 إدارة المشركعات الصغيرة في مجاؿ إنتاج العسؿ كالحرير (ا ؽ ت) 7330
األىمية  –التصنيؼ النكعي لممشركعات الصغيرة  –لعاـ لممشركعات الصغيرة المفيكـ ا -مقدمة 

المعايير االقتصادية الكاجب اتباعيا عند اختيار مشركعات إنتاج  -االقتصادية لمشركعات إنتاج العسؿ كالحرير 
دارة فى جيات التمكيؿ المختمفة مشركعات إنتاج العسؿ كالحرير فى مصر أىمية عنصر اإل – العسؿ كالحرير

المشكبلت التي   -تحميؿ التكالبؼ كالمنافع لمشركعات إنتاج العسؿ كالحرير  –مشركعات إنتاج العسؿ كالحرير 
 .استراتيجية نشر مشركعات إنتاج العسؿ كالحرير –تكاجو مشركعات إنتاج العسؿ كالحرير 

 تحميؿ اقتصادم (ا ؽ ت) 7308
أسس التحميؿ عمى المستكل الجزئي  -عمى المستكل الجزئي النظرية االقتصادية  –مفيكـ عمـ االقتصاد 

تكازف المنشأة في مختمؼ  –لعناصر المشاكؿ االقتصادية لكؿ مف اإلنتاج كالتكاليؼ اإلنتاجية كاالستيبلؾ 
دراسة الناتج القكمي كالدخؿ القكمي  –مفاىيـ كأدكات تحميمية أساسية  –النظربة العامة لمتكزيع  –األسكاؽ 
دراسة محددات الطمب الكمي كدراسة البطالة كالتضخـ  –قياس مستكل النشاط االقتصادم  –ؽ القكمي كاإلنفا

 كالنمك االقتصادم.

 التنمية االقتصادية الزراعية (ا ؽ ت) 0893
 -مداخؿ التنمية االقتصادية  -أىمية التنمية االقتصادية الزراعية  -مفاىيـ التنمية االقتصادية كالزراعية 

 -قياس أثار التنمية  -لتنمية االقتصادية مشاكؿ التنمية االقتصادية التي تكاجو الدكؿ الساعية إلي النمك تمكيؿ ا
 .خطط التنمية االقتصادية كتقييميا -الحمكؿ البلزمة لحؿ مشكبلت التنمية الزراعية 

 تطبيقات الحاسب اآللي في العمـك االقتصادية كاالجتماعية ( عاـ) 0913
 كيفية تفريغ البيانات االقتصادية كاالجتماعية - أىميتو في العمكـ االقتصادية كاالجتماعيةك  الحاسب اآللي

البرامج الشائعة في مجاؿ العمـك االقتصادية كاالجتماعية مع إشارة خاصة إلى برنامج  -كيفية إدخاؿ البيانات  -
Spss - Excel  - Microstst  في مجاؿ تحميؿ  -النسب ك اختبارات صحة الفركض لممتكسطات في مجاؿ

في مجاؿ مقاييس  -في مجاؿ استخدامات مربع كال  -في مجاؿ االرتباط  - في مجاؿ االنحدار - التبايف
 الرتب كالدرجات.

 ميداني )عاـ( تدريب صيفي ....
تدريب الطبلب عمى طرؽ جمع البيانات مف المجتمع الخارجى فى قطاع الزراعة بشقية النباتى كالحيكانى 

 .دريب الطبلب عمى كيفية تفريغ كتبكيب البيانات كتحميميا احصائيا كاستنباط النتائجت –

 المزرعيةتحميؿ األسعار  (ا ؽ ت) 0923
التقمبات  -اثر السياسات السعرية كالدخيمة عمى اإلنتاج الزراعي  -دكر األسعار فى القطاع الزراعي 

مركنة الطمب كالعرض كآثارىا عمى  -قصيرة المدل تغيرات طكيمة المدل كالتغيرات  -السعرية كأسعارىا 
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 -كيفية تحديد السعر فى السكؽ الحرة كالسكؽ المقيدة  -أسس كضع األسعار لمسمعة الزراعية  -األسعار 
 .أساليب السيطرة عمى األسعار

 إدارة المكارد البشرية (ؽ ت )ا 0933
إدارة  –عكلمة إدارة المكارد البشرية  –شرية تطكر إدارة المكارد الب –ماىية المكارد البشرية  –مقدمة 

 .البطالة فى القطاع الزراعى –اعى تخطيط القكل العاممة فى القطاع الزر  –كظيفة المكارد البشرية 

 اقتصاديات مكافحة اآلفات (ا ؽ ت) 4930
ت الزراعية االىمية االقتصادية لمكافحة اآلفا –مفاىيـ أساسية فى اقتصاديات اإلنتاج الزراعى  -مقدمة 

تحميؿ  –اقتصاديات المكافحة الحيكية  –المشاكؿ االقتصادية الناجمة عف االستخداـ غير اآلمف لممبيدات  –
 .تحميؿ المخاطرة كالبليقيف –التحميؿ االقتصادل لمكارد اإلنتاج الزراعى  -عكامؿ السكقية لمزراعات اآلمنة ال

 إدارة مزارع اإلنتاج الحيكاني (ا ؽ ت) 4047
اإلدارة التمكيمية لمزارع  –إدارة مزارع الدكاجف  –إدارة المكارد اإلنتاج الحيكاني  –ريؼ اإلدارة المزرعية تع

ادكات  - -التكجيو كالقيادة في األعماؿ الزراعية لمزارع اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف –اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف 
التنظيـ  –ج لؤلعماؿ الزراعية لمزراع اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف مراقبة كتخطيط اإلنتا –اتخاذ القرارات اإلدارية 

دراسة  –السجبلت المزرعية لمزراع اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف  –المؤسسي لمزراع اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف 
 األصكؿ المزرعية كأقساط االستيبلؾ لمزارع اإلنتاج الحيكاني كالدكاجف.

 )عاـ( بحث 7041
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة التعرؼ عمى 

ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

خبلؿ تجربة عممية ميدانية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "األقتصاد 
 الزراعى".

 مشركعات ريفية صغيرة (ا ؽ ت) 7141
المعايير االقتصادية الكاجب  –التصنيؼ النكعي لممشركعات الصغيرة  –مفيكـ المشركعات الصغيرة 

المشكبلت  –جيات تمكيؿ المشركعات الريفية الصغيرة في مصر  –ركعات الصغيرة اتباعيا عند اختيار المش
 استراتيجية نشر المشركعات الصغيرة. –التي تكاجو المشركعات الريفية الصغيرة 

 تحميؿ التكاليؼ الزراعية  (ا ؽ ت) 7341
- في المدم القصيرالتكاليؼ في المدم الطكيؿ ك  - تكاليؼ الفرصة - طبيعة التكاليؼ كنظرية المنشأة

 التكاليؼ كاألسعار في المدم الطكيؿ كفي المدم القصير. - تركيب تكاليؼ االنتاج الزراعي
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 احصاء عينات (ا ؽ ت) 7441
العينة العشكائية ) -العينات االحتمالية كطرؽ تقديرة معالميا  -العينات كانكاعيا  -مفاىيـ اساسية 

العينة  -كالعينة الجغرافية  -العينة العمدية ينات الغير احتمالية )الع -( كالطبقية - كالمنتظمة –البسيطة 
 .(اخطاء المعاينة -الحصصية كطرؽ تقدير معالميا 

 تقييـ المشركعات الزراعية (ا ؽ ت) 7541
تقدير الطمب المتكقع عمى منتجات المشركع  –أساسيات فى تقييـ المشركعات المزرعية  –دراسة المشاكؿ 

معايير تقسيـ المشركعات الزراعية فى ظؿ المعرفة التامة  –ؿ دراسة كتحميؿ المشركع الزراعى مراح –الزراعى 
ظركؼ البليقيف فى تقسيـ المشركعات  –معايير الخصـ المستخدـ فى تقسيـ المشركعات الزراعية  –

 اإلستثمارية الزراعية القكمية.
 اقتصاد إنتاج (ا ؽ ت) 7641

 - العبلقة بيف المكارد كاإلنتاج - عكامؿ اإلنتاج الزراعي - اج الزراعيأىداؼ كمجاؿ اقتصاديات اإلنت
تحميؿ  - دالة التكاليؼ - تركيب تكاليؼ اإلنتاج الزراعي - تكاليؼ اإلنتاج - منحنيات اإلنتاج المتساكم
 المخاطر كالبليقيف في اإلنتاج الزراعي. - استبداؿ عناصر اإلنتاج

 اقتصاد زراعي (ا ؽ ت) 7741
 - المشكمة الغذائية - المبادئ االقتصادية المنظمة لصناعة الزراعة - بيعة االقتصادية لمزراعةالط

 االدارة المزراعية. - التسكيؽ كالكظائؼ التسكيقية فى الزراعة -سياسة التكسع الزراعى 
 اقتصاد قياسي (ا ؽ ت) 7841

النماذج االقتصادية الساكنو  - اديةالمصفكفات كتطبياقاتيا االقتص - الدكاؿ كتطبيقاتيا االقتصادية
تطبيقات عممية عمى  - تحميؿ السبلسؿ الزمنية - االرتباط كاالنحدار كتطبيقاتيما االقتصادية - كالمتحركة

 .المشاكؿ الزراعية
 نقكد كبنكؾ (ا ؽ ت) 7941

 -النقكد محدادت الطمب عمى  -التكازف فى سكؽ النقكد  -مقدمة عف التكازف فى سكؽ السمع كالخدمات 
النقكد  -نمكذج التكازف الكمى  -النظرية الحديثة فى النقكد  -النظرية الكمية لمنقكد  -محددات عرض النقكد 

فية المعامبلت المصر  -انكاع البنكؾ  -ىيكؿ الجياز المصرفى كدكره فى الحياة االقتصادية  -كالتضخـ 
 . كعبلقتيا بالمعامبلت النقدية

 ىتمكيؿ زراع (ا ؽ ت) 8041
نظزية االدارة المالية  -مصادر االقراض كالتمكيف الزراعى  -االئتماف الزراعى  -ماىية التمكيؿ الزراعى 

المؤسسات  -السياسة االئتمانية الزراعية  -المبادئ المالية لتقييـ القركض كاالستثمار الزراعى  -لممزرعة 
االتجاىات التمكيمية  -كيمية الزراعية فى مصر مراحؿ تطكر السياسات االئتمانية كالتم -االئتمانية فى مصر 
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ية التجربة المصر  -اثر السياسات االقتصادية عمى التمكيؿ كاالقراض الزراعى  -كاالئتمانية الحديثة فى مصر 
 .فى التمكيؿ كاالئتماف الزراعى

 تجارة دكلية كتكتبلت (ا ؽ ت) 8141
نماذج   - انكاع كاشكاؿ التكتبلت -التسكيقية  المؤسسات كالمنظمات -التعريؼ بالتكتبلت االقتصادية 

السكؽ االكربية المشتركة  -السكؽ الشرؽ أكسطية  - السكؽ العربية المشتركةف التكتبلت االقميمية كالدكلية )م
اثر المنظمات كالتكتبلت االقتصادية  - سكؽ جنكب كسط افريقيا( -رؽ اسيان سكؽ جنكب ش -السكؽ االمريكية 

 .ةلخارجيعمى التجارة ا

 "مسالؾ كاسكاؽ"تسكيؽ  (ا ؽ ت) 8241
 -اليكامش التسكيقية النسبية  -التعريؼ بالمسمؾ التسكيقى كالمصركفات التسكيقية كالتكاليؼ التسكيقية 

تحميؿ الطمب  -التفرقة السعرية  -الكظائؼ كالخدمات التسكيقية  -التركيب كالسمكؾ السكقى  -انتشار السعرل 
النظرية  -تحميؿ طمب كعرض منتجات المزرعة  -برامج االعبلف  -برامج التسعير  - كالمؤشرات السكقية
تجارة الجممة  -قياس الفكاءة  -النظرية التقميدية لمتكاليؼ  -التغيرات السعرية المكسمية  -التقميدية لبلسعار 

 .كالتجزئة

 إدارة مؤسسات زراعية (ا ؽ ت) 8341
أنكاع المؤسسات الزراعية دكر  –كعبلقتيا بالعمـك األخرل  - تيامجاال – أىميتيا – اإلدارة كمفيكميا

اإلطار المؤسسي لممنش ت  –مناىج البحث في الدراسات التسكيقية  –المؤسسات الزراعية في تنمية اإلنتاج 
النماذج االقتصادية القياسية لتقييـ سياسات  –تخطيط التسكيؽ  –اإلنتاجية كالتسكيقية كالتمكيمية في مصر 

 التسكيؽ الزراعي في مصر.
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 مقررات قسـ اإلرشاد الزراعى كالمجتمع الريفى
 

 المقرر الرقـ الككدم المقرر رقـ الككدمال
 أساسيات اإلرشاد الزراعي ش  إ ر 8426 أساسيات اقتصاد زراعي كمجتمع ريفي )عاـ( 4646
 عاـتدريب صيفي  ....... )عاـ(  التنمية الريفية  ش إ ر 2686
 أساليب االتصاؿ اإلرشادية ر ش إ 2696 الطرؽ كالمعينات اإلرشادية ش  ر إ 2689
 عمـ االجتماع كاالجتماع الريفي ش  إ ر 1688 اإلرشاد الزراعي  ر ش إ 1626

 إستراتيجية اإلقناع كاالتصاؿ إ ر ش 1696
تطبيقػػػػػات الحاسػػػػػب اآللػػػػػي فػػػػػي العمػػػػػـك االقتصػػػػػادية  عاـ 1694

 كاالجتماعية
 بناء البرامج اإلرشادية إ ر ش 1695 ميدانيتدريب صيفي   ....... )عاـ(

 تعميـ الكبار الزراعة إ ر ش 1697 المشكبلت االجتماعية بالريؼ إ ر ش 1696
 اإلحصاء االجتماعي إ ر ش 4469 نظرية تبنى األفكار المستحدثة ر ش إ 4468
 تخطيط كتقييـ البرامج اإلرشادية إ ر ش 4472 بحث )عاـ( 4476
 التأثير السيككلكجي لئلعبلـ الريفي إ ر ش 4485 المؤسسات كالمنظمات االجتماعية   إ ر ش 4484
 التقييـ االجتماعي لممشركعات إ ر ش 4487 أساسيات التدريب إ ر ش 4486
 األسرة الريفية إ ر ش 4489 التخطيط االجتماعي في الريؼ إ ر ش 4488
 مبادئ التصكير اإلرشادم إ ر ش 4494 جماعةقيادة ريفية كديناميكيات ال إ ر ش 4496
 الصحافة كاإلعبلـ الزراعي إ ر ش 4491 تحميؿ المضمكف في البرامج اإلعبلمية الريفية إ ر ش 4492
 اإلرشاد الريفي التميفزيكني إ ر ش 4495 تخطيط كتقييـ البرامج اإلعبلمية الريفية إ ر ش 4494

 تمع ريفيأساسيات اقتصاد زراعي كمج (عاـ) 0101
 –الطمب عمى السمع كالمنتجات الزراعية  –الطبيعة االقتصادية لمزراع  أساسيات االقتصاد الزراعي:
 –راعية دكاؿ اإلنتاج الز  –خصائص الزراعة مف كجية النظر االقتصادية  –عرض السمع كالمنتجات الزراعية 

 دكاؿ التكاليؼ الزراعية.
مفيكـ المجتمع  - عف تاريخ عمـ المجتمع الريفي في مصر لمحة تاريخية أساسيات المجتمع الريفي:

طرؽ البحث في مجاؿ عمـ المجتمع  - كعبلقتو بالعمكـ األخرل الريفي )في مصر كنماذج مف دكؿ العالـ(
مسميات القرية  - أشكاؿ االستيطاف الريفي )في العالـ كفي مصر( - الفركؽ الريفية الحضرية -الريفي 
العبلقات االجتماعية في  - خكاص مرتبطة بالريفييف(-تمع الريفي )خكاص البيئة الريفيةخكاص المج - المصرية

 الريؼ المصرم.

 أساسيات اإلرشاد الزراعى (إ ر ش) 4820
 -عبلقتو بالعمكـ األخرل  - كفمسفتو – أىدافو، كمبادئو - نشأتو كتطكره - مفيكـ اإلرشاد الزراعي

 - الييئة الكظيفية فى الجياز اإلرشادم - مفيكـ اإلتصاؿ كعناصره -اإلرشاد الزراعي كالتنمية الريفية 
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مصادر  - مراحميا – عممية تبنى األفكار المستحدثة - أنكاع التنظيمات اإلرشادية - التنظيمات اإلرشادية
 فئات المتبنييف لؤلفكار المستحدثة. - المعمكمات المتبنيف لؤلفكار المستحدثة

 يفيةالتنمية الر  (ش إ ر) 8620
 المداخؿ النظرية لتنمية المجتمع - التنمية الريفية المتكاممة - مبادئيا - أىميتيا – مفيكـ التنمية الريفية

المراحؿ  - معكقات التنمية الريفية - التخمؼ كأسبابو - إستراتيجيات التنمية الريفية - أساليب كنماذج التنمية -
دكر كسائؿ اإلعبلـ فى التنمية  - تكجيو التنمية مف أجؿ التحديثاإلنساف ك  - المختمفة لتنمية المجتمع المحمى

أثر  - مقاييس المشاركة - معكقات المشاركة فى التنمية - المشاركة الفعالة فى برامج التنمية الريفية - الريفية
 التغيرات العالمية عمى التنمية المحمية.

 عاـ)عاـ( تدريب صيفي  ....
التدريب عمى الطرؽ اإلرشادية الفعالة  -نامج عمؿ لزراع األراضى الجديدة التدريب عمى كيفية تنفيذ بر 

التدريب عمى كيفية إنشاء  -التدريب عمى تنظيـ برنامج خاص بميكانيكا المزرعة  - في مجاؿ تعميـ الكبار
 برنامج ناجح لمعبلقات اإلجتماعية.

 الطرؽ كالمعينات اإلرشادية (إ ر ش) 2089
اإلرشاد  - طرؽ االتصاؿ بالجماعات - طرؽ االتصاؿ باألفراد -تصنيفيا  -كميا ؽ اإلرشادية مفيالطر 

 - مميزاتيا – أىميتيا – المعينات اإلرشادية: مفيكميا - اإلشراؼ.طرؽ االتصاؿ بالجماىير بالممارسة تحت
 .تصنيؼ المعينات اإلرشادية

 أساليب االتصاؿ اإلرشادية (إ ر ش) 2090
مجاالت العمؿ اإلرشادم  - ماىية كمبادئ كأىداؼ التعميـ اإلرشادم - اعينشأة كتطكر اإلرشاد الزر 

االتصاؿ الفعاؿ في العمؿ  - تدريب الككادر اإلرشادية - دية الزراعيةاشر النظـ كالتنظيمات اإل - كأدكاره التنمكية
كرىا في االتصاؿ القيادة كد - نشر كتبني المبتكرات الزراعية - طرؽ ككسائؿ االتصاؿ اإلرشادم - اإلرشادم
 طبيقات عممية في مكضكعات المقرر.ت - أساسيات تخطيط كتقييـ البرامج اإلرشادية الزراعية - اإلرشادم

 اإلرشاد الزراعي (إ ر ش) 6302
عبلقة مفيكـ اإلرشاد بالتنمية  -أىميتو فى التنمية الزراعية كالريفية  -أىدافو  - مفيكـ اإلرشاد الزراعي

مفيكـ اإلتصاؿ  -المساىمات اإلقتصادية لئلرشاد الزراعى فى التنمية الزراعية كالريفية  - الزراعية كالريفية
التنظيمات  - تقييـ البرامج اإلرشادية -تطكير كتقديـ البرامج اإلرشادية  - الطرؽ اإلرشادية - كعناصره

دارة اإلرشاد الزراعىتحسيف تنظيـ  - المناىج البديمو لتنظيـ اإلرشاد الزراعى -اإلرشادية، أنكاعيا  صياغة  - كا 
دكر اإلرشاد الزراعى فى التنمية  - إدارة المكارد البشرية داخؿ اإلرشاد الزراعى - سياسة اإلرشاد الزراعى

 .دكر المنظمات غير الحككمية فى اإلرشاد الزراعى - الزراعية المستدامة
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 عمـ اإلجتماع كاالجتماع الريفي (إ ر ش) 8830
عبلقة عمـ  -ركاد عمـ اإلجتماع  - العكامؿ التي ساىمت في نشأتو كتطكره -ماع تعريؼ عمـ اإلجت
الجماعات االجتماعية أشكاليا  -مكضكعات عمـ اإلجتماع  -مداخؿ عمـ اإلجتماع  -اإلجتماع بالعمكـ األخرل 

التي ساىمت  العكامؿ -نشأتو كمراحؿ تطكره  -عمـ المجتمع الريفي  - أنكاع المجتمعات - مفيكـ المجتمع -
أبعاد دراسة عمـ المجتمع  - فكائد دراسة عمـ المجتمع الريفي - أشكاليا – الظكاىر االجتماعية - في نشأتو
 مباحث عمـ المجتمع الريفي. خصائص المجتمعات المحمية المجتمعات المحمية الريفية كمراحؿ تطكرىا -الريفي 

 .األنساؽ كالعمميات االجتماعية - أشكاؿ االستيطاف السائدة في المجتمعات الريفية -

 إستراتيجية اإلقناع كاالتصاؿ (ش إ ر) 0903
  الرسالة اإلرشادية - المرشد الزراعي) -االتصاؿ اإلرشادم: عناصره  -ؼ اإلقناع كاالتصاؿ يتعر 

ظي كغير االتصاؿ المف -اعتبارات االتصاؿ اإلرشادم الفعاؿ  -المستقبؿ(  –قناة االتصاؿ  -" معاممة الرسالة"
عممية تنمية  - ميارات االتصاؿ التعميمي كاإلقناعى مع المزارعيف كالمرأة الريفية كالشباب الريفي - المفظي

 -التحديدات السمككية لؤلىداؼ  - إستراتيجية اإلقناع كاالتصاؿ اإلرشادم مع التركيز عمى تعريؼ المشكمة
دارتيا عف طريؽ التطبيؽ العمم صياغة اإلستراتيجية - تحميؿ التكاليؼ - تحميؿ المكقؼ ي لنظريات االتصاؿ كا 
دكر االتصاؿ في التنمية كالتغير  -الصعكبات التي تكاجو عممية اإلقناع كاالتصاؿ اإلرشادم  - كنتائج البحكث
 االجتماعي.

 

 تطبيقات الحاسب اآللي في العمـك االقتصادية كاالجتماعية (عاـ) 0913
 كيفية تفريغ البيانات االقتصادية كاالجتماعية - ـ االقتصادية كاالجتماعيةأىميتو في العمك الحاسب اآللي ك 

البرامج الشائعة في مجاؿ العمـك االقتصادية كاالجتماعية مع إشارة خاصة إلى برنامج  -كيفية إدخاؿ البيانات  -
Spss - Excel  - Microstst  تحميؿ في مجاؿ  -النسب اختبارات صحة الفركض لممتكسطات ك في مجاؿ

في مجاؿ مقاييس  -في مجاؿ استخدامات مربع كال  -في مجاؿ االرتباط  - في مجاؿ االنحدار - التبايف
 الرتب كالدرجات.

 ميداني )عاـ(  تدريب صيفي ....
التدريب عمى كيفية بناء ميندسان زراعيان ناجحان  - التدريب عمى كيفية إنشاء برنامج لتعميـ الزراعة المينية

اإلرشاد الزراعى  طةالمينية تصميـ كتنظيـ برنامج تعميمى لزراع الصغار زيارات ميدانية ألنش في الزراعة
 بمحافظة سكىاج.

 بناء البرامج اإلرشادية (ش إ ر) 0953
االىتمامات كالمشكبلت الزراعية كأىميتيا في  - فمسفة بناء البرنامج -تعريؼ بناء البرنامج اإلرشادم 

العمؿ مع المجاف  -تحديد األكلكيات  -تحديد األىداؼ  -بناء البرنامج اإلرشادم نماذج ل -بناء البرنامج 
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إستراتيجية اشتراؾ  - التنظيـ المحمى لتخطيط البرنامج اإلرشادم كتنفيذه - كأىميتو في تخطيط البرامج اإلرشادية
 اإلرشادم.عبلقة التقييـ ببناء البرنامج  -خطة العمؿ  -الزراع في بناء البرنامج اإلرشادم 

 المشكبلت االجتماعية بالريؼ (ش إ ر) 0963
خصائص  - أنكاع المشكبلت االجتماعية الريفية - طبيعة كمفيكـ المشكبلت االجتماعية الريفية

التعرؼ عمى حمكؿ المشكبلت  - تحميؿ المشكبلت االجتماعية الريفية - المشكبلت االجتماعية الريفية
 كبلت في إيجاد الحمكؿ.مشاركة أصحاب المش - االجتماعية

 تعميـ الكبار الزراعة  (ش إ ر) 0973
العبلقات اإلنسانية كأىميتيا  - مبادئ كدكافع التعميـ عند الكبار - أسسو –أىدافو  - مفيكـ تعميـ الكبار

برامج تعميـ الكبار الزراعي في مصر كبعض الدكؿ  - تخطيط كتقييـ برامج تعميـ الكبار - في تعميـ الكبار
 الطرؽ الشائعة في تعميـ الكبار الزراعة. - تقدمةالم

 ألفكار المستحدثةنظرية تبنى ا (إ ر ش) 6841
 العكامؿ المرتبطة بتبني الجديد -مراحؿ عممية التبني  - تعريؼ التبني كعبلقتو ببعض المفاىيـ المرتبطة

القتصادية كاالجتماعية فئات المتبنيف كخصائصيـ الشخصية كا - خصائص الفكرة أك الممارسة الجديدة -
 معايير التنظيـ االجتماعي المؤثرة عمى التبني. -قنكات االتصاؿ كعبلقتيا بمراحؿ التبني  -كالسمكؾ االتصالي 

 اإلحصاء االجتماعي (إ ر ش) 6941
مقاييس النزعة  -أىميتو في الدراسات التربكية كاالجتماعية كالنفسية  - مفيكـ اإلحصاء االجتماعي

االرتباط البسيط  -تحميؿ التبايف  -التكافؽ  - التطابؽ النسبي -التشتت  -المنكاؿ  -الكسط، الكسيط )المركزية 
 .االنحدار البسيط -

 )عاـ( بحث 7041
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييسالتحميؿ اإل -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - حصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

خبلؿ تجربة عممية ميدانية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "األرشاد 
 ع الريفى".الزراعى كالمجتم

إتجاىات المجتمع نحك البحث  - البحث العممى كالتقدـ اإلجتماعى - أىميتو –البحث العممى مفيكمو 
أدكات كطرؽ  -مناىج البحث العممى اإلجتماعى  -خطكات البحث العممى في العمكـ اإلجتماعية  - العممى

ستخداـ المقاييس - جمع البيانات  -مكتكب  تقديـ البحث –تقدمى لمبحث اعداد عرض  - التحميؿ اإلحصائى كا 
 .النشر العممى
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 تخطيط كتقييـ البرامج اإلرشادية (إ ر ش) 7214
نماذج تنمية  - التخطيط اإلرشادم -كمستكياتو  - أنكاعو – مفيكـ التخطيط كأىميتو كمبادئو العامة

أسس تقييـ البرنامج  - متعريؼ التقييـ اإلرشاد -مراحؿ تخطيط البرنامج اإلرشادم  - البرامج اإلرشادية
 اإلرشادم.

 المؤسسات كالمنظمات االجتماعية (إ ر ش) 8414
أىداؼ المنظمات  - مفيكـ المنظمات االجتماعية –المنظمات االجتماعية  - مفيكـ النظـ االجتماعية

 -يةفكائد النظـ االجتماع -ماعية خصائص النظـ االجت - أسس تصنيؼ المنظمات االجتماعية - االجتماعية
 .المعكقات التي تكاجو المنظمات االجتماعية - أشكاؿ النظـ االجتماعية

 تأثير السيككلكجي لئلعبلـ الريفيال (إ ر ش) 8541
تصنيؼ تأثير كسائؿ اإلعبلـ  - دراسة تأثير اإلعبلـ الريفى - أىميتو كأىدافو - مفيكـ اإلعبلـ الريفي

دكر كسائؿ اإلعبلـ فى اإلقناع كالتعمـ كتغيير  - امؿ المحددة لوالتأثير النفسي لئلعبلـ الريفي كالعك  - الريفي
 االتجاىات.

 أساسيات التدريب (إ ر ش) 8641
العكامؿ المؤثرة في  - أىدافو – أسسو كمبادئو - أنكاعو – أىميتو – التدريب اإلرشادم - مفيكـ التدريب

تدريب العامميف بالجياز اإلرشادم  - طرؽ كأساليب التدريب - مجاالت التدريب - تحقيؽ أىداؼ التدريب
احتياجات العمؿ  - خصائص البرنامج التدريبي الناجح - تدريب الييئة الكظيفية بالجياز اإلرشادم - الزراعي

 - تنفيذ كتقييـ البرنامج التدريبي مرحمتى - بناء برامج التدريب - الكظيفي كمحتكيات البرامج التدريبية
 مشكبلت التدريب. - شركط التدريب الجيد - ؽ تحديدىاطر  - االحتياجات التدريبية

 التقييـ االجتماعي لممشركعات (إ ر ش) 8741
 - معايير التقييـ كمستكياتو - الخطكات الرئيسية فى عممية التقييـ - أىميتو – مفيكـ التقييـ االجتماعي

يفي لمبرامج التقييـ الكمي كالك - دأغراض تقييـ أداء األفرا - تقييـ أداء األفراد - تحديد القائـ بالتقييـ
كعمى تغيير  - تقييـ تأثير البرامج كالمشركعات التنمكية عمى تحسيف الكضع المعيشي - كالمشركعات التنمكية

 الفئات المستفيدة مف المشركعات كالبرامج التنمكية. - األسعار
 التخطيط االجتماعي في الريؼ (إ ر ش) 8841

عناصر التخطيط  - العكامؿ التي يجب مراعاتيا في التخطيط االجتماعي - تعريؼ التخطيط االجتماعي
التنمية  -التنظيـ اإلقميمي كعبلقتو بالتخطيط االجتماعي  -القكاعد األساسية لمتخطيط االجتماعي  -االجتماعي 

 االجتماعية كتخطيط سياسة التعميـ كالتدريب.
 األسرة الريفية (إ ر ش) 8941

خصائص  - التطكر التاريخي ألشكاؿ األسرة - ة دراسة األسرة كالمفاىيـ المرتبطة بيامفيكـ األسرة، أىمي
الكظائؼ  - أشكاؿ األسرة - العناصر المككنة لؤلسرة الريفية –البنياف األسرل  - األسرة في الريؼ كالحضر
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رة الريفية التغير فى خصائص األس –مقارنة بيف بنياف األسرة الريفية كاألسرة الحضرية  -االجتماعية لؤلسرة 
الظكاىر االجتماعية  - ىامة مع المؤسسات األخرل داخؿ المجتمع عبلقة األسرة كمؤسسة - بناء كنطاؽ األسرة

 آثار التغير -تأثيره عمى األسرة الريفية  - أسبابو – التماسؾ كالتفكؾ األسرل –المعاصرة في األسرة الريفية 
 التكنكلكجي عمى األسرة الريفية.

 الجماعة اتقيادة ريفية كديناميكي (إ ر ش) 0941
مكقع ديناميكية الجماعة مف  - أىداؼ دراسة ديناميكية الجماعة - مفيكـ كتعريؼ ديناميكية الجماعة

رتقائيا –تككيف الجماعات  - أنكاع الجماعات - تعريؼ الجماعة كأركانيا - العمكـ االجتماعية األخرل  - كا 
االختبارات  - بناء القكل كالعكامؿ المؤثرة عميو - بناء االتصاؿ( - بناء الجماعة )أنكاع مفيكـ بناء الجماعة

 تماسؾ الجماعة . - إنتاجية الجماعة - السكسيكمترية

 مبادئ التصكير اإلرشادم (ش إ ر) 9114
الرسكـ الخطية  - مصادر الصكر اإلرشادية -أىمية التصكير اإلرشادم  - مفيكـ التصكير اإلرشادم

 – التحميض – عممية التصكير - أنكاع األفبلـ - أنكاع آالت التصكير - التصكير الفكتكغرافي - اىاكمزاي
 فنكف استخداـ الصكر في اإلرشاد الزراعي. - التكبير، مككنات معمؿ التصكير اإلرشادم - الطباعة

 كف في البرامج اإلعبلمية الريفيةتحميؿ المضم (ر شإ ) 9214
السمات  - كأىمية تحميؿ المضمكف كإحدل اطرؽ البحثية فى العمؿ اإلرشادم - تعريؼ تحميؿ المضمكف
كيفية  -خطكات عممية تحميؿ المضمكف  - أكجو استخداـ تحميؿ المضمكف - األساسية لتحميؿ المضمكف

نماذج لبعض دراسات تحميؿ المضمكف في البرامج  - استخداـ تحميؿ المضمكف في الدراسات اإلعبلمية
 الريفية. اإلعبلمية

 الصحافة كاإلعبلـ الزراعي (إ ر ش) 9314
الدعاية كاإلعبلف كدكرىما في المجتمع  -أىداؼ الجياز اإلعبلمي  - مفيكـ اإلعبلـ كاإلعبلـ الزراعي

بعض نماذج االتصاؿ  - نظريات اإلعبلـ - األىمية الحيكية لكسائؿ اإلعبلـ - كظائؼ اإلعبلـ - الزراعي
لصحافة الزراعية أىمية ا - فنكف كأشكاؿ الكتابة الصحفية الزراعية - حافة الزراعيةمفيـك الص - الجماىيرم

 تنسيؽ الصحيفة. - اإلخراج الصحفي - التحرير الصحفي  - العناكيف كالخطكط الصحفية - لممجتمع الزراعي

 تقييـ البرامج اإلعبلمية الريفيةتخطيط ك  (ر ش إ) 9414
العكامؿ المؤثرة عمى الكفاءة االتصالية  - فيكـ تقييـ البرامج اإلعبلميةمفيكـ تخطيط البرامج اإلعبلمية،م
نتاج برنامج  -المفاىيـ األساسية لعممية االتصاؿ التصكرم  - لمبرامج اإلعبلمية في المجتمعات الريفية تنفيذ كا 

مؤثرات في البرامج استخداـ ال - العكامؿ المؤثرة عمى الكفاءة االتصالية لمبرامج اإلعبلمية -إعبلمي زراعي 
 اإلعبلمية.
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 اإلرشاد الريفي التميفزيكني (ر ش إ) 9514
نكادم  - المكاصفات االتصالية لمتميفزيكف كطريقة إرشادية - البرامج اإلذاعية المسمكعة المرئية

لمرأة دكر اإلذاعة المرئية في تنمية ا - اإلذاعة المرئية كدكرىا في إقناع الزراع -االستماع، نكادم المشاىدة
أشكاؿ البرامج  –الكتابة الريفية التميفزيكنية  – المكاصفات الشخصية في المذيع التميفزيكني الزراعي –الريفية 

أندية االستماع  –مزايا كحدكد البرامج الزراعية المرئية  –استخداـ البرامج التميفزيكنية إرشاديان  –التميفزيكنية 
 كالمشاىدة كدكرىا فى التنمية الريفية.
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 مقررات قسـ البساتيف
 

 إنتاج بساتيف  ب س ت 7266 أساسيات إنتاج نباتي (عاـ) 4666
 إنتاج نباتات الزينة س ت ب 2648 كالعضكيةالزراعات المحمية  ب س ت 2645

الزراعػػػػػػػة العضػػػػػػػكية كالحيكيػػػػػػػة فػػػػػػػي الحاصػػػػػػػبلت  س ت ب 2621 عاـتدريب صيفي  .........)عاـ( 
 البستانية

 الزراعة في الكطف العربي ب س ت 2625 بستانيةالنباتات التكاثر  ب س ت 2624
 ةإنتاج فاكي تب س  1645 تربية كتحسيف المحاصيؿ البستانية  ب س ت 2679
 تطبيقات الحاسب اآللي في اإلنتاج النباتي )عاـ( 1648 إنتاج خضر تب س  1647

 لتنمية المحاصيؿ البستانية االتجاىات الحديثة ب س ت 1622 ميداني تدريب صيفي ....... )عاـ(
 تداكؿ كتخزيف الحاصبلت البستانية ب س ت 1624 فسيكلكجيا الحاصبلت البستانية ب س ت 1621
 النباتات الطبية كالعطرية ب س ت 1674 مكاصفات الجكدة في محاصيؿ الخضر ب س ت 1658
 بحث ( )عاـ 4644 تكنكلكجيا زراعة الفاكية في األراضي الصحراكية تب س  4642
 نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ ب س ت 4646 تكنكلكجيا الزراعات المحمية في محاصيؿ الخضر ب س ت 4645
 إنتاج الخضر الثانكية ب س ت 4627 تربية محاصيؿ الخضر تب س  4626
 الزىكر كنباتات الظؿ كالتنسيؽ الداخمي ب س ت 4629 فسيكلكجيا أشجار الفاكية ب س ت 4628
 منظمات النمك في الحاصبلت البستانية ب س ت 4614  تنسيؽ الحدائؽ كالمدف س ت ب 4616
 فسيكلكجي خضر ب س ت 4611 إنتاج الحاصبلت البستانية ب س ت 4612
 تربية نباتات الزينة ب س ت 4615 معامبلت ما بعد الحصاد ب س ت 4614
 زىكرتنسيؽ ال ب س ت 4617 فسيكلكجيا نباتات الزينة   ب س ت 4616
 التقنية الحيكية في الفاكية ب س ت 4619 التقنية الحيكية فى النباتات الطبية ك العطرية   ب س ت 4618
 الفكاكو غير التقميدية ب س ت 4644 فسيكلكجيا ثمار الفاكية  ب س ت 4646

 أساسيات انتاج نباتى )عاـ( 6100

تأثير المناخ كالبيئة  –التكزيع الجغرافى  -ية االىمية االقتصاد –تعريؼ بالحاصبلت البستانية كالحقمية 
كعبلقتيا بالظركؼ البيئية المصرية  –أقممة كفسيكلكجيا المحاصيؿ  – تكزيع كتصنيؼ المحاصيؿ -ى نمكىا عم
 -كلكجيا كبيئة المحاصيؿ العمميات الزراعية المصرية كتأثيرىا عمي فسي - كالحيكية كاألرضية( ةعكامؿ الجكي)ال

 ربية كتحسيف المحاصيؿ.ت - التنافس

 إنتاج بساتيف (ب س ت) 7200

 - العمميات الزراعية - العكامؿ البيئية المؤثرة عمى نمكىا - القيمة االقتصادية لممحاصيؿ البستانية
التنسيؽ الداخمي  - الزراعة المحمية كالعضكية - بف المحاصيؿ البستانيةستربية كتح - التكاثر دكر اليرمكنات

 تات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ.بالزىكر كنبا
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 كالعضكيةالزراعات المحمية  (ب س ت) 2015
العكامؿ المؤثرة عمى اختيار مكقع الصكب  - فكائد كمضار البيكت المحمية - ميةحالبيكت الم فى مقدمة 

حت العكامؿ المؤثرة عمى إنتاج الخضر ت - المستخدمة في البيكت المحمية األغطيةأنكاع  - المحمية كتركيبيا
إنتاج بعض  - تنظيـ نمك النبات تحت الزراعة المحمية - معامبلت الرعاية - إنتاج الشتبلت - البيكت المحمية

 محاصيؿ الخضر تحت البيكت المحمية.
أسباب التحكؿ مف الزراعة التقميدية لمزراعة  - نشأة الزراعة العضكية -الزراعة العضكية  مقدمة فى

 - الكضع الحالي لمزراعة العضكية في مصر كالعالـ - ي الزراعة العضكيةالمنظمات العاممة ف - العضكية
نتاج بعض م الممارسات الزراعية في الزراعة - متطمبات الزراعة العضكية صيؿ حاالعضكية كالمكافحة كا 

 الخضر في الزراعة العضكية لمتصدير.

 إنتاج نباتات الزينة (ب س ت) 8201
 - إنتاج القرنفؿ - إنتاج الكرد - أساسيات كمقكمات إنتاج نباتات الزينة - مقدمة عف أىمية نباتات الزينة

 - الشجيرات – أشجار الزينة - أزىار متنكعة - نباتات األصص المزىرة - أبصاؿ الزينة - األراكاالإنتاج 
رية المكاصفات التصدي - المدادات كالمسطحات الخضراء - الصبارات –نخيؿ الزينة  - المتسمقات كاألسيجة

 كنباتات الزينة كاألزىار.

 عاـ. )عاـ( تدريب صيفي ...
بالكمية كالمزارع التابعة  البساتيفقسـ معامؿ يؤدم طبلب برنامج االنتاج النباتي تدريبان صيفيان عامان داخؿ 

 بالقسـ. تحت اشراؼ احد اعضاء ىيئة التدريسا لي

 ستانيةالزراعة العضكية كالحيكية فى الحاصبلت الب (ب س ت) 2023
اعادة استخداـ مخمفات  –االىداؼ كالقكانيف كالتحكؿ لمزراعة العضكية  –تعريؼ كأىمية الزراعة العضكية 

السياسة السمادية كالرل فى  –دكر التنكع النباتى فى الزراعة العضكية  –انتاج الشتبلت العضكية  –المزارع 
انتاج أىـ أشجار  –انتاج أىـ الخضركات عضكيان  –مقاكمة الحشائش فى الزراعة العضكية  -الزراعة العضكية 
االنتاج العضكل لمحاصبلت البستانية تحت الزراعة  –انتاج النباتات الطبية كالعطرية عضكيان  –الفاكية عضكيان 

 المحمية .

 )ب س ت( تكاثر النباتات البستانية 2024
)حيكية : التكاثر الجنسي -خضرم( كال - عامة عف إكثار الحاصبلت البستانية )التكاثر الجنسي ةمقدم

طرؽ اإلكثار الخضرم في  -المعامبلت التي تجرم لتحسيف اإلنبات كتطيير البذكر(  - إنبات البذكر -البذكر
استعماؿ األغطية الببلستيكية  –استخدامات منظمات النمك  –أصكؿ الفاكية المختمفة  –الحاصبلت البستانية 

التكاثر الدقيؽ كزراعة  - البيئات المستخدمة في الزراعة - مفة لتعقيـ التربةالطرؽ المخت -رفي إنتاج الشتبلت
 تطبيقات عمي استخداـ زراعة األنسجة في الحاصبلت البستانية. - األنسجة
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 )ب س ت( الزراعة في الكطف العربي 2025
لعربي ي الكطف افالمنزرعة المحاصيؿ البستانية الرئيسية انكاع كاصناؼ  التعرؼ عمى اىـ –مقدمة عامة 

تيا زراع طرؽ -لنمكىا العكامؿ البيئية المناسبة – ياتقسيم –أىميتيا االقتصادية  – لياالتكزيع الجغرافي  -
 مكاصفات التصدير. - كتخزينيا -حصادىا  – كخدمتيا

 تربية كتحسيف المحاصيؿ البستانية (ب س ت) 7920
طرؽ تربية الحاصبلت  –ئة فى تربية النباتات دكر البي –أىداؼ تربية كتحسيف الحاصبلت البستانية 

 العطش ...الخ ( –التربية لمقاكمة الظركؼ المغايرة ) الممكحة  –مراض ؤلالتربية لممقاكمة ل –البستانية 
 :فاكيةإنتاج  (ب س ت) 3015

األزىار  - كالعكامؿ التي تؤثر عمى تككيف البراعـ الزىرية - الكصؼ النباتي كطبيعة حمؿ البراعـ الزىرية
نشاء الحدائؽ - تأثير المناخ كالتربة عمى زراعة أشجار الفاكية -كالتمقيح كعقد الثمار  الرم كالتسميد - التكاثر كا 

 جمع كتخزيف الثمار. - المحصكؿ – خؼ الثمار - القميـ، العزيؽ -
 خضرانتاج  (ب س ت) 7301

طرؽ الحصاد لمحاصيؿ الخضر  -طرؽ الزراعة كالخدمة  - االىمية االقتصادية لمحاصيؿ الخضر
 –الككسة ) القرعية  -( باذنجافال -فمفؿ ال -البطاطس  –طماطـ ال) - نيةالباذنجا :التالية التابعة لمعائبلت 

الصميبية  –المكبيا(  –الفاصكليا  –البسمة  –البقكلية )الفكؿ  – (بطيخال -الكانتالكب  –الشماـ  –الخيار 
 –البقدكنس(  –الشبت  –الكرفس  –الخيمية )الجزر  -الجرجير( –الفجؿ  –المفت  –القرنبيط  –)الكرنب 

  -اليندباء(  –الشيككريا  –الخرشكؼ  –المركبة )الخس  –السمؽ(  –السبانخ  –الرمرامية )البنجر "بنجر المائدة" 
الرجمية  –الممكخية( الزيزفزنية ) –الخبيزة(  –الخبيزية )الباميا  –طا( االعميقية )البط –الكردية ) الفراكلة( 

النجيمية )الذرة  –القمقاسية )القمقاس(  –الزنبقية )اليميكف(  –( الكرات -ثـك ال - بصؿاللبصمية )ا -)الرجمة(.
 .. عائمة عيش الغراب )عيش الغراب(الذرة الفيشار( -السكرية 
 الحاسب اآللي في اإلنتاج النباتي)عاـ( تطبيقات  3018

 –تحميؿ البيانات باإلحصائي الخاصة  برامج التحميؿ –إدخاؿ البيانات  –مقدمة عف الحاسب اآللي 
Mstatc  - Spss - SAS -  في مجاؿ التخصصاستخداـ أحدث النظـ كالبرامج الحديثة. 

 ميدانى)عاـ( تدريب صيفي  ....
كمزارع لصمة الخارجية ذات ايؤدم طبلب برنامج االنتاج النباتي تدريبيان ميدانيان فى المؤسسات الزراعية 

 .تحت اشراؼ احد اعضاء ىيئة التدريس البساتيفالكمية كفقان لمقترحات قسـ 
 حديثة لتنمية المحاصيؿ البستانيةاالتجاىات ال (ب س ت) 2302

ترشيد  - استعراض عاـ الىـ االتجاىات الحديثة كدكرىا فى  تنمية الحاصبلت البستانية -مقدمة عامة 
 -زراعة االنسجة كتطبيقاتيا فى الحاصبلت البستانية - التكثيؼ الزراعى - ليجفانتاج ا –– -استيبلؾ المياه

 الممارسات الزراعية الجيدة كدكرىا فى تنمية المحاصيؿ البستانية. - ة الزراعيةنتطبيؽ نظـ الميك
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 فسيكلكجيا الحاصبلت البستانية (ب س ت) 3023
نقؿ كتكزيع نكاتج التمثؿ  –لكربكنى لمغطاء النباتى التمثيؿ الضكئى كتعظيـ التثبيت ا -التنفس  –األنبات 

الطرؽ المتبعة  -فسيكلكجيا اإلزىار كاألثمار كالنضج فى المحاصيؿ البستانية  –الضكئى كعبلقتة بالمحصكؿ 
التثبت الحيكل  –منظمات النمك  –كعبلقتة بالعكامؿ البيئية البستانية المحاصيؿ  فىالتكشؼ  –تحميؿ النمك فى 

  لممحاصيؿ البستانيةعبلقة النمك كالتغذية كاالحتاجات المائية  –يف لمنتركج

 كتخزيف الحاصبلت البستانية تداكؿ (ب س ت) 4302
التغيرات الفسيكلكجية لممككنات الطبيعية كالكيميائية  –لمحاصيؿ البستانية اكتخزيف تداكؿ أىمية  -مقدمة 

المعامبلت المستخدمة  –كدتيا كعمى خصائص حفظيا تأثير تجييز الثمار عمى ج –لمثمار أثناء التخزيف 
تأثير العكامؿ البيئية السائدة أثناء نضج الثمار عمى  - طرؽ اإلنضاج الصناعي لمثمار –إلعداد كحفظ الثمار 

مراض التي تتعرض ليا الثمار أثناء التخزيف ألأىـ ا - طرؽ التخزيف المستخدمة لحفظ الثمار - القدرة التخزينية
 ؿ.كالتداك 

 مكاصفات الجكدة فى محاصيؿ الخضر (ب س ت) 5830
تنفس الثمار كالعكامؿ  –التركيب الكيماكل لمثمار  –القيمة الغذائية ليا  -كاعيا أن –نمك الثمار  -مقدمة 
تدىكر  -االسس العامة لتحديد درجات الجكدة  -طرؽ القطؼ  -دالئؿ قطؼ الثمار  –المؤثرة عمييا 

التبريد المعامبلت االضافية ) -المختمفة طرؽ التخزيف  -د الحصاد كطرؽ التحكـ فييا الحاصبلت البستانية بع
عداد الثمار كتجييزىا لمتخزيف إ -( االنضاج الصناعى .....الخ -معدؿ التخزيف فى جك ىكائى  -المبدئى 

 .الحاصبلت البستانيةشحف نقؿ ك طرؽ  -ل مبلئمتيا لممنتج العبكات المختمفة كمد -لتصدير اك 

 النباتات الطبية كالعطرية (ب س ت) 1307
األىمية االقتصادية كالفكائد كاالستخدامات المتنكعة لمنباتات  -عف النباتات الطبية كالعطرية عامة مقدمة 

مقكمات زراعة النباتات الطبية كالعطرية بمصر  - تصنيؼ النباتات الطبية كالعطرية - الطبية كالعطرية
نتاجياكالعكامؿ المؤثرة عمى ن نتاج النباتات الطبية كالعطرية - مكىا كا  حصاد كتجفيؼ كتخزيف  - طرؽ تكاثر كا 

الزيكت العطرية  - كطرؽ استخبلصيا مف النباتات الطبية المكاد الفعالة طبيان  - كتداكؿ النباتات الطبية كالعطرية
 - ىـ النباتات الطبية بمصرالزراعة كاإلنتاج التجارم أل - الطيارة كطرؽ استخبلصيا مف النباتات العطرية

تات الطبية كالعطرية المستأنسة النيكض بزراعة النبا - الزراعة كاإلنتاج التجارم ألىـ النباتات العطرية بمصر
نتاجيا تجاريا فى العممى  –. بمصر كالنامية بريان  التعرؼ عمى أىـ النباتات الطبية كالعطرية كطرؽ إكثارىا كا 

 ىمية االقتصادية ليا.كالمكاد الفعالة بيا كاأل
 

 تكنكلكجيا زراعة الفاكية فى االراضى الصحراكية  (ب س ت) 2401
ح كيفية اصبل - صبلحية مياه الرل - الميزه النسبية لزراعة اشجار الفاكية فى االراضى الصحراكية

لجكية كتاثيرىا دراسة العكامؿ ا - مشاكؿ زراعة الفاكية فى االراضى الصحراكية - الرمميةاالراضى الممحية ك 
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كيفية  - تحطيط الزراعة فى االراضى الرممية - التغمب عمى الظركؼ الغير مناسبة - عمى نمك االشجار
 العائد االقتصادل فى االراضى الجديدة. - الزراعات غير التقميدية –تحسيف االنتاجية 

 )عاـ( بحث 4014
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -ة التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدم

ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

 ية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "البساتيف".خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عمم

 في محاصيؿ الخضر تكنكلكجيا الزراعة المحمية (ب س ت) 5401
( العكامؿ الصكب الزراعية -االنفاؽ المنخفضة  -طرؽ الحماية المختمفة )تغطية سطح التربة  -مقدمة 

انتاج  –مة كالميكنة تحت الزراعة المحمية عمميات الخد –البيئية داخؿ الزراعات المحمية كطرؽ تعديميا 
التعقيـ الشمسى لمصكب  –السياسة السمادية لمزراعة العضكية  –الشتبلت العضكية لمزراعات المحمية كالحقؿ 

كنتالكب  -)فاصكليا  االنتاج العضكل ألىـ الخضركات فى الزراعة المحمية مقارنة بالحقؿ المكشكؼ –الزراعية 
 أخرل (..... -يار خ -فمفؿ  -ماطـ ط -

 نباتات الزينة كتنسيؽ الحدائؽ (ب س ت) 6401
نباتات الزينة العشبية المزىرة،  - مقدمة عف عمكـ الزينة كأقساـ نباتات الزينة كاألىمية االقتصادية ليا

األبصاؿ  - نباتات التربية الخاصة مع تناكؿ أىميا اقتصاديا - نباتات األصص )نباتات الظؿ كالصكب(
 – الشجيرات – األسيجة – المتسمقات – النباتات الشككية كالعصارية - ية مع تناكؿ أىميا اقتصادياالزىر 

 - أساسيات كقكاعد تنسيؽ الحدائؽ كالطرز األساسية ليا - المسطحات الخضراء - نخيؿ الزينة - األشجار
 -. ة كالمائية كحديقة السطحكالصخري خطكات تنسيؽ الحدائؽ، نبذة عف الحدائؽ المختمقة كالعامة كالمنزلية

عمى أىـ النباتات فى كؿ قسـ مف أقساـ نباتات الزينة ككيفية إكثارىا كاستخداميا في مجاؿ تنسيؽ التعرؼ 
 الحدائؽ كغيره.

 تربية محاصيؿ الخضر (ب س ت) 2640
الطرؽ  -طرؽ تربية محاصيؿ الخضر  – الخضر االساس الكراثى لتربية محاصيؿ -مقدمة عامة 

 -التمقيح ذاتية الخضر طرؽ االنتخاب فى محاصيؿ  -التمقيح  ذاتيةالخضر تربية محاصيؿ  بعة فىالمت
 العقـ -التمقيح  خمطيةالخضر طرؽ تربية محاصيؿ  -التمقيح  خمطيةالخضر االساس الكراثى لتربية محاصيؿ 

طرؽ التنبؤ  - كة اليجيفطرؽ حساب ق - قكة اليجيف -التيجيف الرجعى  –التيجيف  – عدـ التكافؽ الذاتي -
 -تربية النبات لتحمؿ اإلجيادات البيئية  -انتاج اليجف - االنتخاب الدكرل - التركيبيةاالصناؼ  - بقكة اليجف

كثار البذكر المعتمدة كالمحافظة عمييا.  إنتاج كا 
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 انتاج الخضر الثانكية (ب س ت) 2740
االحتياجات  - ؿ الخضر الثانكية المختمفةزراعة محاصيطرؽ  -اىـ انكاع الخضر الثانكية  –مقدمة 

عمميات الخدمة بعد الزراعة  – الثانكية لمعامبلت الزراعية لمحاصيؿ الخضرا -االحتياجات االرضية  -البيئية 
 تقاكل اىـانتاج  - ما بعد الحصاد معامبلت -حصاد كتخزيف الخضر الثانكية  –فى المحاصيؿ الثانكية 

 ميدية.غير تقمحاصيؿ الخضر الثانكية ال
 فسيكلكجيا اشجار الفاكية (ب س ت) 2840

 - النقؿ كالتكزيع - الطاقة كالتمثيؿ الضكئي - التغذية المعدنية - العبلقات المائية - البذكر كاإلنبات
استخداـ منظمات النمك  - تحميؿ النمك - اإلثماراإلزىار ك  - النمك الخضرم - نمك الجذكر - النمك كالتطكر
يقية عمى بعض دراسات تطب - األساس الفسيكلكجي إلنتاج المحاصيؿ الزراعية - ؿ الزراعيةفي المحاصي

 المحاصيؿ الزراعية.
 الزىكر كنباتات الظؿ كالتنسيؽ الداخمي (ب س ت) 2940

التحكـ  –العكامؿ البيئية المؤثرة عمى النمك كاإلزىار  –مقدمة عف النمك كالتطكر فى األزىار كاألبصاؿ 
أمثمة لنباتات التربية الخاصة كاألبصاؿ  –الطرؽ التجارية فى اإلنتاج كالحصاد كالتداكؿ  –إلزىار فى مكعد ا

 –أقساـ نباتات التنسيؽ الداخمي  –تقسيـ نباتات الظؿ حسب احتياجات النباتات لمضكء  –الشائعة محميا 
أمثمة لبعض النباتات المنتشرة  –اض األمر  –تكزيع النباتات داخؿ المباني  –اإلكثار كالتربية كالتسميد كالرم 

 اكانى الزراعة كالبيئات. –االستعماؿ 
 تنسيؽ الحدائؽ كالمدف (ب س ت) 3040

أشجار تنسيؽ حدائؽ الشكارع )زراعة االشجار الخشبية ك  -لمتربة  المكاد البديمة  –الزراعة داخؿ المنازؿ 
 .التيذيب - التقميـ -القص  -لتسميد كا عمميات الخدمة كالرل اكية كالشجيرات كالنخيؿ ...الخ (الف
 منظمات النمك فى الحاصبلت البستانية (ب س ت) 1403

االبسيسيؾ  -السيتككينينات -الجبريمميف -األكسيف" ةلنباتيتطبيقات منظمات النمك: )اليرمكنات ا -مقدمة 
مثبطات انتقاؿ  -سيككسيؿال -االيثريؿ -الكمتار)بعض المنظمات الحيكية  -("الجاسمكنات -االيثميف -أسيد

النبات  تأثير منظمات النمك عمى - االستجابات الفسيكلكجية لمحاصبلت البستانية لمنظمات النمك -األكسيف(
 تطبيقات استخداـ منظمات النمك عمى المحاصيؿ المختمفة. - كالمحصكؿ كاالثمار

 نتاج الحاصبلت البستانيةا (ب س ت) 2403
طرؽ الزراعة  - العكامؿ البيئية المناسبة – التقسيـ –لممحاصيؿ البستانية ة االقتصادي األىمية -مقدمة 

االقممة لمظركؼ االبيئية الغير مكائمة النتاج  - أىـ األنكاع كاألصناؼ - الحصاد كالتخزيف - كالخدمة المختمفة
 المحاصيؿ البستانية.
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 فسيكلكجي خضر (ب س ت) 4033
بذكر الخضر كالعكامؿ انبات  –ة باالنتاجية كمحددات االنتاجية مظاىر نمك النبات كعبلقت -مقدمة 

النضج  -فسيكلكجيا األزىار كاالثمار فى محاصيؿ الخضر  –البناء الضكئى  –التنفس  – عميياالمؤثرة 
 .رمحاصيؿ الخضفى كالشيخكخة 

 معامبلت ما بعد الحصاد (ب س ت) 4034
التركيب الكيميائى كمراحؿ نمك  - فقد فى المحصكؿال - اىمية تخزيف المحاصيؿ البستانية -مقدمة 

 - طرؽ التخزيف المختمفة - معامبلت ما بعد الحصاد كتأثيرىا عمى المحصكؿ - االنضاج الصناعى-الثمار
 .التخزيف - التسكيؽ – استخداـ زراعة النسجة فى عمميات الحصاد كمابعدىا

 تربية نباتات الزينة (ب س ت) 4035
العقـ كعدـ  - التكاثر كعبلقتو بتربية النبات – فى نباتات الزينة ؼ عمـ تربية النباتداتطكر كأى -مقدمة 
كراثة الصفات  - العبلقة بيف عمكـ الكراثة كالخمية كتربية النبات - ممةالتطكر في النبات كعكا - التكافؽ الذاتي

تككيف العشائر  - تحسيف النباتاتالطفرات كاستخداماتيا في  - التمقيح الذاتي كالخمطي - صفية كالكميةالك 
تربية النبات لتحمؿ  –طرؽ تربية النباتات خمطية التمقيح  - طرؽ تربية النباتات ذاتية التمقيح - األساسية لمتربية

كثار البذكر المعتمدة  - استخداـ التقنية الحيكية في تربية النباتات - اإلجيادات البيئية كالحيكية إنتاج كا 
 .كالمحافظة عمييا

 فسيكلكجيا نباتات الزينة (ب س ت) 4036
 - النقؿ كالتكزيع - الطاقة كالتمثيؿ الضكئي - التغذية المعدنية - العبلقات المائية - اإلنبات -مقدمة 
استخداـ منظمات النمك  - تحميؿ النمك - اإلثماراإلزىار ك  - النمك الخضرم - نمك الجذكر - النمك كالتطكر

يقية عمى بعض دراسات تطب - األساس الفسيكلكجي إلنتاج المحاصيؿ الزراعية - في المحاصيؿ الزراعية
 المحاصيؿ الزراعية.

 تنسيؽ الزىكر (ب س ت) 4037
قطؼ اإلزىار  - أىـ أنكاع كاصناؼ الزىكر المستخدمة فى التنسيؽ -أىمية تنسيؽ الزىكر -مقدمة 

جييز اإلزىار المقطكفة ت – المعدات كاكانى التنسيؽك األدكات  - أكراؽ النباتات المالئة فى التنسيؽ-مكاعيدىاك 
التكافؽ بينيا فى ألكاف الزىكر ك  - قكاعد تنسيؽ الزىكرأسس ك  - المحاليؿ الحافظة - المعامبلت الخاصة بياك 

التنسيقات  - التنسيقات الخاصة بالزىكر - أساليبيا المختمفةصميمات األساسية لتنسيؽ الزىكر ك الت - التنسيؽ
  الجافة

 



 - 111 - 

 العطريةية الحيكية فى النباتات الطبية ك التقن (ب س ت) 4038
مسح الكمكنات المعاد صياغتيا كانتخاب الصحيح كالتعرؼ عمى المكتبة  –المعاد صياغتو  DNA الػ

النباتات دراسة بعض  –المعاد صياغتو  DNAكطرؽ تحميؿ تتابعات قكاعد الػ  cDNAمكتبة  -الجينكمية 
طرؽ  -طرؽ إدخاؿ الجيف في الخبليا النباتية  - ناقبلت التعبير الجيني - ناقبلت الكمكنة -الميندسة الكراثية 

 - تطبيقات اإلدخاؿ الجيني في تحسيف بعض صفات النبات - متابعة دخكؿ الجيف كتعبيره داخؿ النبات
الجكدة ك  ألنتاجاتحسيف  - تحمؿ اإلجياد البيئي -الحشائش  - االمراض - إكساب النبات المقاكمة لمحشرات

 .ات الطبية كالعطريةفي النبات

 التقنية الحيكية فى الفاكية (ب س ت) 4039
مسح الكمكنات المعاد صياغتيا كانتخاب الصحيح كالتعرؼ عمى المكتبة  –المعاد صياغتو  DNA الػ

باتات الندراسة بعض  –المعاد صياغتو  DNAكطرؽ تحميؿ تتابعات قكاعد الػ  cDNAمكتبة  -الجينكمية 
طرؽ  -طرؽ إدخاؿ الجيف في الخبليا النباتية  - ناقبلت التعبير الجيني - ناقبلت الكمكنة -الميندسة الكراثية 

 - تطبيقات اإلدخاؿ الجيني في تحسيف بعض صفات النبات - متابعة دخكؿ الجيف كتعبيره داخؿ النبات
نتاج كالجكدة فى األتحسيف  - جياد البيئيكالحشائش كتحمؿ اإلكاألمراض إكساب النبات المقاكمة لمحشرات 

 اشجار الفاكية.

 فسيكلكجيا ثمار الفاكية (ب س ت) 4040
التأثير  - االنضاج الصناعى - االسس الفسيكلكجية - لثمارفى اكالكيماكية  التغيرات الطبيعية -مقدمة 

 .التمكيف الصناعى - الفسيكلكجى لعممية القطؼ

 قميديةالفكاكو غير الت (ب س ت) 4041
 - ليا الكصؼ المكرفكلكجى –لفاكية الغير تقميدية ازراعة  طرؽ – الفاكية غير التقميدية انكاع –مقدمة 
 -تخزينيا  – ياتداكل – ىاحصاد -طرؽ خدمة الفكاكو غير التمقيدية  – كاألرضية المؤثرة عمييا العكامؿ الجكية

 .معامبلت ما بعد الحصاد
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 مقررات قسـ المحاصيؿ
 

 إنتاج محاصيؿ  ـ ح ص 2661 أساسيات إنتاج نباتي عاـ() 4666
 عاـتدريب صيفي  ....... )عاـ( تصميـ كتحميؿ التجارب ـ ح ص 2649
 أسس تربية نبات ـ ح ص 2624 إحصاء تطبيقي ـ ح ص 2626
 إنتاج محاصيؿ السكر كالزيكت كاأللياؼ ـ ح ص 2656 تقسيـ محاصيؿ الحقؿ ـ ح ص 2622

 االتجاىات الحديثة في تربية المحاصيؿ ـ ح ص 2676 شائش كالعبلقات الحيكيةالح ـ ح ص 9626
 تطبيقات الحاسب اآللي في اإلنتاج النباتي )عاـ( 1648 تقاكم كفحص البذكر ـ ح ص 1644
 بيئة المحاصيؿ الحقمية ـ ح ص 1649 ميداني تدريب صيفي )عاـ(.........
 إنتاج محاصيؿ األلياؼ ص ـ ح 1624 الحشائش كمكافحتيا ـ ح ص 1626
 لمحشرات كاألمراض مقاكمةلتربية المحاصيؿ الحقمية ا ـ ح ص 1664 محاصيؿ العمؼ كالمراعي  ـ ح ص 2916

نتاج البذكر ـ ح ص 1684  فسيكلكجيا محاصيؿ الحقؿ ص ح ـ 1685 تكنكلكجيا إكثار كا 
 تربية محاصيؿ  ـ ح ص 4644 زراعة األراضي المستصمحة ـ ح ص 4662
 التكثيؼ الزراعي كالتركيب المحصكلي ـ ح ص 4647 بحث )عاـ( 4644
نتاج  ـ ح ص 4649 تسميد محاصيؿ الحقؿ ح ص ـ 4648  الحقمية تقاكم المحاصيؿإكثار كا 
 إنتاج محاصيؿ البقكؿ كالزيكت ـ ح ص 4624 الزراعة العضكية لممحاصيؿ الحقمية ـ ح ص 4626
 تحسيف المحاصيؿ تحت ظركؼ اإلجياد ـ ح ص 4621 تربية محاصيؿ الحبكب ـ ح ص 4622
 بيئة كفسيكلكجيا المحاصيؿ ـ ح ص 4625 إنتاج محاصيؿ السكر كالمحاصيؿ غير التقميدية ـ ح ص 4624

 )عاـ( أساسيات انتاج نباتى 6100
البيئة تأثير المناخ ك  –التكزيع الجغرافى  -االىمية االقتصادية  –تعريؼ بالحاصبلت البستانية كالحقمية 

بالظركؼ البيئية المصرية كعبلقتيا  – أقممة كفسيكلكجيا المحاصيؿ –تكزيع كتصنيؼ المحاصيؿ  -ى نمكىا عم
 -العمميات الزراعية المصرية كتأثيرىا عمي فسيكلكجيا كبيئة المحاصيؿ  -األرضية( كالحيكية ك  ةعكامؿ الجكيال)

 تربية كتحسيف المحاصيؿ. -التنافس 

 اج محاصيؿإنت (ـ ح ص) 3200
االحتياجات  –المختمفة كاألىمية االقتصادية ليا كاحتياجاتيا البيئية الحقمية محاصيؿ التكزيع كتصنيؼ 

 - الرم –التسميد  -األصناؼ  -الفسيكلكجية كالعمميات العمميات الزراعية مف طرؽ زراعة كعمميات الخدمة 
دارة دراسة انتاج ك  - مقاكمة الحشائش كاآلفات -الحصاد   - السكر –األعبلؼ  -الحبكب ) المحاصيؿ الحقميةا 
 كاخرل( باألراضى القديمة كاألراضى الجديدة. -البقكؿ كاأللياؼ  -الزيكت 

 تصميـ كتحميؿ التجارب (ـ ح ص) 1920
اـ الحاسب األلى مف دراسة األسس كالقكاعد العامو لتصميـ كتحميؿ التجارب الزراعية يدكيا كباستخد

 -كالمربع الؤلتينى(  -مربع التينى -قطاعات كاممة العشكائية –)العشكائى الكامؿ  ةسيطالتجارب الب: خبلؿ
 االرتباط –االنحدار  -المتكسطاتكالمربع الؤلتينى( مع مقارنة  -القطاعات الكاممة العشكائيةالتجارب العاممية )
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فى تحميؿ التجارب المختمفة )مثؿ استخداـ البرامج الحديثة  - تدريبات عمى التصميمات التجربية كتحميبلتيا -
(SSPS, SAS, ….. 

 عاـ)عاـ( تدريب صيفي  ....
يؤدم طبلب برنامج االنتاج النباتي تدريبان صيفيان عامان داخؿ معامؿ قسـ المحاصيؿ بالكمية كالمزارع 

 .االتابعة لي

 إحصاء تطبيقى (ـ ح ص) 0202
البيانات اإلحصائية  –دكره في الحياة المعاصرة أىمية اإلحصاء ك  -مقدمة )التعريؼ بالمقرر كأىدافو( 

مقاييس النزعة  –التكزيع التكرارم  –طرؽ عرض البيانات  –كطرؽ المعاينة  -العينة  - المجتمع –كمصادرىا 
الفركض اإلحصائية كاختبارات المعنكية  –االحتماؿ كالتكزيع الطبيعي كتطبيقاتو  –مقاييس التشتت  –المركزية 

(F, t, zتح ) تاـ العشكائية تحميؿ التجارب البسيطة ) –تجارب أسس تصميـ ال –مربع كام  –ميؿ التبايف– 
 االرتباط كاالنحدار البسيط. –مكانة المتكسطات  –المربع البلتيني(  –القطاعات الكاممة 

 أسس تربية نبات (ـ ح ص) 1202
تية كالخمطية كالتمقيح بية المحاصيؿ الذاطرؽ تر  - القكاعد الكراثية كالسيتكلكجية كعبلقتيا بتربية النبات

كجكدتو كمقاكمتو لئلجياد حاصيؿ االقتصادية إلنتاج أصناؼ جديدة متفكقة في كمية المحصكؿ ملتحسيف ال
التدريب عمى الطرؽ المستعممة في  - تطبيقات طرؽ التقنية الحيكية لتحسيف المحاصيؿ - البيئي كالبيكلكجي

مقاييس المحصكؿ كالجكدة لبعض  - الذاتي كالخمطي لممحاصيؿ الحقميةطرؽ التمقيح  - تربية النبات
 المحاصيؿ.

 تقسيـ محاصيؿ الحقؿ (ـ ح ص) 2202
طرؽ تمييز ىذه المحاصيؿ في مراحؿ نمكىا  - دراسة التقسيـ النباتي ألنكاع كأصناؼ ىذه المحاصيؿ

تقارير فصمية عف  - ؽ التمييز بينياالتدريب عمى طرؽ التعرؼ عمى نباتات كبذكر المحاصيؿ كطر  - المختمفة
 بعض مكضكعات الدركس النظرية.

 انتاج محاصيؿ السكر كالزيكت كااللياؼ (ـ ح ص) 5620
دارة محاصيؿ السكردراسة انتاج ك   كاأللياؼ باألراضى القديمة كاألراضى الجديدة. الزيكت - ا 

 الحشائش كالعبلقات الحيكية (ـ ح ص) 9620
تعريؼ الحشائش  –العكامؿ المختمفة المؤثرة عمى نمك المحاصيؿ  –اصيؿ بيئة نمك المح – مقدمة

العكامؿ البيئة التى التى تساعد عمى  –التقسيـ النباتى لمحشائش طرؽ تميز الحشائش  –كاىميتيا االقتصادية 
طرؽ المعايشة  –االفرزات الضارة  –التطفؿ  –المنافسة  –الصفات التنافسية لمحشائش  –انتشار الحشائش 
 مكافحة الحشائش.
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 المحاصيؿاالتجاىات الحديثة فى تربية  (ـ ح ص) 7020
األسس الجزيئية  - خرائط المكرثات- الكراثة الخمكية  - لمتحميؿ الكراثي DNAيتناكؿ المقرر أدكت 

 لمكرثاتنقؿ ا - معالجة األمراض الكراثية - مراضألكراثة ا - الكراثة  - المقاكمة الكراثية - لمصفات الكراثية
االستفادة منيا فى  ديد مكاقع الصفات الكمية كمدلتح - كتطكره التقني كاختباره باستخداـ الدراسات المختمفة

 تربية النبات.
 تقاكم كفحص البذكر (ـ ح ص) 4301

 – اختبارات جكدة التقاكم )النقاكة - تجييز العينات لمفحص -أىميتيا، طرؽ المعاينة  - تعريؼ التقاكم
العكامؿ  - تشريعات مراقبة جكدة التقاكم كتداكليا -نقاكة الصنؼ(  - األمراض – الرطكبة – الحيكية -اإلنبات

قياس طرؽ  - طرؽ تجنب خمط التقاكم -تخزيف التقاكم كدراسة فسيكلكجيا البذكر - المؤثرة عمى حيكية التقاكم
 تقدير جكدة التقاكم.

 النباتيعاـ( تطبيقات الحاسب اآللي في اإلنتاج ) 3018
التدريب عمى  -  Word  - Excel -Power pointتدريبات عمى - التعرؼ عمى مككنات الكمبيكتر

 .Mstatc  - Spss - SASبرامج التحميؿ االحصائية مثؿ
 ميدانى )عاـ( تدريب صيفي. ...

فقان لمقترحات يؤدم طبلب برنامج االنتاج النباتي تدريبيان ميدانيان فى المؤسسات الزراعية كمزارع الكمية ك 
 قسـ المحاصيؿ.

 بيئة المحاصيؿ الحقمية  (ـ ح ص) 1930
المحاصيؿ كبقاياىا النباتية عمى  تأثير تعاقب -العكامؿ البيئية المحددة لتكزيع المحاصيؿ عالميا كمحميا 

لطراز نظرية ا -حيكية( فى نمك كانتاج كجكدة المحاصيؿ  –ارضية  –تاثير العكامؿ البيئية )جكية  –المحصكؿ 
ثيرات المتبادلة لمعكامؿ الكراثية كالبيئية كاالستفادة منيا أالت -البيئ كالتطكر كعبلقتيا بانتاج كتحسيف المحاصيؿ 

 فى زيادة االنتاج.
 الحشائش كمكافحتيا (ح صـ ) 3020

كسائؿ  –تعريؼ الحشائش كتسمية الحشائش كالعكامؿ المؤثرة عمى نمك كتكاثر كانتشار الحشائش 
استغبلؿ  –ف المادة الجافة فى الحشائش يفسيكلكجيا نمك كتكك  - ة الحشائش كالحد مف انتشارىاكافحكم

االجياد البيئى كتأثيره فى نمك كفسيكلكجيا  –التفاعبلت كالتحكيبلت الفسيكلكجية فى طرؽ المكافحة المختمفة 
 .الطرؽ الزراعية كالكيميائية –طرؽ المكافحة المتكاممة لمحشائش  –الحشائش 

 إنتاج محاصيؿ األلياؼ (ـ ح ص) 1302
الخكاص الطبيعية كالكيماكية لؤللياؼ الطبيعية  - عمميات إنتاج محاصيؿ األلياؼ كخاصة القطف

زيارة ميدانية لعامؿ  - طرؽ حمج القطف - فرز القطف - التعرؼ عمى األلياؼ الطبيعية المختمفة - كالصناعية
 تقدير جكدة القطف.
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 يؿ العمؼ كالمراعيمحاص (ـ ح ص) 9230
دارة المراعى دراسة انتاج كتحسيف محاصيؿ األعبلؼ ك  الحصاد الخدمة بعد الزراعة كحتى كعمميات  -ا 

 كما بعد الحصاد 
 كاألمراض لمحشراتتربية المحاصيؿ الحقمية المقاكمة  (ـ ح ص) 1306

دراسة  - ألمراض كالحشراتاالمكر التى يجب مراعتيا عند التربية لمقاكمة ا - اىمية التربية لممقاكمة
طبيعة المقاكمة لممرض  - احداث العدكل الصناعية - ة حدكث االصابةيميكانيك - االحتياطات الكقائية

طرؽ انتقاؿ  - عدد الجينات التى تتحكـ فييا - العبلقة بيف العائؿ كالطفيؿ -كاآلفات األخرل  كالحشرات
 - ثبات المقاكمة - سبلالت كطرز المسبب المرضى - مةانكاع كخصائص كراثة المقاك  - األمراض كالحشرات

ؽ المعممية لتقييـ مقاكمة الطر  - مصادر المقاكمة لبلمراض كالحشرات - كراثة المقاكمة األمراض كالحشرات
 لؤلمراض كالحشرات. النبات
نتاج البذكر 3084  )ـ ح ص( تكنكلكجيا إكثار كا 

كسائؿ التميز بيف االصناؼ كالتعرؼ  -معامبلت البذكر –التعرؼ عمى التقاكل كدراسة فسيكلكجيا البذكر
تسكيؽ التقاكل لمحاصيؿ  -اعتماد التقاكل  – –تكنكلكجيا إكثار كانتاج البذرة  –إكثار التقاكل الجديدة  –عمييا 

 .لتشريعات كالقكانيف المنظمة لذلؾالحقؿ مع االخذ فى االعتبار ا
 فسيكلكجيا محاصيؿ الحقؿ (ـ ح ص) 5830

نقؿ كتكزيع نكاتج التمثؿ الضكئى كعبلقتة  –مثيؿ الضكئى كتعظيـ التثبيت الكربكنى لمغطاء النباتى الت
منظمات  –التكشؼ لنباتات المحاصيؿ كعبلقتة بالعكامؿ البيئية  –الطرؽ المتبعة لتحميؿ النمك  –بالمحصكؿ 

 المائية لنباتات المحاصيؿ.عبلقة النمك كالتغذية كاالحتاجات  –التثبت الحيكل لمنتركجيف  –النمك 
 زراعة االراضى المستصمحة (ـ ح ص) 4002

ئمة لزراعة العمميات الزراعية المبل -حديثة  اإلستصبلح  كد فى االراضىحصر المحاصيؿ التى تج
ف المبلئمة لظركؼ االراضى  زراعة االصناؼ كاليج - اإلستصبلح حديثةاالراضى  المحاصيؿ الحقمية فى

 .اإلستصبلح حديثة
 محاصيؿتربية  (ـ ح ص) 1401

طرؽ االنتخاب فى  - طرؽ تربية المحاصيؿ الذاتية - الكراثى لتربية المحاصيؿ الذاتيةاالساس 
انتاج  - طرؽ تربية المحاصيؿ الخمطية - المحاصيؿ الذاتية المختمفة االساس الكراثى لتربية المحاصيؿ الخمطية

طرؽ  - قكة اليجيف -يجف الفردية كالثبلثية كالزكجية أنتاج ال - تقاكل اليجف فى المحاصيؿ خمطية التمقيح
 االنتخاب الدكرل. - االصناؼ المخمقة - طرؽ التنبؤ بقكة اليجف - حساب قكة اليجيف

 بحث )عاـ( 4014
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييس -اء البحث طرؽ كمكاد اجر  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 
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كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد
 .خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "المحاصيؿ"

 تكثيؼ الزراعى كالتركيب المحصكلىال( ـ ح ص) 7401
محصكلى كالعكامؿ المحددة التركيب ال –دراسة النطـ المحصكلية المختمفة تحت ظركؼ زراعية مختمفة 

الزراعة المتكررة  –الدكرة الزراعية كاىدفيا كتصميميا كنقدىا  –مكصفات التركيب المحصكلى الجيد  -ه الختيار 
طرؽ تحميؿ المحاصيؿ كاىدافيا كعيكبيا  -عمى التربة كنمك المحصكؿ التالى هبؽ كبقايااالس تأثير المحصكؿ -
 امثمة لبعض نظـ تحميؿ المحاصيؿ مع دارسة لمقياس نجاح التحميؿ. –

 تسميد محاصيؿ الحقؿ (ـ ح ص) 1840
 التسميد اثرراسة د - العضكية البسيطة كالمركبة - دراسة انكاع كميعاد كطرؽ اضافة األسمدة المعدنية 

 عتبار اقتصاديات استخداـ األسمدة.ذلؾ عمى فسيكلكجيا كانتاجية كجكدة محاصيؿ الحقؿ مع األخذ فى األ

نتاج تقاكل المحاصيؿ  (ـ ح ص) 1940  الحقميةإكثار كا 
ج إنتا - أنكاع التقاكم كصفاتيا - التعرؼ عمى التقاكل كدراسة فسيكلكجيا كانتاج كتربية كاعتماد التقاكل

كثار البذكر  - معامبلت البذكر - اختبارات التقاكم - كحيكية البذكر العكامؿ المؤثرة عمى حفظ - التقاكم كا 
تسكيؽ التقاكل لمحاصيؿ الحقؿ مع  -  اكثار التقاكل الجديدة - يز بيف االصناؼ كالتعرؼ عمييايكسائؿ التم

 .األخذ فى األعتبار التشريعات كالقكانيف المنظمة لذلؾ

 الزراعة العضكية لممحاصيؿ الحقمية (ـ ح ص) 0402
مزراعة العضكية الكضع الحالى ل –اىمية الزراعة العضكية لمحاضر كالمستقبؿ  –تعريؼ بالمقرر كاىدافو 

ية الطرؽ اآلمنة لمكافحة اآلفات الزراع –تطبيقات الزراعة كدكرىا فى االنتاج العضكل \ -محميا كعالميا 
 .ةمراض( اقتصاديات الزراعية العضكياال –الحشرات  –)الحشائش 

 إنتاج محاصيؿ البقكؿ كالزيكت (ـ ح ص) 1402
 األىمية االقتصادية كالغذائية لممحاصيؿ - تعريؼ محاصيؿ البقكؿ كالزيكت كاألنكاع المنزرعة منيا

اإلنتاج  - تاجيةاإلن – المساحة المنزرعة -ر الراىف لمبقكؿ كالزيكت في مص األنتاجىالكضع  - قكلية كالزيتيةبال
 - مكاعيد الزراعة - األصناؼ المنزرعة :مف حيثقكلية كالزيتية بالعمميات اإلنتاجية لممحاصيؿ ال - الكمي

المكافحة  - الرم – التسميد – الخؼ – الترقيع – طرؽ الزراعة - معدالت التقاكم - األراضي المناسبة
كلى كمية المحصكؿ كخصائص الجكدة   امؿ المؤثرةأىـ العك  - الحصاد كجمع المحصكؿ - المتكاممة لآلفات

 نمك المختمفة.البقكؿ كالزيكت في أطكار اللمحاصيؿ 
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  تربية محاصيؿ الحبكب (ـ ح ص) 4022
الخصى كالتيجيف فى محاصيؿ  -التقسيـ النباتى لمحاصيؿ الحبكب  - اىداؼ تربية محاصيؿ الحبكب

 - التيجيف – انتخاب ككز لمخط - بيف طرؽ االنتخاب المختمفةالمقارنة  - طرؽ االنتخاب المختمفة - الحبكب
تركيب  - تركيب اليجف الفردية كالثبلثية كالزكجية - التنبؤ بقكة اليجف -قكة اليجيف  - مراحؿ انتاج اليجف
 انتاج اليجف. فى استخداـ انكاع العقـ المختمفة - االصناؼ المخمقة

 االجيادتحسيف المحاصيؿ تحت ظركؼ  (ـ ح ص) 3402
النظريات المتعمقة باالجيادات  - تعريؼ ظركؼ اإلجياد المختمفة - أىداؼ التربية لمظركؼ اإلجياد

 – الجفاؼ – إجيادات الحرارة المرتفعة كالمنخفضة :كتشمؿات الجيادات البيئية كاستجابة النبإضرار ا - البيئية
المتعمقة بمقاكمة  الكسائؿ التطبيقية - ح الشديدةالريا - الرطكبة المرتفعة - الحامضية – القمكية – الممكحة

 -اإلستراتيجيات المستخدمة لتقميؿ آثار االجتيادات البيئية عمى نمك كأنتاج النباتات  -النبات لتمؾ االجيادات 
 .ياداتجإلنتخاب سبلالت مقاكمة لتمؾ اال تقنيات التحكمات الجينية كتطبيقاتيا

 كالمحاصيؿ غير التقميدية ج محاصيؿ السكراإنت (ـ ح ص) 4402
كبنجر السكر( كالمحاصيؿ غير  - اصيؿ السكرية )قصب السكرلممحاألىمية االقتصادية كالغذائية 
الكضع اإلنتاجي الحالي لممحاصيؿ  - الذرة الشامية السكرية( - االستيفيا – التقميدية مثؿ )الذرة الرفيعة السكرية

التقسيـ النباتي كالتكصيؼ لممحاصيؿ  - اإلنتاج الكمي( –إلنتاجية ا –السكرية في العالـ كفي مصر )المساحة 
مكاعيد الزراعة  - العكامؿ البيئية كأثرىا في إنتاج محاصيؿ السكر كصفات الجكدة في المنتج - السكرية

كالرعاية بعد الزراعة كحتى الحصاد كعبلمات  - عمميات اإلنتاجية - طرؽ الزراعة - كاألراضي المناسبة
 .المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية لممحاصيؿ السكرية - كسائؿ تقميؿ الفاقد مف المحصكؿ - النضج

 بيئة كفسيكلكجيا المحاصيؿ (ـ ح ص) 5402
 - القمح األرز - التحميؿ الكمي لنمك المحاصيؿ اليامة - عكامؿ البيئة عمى نمك محاصيؿ الحقؿال تأثير
 اليامة المزركعة تحت ظركؼ المنافسة. ؿ السكرية كالعمؼبعض المحاصي - القطف – الذرة الشامية
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 مقررات قسـ الكراثة
 كراثة حيكانية ك ر ث 2617 الكراثة أساسيات ث ر ك 2264

 عاـتدريب صيفي  .......)عاـ( كراثة جزيئية ك ر ث 2671
 ة اآلفاتاستخداـ البيكلكجيا الجزيئية في مكافح ك ر ث 2676 كراثة كيماكية حيكية ك ر ث 2675
 التحسيف الكراثى لمحيكاف ك ر ث 1619 يات التكنكلكجيا الحيكيةنتق تكنكلكجي 2677
 كنكلكجيا نقؿ الجينات كتطبيقاتيات ك ر ث 1675 كراثة مناعة ك ر ث 1646
 تطبيقات الحاسب اآللي في التكنكلكجيا الحيكية )عاـ( 1678 زراعة األنسجة كالتكنكلكجيا الحيكية ث ر ك 1677

 كراثة سيتكلكجية ك ر ث 1682 ميداني تدريب صيفي ........)عاـ(
 زراعة األنسجة النباتية ك رث 4641 تجاىات الحديثة في إنتاج الطفراتاال ك ر ث 1681
 جينكميا ك ر ث 4419 كراثة كائنات دقيقة ك ر ث 4418
 ىندسة كراثية ك ر ث 4442 بحث )عاـ( 4446
 أحصاء كراثى ك ر ث 4456 أخبلقيات اليندسة الكراثيةك األماف الحيكل  ك ر ث 4441
 حفظ األصكؿ الكراثية كبنكؾ الجينات ك ر ث 4458 الجزيئية لئلجياد البيئي كالحيكمالكراثة  ك ر ث 4457
 كراثة عشائر ك ر ث 4466 كراثة كمية ك ر ث 4459
 كراثة النبات كالحيكاف ك ر ث 4462 كراثة األسماؾ ك ر ث 4464
 كراثة تككينية ك ر ث 4464 المعمكماتية الحيكية ك ر ث 4461
 كراثة سيتكببلزمية ك ر ث 4466 كراثة إنساف ر ثك  4465
   دراسات خاصة ك ر ث 4467

 أساسيات الكراثة (ك ر ث) 2201
 -ت تعدد االليبل - تحكرات النسب المندلية - قكانيف مندؿ - تعريؼ عمـ الكراثة، تاريخ تطكر عمـ الكراثة

 - تركيب كتضاعؼ المادة الكراثية - االرتباط كالعبكر الكراثى - الصفات المرتبطة بالجنس - تعييف الجنس
الميتكككندريا الكراثة البلنككية ) -أسس الكراثة الكمية  - أسس كراثة العشائر - أسس الطفرات -النسخ كالترجمة 
 كالببلستيدات(.

 كراثة حيكانية (ك ر ث) 3720
االنتخاب بمساعدة الكاسمات  - عممية لكراثة الحيكاف الزراعي كيشمؿ مبادئ الكراثة الكميةاألسس ال

 األسس العممية - تقييـ الحفاظ عمى األصكؿ الكراثية - تحديد اآلليات المتحكمة بالصفات الكمية - الجزيئية
 الكمكنة كالحيكانات الميندسة كراثيان. - الكراثية لمتمقيح الصناعي

 كراثة جزيئية (ر ثك ) 7320
دكر اإلنزيمات المختمفة في  - في غير مميزة النكاة كمميزة النكاة DNAمقارنة التركيب الدقيؽ لجزئ الػ 

الصكر المختمفة  - DNAالتفاعؿ بيف البركتينات كجزئ الػ  - DNAنظرية تناسخ الػ  - DNAتناسخ جزئ الػ 
 - بالخمية كعبلقتو بالمناطؽ المشفرة منو DNAالكمي مف المحتكل  - كعبلقتيا بكظائؼ الخمية DNAلجزئ الػ 



 - 111 - 

تقنيات  - تركيب الجينات - النسخ العكسي - كدكرىا في بناء البركتيف RNAأنكاع  - RNAعممية النسخ إلى 
 .DNAتيجيف الػ 

 عاـ)عاـ( تدريب صيفي  ....
في معمؿ الكراثة بالكمية  ة"لكراثا" فى مجاؿ البيكلكجيا الجزيئية فى ةتدرب الطالب عمى التقنيات الحديثي

 .كمركز البحكث التابع ليا

 )ك ر ث( كراثة كيماكية حيكية 0752
 تركيب كتناسخ الكركماتيف - DNAتناسخ الػ  - DNAتركيب الػ  - ىك المادة الكراثية DNAإثبات أف 

 - النسخ العكسي - RNAالػ نسخ  - ككظائفيا RNAأنكاع الػ  - المعادلة المركزية لمسار المعمكمات الكراثية -
نظـ التحكـ في التعبير  - نظـ األكبركف في غير مميزة النكاة - التركيب الدقيؽ لمجينات، تنظيـ التعبير الجيني

 كيمياء نكاتج الترجمة. -البناء الحيكل لمبركتيف  - الطفرة الكراثية - الجيني في مميزة النكاة

 ئية في مكافحة اآلفاتلكجيا الجزي)ك ر ث( استخداـ البيك  2076
 دراسة بعض الكائنات المحكره كراثيا -ة مختمف ةنيالمعاد صياغتو باستخداـ ناقبلت جي DNA ػال – ةقدمم

طرؽ  - (YAC Retroviruses-كيؾ   BACبؾ –ككزميد  –فاج  –ناقبلت التعبير الجيني )ببلزميد   -
ات كتكريثو إلى عة دخكؿ الجيف كتعبيره داخؿ النبطرؽ متاب -ة ف في الخبليا النباتية كالحيكانيإدخاؿ الجي

 ةت النبات لمقاكمة االفات الزراعيتطبيقات اإلدخاؿ الجيني في تحسيف بعض صفا -ة االجياؿ المتتابع
المعاد صياغتو  DNAيتعرؼ عمى التطبيقات الػ  - إكساب النبات المقاكمة لمحشرات بنقؿ الجينات -ة كالحيكاني

 فى مقاكمة االفات.

 كجي( تقنيات التكنكلكجيا الحيكية)تكنكل 2077
 –الميكركبيكلكجي فى تعريؼ الطبلب بأدكات كأجيزة معمؿ التكنكلكجيا الحيكية يتعاكف قسمى الكراثة ك 

 Western and Northern southernكيفية عمؿ الػ - وااللكتركفكريسيز كتركيزات –تريا طرؽ تحكيؿ البك
blotting - البممرة المتعدد  اعداد عينات تفاعؿPCR - كيفية استخداـ عمؿ إنزيمات القطع كالخرائط الجينية 

كيفية استخداـ االجركبكتريكـ لنقؿ الجينات  - الببلزميد مف األنسجة المختمفةك  RNAالػ ك  DNAطرؽ عزؿ الػ  -
 .لنقؿ الجينات Gunككذلؾ استخداـ جياز المدفع 

 التحسيف الكراثي لمحيكاف (ك ر ث) 3930
أساسيات  –انية كراثة العشائر الحيك  –الصفات الكمية اليامة  –تحديد الجنس فى الحيكاف  - دمةمق
كظيفة الجينات كدكرىا فى  -انتخاب سبلالت فائقة التربية  -تخاب لمصفات االقتصادية اليامة االن - االنتخاب

أساسيات  -تكرار الجينات  - لمجينات التغيرات المظيرية -الطفرات الجينية كالجينات المميتة  -كراثة الحيكاف
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كراثة  - اليجف الداخمية كاليجف الخارجية - قياس درجة القرابة كالتربية الداخمية -خطكط التربية  - التربية
 مستقبؿ تحسيف الحيكاف -مراض كالطفيميات ؤلالمقاكمة ل

 كراثة مناعة (ك ر ث) 0043
 - عامؿ ريسس - كراثة مجاميع الدـ - قاكمة المناعيةالم - كراثة المناعة كالكائنات الحية - مقدمة

الفيركسات كاالنتيجنات كاألجساـ المضادة  - األكراـ كالمناعة - الطرؽ المستخدمة لمكشؼ عف فقداف المناعة
 - االستجابة لمعدكل - الخمية ككسيط لبلستجابة لممناعة - االستجابة ليرمكنات المناعة - عبلقاتيا بالمناعةك 

  المناعة الطبيعية ضد اإلمراض كالعدكل - لتطعيماتتطكر ا

 كنكلكجيا نقؿ الجينات كتطبيقاتيات (ك ر ث) 7530
 –األنسكليف المعدؿ كراثيا  –إنتاج بركتينات معدلة كراثيا  –طرؽ نقؿ الجينات في الكائنات المختمفة 

تحديد الجينات  –في النبات  –الحية  إنتاج بركتينات معدلة كراثيا في الحيكانات -إنتاج ىرمكف النمك البشرم 
 –كائنات دقيقة نتاج كائنات حية معدلة كراثيا )إ - Promotersالمسئكلة عف األمراض البشرية. المحفزات 

فى الحصكؿ Gun استخداـ المدفع  - Knockout technologyحيكاف( تكنكلكجيا كبت كظيفة الجيف  –نبات 
تأثير نقؿ الجينات بيف الكائنات  - فى نقؿ جيف مرغكب االجركبكتريـك أستخداـ - عمى نباتات متحكلة كراثيا
 التعامؿ مع التعبير الجينى داخؿ النبات. - المختمفة عمى ىذة الكائنات

 عة األنسجة كالتكنكلكجيا الحيكيةزرا (ك ر ث) 7730
نسجة )مككناتة راعة االيتعاكف قسمى الميكركبيكلكجيا الزراعية كالكراثة فى تعريؼ الطالب بمعمؿ ز 

تعقيـ األنسجة  - طرؽ تعقيـ االدكات كالبيئات - البيئات كمككناتيا -األنسجة  اساسيات زراعة -( كمحتكياتة
 - الصفات العامة لسمكؾ كركمكسكمات خبليا مزراع األنسجة - قكاعد كاصكؿ التكشؼ فى المزارع - المختمفة

مزارع  - زراعة البركتكببلست - زراعة األجنة -خبليا كاألنسجة أنكاع مزارع ال - برامج زراعة االجزاء النباتية
زراعة  - مزارع المتكؾ كالبكيضات - اإلكثار الدقيؽ - مزارع األعضاء النباتية - اإلكثار الدقيؽ - الكالس

الثبات الكراثى لمزارع  - Somatic embryogenesisزراعة الكالس كتطكر األجنة الجسمى  - المرستيمات
 ة النباتية.األنسج

 )عاـ( تطبيقات الحاسب اآللي في التكنكلكجيا الحيكية3078
 –كمكديؿ  NBCIبيانات اؿ  –البيكانفكرماتكس كاالنترنت  ةج الكمبيكتر كالتكنكلكجيا الحيكيبرام -مقدمة 

 ةركمكسكميكالك ةرسـ الخرائط الجيني - Fasta format ػالك  BLAST ػال – ةد بيانات التتابعات النيكميكتيديقكاع
عزؿ البركتيف  – ةمكاقع انزيمات القطع الخرائطي – بعض الطرؽ لتصميـ البادئات – ةالتشابيات النيكميكتيدي –

 .2D-SDS-PAGE ةنمكذج اليجره البركتيني – ةتغيرات ما بعد الترجم –لبركتيكـ الجينـك كا –ثنائى االبعاد 
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 ميداني )عاـ( تدريب صيفي.. ..
 عمى الحديث فى تقنيات ةبحثي ةفى الكراثو فى مؤسسات عممي ةالتقنيات الحديثتدرب الطالب عمى ي

 البيكتكنكلكجى.
 كراثة سيتكلكجية (ك ر ث) 8230

نظرية  - مككنات النكاة - العضيات السيتكببلزمية ككظيفة كؿ منيا(نظرية الخمية )التركيب ك 
التغيرات  -الخريطة الكراثية كالسيتكلكجية  بناء - االنقساـ الميتكزم كالميكزم - الكركمكسكمات لمكراثة

النقص( التغيرات الكركمكسكمية العددية )أنكاع  - التكرار – اإلنتقاؿ – الكركمكسكمية التركيبية )اإلنقبلب
دكر التغيرات الكركمكسكمية في إيجاد العبلقات التطكرية كنشأة  - التضاعؼ الناقص كالتضاعؼ الكامؿ(

 ة الناتجة عف التغيرات الكركمكسكمية.يالكراثية البشر  بعض األمراض - األنكاع
 االتجاىات الحديثة في إنتاج الطفرات (ك ر ث) 8330

كعممية كيمياكية: الكشؼ  الطفرات -الطفرات الكركمكسكمية كأنكاعيا  –أنكاع الطفرات الجينية  –مقدمة 
المطفرات  -أنكاع المطفرات  –تركجينية إحداث طفرات نتيجة تغير ترتيب القكاعد الني -عف الطفرات الجينية

الطفرات كالتنكع  –الطفرات النافعة كالضارة  –اآلثار المعقدة  اتالطفرات ذ – DNAالتى تعمؿ عمى جزئ الػ 
استحداث الطفرات النكعية كالكركمكسكمية التركيبية بكاسطة  -أثر اإلشعاع المؤيف عمى الخمية -الكراثى 
أنكاع األشعة المحدثة  -جينية ككركمكسكمية بكاسطة األشعة فكؽ البنفسجية استحداث طفرات  -اإلشعاع 
 كيفية الكقاية مف اثر اإلشعاع. -لمطفرات
 زراعة األنسجة النباتية (ك ر ث) 4013

غرفة زراعة  - التخطيط لكحدة زراعة أنسجة صغيرة: المعمؿ -مقدمة عف زراعة األنسجة النباتية 
األدكات المعممية  -حمـ زراعة األنسجة  - نكعية اليكاء - الرطكبة النسبية - ةالحرار  – األنسجة: اإلضاءة

 اختبار المكاد الكيميائية - تنظيؼ الزجاجيات - سكائؿ القياس - الطرؽ المعممية األساسية: الكزف -األساسية 
التعقيـ بالحرارة  - ؼالتعقيـ: استخداـ االتككبل -األماف المعممى  – pHتحديد درجة الػ  - كالتعامؿ معيا -

طرؽ زراعة األنسجة  - أسطح المعمؿ - طرؽ تعقيـ األدكات كاألجيزة الصغيرة - التعقيـ بالترشيح - الجافة
المكاد  - اليرمكنات – اختيار بيئات زراعة األنسجة: المحاليؿ األساسية لؤلمبلح المعدنية - النباتية المعقمة

تحضير بيئات زراعة األنسجة كمككنات البيئات  -ات الزراعة الجاىزة بيئ - المضافة العضكية غير اليرمكنية
اختيار النسيج النباتى  -)العناصر الكبرل كالصغرل( المختمفة المستخدمة فى زراعة أجزاء مختمفة مف النبات 

 –الحقمية بعض األمثمة عمى النباتات )المحاصيؿ  -أجزاء األنسجة النباتية الصالحة لزراعة األنسجة  - لمزراعة
 المحاصيؿ البستانية( التى استخدمت بكثرة فى زراعة األنسجة النباتية.

 كراثة كائنات دقيقة (ك ر ث) 8413
 -يتعاكف قسمى الكراثة كالميكركبيكلكجيا الزراعية فى تعريؼ الطالب بالفركؽ بيف مميزة كغير مميزة النكاة 

 –نمك كتنظيـ الكائنات الدقيقة  –الكائنات الدقيقة كمشاكميا طرؽ تقدير كتحميؿ  –تاريخ كتنكع الكائنات الدقيقة 
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 –تعريؼ الجينكـ  –كراثة الكائنات غير مميزة النكاة  –إصبلح المادة الكراثية  –الطفرات في الكائنات الدقيقة 
 تطبيقات كراثة الكائنات الدقيقة. –الببلزميدات  –الكركمكسكمات البكتيرية 

 جينكميا (ك ر ث) 9413
 - BAC - YAC - الباكتريكفاج – ناقبلت الكمكنة )الببلزميد - الجينكـ إلى الخمية، كمكنة الجيف مف

PAC) -  عزؿ الػDNA إنزيمات القطع المحددة  - مف الخبليا الحيةRestriction Enzymes -  إنزيمات
النقؿ  - Southernنكبي النقؿ الج - في عممية الكمكنة كالتعبير الجيفاإلنزيمات اليامة  - Ligasesالمصؽ 
تصميـ تتابعات دالئؿ - طرؽ انتخاب الكمكف المرغكب - Westernالنقؿ الغربي  - Northernالشمالي 
 .Transcriptomeدراسة الػ  - DNAطرؽ تحديد تتابعات الػ  -Probes الجينات 

 )عاـ( بحث 4140
تحديد ىدؼ البحث  –ديد المشكمة تح -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

 ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "الكراثة".خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عممية مف 

 ىندسة كراثية (ك ر ث) 2414
مسح الكمكنات المعاد صياغتيا كانتخاب الصحيح كالتعرؼ عمى المكتبة  –المعاد صياغتو  DNAالػ 
دراسة بعض الكائنات  –المعاد صياغتو  DNAكطرؽ تحميؿ تتابعات قكاعد الػ  cDNAمكتبة  -الجينكمية 

طرؽ إدخاؿ الجيف في الخبليا النباتية  - ناقبلت التعبير الجيني - تككيف ناقبلت الكمكنة -سة الكراثية الميند
تطبيقات اإلدخاؿ الجيني في تحسيف بعض  - طرؽ متابعة دخكؿ الجيف كتعبيره داخؿ النبات - كالحيكانية

تحسيف صفات الجكدة  - البيئي إكساب النبات المقاكمة لمحشرات كالحشائش كتحمؿ اإلجياد - صفات النبات
 في النبات.

 األماف الحيكل كأخبلقيات اليندسة الكراثية (ك ر ث) 3414
التعرؼ عمى التطبيقات العممية  - معارضى اليندسة الكراثية ك تقييمو عمميان ك  التعرؼ عمى رأل  مؤيدل

ليندسة الكراثية، دراسة مخاطر إنتاج التقييـ العالمى لممخرجات مف ا -لميندسة الكراثية فى المجاالت المختمفة 
استخداـ  -التعرؼ عمى رأل المنظمات الدكلية المعنية بالكائنات المحكلة الكراثية  - كائنات محكلة كراثيا

التعرؼ  -أخبلقيات اليندسة الكراثية  –اليندسة الكراثية لتشخيص كعبلج بعض األمراض الكراثية في اإلنساف 
 .العالمية كالمحمية مف حيث تقييـ الكائنات كالمنتجات الميندسة كراثيان  عمى ضكابط األماف الحيكل
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 إحصاء كراثي (ك ر ث) 6415
التقديرات  –تحميؿ النتائج الكراثية عمى أساس إحصائي  –نظرية اإلحتماالت  –اإلختبارات الفرضية 

اختبار التكزيع الطبيعي  –العشكائية العينات  –استخداـ برامج الكمبيكتر لدراسة التجارب الكراثية  –الكراثية 
 تصميـ التجارب الكراثية. –تعددة المقارنات الم –طرؽ تحميؿ التبايف  –تحديد حجـ العينة  –لمبيانات الكراثية 

 الجزيئية لئلجياد البيئي كالحيكمالكراثة  (ك ر ث) 7415
كؼ اإلجياد الحيكم عمى المادة تأثير ظر  -دراسة تأثير اإلجيادات البيئية عمى فعؿ المادة الكراثية 

دراسة عدد كتعبير الجينات عند تحمؿ اإلجياد البيئي أك  –تأثير ىذه الظركؼ عمى التعبير الجيني  –الكراثية 
 سة تأثرىا في الكائنات المختمفة.كيفية إنتخاب التراكيب الكراثية المتحممة لظركؼ اإلجياد كدرا –الحيكم 

 كبنكؾ الجينات راثيةحفظ األصكؿ الك  (ك ر ث) 8415
معرفة التبايف الكراثي ليا بدراسة التعبير  –دراسة األصكؿ الكراثية لمكائنات المختمفة )نباتات كحيكانات( 

دراسة كيفية عمؿ البصمة الكراثية ليذه  –دراسة األساس الكراثي ليذه الصفات  –الكراثي لمصفات المختمفة 
دراسة كيفية حفظ االصكؿ الكراثية كطرؽ  –اثية الجزيئية لممادة الكراثيةالكائنات باستخداـ أنكاع الكشافات الكر 

 الحفظ المختمفة .
 كراثة كمية (ك ر ث) 9415

التركيب الكراثي لمصفات الكمية كعدد  –معامؿ التربية  –التكزيعات الجينية  –أنكاع الفعؿ الجيني 
اإلختبارات المستخدمة لدراسة  –كافئ الكراثي الم –اإلنتخاب  –عبلقات األقارب تحميؿ التكائـ  –الجينات 

 تحميؿ الصفات الكمية باستخداـ الكشافات الجزيئية. –الصفات الكمية 
 كراثة عشائر (ك ر ث) 6041

األسس الكراثية لئلنتخاب  - تقدير التكرار الجيني - دراسة العشائر كاالتزاف الكراثي -منشأ نظرية التطكر 
معامؿ التبلـز بيف  - نظرية معامؿ المركر، العبلقات السببية - لعجمة التطكر قكل أخرل دافعة - الطبيعي

دراسة  -نظـ التربية المختمفة كعبلقتيا بتركيب العشيرة  - التربية الداخمية كدرجات القرابة - الجاميطات كاألفراد
عدـ  - اثية بيف األنكاع المختمفةطرؽ قياس التبايف الكراثي كالتماثؿ كالمسافات الكر  - تركيب العشائر البيكلكجية

العبلقات التطكرية  - سبلسؿ النسب الجينية - التنكع عمى المستكل الجزيئي - االتزاف الجاميطي كطرؽ تقديره
 الجزيئية.

 كراثة األسماؾ (ك ر ث) 6141
دراسة بعض  - نظـ تحديد الجنس في األسماؾ، دراسة بعض الصفات الكراثية المندلية في األسماؾ

 األسماؾ كحيدة الجنس كطرؽ إنتاجيا. - التداكؿ الكركمكسكمي - لصفات الكمية في األسماؾا
 كراثة النبات كالحيكاف (ك ر ث) 6241

العبلقة  –اإلرتباط بيف الصفات المختمفة  –تكارث كتحميؿ الصفات الكصفية كالكمية في النبات كالحيكاف 
 ية المختمفة في النبات كالحيكاف.تطبيقات عمى طرؽ الترب –لتربكية بيف الشكؿ المظيرم كالتركيب الكراثي كالقيـ ا
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 المعمكماتية الحيكية (ك ر ث) 6341
أسس البحث عف  –استخداـ التناظر لتعريؼ الجينات  –تحديد إطارات القراءة المفتكحة  –قكاعد البيانات 

 –العرض البياني  –نات كتفسير النتائج لتحديد التشابو في تتابعات البركتي  BLASTاستخداـ برنامج  –التشابو 
 –تحديد كظيفة جيف جديد  –غير الجينية  DNAغير الشفرم كتتابعات  RNAتحميؿ  –قائمة إصابة اليدؼ 

 فة لتحديد درجة تشابو التتابعات.اختيار أنسب برنامج لمدراسات المختم

 كراثة تككينية (ك ر ث) 4416
التحميؿ الكراثي لعمميات التككف في الكائنات  –في النبات كالحيكاف دراسة خطكات التككف )النشأة كالنمك( 

نات الزيجكت نشاط جي –نشاط جينات األـ في عمميات التككف  –التحميؿ الكراثي لتفاعبلت التككف  –النمكذجية 
 - T& Bدراسة الجياز المناعي في اإلنساف كالتعرؼ عمى أنكاع الخبليا المناعية مثؿ  –في عمميات التككف 

التنظيـ  - ABO - Rhدراسة الخصائص الكظيفية كالتركيبية لؤلجساـ المضادة كاألنتيجينات كمجاميع الدـ 
 .المناعي كالتعرؼ عمى بعض أمراض نقص المناعة

 كراثة إنساف (ك ر ث) 5416
الصفات  - مجاؿ كراثة االنساف. سجبلت النسب - اإلنساف كمادة لمدراسات الكراثية - مقدمة

االساس البيكلكجى لكراثة االنساف: تككيف  - الصفات المرتبطة بالجنس - كسكمية السائدة كالمتنحيةاالكت
ت االنساف: الشذكذ الكركمكسكمى كركمكسكما - تككنيف الجنيف - االخصاب – الجاميطات المذكرة كالمؤنثة

تناذر  - تناذر تيرنر - لمزمفسرطاف الدـ ا - تناذر مكاء القط – 48ك  41ثبلثى الكركمكسكـ  - تناذر داكف)
 – المكاد المسببة لمتشكىات الخمقية –كراثة الدـ  - فغؿ الجيف: خمؿ االيض الخمقى - (كالسمكؾxyy  -كمينفمتر
 افاؽ المستقبؿ. - كراثة الخبليا الجسمية كاليندسة الكراثية - التكائـ

 كراثة سيتكببلزمية (ك ر ث) 6416

 - التكرارث الغير مندلى لمكف األكراؽ فى نبات حنؾ السبع - بلستتكارث جينات الكمكركب -مقدمة 
 -فى الخمائرتكارث جينات الميتكككندريا ) - السمكؾ الغير مندلى لجينات الكمكركببلست فى الكبلميدكمكناس

لكراثة ا - الخريطة الجينية فى الكمكركببلست كالميتكككندريا - التأثير االمى كالتاثير االبكل - النيركسبكرا(
ترتيب  - الخريطة الجينية لميجف الجينية لمميتكككندريا - ترتيب جينات الكمكركببلست - الجزيئية لمكمكركببلست

 جينات ميتكككندريا الثدييات.

 دراسات خاصة (ك ر ث) 7416
حتياجات طبقان الكبشكؿ تفصيمى ك  "الكراثةالكراثة الجزيئية "فى عمـ الدقيقة دراسة احد المكضكعات 

 .لطبلبا
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 مقررات قسـ أمراض النبات
مراض النبات )عاـ( 4669  أمراض نبات أ ـ ر 4266 أساسيات كقاية كا 
 مسببات أمراض النبات أ ـ ر 2667 عاـتدريب صيفى  )عاـ(.......
 تشخيص أمراض نباتية أ ـ ر 6862 غير طفيمية نبات أمراض أ ـ ر 2668
 ميداني تدريب صيفى ...... )عاـ( ية كامراض النباتاأللى في كقا تطبيقات الحاسب )عاـ( 1661
 أمراض الزراعات المحمية كالعضكية أ ـ ر 1676 المقاكمة الحيكية ألمراض النبات اـ ر 1669
 بحث )عاـ( 4699 أمراض نبات فطرية أ ـ ر 4698
 يكلكجيا الفطريات الممرضة لمنباتفس أ ـ ر 4426 أمراض نبات بكتيرية  أ ـ ر 4462
 أمراض محاصيؿ الحقؿ أ ـ ر 4428 عمـ أكبئػػػػة أمراض النبات أ ـ ر 4427
 أسس مكافحة األمراض النباتية أ ـ ر 4416 أمراض ما بعد الحصاد أ ـ ر 4429
 أمراض تقاكم ـ ر أ 4412 أمراض الخضر كالزينة أ ـ ر 4414
 أمراض الفاكية أ ـ ر 4414 ىستكباثكلكجى أ ـ ر 4411
 أمراض فيركسيو كشبو فيركسية أ ـ ر 4416 مرض النبات النيمادتكديةأ أ ـ ر 4415

 سيات كقاية كأمراض النباتأسا )عاـ( 1009
الصفات العامة لمفصميات  - منافع كمضار الحشرات - كضع الحشرات في المممكة الحيكانية الحشرات:
لمختمفة لزكائد كمناطؽ جسـ الشكؿ الظاىرم كالتحكرات ا - كالحشرات عمى كجو الخصكص األرجؿ عمكمان 

كظيفة ألىـ األجيزة التشريح الداخمي لمحشرات مع بياف التركيب كال - النمك كالتطكر كتعدد األشكاؿ - الحشرة
 األسس العامة لتقسيـ الحشرات. - األعضاء داخؿ الجسـك 

التطكر  - ارىااآلفات الرئيسية كأضر  - مكافحة اآلفات: التعريؼ بالمسببات المحتممة لمضرر بالنبات
تكتيكات  - العناصر األساسية فى برامج مكافحة اآلفات - التاريخى لمكافحة اآلفات كصراع اإلنساف مع اآلفات

 التقنيات كالمكاد الحديثة فى مجاؿ كقاية النبات. - كطرؽ المكافحة
 اض النباتاتطحات العممية ألمر األىمية األقتصادية كالمص -مقدمة فى امراض النبات  امراض النبات:

انتشار  -مصادر العدكل كطرؽ اإلصابة كدكرة المرض  -أعراض األمراض  - مسببات األمراض النباتية -
 أمثمة  لبعض األمراض النباتية اليامة  - طرؽ مكافحة أمراض النباتات - ةاألمراض النباتي

 مراض نباتأ (أ ـ ر) 1620
اسس مكافحة  –عمى حدكث المرض  ةأثير عكامؿ البيئت –اض النباتية االمر  ةتاريخ امراض النبات أىمي

 ةاالمراض المتسبب - عف البكتريا ةاالمراض المتسبب -و عف الفطريات األمراض المتسبب – ةاألمراض النباتي
 -عف النيماتكدا  ةالمراض المتسببا –عف النباتات الزىرية  ةاالمراض المتسبب –ت كالفيركيدات عف الفيركسا

 .طفيمية االمراض الغير
 عاـتدريب صيفى .. )عاـ( ..

ب عمى إجراء عزؿ بتدر  -تعقيـ البيئات  –عمى عمؿ البيئات المغذية لممسببات المرضية الطبلب تدريب 
 .المسببات المرضية مف نباتات مختمفة
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 أمراض النباتمسببات  (أ ـ ر) 6720
 -تريا كمسببات لؤلمراض النباتية البك –الفطريات كخكاصيا كتقسيـ الفطريات كاالمراض التى تسببيا 

 .(ةالمكقع التقسيمى كالصفات العاممراض النبات )أل ةكالميككببلزما كالركتسيا المسبب الفيركسات كالفيركيذات

 غير طفيميةنبات مراض أ (أ ـ ر) 2068

مف عمى النبات كاألعراض الناتجة عف عدـ مبلءمة كؿ  ةدراسة تفصيمية لدكر كؿ مف العكامؿ التاليي
 .عكامؿ التخزيف – ةالعكامؿ الزراعي –العكامؿ الجكية كتمكث اليكاء  –االضطرابات الغذائية  –عكامؿ التربة 

 نباتية أمراضتشخيص  (أ ـ ر) 8002

 -التشخيص  بالفحص المجيرل –التشخيص فى المعمؿ  –التشخيص فى الحقؿ  –أىمية التشخيص 
التشخيص بالطرؽ  –التشخيص بالطرؽ السيركلكجية  – مقترحات ككخ –التشخيص بعزؿ المسبب المرضى 

 .تكنكلكجيا المعمكمات كتشخيص االمراض كتعريؼ السبلالت –الجزيئية 

 مراض النباتأاأللى في كقاية ك  )عاـ( تطبيقات الحاسب 3063

رير إعداد التقا –تحميؿ البيانات بإستخداـ الكمبيكتر  –استخداـ الحاسب اآللى فى مجاؿ أمراض النبات 
 .العممية

 ميداني . )عاـ( تدريب صيفى...

زيارات ميدانية لمزارع المراكز  –دراسة حالة لخدمة مشكمة مرضية بالمجتمع المحيط زيارات ميدانية ل
 .البحثية المحيطة

 المقاكمة الحيكية ألمراض النبات (ـ ر)أ  3069

العكامؿ  –متطفمة عمى المسببات المرضية إستخداـ الكائنات ال –األىمية اإلقتصادية لممقاكمة البيكلكجية 
العكامؿ التى تؤثر عمى  –ميكانيكية عمؿ الكائنات المضادة  –التى تؤثر عمى كفائة المقاكمة البيكلكجية 

 طرؽ عمؿ تركيبات حيكية. –الكائنات الحية المستخدمة فى المقاكمة 

 مراض الزراعات المحمية كالعضكيػػػػػةأ (أ ـ ر) 0307

تشخيص  -أنكاع الصكب كالمحميات  –عضكية إلقتصادية المراض الزراعات المحمية كالاالىمية ا
إنتاج تقاكل خالية مف  –مراض ألة التغذية المعدنية كالعضكية باعبلق –تأثير العكامؿ البيئية  –االمراض النباتية 

 اىـ امراض الزراعات المحمية كالعضكية. –مكافحة األمراض  - اإلصابة
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 مراض نبات فطريػػػػػػػػػةأ (رأ ـ ) 8409
امراض  –أمراض التفحمات  –امراض األصداء  –امراض البياض الدقيقى  –امراض منقكلو بالتربة 

 .امراض مابعد الحصاد -ض التبقعات امرا –االعفاف 

 بحث)عاـ(  4099
ىدؼ البحث تحديد  –تحديد المشكمة  -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

 فى مجاؿ التخصص "امراض النبات".خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان 

 مراض نبات بكتيريةأ( ـ ر )أ 102
نتشار مسببات امراض –مقدمة  طرؽ مكافحة  – ةحدكث االصاب –النبات البكتيرية  طرؽ بقاء كا 

امراض المفحات البكتيرية الذبكؿ  –امراض التبقعات البكتيرية  –امراض االعفاف الطرية  –االمراض البكتيرية 
 .امراض الجرب التقرح البكتيرل –ـ امراض التدرنات كاالكرا –البكتيرل 

 فسيكلكجيا الفطريات الممرضة لمنبات (أ ـ ر) 2641
 -مؿ المؤثرة عمى النمك كالتجرثـ العكا –أنماط النمك كطرؽ قياسيا  –الخمية الفطرية كالتركيب الدقيؽ 

نتقاليا إمتصاص المغ - لممعقداتة االنزيمات المحمم –تياجات النمك إح فسيكلكجيا التجرثـ كالتكافؽ  –ذيات كا 
 .لمفطريات ةيالخكاص التحكل –فسيكلكجيا الكمكف كاإلنبات  –الجنسى 

 عمـ أكبئػػػػة أمراض النبات  (أ ـ ر) 2741
النمذجو كتحميؿ  –رض طرؽ تقدير الم –عناصر الكباء   - ةالمصطمحات المستخدمة فى عمـ األكبئ

طرؽ تقدير  –النماذج الرياضية لآلمراض النباتية  – ةالتحميؿ الزمنى لؤلكبئ –ألمراض انظـ تكزيع  –النباتات 
 .ةالتنبكء باألمراض النباتي -المحصكؿ الخسائر فى 

 مراض محاصيؿ الحقؿأ (أ ـ ر) 8241
فكؿ أمراض نباتات العائمو البقكلية )ال –( الذرة األرز –الشعير  –ة )القمح النجيمي ةامراض نباتات العائم

الفكؿ  –دكار الشمس  –السمسـ أمراض نباتات الزيتكف ) –فكؿ الصكيا(  –الحمص  –العدس  –دل البم
 امراض القطف كالكتاف. –البنجر(  –قصب السكر السكدانى( امراض المحاصيؿ السكرية )

 أمراض مابعد الحصاد (أ ـ ر) 9241
امراض  –كعبلقتو بحدكث االمراض د بعد الحصا ةتطكر الحالو الفسيكلكجي –الحصاد سائر مابعد خ

امراض المحاصيؿ  –بعد الحصاد  ةيأمراض محاصيؿ الخضر الثمر  – بعد الحصاد محاصيؿ الخضر الكرقية
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 –البمح(  –المكز  –النكاة الحجرية  –التفاح ) بعد الحصادة أمراض ثمار الفاكي –بعد الحصاد  الخضر كالزينة
 .كر فى الحبكب كالبذكر بعد الحصادىالتد –بعد الحصاد أمراض ثمار العنب 

 ةمراض النباتيألاسس مكافحة ا (أ ـ ر) 3041
 –نباتية التنبؤ باالمراض ال –تطكر المرض النباتى   - ةعف األمراض النباتي ةتحميؿ الخسائر المتسبب

 بكسائؿ الحماية ةفحالمكا -المكافحة بإستئصاؿ المقاح األكلى –عاد المقاح األكلى بإستب ةمكافحة االمراض النباتي
 .ةالمكافحة بإدخاؿ صفة المقاكم –

 ةمراض الخضر كالزينأ (أ ـ ر) 3141
 –لقرعية ا ةامراض نباتات العائم –الصميبية  ةامراض نباتات العائم -الباذنجانية  ةمراض نباتات العائما

 –س الخ –الكرفس  –لجزر ا – ةالفراكل –امراض نباتات خضر متنكعة )األسبرجس  – ةامراض النباتات البقكلي
 –القرنفؿ  –الكرد  –الكريزاتثيمكـ  –الجبلديكلس ) ةامراض نباتات الزين –الخرشكؼ(  –البطاطا  –السبانخ 

 .امراض المسطحات الخضراء – (البيجكنيا –التيكليب  –حنؾ السبع 
 أمراض تقػػػػػػػػاكل (أ ـ ر) 2413

االمراض  –مسببات اآلمراض كاإلصابة ب ةلعكامؿ الفسيكلكجيعف ا ةاآلضرار الناشئ –اإلقتصادية  ةألىميا
العكامؿ المؤثرة عمى نقؿ االمراض عف  –كالبكتيرية كالنيماتكدية المحمكلة عف طريؽ التقاكل  ةكالفيركسي ةالفطري
 .نبات لمتقاكل كمف التقاكل لمنباتانتقاؿ الممرضات مف ال –لتقاكل اطريؽ 

 ىستكباثكلكجى (أ ـ ر) 3413
 – ةالتراكيب الدفاعية )خمكي –نسيجية(  –لبلصابة بمسببات األمراض )خمكية  ةالراجع ةتغيرات التركيبيلا

 .دراستو ىسيككيماكية –جاه الممرض إلى رد فعؿ النبات ت ةالراجع نسيحية( التغيرات
 ةأمراض الفاكي (أ ـ ر) 4413

 –أمراض النخيؿ  –أمراض المانجك  –أمراض أشجار النكاة الحجرية  –امراض العنب  –أمراض المكالح 
 .راض كدكرة المرض ككسائؿ المكافحةامراض المكز كذلؾ مف حيث المسبب كاالع

 مراض النبات النيمادتكديةأ (أ ـ ر) 5413
 – ةنيماتكدا محاصيؿ الفاكي –الخضر  نيماتكدا محاصيؿ –لنيماتكدا المسببة لؤلمراض كخصائصيا ا

 –راض اإلصابة كدكرة الحياة عأ –المسبب  – ةاالقتصادي ةتشمؿ دراسة األىميالحقمية ك  نيماتكدا المحاصيؿ
 .كافحةطرؽ الم –الظركؼ المبلئمة إلنتشار المرض 

 كشبو فيركسية ةفيركسينبات أمراض  (أ ـ ر) 6341
صفات كخصائص الفيركسات كالفيركيدات كالميككببلزما  – ةلبلمراض الفيركسي ةاالقتصادي ةالىميا
لبعض االمراض  ةطرؽ المكافحة أمثم – ةو الفيركسيأعراض كطرؽ إنتقاؿ األمراض الفيركسية كشب - اكالركتسي

 .ةبعض النباتات اليام الفيركسية التى تصيب
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 مقررات قسـ الميكركبيكلكجيا الزراعية
 

 الزراعة الحيكية ؾ مـ  2674 عامةميكركبيكلكجيا  ـ م ؾ 2641
 عاـتدريب صيفي  ......)عاـ(  ةقنيات ميكركبيكلكجيت ـ م ؾ 2672
 تقنيات التكنكلكجيا الحيكية تكنكلكجي 2677 ميكركبيكلكجيا تطبيقية ـ م ؾ 2674
 ميكركبيكلكجيا إدارة المخمفات ـ م ؾ 1625 ميكركبيكلكجيا األراضي ـ م ؾ 1641
 الميكركبيكلكجيا الزراعية ـ م ؾ 1676 الفيركلكجي ـ م ؾ 1674
 ميدانيتدريب صيفي  ......)عاـ( ت الحاسب اآللي في التكنكلكجيا الحيكيةتطبيقا )عاـ( 1678
 ميكركبيكلكجيا األسمدة الحيكية ؾ مـ  1686 فيركس الكائنات الحية الدقيقة ؾ مـ  1679
 تخمرات ميكركبية م ؾ ـ 4417 اإلحصاء البيكلكجي ـ م ؾ 1684
 فيركسات النبات م ؾ ـ 4444 بحث )عاـ( 4446
 ميكركبيكلكجيا طبية ـ م ؾ 4445 تقسيـ بكتريػػػا م ؾ ـ 4444
 فسيكلكجيا الفطر كالطحالب ـ م ؾ 4447 فساد كتسممات األغذية ـ م ؾ 4446
 سيركلكجى كمناعة ـ م ؾ 4449 فسيكلكجى بكتريا ـ م ؾ 4448
 كيمياء الفيركسات ؾ مـ  4454 ممكثات البيئة كمعالجتيا بيكلكجيا ـ م ؾ 4456
 الميكركبات المنتجة لممضادات الحيكية ؾ مـ  4451 أكتينكميستات ؾ م ـ 4452
 ميكركبيكلكجيا معالجة المياه ؾ مـ  4455 فيركس فقاريات كالبلفقاريات ؾ مـ  4454

 ميكركبيكلكجيا عامة (ـ م ؾ) 2013
 -كتكاثر البكتيريا  نمك - تركيب الخمية البكتيرية -أسس تقسيـ البكتيريا كدراسة الشكؿ الخارجى لمبكتيريا 

العناصر المعدنية  –مصادر النتركجيف  - نزيماتتغذية البكتيريا كاإل - تأثير الظركؼ البيئية عمى البكتريا
ميكركبيكلكجيا األلباف  - ميكركبيكلكجيا األغذية -ميكركبيكلكجيا المياة كالتربة  -كعكامؿ النمك فى البكتريا 
نتشارىا الفط -كالميكركبيكلكجيا الصناعية  التركيب  –تركيب الفطريات )التراكيب الخضرية  -ريات أىميتيا كا 

تقسيـ الفطريات )المجاميع الفطرية المختمفة( الطحالب  -التكاثر فى الفطريات  -تغذية الفطريات  -الخمكل( 
ية كالكيميائية كالبنائالخكاص المكرفكلكجية  - أىمية الفيركسات –عف الفيركسات  نبذة تاريخية - كالبركتكزكرا
تأثير  –تسمية كتقسيـ الفيركسات  -تضاعؼ الفيركسات  -الخكاص السيركليكجية لمفيركسات  - لمفيركسات

 الفيركسات كمشابياتيا. -لفيركساتإنتقاؿ ا –بعض العكامؿ الطبيعية كالكيمائية عمى الفيركسات 

 الزراعة الحيػػكية (ؾ مـ ) 2071
 مقكمات الزراعة العضكية -عد كالنظـ المنظمة لمزراعات العضكية الحيكية القكا -مفيكـ الزراعة الحيكية 

المقاكمة الحيكية لممسببات  -نظاـ المراقبة كالتفتيش  -)التحكؿ مف الزراعة التقميدية الى الزراعة النظيفة( 
فى الزراعات  دكر التسميد الحيكل -المرضية البكترية كالفطرية ككذلؾ الحشرية تحت ظركؼ الزراعة العضكية 

الحصاد كمراحؿ ما بعد الحصاد فى منظكمة الزراعة  -دكر التسميد العضكل فى الزراعات الحيكية  -الحيكية 
 المردكد الصحى كالبيئى كاإلجتماعى فى منظكمة الزراعة الحيكية. -الحيكية 



 - 117 - 

 تقنيات ميكركبيكلكجية (ؾ مـ ) 2072
ؽ فحص كدراسة الكائنات الحية الدقيقة )ميكركسككب طر  -طرؽ عزؿ كتنقية الكائنات الحية الدقيقة 

( العكامؿ الطبيعية كالكيماكية الميكركسككب اإللكتركنى -تقنية األجساـ المضاد الفمكرسنتية  - تبايف األطكار
تقنيات إكثار الكائنات الحية  -منحنى النمك البكتيرل  -المؤثرة عمى نمك الكائنات الحية الدقيقة كطرؽ قياسيا 

الكائنات  -األماف الحيكل  -طرؽ التحكـ فى نمك الكائنات الحية الدقيقة  -دقيقة كحركيات النمك كتطبيقاتيا ال
طرؽ حفظ الكائنات الدقيقة كقياس  -اليندسة الكرثية كفكائدىا التطبيقية  -الدقيقة كتقنيات البيكلكجيا الجزيئية 

 المعمكماتية الحيكية. - تياحيكي

 عاـيفى تدريب ص )عاـ( ....
قيـ المختمفة ككيفية تجييزىا كتعقيميا ككذلؾ تع بيئات غذائية لتنمية الميكركبات عمؿتدريب الطبلب عمى 
التربة لعد الميكركبات بيا ككذلؾ مف أنكاع أخذ عينات مف أنكاع مختمفة مف  -األدكات المعممية المختمفة 

عمؿ التخفيفات كالتجييزات المعممية  -لميكركبية ( لتقدير الحمكلة اخاـ –مبستر  –معقـ مختمفة مف المبف )
عد الميكركبات كتحديد مكاصفات المستعمرات  الميكركبية المختمفة ككذلؾ في عزؿ كتنقية ىذه  -البلزمة لمعد 

تعريؼ كتدريب الطبلب عمى كيفية عزؿ  -المكركبات في صكرة مزارع نقية بالطرؽ الميكركبيكلكجية الدقيقة 
 - ستخداـ الماصات الميكركمترية كاستخداـ السنترفيكج كطرؽ حفظ البكتريكفاج في صكرة نقيةالبكتريكفاج كا

الميكركسككب االلكتركني بنكعيو "النافذ زيارة كحدة الميكركسككب االلكتركني بالجامعة كتعريفييـ كاقعيان عمى 
 .تمفة لعمؿ ىذه الكحدةليات المخ" كآلية عممو ككيفية إعداد العينات لمفحص كالخطكات كاآلكالماسح

 ميكركبيكلكجيا تطبيقية (ؾ مـ ) 7420
 - ميكركبيكلكجيا األلباف السائمة -دراسة الفمكرا الطبيعية فى المبف  - كبيكلكجيا األلبافمقدمة فى ميكر 

مة فى مقد -بكتريكلكجيا الجبف  -ميكركبيكلكجيا األلباف المتخمرة   -ميكركبيكلكجيا األلباف المعاممة بالحرارة  
إستخداـ  -إستخداـ مثبتات األزكت التكافمية  -أستخداـ مثبتات األزكت البلتكافمية  –إستخداـ األسمدة الحيكية 

إستخداـ مذيبات السميكات  -مذيبات الفكسفات كالميككرىيزا كأسمدة حيكية  -الطحالب كاألزكال كأسمدة حيكية 
إنتاج  - B Tإنتاج الػ  –كية بإستخداـ األسمدة الحيكية المقاكمة الحي -كأسمدة حيكية لتيسير البكتاسيكـ 

 .(Biogasإنتاج الغاز الحيكل ) -تعطيف نباتات األلياؼ  –السيبلج 

 تقنيات التكنكلكجيا الحيكية (تكنكلكجي ) 7720
 –الميكركبيكلكجي فى تعريؼ الطبلب بأدكات كأجيزة معمؿ التكنكلكجيا الحيكية يتعاكف قسمى الكراثة ك 

 Western and Northern blotااللكتركفكريسيز كتركيزاتة، كيفية عمؿ الػ  –تحكيؿ البكتريا طرؽ 
Southern, -  اعداد عينات تفاعؿ البممرة المتعددPCR -  كيفية استخداـ عمؿ إنزيمات القطع كالخرائط

داـ االجركبكتريـك كيفية استخ -الببلزميد مف األنسجة المختمفة ك  RNAك الػ   DNAطرؽ عزؿ الػ - الجينية
 .لنقؿ الجينات Gunلنقؿ الجينات ككذلؾ استخداـ جياز المدفع 
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 ميكركبيكلكجيا األراضى (ؾ مـ ) 3301
العبلقة بيف الميكركبات كخكاص النبات كالتربة  –تعريؼ التربة الزراعية مع التركيز عمى المككف الحيكل 

 –كالمجنينة  –تحميؿ المكاد البكتينية  -كالنشا كالسميمكز تحميؿ المكاد العضكية  – C/Nنسبة  –دكرة الكربكف  -
تحميؿ اليكريا  –النشدرة  –مقدمة فى دكرة األزكت  -تككيف الميثاف كأكسدة الميثاف فى األراضى  –الشيتينية 
نطبلؽ األزكت  –التأزت  - C/Nكنسبة  مثبتات األزكت  –تثبيت ألزكت اليكاء الجكل  -إختزاؿ النترات كا 
مثبتات األزكت التكافمية  -الطحالب الخضراء المزرقة  –الريزكبيكـ  –مثبتات األزكت التكافمية  -كافمية البلت

حتياجاتو  –األزكال  –الفرانكيا   –دكرة الحديد  -دكرة الكبريت  -دكرة الفكسفكر فى الطبيعة  -طبيعة اإلنزيـ كا 
 دة الحيكية.الريزكسفير كاألسم -العبلقات المتبادلة بيف الميكركبات 

 ميكركبيكلكجيا إدارة المخمفات (ؾ مـ ) 5230
 -دراسة أنكاع ككمية كتركيب المخمفات الزراعية كالصناعية، جمع كنقؿ كحفظ المخمفات بصكرة أمنة 

دراسة لممخمفات الزراعية كمخمفات المجارل كالمخمفات الصناعية  -تحميؿ كصفى ككمى لدكرة تككيف المخمفات 
كير المخمفات الزراعية الطرؽ الحديثة فى تد -ة المخمفات الزراعية كالصناعية بيكلكجيان معالج -محميان 

نتاج  -العمميات الميكركبيكلكجية كالبيئية المستخدمة فى معالجة المخمفات السائمة  - كالصناعية تصنيع كا 
استخداـ  كطرؽ حفظو, كيفية اإلستفادة مف المخمفات الحيكانية كسماد عضكل -األسمدة العضكية الصناعية 

 .استخداـ المخمفات الزراعية فى انتاج السيبلج –المخمفات فى أنتاج البركتيف الحيكل كغذاء لؤلنساف كالحيكاف 

 الفيركلكجى (ـ ل ؾ) 3074
تصنيؼ  -اشكاؿ الفيركسات  –كيب الفيرس تر  –األىمية االقتصادية لمفيركسات  –تعريؼ الفيركسات 

عبلقة الفيركسات  –بعض االمثمة عمى امراض الفيركسات  –دكرة حياة الفيرس  –اج البكتريكف –الفيركسات 
 .تنمية الفيركسات –بالكائنات الحية االخرل 

 الميكركبيكبكجيا الزراعية (ـ ل ؾ) 3076
 –الفيركسات  –البكتريا –الفطريات  –الطحالب  –تقسيـ االحياء الدقيقة )البركتكزكا  –نبذة تاريخية 

تأثير  –فسيكلكجيا  الكائنات الحية الدقيقة  –البريكانات(  –االشنات  –االركيا  –السيانكبكتريا  –فاج البكتريك 
العبلقة  –قيقة العبلقات المتبادلة بيف الكائنات الحية الد –مكت الكائنات الحية الدقيقة الكسط المحيط عمى نمك ك 

 –اليكاء  –مياه المجارم المياه ك  –في مجاؿ التربة ركبات أىمية الميك –الكائنات االخرل بيف الميكركبات ك 
 المضادات الحيكية. –المناعة االمراض المعدية ك  –التصنيع  –ء الغذا –المبف 

 تطبيقات الحاسب األلى فى التكنكلكجبا الحيكية )عاـ( 3078
استخداـ  –تاريخ استخداـ الحاسب اآللي في المجاؿ الحيكم  -تعريؼ المعمكمات الحيكية  – تعريؼ

ككصؼ  مكاقع االنترنت العممية في تحميؿالتدريب عمى استخداـ  –بعض البرامج في تحميؿ البيانات الحيكية 
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شبكة ة باستخداـ برامج الحاسب اآللى ك التحميؿ الجيني الكراثي لبعض الميكركبات بدائية النكا –البيانات 
 العرض مثؿ البكربكينت.االنترنت. التدريب عمى استخداـ بعض برامج الكمبيكتر في 

 ميداني تدريب صيفى )عاـ( ....
قيـ المختمفة ككيفية تجييزىا كتعقيميا ككذلؾ تع بيئات غذائية لتنمية الميكركبات عمؿتدريب الطبلب عمى 
التربة لعد الميكركبات بيا ككذلؾ مف أنكاع أخذ عينات مف أنكاع مختمفة مف  -األدكات المعممية المختمفة 

عمؿ التخفيفات كالتجييزات المعممية  -( لتقدير الحمكلة الميكركبية خاـ –مبستر  –المبف )معقـ مختمفة مف 
الميكركبية المختمفة ككذلؾ في عزؿ كتنقية ىذه  ركبات كتحديد مكاصفات المستعمراتعد الميك -البلزمة لمعد 

كتدريب الطبلب عمى كيفية عزؿ  تعريؼ -كركبات في صكرة مزارع نقية بالطرؽ الميكركبيكلكجية الدقيقة يالم
البكتريكفاج كاستخداـ الماصات الميكركمترية كاستخداـ السنترفيكج كطرؽ حفظ البكتريكفاج في صكرة نقية. زيارة 

النافذ كالماسح" الميكركسككب االلكتركني بنكعيو "كحدة الميكركسككب االلكتركني بالجامعة كتعريفييـ كاقعيان عمى 
 .آلليات المختمفة لعمؿ ىذه الكحدةإعداد العينات لمفحص كالخطكات كاكآلية عممو ككيفية 

 فيركس الكائنات الحية الدقيقة (ؾ مـ ) 7930
مسببات التحمؿ الميكركبى  -نبذة تاريخية عف فيركسات الكائنات الحية الدقيقة كاألىمية األقتصادية 

التركيب الكيميائى لفيركسات  -سات البكتريا التركيب البنائى كالشكؿ المكرفكلكجى لفيرك  -كأماكف تكاجدىا 
الفاجات كعبلقتيا بتكنكلكجى  -الخكاص البيكلكجية لفيركسات البكتريا  -تقسيـ فيركسات البكتريا  - البكتريا

نبذة تاريخية عف إكتشاؼ فيركسات الفطريات كالطحالب  -فيركسات البكتريا كاليندسة الكراثية  -األغذية 
تقسيـ فيركسات الفطريات  -التركيب البنائى كالكيمائى لفيركسات الفطريات كالطحالب  -ية كأىميتيا اإلقتصاد

 كالطحالب.

 ةميكركبيكلكجيا األسمدة الحيكي (ؾم ـ ) 0830
األسمدة الحيكية  -األسمدة الحيكية األزكتية  - تعريؼ األسمدة الحيكية )تاريخ نشأة التسميد الحيكل(

اإلنتاج الكمى لؤلسمدة الحيكية المختمفة ككذلؾ لفطر الميككرىيزا  -كية البكتاسية األسمدة الحي -الفكسفاتية 
 -تقييـ المنتجات النيائية لؤلسمدة الحيكية  -التعبئة كالتحميؿ كالتخزيف لؤلسمدة الحيكية  -الداخمية كالخارجية 

لعديد مف المسببات المرضية سكاء  تطبيقات إستخداـ األسمدة الحيكية كدكر التسميد الحيكل فى المقاكمة الحيكية
 تقييـ استخداـ األسمدة الحيكية تحت الظركؼ الحقمية.ك بكترية أك نيماتكدا ك كانت فطرية أ

 اإلحصاء البيكلكجي (ـ م ؾ) 8130
 - تكزيع بكاسكف - االحتماالت – مقاييس التشتت - عة المركزيةمقاييس النز  - طرؽ تمثيؿ البيانات

اختبار مربع  - اختبارات المطابقة كالجداكؿ المصاحبة - التبلـز الخطي كاالرتداد الخطي - اختبارات المعنكية
 كام.
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 تخمرات ميكركبية (ؾ مـ ) 3741
دراسة طرؽ تنمية الميكركبات كحركية  -مقدمة عف المكاد الخاـ المستخدمة فى الصناعات التخمرية 

 -حمض الستريؾ  -كالفيتامينات  -كالدىكف  -خميريان كخميرة الخباز ت -إنتاج البركتيف الميكركبى  -النمك 
نتاج كحكؿ اإليثانكؿ  كحمض الخميؾ كالبلكتيؾ  -كالمضاد الحيكية  -كالزانثاف  -كالدكستراف  -كالجميسركؿ  -كا 

 .كاألستكف كالبيكتانكؿ تخميريان  -كالبركبيكنيؾ  -
 بحث)عاـ(  4140

تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -تمفة )المقدمة التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المخ
ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 

كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد
ميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "الميكركبيكلكجيا خبلؿ تجربة عممية اك تج

 الزراعية".
 فيركسات النبات  (ؾ مـ ) 4141

نتشاره داخؿ العائؿ  -اإلصابة الفيركسية  -مقدمة كالتعريؼ بالفيركسات الظركؼ  -تضاعؼ الفيركس كا 
مظاىر اإلصابة الخارجية كالداخمية  -مصاب الفسيكلكجية المناسبة لتضاعؼ الفيركس كفسيكلكجى النبات ال

التركيب الكيماكل  -تنقية الفيركسات كدراسة خكاصيا الطبيعية كالكيماكية  -كالتشريحية لمنباتات المصابة 
الفيركسات  -منحنى النمك كخطكات تضاعؼ الفيركسات النباتية  -( حامض النكاة–ت النبات )البركتيف لفيركسا

استخداـ البيكلكجيا الجزيئية كالطرؽ  -الحديثة كالتقميدية لمقاكمة فيركسات النبات الطرؽ  -كمشابياتيا 
نتقاؿ فيركسات النبات  -السيكلكجية لمكشؼ عف فيركسات النبات   الفيركيدات كمشابياتيا. -سبلالت الفيركس كا 

 تقسيـ بكتريػػػا (ـ م ؾ) 4414
الفركؽ بيف مممكتى البرككاريكتا  -مية لمميكركبات سس التسمية العمأ –مقدمة عف عمـ تقسيـ الميكركبات 

 -الييكؿ العاـ لتقسيـ برجى  –شركط تعريؼ ميكركب مجيكؿ  –خطكات تصنيؼ الميكركبات  -كاأليككاريكتا 
الضمية أك الحمزكنية  2البكتريا اليكائية أك المحبة لقميؿ مف أ –دراسة خصائص بكتريا األسبيرككيتا الحمزكنية 

ة البكتريا البلىكائية دراس -الكركية كالعصكية  2بكتريا السالبة لجراـ اليكائية أكالمحبة لقميؿ مف أدراسة ال -
البكتريا  -دراسة الريكتسيا كالكبلميديا  -البكتريا المختزلة لمكبريت كالكبريتات البلىكائية  -السالبة لجراـ إختياران 

ة البكتريا اليكائية المككسدة لممكاد المعدنية لمحصكؿ عمى دراس -الطحالب الخضراء المزرقة  -الممثمة لمضكء 
الميكركبات المنتجة  -دراسة البكتريا المتحركة باألنزالؽ  -البكتريا المغمفة  -دراسة البكتريا المتبرعمة  -الطاقة 

لجراـ المتجرثمة  دراسة البكتريا الكركية كالعصكية المكجبة - البكتريا الكركية المكجبة لجراـ -لؤلجساـ الثمرية 
دراسة تقسيمية  -دراسة تقسيمية لمجمكعة الميككبكتريا  -البكتريا العصكية منتظمة كغير منتظمة الشكؿ  -

دراسة تقسيمية لمجمكعتى  -دراسة بعض األجناس اليامة لؤلكتينكميستات  -لمجمكعة األكتينكميستات 
 األركيكبكتريا. -الميككببلزما 
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 لكجيا طبيةميكركبيك  (ؾ مـ ) 5414
التعرؼ عمى المصطمحات  -دراسة األجناس الميكركبية التى تشتمؿ عمى معظـ الميكركبات المرضية 

التعرؼ  -دراسة اإلنتجينات المختمفة كاألجساـ المضادة الناتجة عنيا  -اليامة فى مجاؿ الميكركبيكلكجيا الطبية 
إستجابة الجسـ كتفاعمو مع األنتجيف ككيفية الكشؼ  دراسة -عمى انكاع المناعة المختمفة ككذلؾ فرط الحساسية 

دراسة  -دراسة األمراض المختمفة الناتجة عف اإلصابة بالميكركبات الكركية المكجبة  -عنو سيركلكجيان 
دراسة األمراض الناتجة عف اإلصابة بالعصكيات  -األمراض الناتجة عف اإلصابة بالعصكيات المكجبة لجراـ 

دراسة األمراض  -راسة األمراض الناتجة عف اإلصابة بالبكتريا البيضاكية السالبة لجراـ د -السالبة لجراـ 
 -دراسة األمراض الناتجة عف اإلصابة بالريكيسيا كالبكتريا الراقية  -الناتجة عف اإلصابة بالبكتريا الحمزكنية 

دراسة  -اإلصابة بالفطريات دراسة األمراض الناتجة عف  -دراسة األمراض الناتجة عف اإلصابة بالخمائر 
 .ض الناتجة عف اإلصابة بالفيركساتاألمرا

 مات األغذيةمفساد كتس (ـ ل ؾ) 6441
العكامؿ المؤثرة  -العكامؿ المؤثرة عمى عدد كنكع الميكركبات فى األغذية  -أساسيات عف فساد األغذية 
فساد الحبكب كمنتجاتيا  -ات فى الغذاء كالتغيرات التى تحدثيا الميكركب –عمى نمك الميكركبات فى األغذية 

 -فساد العصائر المختمفة ككيفية حفظيا لتقميؿ فسادىا  -فساد الخضركات كالفاكية  -كفساد السكر كمنتجاتو 
 -فساد األسماؾ كاألغذية البحرية األخرل  -فساد المخبلالت كتأثير عمميات التصنيع المختمفة عمى فسادىا 

كالمعمبات كتأثير المعامبلت الحرارية المختمفة عمى حدكث  –فساد المبف  -كالبيض  –فساد المحكـ الحمراء 
تسممات  -مقدمة عف السمكـ الميكركبية فى األغذية كمقارنة بيف التككسينات الخارجية كالداخمية  -فسادىا 

طة الميكركبات تسممات األغذية بكاس - Clostridium, Bacilliusاألغذية بكاسطة الميكركبات العصكية مثؿ 
تسممات األغذية بكاسطة فطر  -  Staphylococcusككذلؾ الكركية Salmonellaالمعكية مثؿ 
Penicillium   كأعراض التسمـ بو كفطرAspergillus األفبلتككسيف كأعراض التسمـ بيا. كسمكـ 

 فسيكلكجيا الفطر كالطحالب (ؾ مـ ) 7441
اإلحتياجات الغذائية   -كجيا الفطريات كتركيبيا التشريحى مكرفكل -أىمية الفطريات ككضعيا التقسيمى 

ميكانيكية إنتقاؿ المكاد الغذائية  - طرؽ تنمية الفطريات كعبلقتيا بالكائنات األخرل - لمفطريات كعكامؿ النمك
 عتيا: طبيالطحالب -إنتاج مكاد حيكية بكاسطة الفطريات  -التحكالت الغذائية لمفطريات  -عبر خبليا الفطريات 

خصائص الطحالب حقيقية النكاة كغير  -الخكاص المستخدمة فى تقسيـ الطحالب  -فى البيئة  كأماكف تكاجدىا
التركيب الخمكل فى الطحالب الخضراء  -الصفات المكرفكلكجية لمطحالب الخضراء المزرقة  -حقيقية النكاة 

مصادر  –فى الطحالب )مصادر الكربكف التغذية  -طرؽ التكاثر فى الطحالب الخضراء المزرقة  -المزرقة 
( فى الطحالب تفاعبلت الظبلـ -عممية البناء الضكئى )تفاعبلت الضكء  -العناصر المختمفة(  –النيتركجيف 

العكامؿ المؤثرة عمى نمك  -تثبيت أزكت اليكاء الجكل بكاسطة الطحالب الخضراء المزرقة  -الخضراء المزرقة 
تعاكنية لمطحالب الخضراء فسيكلكجيا العبلقات ال -الطحالب الخضراء المزرقة  كتثبيت األزكت الجكل بكاسطة

 .المزرقة
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 فسيكلكجى بكتريا (ؾ مـ ) 8441
 -التركيب كالعزؿ كالكظائؼ  -: الكابسكؿ دراسة مككنات الخمية البكتيرية -طرؽ دراسة الخمية البكتيرية 

: التركيب كالعزؿ كالكظائؼ الغشاء السيتكببلزمى -بلست البركتكب -: التركيب كالعزؿ كالكظائؼ الجدار الخمكل
التمثيؿ  -الجراثيـ الداخمية  –المادة النككية كالببلزميدات  –الفبلجبلت  -المكاد المخزنة األغشية الخمكية  ك  -

طرؽ إنتاج  -أنظمة تحكيؿ سكر الجمكككز الى حمض بيركفيؾ كطاقة كقكة إختزالية  -الغذائى فى البكتريا 
 عمميات البناء. –التمثيؿ الضكئى  -التنفس اليكائى كالبلىكائى  -التخمرات الميكركبية  -طاقة ال
 سيركلكجى كمناعة (ؾ مـ ) 9441

عمـ السيركلكجى كأىميتو التطبيقية تركيب ككظيفة  –األنتيجينات  –مكلدات المناعة  –طبيعة المناعة 
 –رد الفعؿ المناعى  -المناعة المتخصصة  –سـ المضاد جالتفاعبلت بيف األنتيجيف كال –األجساـ المضادة 

تكنيكات البيكلكجيا  –األختبارات المناعية المعممة  –أختبارات التجمع  –األختبارات المناعية )أختبارات الترسيب 
- )نباتية التشخيص السيركلكجى لؤلمراض -المناعة الذاتية –مناعة النشطة ال –المناعة السالبة  –الجزيئية( 
أساس انتاج  -المقاحات كاألمصاؿ الفيركسية  -األساس الجزيئى إلنتاج األمينكجمكبينات  - إنساف( -حيكانية 

 .الطرؽ السيكلكجية كتطبيقاتيا -األجساـ المضاد كحيدة النسؿ كتطبيقاتيا 
 ممكثات البيئة كمعالجتيا بيكلكجيا (ؾ مـ ) 5041

 –تمكث اليكاء )المصادر  - أنكاع الممكثات المختمفة -ث تعريؼ التمك  –مبادئ كمصطمحات عمـ البيئة 
كبات فى التنقية الذاتية لميكاء دكر الميكر  –إنتشار كتكزيع الميكركبات فى اليكاء  -الحد المسمكح(  –األخطار 

ثرة عمى العكامؿ الطبيعية كالكيماكية كالبيكلكجية المك  -( ر الميكركبات كتكزيعيا فى المياهتمكث المياه )إنتشا -
التمكث بالصرؼ  -الممكثات الكيماكية(  -BOD- CODالتمكث بالصرؼ الصناعى ) -الميكركبات فى المياه 

 -التمكث الحرارل كبالمكاد المشعة كالعناصر الثقيمة كالنفط  -الكبريتى(  -الفكسفاتى –الزراعى )التمكث الزراعى 
التمكث بالمبيدات )طرؽ  -ى التربة كالعكامؿ المكثرة عمييا تمكث التربة الزراعية )إنتشار الميكركبات كتكزيعيا ف

التمكث  -التسميد الحيكل  –المكافحة الميكركبية  -التحمؿ البيكلكجى كالغير بيكلكجى لممبيدات(  –التمكث 
 -التمكث بالمخمفات الصمبة كدكر الميكركبات فى تدكيرىا  -باألسمدة غير العضكية )النتراتية كالفكسفاتية( 

 لعبلقات الميكركبية المختمفة فى البيئة.ا
 كيمياء الفيركسات  (ؾ مـ ) 5141

 الفيركساتكتكاثر تضاعؼ  –تركيب الفيركسات  –الفيركسات  يامكرفكلكج –طبيعة الفيركسات  –مة مقد
 أكتينكميستات( ؾم ـ ) 2415

فسيكلكجيا  –كية دكر األكتينكميستمت فى تحمؿ المكاد العض –الكضع التقسيمى لؤلكتينكميستات 
استخداـ األكتينكميستات فى أنتاج  –استخداـ األكتينكميستات فى مقاكمة المسببات الممرضة  –األكتينكميستات 

 .الككمبست
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 الميكركبات المنتجة لممضادات الحيكية( ؾ مـ ) 5341
بكتيرل )درع خمكل الللجدار اا –فى الماضى كالحاضر كالمستقبؿ  تطكر المركبات المضادة لمميكركبات

 –المكاد المثبطة لبناء األحماض النككية  –مضادات التقيح كالمضادات الحيكية كالغشاء الخمكل  –قابؿ لمكسر( 
المكاد المضادة لمميكركبات التى تؤثر  –المكاد المثبطة لبناء البركتيف( عمى ترجمة المعمكمات الكراثية ) التأثير

 لميكركبات لممكاد المضادة ليا.مشكمة مقاكمة ا –بغير الطرؽ السابقة 

 فيركس فقاريات كالبلفقاريات (ؾ مـ ) 4154
تقسيـ كتسمية  -مقدمة عامة مع تكضيح أىمية دراسة الفيركسات التى تصيب الفقاريات كالبلفقاريات 

نتشا -التركيب البنائى كالكيمائى لفيركسات الفقاريات  -فيركسات الفقاريات  ر ميكانيكية حدكث اإلصابة كا 
اإلستجابة  -ميكانيكية حدكث األكراـ السرطانية  - الفيركس فى العائؿ كالتغيرات المرضية التى تحدث بالخمية

العبلج الكيمائى  –أمثمة لبعض الفيركسات المنتشرة فى مصر كالتى تؤثر عمى الدخؿ القكمى  -المناعية لمعائؿ 
كالكيمائى لفيركسات البلفقاريات كخاصة الممرضة  التركيب البنائى -تقسيـ كتسمية فيركسات البلفقاريات  -

نتشار الفيركس فى العائؿ  -لمحشرات  اإلنتشار الطبيعى لمفيركسات الممرضة  -ميكانيكية حدكث اإلصابة كا 
تطكير مناعة الحشرة  -إستخداـ فيركسات الحشرات فى المقاكمة البيكلكجية  –لمحشرات كمدل ثباتيا فى البيئة 

 .فيركسات الفقاريات كالبلفقاريات طرؽ الكشؼ عف –سية لئلصابة الفيرك 

 ميكركبيكلكجيا معالجة المياه (ؾ مـ ) 4155
الصفات الكيماكية كالفيزيائية  - الماء المالح( -)الماء العذب تكزيع المياه عمى الكرة األرضية كمصادره

المعايير المستخدمة  -دكلية(  –ة كالميكركبيكلكجية لممياه المستخدمة فى األغراض المختمفة )قياسات محمي
طرؽ المستخدمة لتنقية ال - التنقية الطبيعية لمصادر المياه - ية كجكدة المياه المستخدمة لمشربلتقدير صبلح
الكشؼ  -الطرؽ المستخدمة فى قياس الصفات الكيماكية كالفيزيائية كالميكركبيكلكجية لممياه  - مياه الشرب

عادة معالجة مياه الصرؼ ا -مع طرؽ المعالجة التقميدية  الميكركبى لمجمكعة القكلكف لصحى كالصناعى كا 
 إستخداميا.
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 مقررات قسـ كقاية النبات
 

مراض النبات )عاـ( 4669  الحشرات االقتصادية كاآلفات الحيكانية ك ؽ م 2614 أساسيات كقاية كا 
 ة آفات مصانع األغذية كاأللبافمكافح ك ؽ م   2655 مكافحة األفات الحشرية كالبيطرية مك ؽ  2644
 حشرات اقتصادية )أ( ك ؽ م 2666 متبقيات المبيدات فى األغذية كاأللباف مك ؽ  2659
 الحشرات الطبية كالبيطرية  مك ؽ  2661 حيكاف زراعي  مك ؽ  2662

 مبيدات آفات  ك ؽ م 2664 عاـتدريب صيفى  .........)عاـ( 
 كيمياء المبيدات ك ؽ م 2666 )أ( حشرات مكرفكلكجيا كتشريح ك ؽ م 2665
 تكنكلكجيا إنتاج األعداء الحيكية ك ؽ م 2682 ةالمبيدات الحيكي مك ؽ  2684
 مكافحة آفات زراعية مك ؽ  2691 انشاء مناحؿ مك ؽ  2694
 صانعآفات المخازف كالمجازر كالم ك ؽ م 1655 مكافحة األفات في المزارع كالمراعى كالحظائر مك ؽ  1618
 حشرات اقتصادية )ب( ك ؽ م 1666 اإلدارة المتكاممة لآلفات ك ؽ م 1659
 تطبيقات الحاسب اآللي فى كقاية كأمراض النبات )عاـ( 1661 تربية النحؿ كديداف الحرير مك ؽ  1662

 مبيدات حشائش مك ؽ  1664 ميداني تدريب صيفى ....... )عاـ(
 فسيكلكجي حشرات )أ( مك ؽ  1666 بيئة حشرات  مك ؽ  1665
 التقنية الحيكية كتطبيقاتيا في كقاية النبات ك ؽ م 1668 نيماتكدا كاكاركس ك ؽ م 1667
 عمـ السمـك ك ؽ م 4696 الكيمياء الحيكية الزراعية لمحشرات ك ؽ م 1686
 بحث )عاـ( 4699 شرات كعبلقتيا باألمراض النباتيةالح ك ؽ م 4697
 آفات المصانع كالمكاد المخزكنة ك ؽ م 4464 ة مكافحة حيكي ك ؽ م 4466
 آفات نباتات الزينة كالنباتات الطبية كالعطرية ك ؽ م 4464 آفات الزراعات المحمية كالعضكية ك ؽ م 4461
 تصنيؼ الحشرات ك ؽ م 4466 آفات كأمراض النحؿ كدكدة القز كالحرير ك ؽ م 4465
 مكافحة آفات الصحة العامة ؽ مك  4468 آفات حيكانية فقارية ك ؽ م 4467
 فسيكلكجي حشرات )ب( ك ؽ م 4446 تكنكلكجيا إنتاج الحرير ك ؽ م 4469
 مكافحة آفات الحبكب المخزكنة ك ؽ م 4442 )ب( مكرفكلكجيا كتشريح حشرات ك ؽ م 4444
 كيمياء تحميؿ المبيدات ك ؽ م 4444 كيمياء حيكية حشرية ك ؽ م 4441
 مبيدات فطر كحشائش ك ؽ م 4446 ت ك تمكث البيئة المبيدا ك ؽ م 4445
 التقييـ الحيكم لممبيدات ك ؽ م 4448 المبيدات الحشرية المتخصصة ك ؽ م 4447
 السمية النباتية ك ؽ م 4426 تقييـ منافع كمخاطر المبيدات ك ؽ م 4449
 إدارة مقاكمو اآلفات ك ؽ م 4422 مستحضرات المبيدات ك ؽ م 4424
 األفات مكافحةاألتجاىات الحديثة في  ك ؽ م 4424 ادارة مبيدات م ك ؽ 4421
   مقاكمة الحشرات لممبيدات ك ؽ م 4425

 أساسيات كقاية كأمراض النبات  (عاـ) 0910
الصفات العامة لمفصميات  - منافع كمضار الحشرات - كضع الحشرات في المممكة الحيكانية الحشرات:
الشكؿ الظاىرم كالتحكرات المختمفة لزكائد كمناطؽ جسـ  - كجو الخصكص كالحشرات عمى األرجؿ عمكمان 
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كظيفة ألىـ األجيزة التشريح الداخمي لمحشرات مع بياف التركيب كال - النمك كالتطكر كتعدد األشكاؿ - الحشرة
 األسس العامة لتقسيـ الحشرات. - األعضاء داخؿ الجسـك 

التطكر  - اآلفات الرئيسية كأضرارىا - مة لمضرر بالنباتمكافحة اآلفات: التعريؼ بالمسببات المحتم
تكتيكات  - العناصر األساسية فى برامج مكافحة اآلفات - التاريخى لمكافحة اآلفات كصراع اإلنساف مع اآلفات

 التقنيات كالمكاد الحديثة فى مجاؿ كقاية النبات. - كطرؽ المكافحة
 طحات العممية ألمراض النباتاتىمية األقتصادية كالمصاأل -مقدمة فى امراض النبات  امراض النبات:

انتشار  -مصادر العدكل كطرؽ اإلصابة كدكرة المرض  -أعراض األمراض  - مسببات األمراض النباتية -
 أمثمة  لبعض األمراض النباتية اليامة  - طرؽ مكافحة أمراض النباتات - ةاألمراض النباتي

 ة كاآلفات الحيكانيةالحشرات االقتصادي )ك ؽ م( 1203
التكازف الطبيعي لمجاميع  - فكائدىا كأضراراىا - كتكزيعيا عمى سطح األرض مقدمة عف حياة الحشرات

اآلفات الحشرية  - الحشرات المحصمة لعكامؿ الكفاءة الحيكية كالمقاكمة البيئية كعكامؿ اإلخبلؿ بيذا التكازف
نماذج لبعض  - الحبكب كالمكاد المخزكنة - حاصيؿ البستانيةالم - كالحيكانية التي تصيب المحاصيؿ الحقمية

مقدمة عف أىـ اآلفات الحيكانية في مصر  - سكسة النخيؿ - النمؿ األبيض - كالنطاطالحشرات اليامة كالجراد 
طرؽ  - طرؽ تقدير الكثافة - ليذه اآلفات ةكبيكلكجي ةدراسة أيككلكجي - الخسائر التي تسببيا - كانتشارىا

 حة أىـ اآلفات الحيكانية.مكاف

 مكافحة األفات الحشرية كالبيطرية)ك ؽ م(  2041
التعرؼ عمي أىـ االفات الحشرية كالبيطرية التي  –مقدمة عف اىمية دراسة االفات الحشرية كالبيطرية 

دراسة  –مقدمة عف طرؽ مكافحة االفات الحشرية كالبيطرية  –تصيب محاصيؿ الحقؿ كاالنساف كحيكاناتو 
المكافحة  –الطرؽ الحيكية  –الطرؽ الميكانيكية الفات الحشرية كالبيطرية كمنيا )لطرؽ المختمفة لمكافحة اا

دراسة االتجاىات الحديثة في مكافحة االفات الحشرية  –( المكافحة المتكاممة –الكيميائية المكافحة  –السمككية 
 .ة لمحساسية التي تفرز مف الحشراتالمسببالسمكـ كالدفاع كاالفرازات كالمكاد  –لبلنساف كالحيكاف 

 

 فحة آفات مصانع األغذية كاأللبافمكا (ك ؽ م) 5520
مصادر كجكد  –التعريؼ بأنكاع آفات مصانع األغذية كاأللباف كدكرات حياتيا كنقاط الضعؼ فى كؿ آفة 

جات الغذائية كاأللباف عبلقة خطكات تصنيع المنت –اآلفات بالمنتجات الزراعية كاأللباف المخصصة لمتصنيع 
البيانات المطمكبة إلجراء عمميات المكافحة كالطرؽ المختمفة ألخذ العينات الغذائية قبؿ  -كتكاجد اآلفات بيا 

المكاد الكيميائية المستخدمة فى مكافحة آفات مصانع  –الطرؽ المختمفة لمكافحة اآلفات  -كبعد التصنيع 
التقنيات كالمكاد  –طرؽ تطبيؽ المطيرات كمبيدات اآلفات  -بيدات صكر مستحضرات الم -األغذية كاأللباف 

معايير الجكدة البلـز إتباعيا فى عمميات التصنيع كالتخزيف كالتطيير  -الحديثة المستخدمة في المكافحة 
 معايير األماف كتجنب تمكث المنتجات بمتبقيات مكاد المكافحة. –كالمكافحة. 
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 ات فى األغذية كاأللبافات المبيدمتبقي (ك ؽ م) 5920
 - مصادر متبقيات المبيدات فى الغذاء كاأللباف - تعريؼ المتبقيات - قدمة )المبيدات كأقساميا الرئيسيةم

 - التعرض البشرل كمخاطر التسمـ بالمبيدات فى األغذية - تكاجد كمستكيات المتبقيات فى األغذية المختمفة(
المنتجات  - الحبكب كالبقكليات - الفاكية – ية المختمفة )الخضركاترصد كاستكشاؼ متبقيات المبيدات باألغذ

 - االستخبلص -التجييز كاالعداد - أخذ العيناتالمبيدات فى األغذية كااللباف ) تحميؿ متبقيات - الحيكانية(
ة )حدكد ادارة متبقيات المبيدات فى األغذي - عرض البيانات كتحميؿ النتائج - التقدير( - التنقية كالتركيز

تأثير  - برامج الرصد كمراقبة المبيدات فى األغذية - التحمؿ المقبكلة أك المسمكح بيا فى األغذية المختمفة
الحد مف التعرض كمخاطر تكاجد متبقيات المببيدات  - عمميات األعداد كالتصنيع عمى اختزاؿ المتبقيات بالغذاء

 باألغذية(.

 حشرات اقتصادية )أ( (ك ؽ م) 0206
األضرار الناشئة عف  -مة عف تعريؼ الحشرات االقتصادية كطرؽ دراسة عمـ الحشرات االقتصادية مقد

استعراض لبعض  -اإلصابات الحشرية الضارة، كالمنافع التي يمكف الحصكؿ عمييا مف الحشرات النافعة 
رتبة : شمؿ الرتب اآلتيةالمختمفة كت األنكاع الحشرية التي تعتبر آفات حشرية طبقان لكضعيا لتقسيمي في الرتب

رتبة متساكية  –حفار"  – نطاط –جراد رتبة مستقيمة األجنحة " –القافز رتبة ذات الذنب  - ذات الذنب الشعرم
 –نطاطات األكراؽ  -الذباب األبيض –المف  –بؽ النباتات رتبة نصفية األجنحة " –األبيض"  النمؿ" األجنحة

 .التربس"ات ىدبية األجنحة "رتبة الحشر  – "بؽ دقيقيحشرات قشرية ك 

 حيكاف زراعى م( ك ؽ) 6220
دراسة صفات المراتب  -تصنيؼ عالـ الحيكاف  –التطفؿ  –عمـ األجنو  –الخميو الحيكانية  –مقدمة 

قتصاديو ألىـ الشكؿ الظاىرل كالتركيب الداخمى كدكرة الحياة كاألىمية اال - التصنيفية المختمفو لعالـ الحيكاف
 -الجرثكميات(  –السكطيات كاألقداـ الكاذبو  –: )اليدبيات ميةالحيكانات كحيدة الخ كيمـع -يكانية األنكاع الح

 –ؿ مخمبيات األرج – ةالديداف الحمقي - ةالديداف االسطكاني - ةعكيمـ الحيكانات عديدة الخبليا: الديداف المفمطح
 -ذكات المائة رجؿ كاأللؼ رجؿ –شريات الق –القراد  –الحمـ  –العناكب مفصميات األرجؿ ) –الرخكيات 

النصؼ  - شككية الجمد -( تحكرات زكائد الجسـ - التركيز فى الحشرات عمى )أنكاع التطكر –رات( الحش
 .(الثدييات - الطيكر –الزكاحؼ  –البرمائيات  –الغضركفية شعبة الحبميات )األسماؾ العظمية ك  - حبميات

 يطريةبالطبية ك الحشرات ال (ك ؽ م) 6320
نقؿ األمراض بكاسطة الحشرات لئلنساف كحيكاناتو  - ات ذات األىمية الطبية كالبيطريةمقدمة عامة لمحشر 

: رتبة الحشرات أجزاء الفـ كآليات التغذية كدكرات الحياة كالمكافحة غير الكيميائية لمجاميع الحشرات اآلتية -
كالذباب األسكد اإلسطببلت كذبابة التسى تسى كذباب البعكض كالذباب المنزلي كذباب الرمؿ ثنائية األجنحة )

الحشرات نصفية األجنحة الماصة  - البراغيث – الخيؿ كالتدكيد بأنكاعو المختمفة كالذباب األزرؽ كذباب المحـ
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بعض األمراض اليامة التي تنقؿ بكاسطة الحشرات لئلنساف  -القمؿ القارض كالماص لمدماء  - لمدماء )البؽ(
 السمكـ كالدفاع كاالفرازات كالمكاد المسببة لمحساسية التي تفرز مف الحشرات. -كالحيكاف 

 عاـتدريب صيفى )عاـ(  ....
مقترحات لطبقا معامؿ كمزارع الكمية ك  داخؿ صيفى عاـ تدريب كقاية كامراض النباتيؤدم طبلب برنامج 

 .فمياعضاء ىيئة التدريس بالقستحت اشراؼ ك  -كقاية كامراض النبات قسمي 

 مبيدات آفات  (ك ؽ م) 6420
منتجات كقاية النبات  -حجـ كسكؽ المبيدات( -الحاجة إلى المبيدات  -اآلفات كأضرارىا قدمة )م

 - مبيدات القكاقع - مبيدات النيماتكدا - مبيدات الحشائش - المبيدات الفطرية - التقميدية: المبيدات الحشرية
طريقة  -ـ االستخدا – المستحضرات – التركيب العاـطيرات )الم -مبيدات الطحالب  - مبيدات القكارض
المبيدات الحيكية  -  االستخدامات االمنة كالحد مف مشاكؿ كأضرار المبيدت المعتادة - التأثير كالسمية(

 مكاد الكقاية القابمة لمخمط بالنبات(. -المنتجات البيككيمائية  - الكائنات الدقيقة كمنتجاتيا)

 )أ(كرفكلكجيا كتشريح حشرات م (ك ؽ م) 6520
مناطؽ الجسـ  -جدار الجسـ كالزكائد المتصمة بو  -مقدمة عف أىمية الشكؿ الظاىرم لمحشرات 

 -أنكاع الرؤكس في الحشرات  -الشكؿ الخارجي لمرأس )منطقة الرأس:  -الصفائح كتعقيؿ الجسـ  - المختمفة
 قركف اإلستشعار"زكائد منطقة الرأس  -لمتصمة بو ت االييكؿ الداخمي لمرأس كالعضبل -تحكرات منطقة الرأس 

الخمفي(  - األكسط – صفائح الصدر األمامير: التركيب العاـ لمنطقة الصدر )منطقة الصد -أجزاء الفـ(  -
 - )التركيبزكائد منطقة الصدر: األرجؿ  - عضبلت الطيراف( - عضبلت األرجؿعضبلت منطقة الصدر ) -

 .التمفصؿ( - التعريؽ – لتركيبااألجنحة ) -العضبلت( 

 كيمياء مبيدات  (ك ؽ م) 6620
 - دكر المبيدات فى مكافحة االفات الحشرية الزراعية كالناقمة لبلمراض - التطكر التاريخى لممبيدات

 - المبيدات غير العضكية - مستحضرات المبيدات - تقسيـ المبيدات الحشرية - صناعة المبيدات
 - الييدرككربكنات المكمكرة)المبيدات العضكية المصنعة:  - المكاد المدخنة - الزيكت – المستخمصات النباتية
 مركبات متنكعة: )التركيب العاـ كطرؽ التحضير -( البيركثركيدات – مركبات الكاربامات - المركبات الفسفكرية

 - بلت اليدـ كالتحكؿ(تفاع - االستخداـ – المستحضرات - طريقة الفعؿ -كيمائيةكال الخصائص الفيزيقية -
 الضكابط كاألماف فى استخداـ المبيدات. - سمية كأضرار المبيدات

 المبيدات الحيكية  (ك ؽ م) 8120
 –النكاحي اإليجابية كالسمبية لممبيدات الحيكية مقارنة بالمبيدات الكيمائية المعتادة  –مقدمة )التعريؼ 

طرؽ  -المكاد الفعالة كتطكير المستحضرات  –مبيدات الحيكية أقساـ ال –حجـ اإلنتاج كسكؽ المبيدات الحيكية( 



 - 131 - 

 –المجمكع الخضرم(  - معاممة النبات –معاممة التربة  -تكصيؿ منتجات المبيدات الحيكية )معاممة البذكر
طرؽ  –أماكف االستخداـ  - المحصكؿ –اآلفات المستيدفة  - اآلفة -منتجات المبيدات الحيكية )المادة الفعالة

 –منتجات الفيركسات  –منتجات الفطريات  –المبيدات الحيكية الميكركبية )المنتجات البكتيرية  - بيؽ(التط
 –المبيدات البيككيميائية )المستخمصات كالزيكت النباتية  –مشتقات التخمر البكتيرم(  –منتجات النيماتكدا 

القكاعد المنظمة لتداكؿ  –ندمجة بالنبات مكاد الكقاية الم –منتجات الحشرات(  –مستخمصات الكائنات البحرية 
 قبكؿ المزارعيف لممبيدات الحيكية. –إختبارات السمية(  –المبيدات الحيكية )متطمبات التسجيؿ 

 تكنكلكجيا إنتاج األعداء الحيكية (ك ؽ م) 8220
 –ترسات فاإلنتاج الكمي لمطفيميات كالم - مية كالمفترسة في مكافحة ااآلفاتاستخداـ الحشرات الطفي

الممرضات الحشرية  - التي تـ إنتاجيا عمى نطاؽ تجارم نماذج مف األعداء الحيكية - اعتبارات اإلكثار الكمي
المشاكؿ التي تصاحب تربية الكائنات  -األمراض  اإلنتاج كالتسكيؽ التجارم لمسببات - كالمكافحة الميكركبية

 الممرضة لمحشرات معمميان كطرؽ التغمب عمييا.

 انشاء مناحؿم( ك ؽ ) 2091
صناعات  - األعماؿ المطمكبة إثناء مكسـ النشاط كالرككد -طرؽ إنشاء المناحؿ  -أىمية المناحؿ لمدخؿ 

 .األدكات المستخدمة في تربية النحؿ -خبليا النحؿ كاألساسات الشمعية 

 مكافحة آفات زراعيةم( ك ؽ ) 2093
ة التي تصيب الزراعات ؼ عمي اىـ االفات الزراعيالتعر  –مقدمة عف اىمية دراسة االفات الزراعية 

( حسب رتبيا النباتات الطبية كالعطرية –اكيو محاصيؿ الف –محاصيؿ الخضر  –محاصيؿ الحقؿ المختمفة )
مقدمة عف طرؽ  –دراسة طرؽ تحديد الحد االقتصادية الحرج لبلفة كمستكم الضرراالقتصادم  -المختمفة  

الطرؽ التطبيقية  –الطرؽ الطبيعية ختمفة لمكافحة االفات الزراعية )دراسة الطرؽ الم –مكافحة االفات الزراعية 
 –( "المكافحة المتكاممة –لكيميائية المكافحة ا –المكافحة السمككية  –الطرؽ الحيكية  –كمنيا "الطرؽ الميكانيكة 

 دراسة االتجاىات الحديثة في مكافحة االفات الزراعية .

 ة اآلفات في المزراع كالمراعي كالحظائرمكافح م(ك ؽ ) 8303
التطبيقات السميمة لممبيدات  - طرؽ المكافحة المختمفة لآلفات الحيكانية - اآلفات الحيكانية كأضرارىا

السيطرة عمى  - تجييز كتحضير المبيدات - اآلالت المختمفة المستخدمة في تطيير الحظائر - أثناء المكافحة
 ة لتطبيؽ المبيدات.األخطار كالمشاكؿ المصاحب

 آفات المخازف كالمجازر كالمصانع م( ك ؽ) 5530
 - المخازف كالمجازر كالمصانع طرؽ مكافحة آفات - جازر كالمصانعممقدمة عف آفات المخازف كال

تناكؿ دراسة ىذه اآلفات مف حيث دكرة الحياة  - العادات السمككية - القكارض – الحشرات الطبية كالبيطرية
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صابة كالضرر كطرؽ تقدير الفقد كالضرر الحادث لممكارد المخزكنة ككسائؿ الكقاية مف ىذه اآلفات كمظير اإل
 كسبؿ العبلج كالتطيير.

 االدارة المتكاممة لآلفات (ك ؽ م) 5930
 - التعريؼ كمفاىيـ نظاـ االدارة المتكاممة لآلفات - تاريخ مكافحة اآلفات - اآلفات الزراعية كأضرارىا

التعييف كقياس  - النكاحى البيكلكجية كااليككلكجيةت االساسية لبرامج ادارة اآلفة )المككنا - نظاـأساسيات ال
طرؽ تكتيكات المكافحة )المكافحة  - المكافحة الطبيعية( - المستكيات االقتصادية - التعداد أك الضرر

المكافحة التنظيمية  - كالمكيانيكية المكافحة الفيزيقية - المكافحة الكيمائية - المكافحة الحيكية - الزراعية
طرؽ المكافحة  - مانعات التغذية - المككنات التقنية كالطرؽ الحديثة )المكاد الجاذبة كالطاردة -كالتشريعية(

اتجاىات االدارة المتكاممة لآلفات غير الحشرية  - المبيدات الميكركبية( - منظمات النمك الحشرية - الكراثية
 اآلفات الحيكانية(. - الحشائش – )األمراض النباتية

 حشرات اقتصادية )ب( (ك ؽ م) 0306
الحشرات التي تصيب نباتات  - الحشرات التي تصيب نبات القطف) رتبة الحشرات حرشفية األجنحة

 -اآلفات التي تصيب السيقاف كاألخشاب(  - الحشرات التي تصيب الحبكب كالمكاد المخزكنة - السكر كالذرة
الحشرات  -الحشرات التي تصيب الحبكب كالمكاد المخزكنة مف الفصيمة النجيمية ت غمدية األجنحة )الحشرا رتبة

 –( فات التي تصيب المحاصيؿ الخضريةاآل –التي تصيب الحبكب كالمكاد المخزكنة مف الفصيمة البقكلية 
 -عة كاألثاث( ائمة كالمصنآفات األخشاب كاألشجار الق –متطفبلت  –مفترسات اآلفات التي ليا أىمية حيكية )

الحشرات النافعة كالتي ليا   -رتبة غشائية األجنحة: -آفات ثمار الفاكية كالخضركات  -:رتبة ذات الجناحيف
 اآلفات التي تصيب محاصيؿ الحقؿ. –دكر في المكافحة الحيكية 

 تربية النحؿ كديداف الحرير (ك ؽ م) 2306
 طرؽ النحالة - النحؿ البرل - أفراد النحؿ المستأنس كسبلالتو - تربية النحؿ: كضع النحؿ في الطبيعة

 -مصادر العسؿ كفرز العسؿ - أعماؿ النحالة الدكرية كالمكسمية - منتجات النحؿ - خبليا كأدكات النحؿ -
 التطريد. - تشريح كفسيكلكجيا أفراد النحؿ

 -سائؿ النيكض بصناعة الحريرك  –تربية ديداف الحرير: المشاكؿ التي تكاجو صناعة الحرير في مصر 
إنتاج كتجميع  - الطرؽ األساسية لتربية األعمار المتقدمة - أنكاع كأصناؼ أشجار التكت -أنكاع ديداف الحرير

العمميات المختمفة التي  - طرؽ إنتاج البيض لديداف القز - تخزيف الشرانؽ - الشرانؽ الغير طبيعية - الشرانؽ
 فات الطبيعية كالكيماكية لمخيكط الحريرية.الص - تسبؽ عممية حؿ الحرير

 تطبيقات الحاسب اآللي فى كقاية كأمراض النبات)عاـ(  3063
معرفة المككنات  –مجاؿ كقاية النبات  ةب االلي في المجاؿ الزراعي كخاصمقدمة عف اىمية الحاس

التعرؼ عمي البرامج  – معرفة كيفية التعامؿ مع الحاسب االلي كنظاـ التشغيؿ –االساسية لمحاسب االلي 
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دراسة النظـ كالبرامج المختمفة لبلحصاءات  –الخاصة بكتابة كعرض نتائج االبحاث في مجاؿ كقاية النبات 
استخداـ  –استخداـ شبكة المعمكمات الدكلية في مجاؿ كقاية النبات  –المستخدمة في مجاؿ كقاية النبات 

 .لي في التنبؤ باالصابات الحشريةاستخداـ الحاسب اال – الحاسب االلي في تشخيص اعراض االصابة الحشرية

 ميداني تدريب صيفى. )عاـ( ...
معامؿ كمزارع كجيات اك مؤسسات  فى انيميد صيفى تدريب كقاية كامراض النباتيؤدم طبلب برنامج 

ة اعضاء ىيئتحت اشراؼ ك  -كقاية كامراض النبات مقترحات قسمي ل طبقان خارجية ذات صمة بالزراعة ك 
 يف.مالتدريس بالقس

 مبيدات حشائش )ك ؽ م( 6430
الطرؽ المختمفة لمكافحة الحشائش االختيارية في مبيدات  - طبيعة الحشائش ك فة خطير لئلنتاج الزراعي

الكيماكية التي ينتمي إلييا  تقسيـ الحشائش تبعان لطريقة االستخداـ أك طريقة التأثير أك تبعان لممجاميع - الحشائش
الخكاص الطبيعية  - طريقة التطبيؽ - التعرؼ عمى كؿ مبيد حشائش عمى حدة مف ناحية التجييز - مركبلا

كذلؾ تمثيؿ مبيد الحشائش  - سمكؾ مبيد الحشائش في التربة أك داخؿ النبات - طريقة التأثير - كالكيماكية
 داخؿ النباتات الراقية.

 بيئة حشرات  (ك ؽ م) 6530
بعض  - المستكيات البيئية -طرؽ كمراحؿ دراسة عمـ البيئة  - التوقدمة عف عمـ البيئة كمجام

 – الصفات العامة كالخاصة لمعشيرة -المفيـك - العشيرة(المجمكع ) -مرتبطة بعمكـ البيئة المصطمحات ال
 منحنيات - منحنيات النمك - معدالت النمكنمك المجمكع ) -التكزيع - التبعثر – الكفرة – الكثافة – االختبلؼ

 المجتمع الحي -تنظيـ عشائر الكائنات الحية في بيئاتيا كالعكامؿ المنظمة لممجمكع  -جداكؿ الحياة(  - الحياة
األعداء  - المنافسة – العكامؿ الغذائية - العبلقات الحيكية بيف مجاميع الكائنات الحية - خصائصو كصفاتو -

ة في دكر العكامؿ الطبيعي -الطاقة في النظاـ البيئي سرياف  - خصائصو – مككناتو – النظاـ البيئي -الحيكية 
 -النار -سرعة كاتجاه الرياح -الضغط الجكل -الضكء -الرطكبة -)الحرارة: التأثير عمى النظاـ البيئي

عمـ البيئة التطبيقي ككيفية االستفادة  -( "الفيضانات -األعاصير -الزالزؿ"االضطرابات غير الحية في البيئة: 
مقدمة في  -التنبؤ باإلصابة باآلفات  - تعظيـ دكر األعداء الحيكية - يئة في المجاؿ التطبيقيمف عمـ الب

 السيطرة عمى اآلفات عمى أسس بيئية.

 )أ( فسيكلكجي حشرات (ك ؽ م) 6630
جدار الجسـ في  -أىمية عمـ كظائؼ أعضاء الحشرات كأساس لعمـ الحشرات التطبيقي  عف ةمقدم

مكاف إفرازىا كدكرىا في االنسبلخ  –ىرمكنات الحشرات  - يزيائية كالكيميائية لمجميدالحشرات كالصفات الف
التركيب كالكظيفة  - الفرمكنات في الحشرات - تعدد األشكاؿ في الحشرات - كالتحكؿ كالنمك كالتمايز كالسككف
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ة في الحشرات آليات اليضـ كاالمتصاص كالتغذية كاالحتياجات الغذائي - لمجياز اليضمي في الحشرات
 كفسيكلكجيا اإلخراج. - أيض الغذاء - المختمفة

 نيماتكدا كأكاركس( ك ؽ م) 6730
. تصنيؼ شعبة النيماتكدا - نيماتكدابيئة ال –دكرة الحياة  –الشكؿ الظاىرل  –مقدمة  - النيماتكدا:

 -الشكؿ الظاىرل  -باتات(. األعراض المرضيو عمى الن –أماكف التغذية  –النيماتكدا النباتية ) أنكاع التطفؿ 
ضمكر  –األبصاؿ ع النيماتكدا النباتية )السكؽ ك األىمية االقتصادية ألىـ أنكا -دكرة الحياة  -التركيب الداخمى 

نيماتكدا الناقمة ال -النيماتكدا الحفارة  - ةاالقطف الكمكي -المكالح  -نيماتكدا الحكيصبلت  -التقرح  -البراعـ 
 .ةمكافحة النيماتكدا النباتي - النيماتكدا ببعض الكائنات الحية األخرل عبلقة - لمفيركسات(

اتب دراسة الصفات المميزة لممر  -تصنيؼ األكاركس  –دكرة الحياة الشكؿ الظاىرل ك  –مقدمة  :األكاركس
ىـ أنكاع  الشكؿ الظاىرل كالتركيب الداخمى كدكرة الحياة كاألىمية االقتصاديو أل - التصنيفية لتحت طائفة أكارل

 رتيبة األكريباتيدا - رتيبة األكاريديدا - رتيبة األكتينيديدا - رتيبة الجاماسيدا –االكسكديدا  رتيبة -األكاركسات 
 طرؽ المكافحة لؤلكاركسات. –تقدير تعداد األكاركسات كالضرر الناتج عنيا  -

 
 التقنية الحيكية كتطبيقاتيا في كقاية النبات)ك ؽ م(  3068
  DNAانتاج نباتات ميندسة كراثيان لمقارنة الحشرات عف طريؽ تقنية –عمـ البيكتكنكلكجي كادكاتو عريؼ ت

استخداـ ادكات البيكتكنكلكجي في دراسة التنكع  –التعديؿ الكراثي لمحشرات المستخدمة في المكافحة الحيكية  -
 BT-Plant - Recombinant –في مكافحة الحشرات  RNAاستخداـ تقنية  –الحشرم كالتغيرات الكراثية 

Baculevirus  . 
 الكيمياء الحيكية الزراعية لمحشرات )ك ؽ م( 8630

أكسدة  –اإلحتفاظ بالطاقة كتحكالتيا فى الحشرات  –ىكائيان  الإنتاج الطاقة ىكائيان ك  –لحشرات التغذية فى ا
الفسفرة التأكسدية  –فى الحشرات  النقؿ اإلليكتركنى مسار –الدىكف كاألحماض األمينية كاألكسدة النيائية 

ستيبلؾ الطاقة بالحشرات  األيض الكسطى لممركبات الحيكية لمكربكىيدرات كالميبيدات  –نكاتج اليدـ النيائية  –كا 
األىداؼ  -الفسيكلكجية المختمفة بالحشرات  ىقة بيف الكيمياء الحيكية كالنكاحالعبل –كالمركبات النيتركجينية 

 لممبيدات بالحشرات.  ةالكيميائية الحيكي
 عمـ السمـك (ك ؽ م) 6409

رتباطو بالعمكـ المختمفة  –تعريؼ عمـ السمكـ  مفيكـ الجرعة كالتسمـ  –الفركع المختمفة لعمـ السمكـ كا 
عادة  -العبلقة الكمية بيف الجرعة كاإلستجابة كطرؽ التعبير الكمى ليا  –كدرجاتو  التعرض كالنفاذية كالتكزيع كا 
ميكانيكيات التسمـ بمجاميع  –التسمـ الخمكل كتخصص سمية المبيدات  –التخمص مف السمكـ التكزيع ك 

بكؿ مف اآلفة الحشرية  )البيريثركيدية - الكارباماتية – الكمكرينية العضكية الفكسفكرية(المبيدات الحشرية 
ميع المبيدات الفطرية كالعشبية ميكانيكيات التسمـ بمجا -كاإلنساف عمى المستكل الكيميائى الحيكل كالفسيكلكجى 
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التأثيرات  -أىـ التفاعبلت األيضية المؤثرة عمى سمية المبيدات  -كالقكارض تجاه اآلفة المستيدفة كاإلنساف 
 السامة الجانبية لممبيدات عمى اإلنساف كالمككنات البيئية.

 الحشرات كعبلقتيا باألمراض النباتية م(ك ؽ ) 7409
 -الكائنات الحية األخرل كخاصة بيف الحشرات كمسببات األمراض النباتية العبلقة بيف الحشرات ك 

األمراض السامة التي  -التحكرات المكجكدة في الحشرات لتساعد نقؿ مسببات األمراض أك إحداث أمراض 
مع ذكر  -األمراض الفيركسية كالميككببلزمية  -األمراض الفطرية  -األمراض البكتيرية  - تحدثيا الحشرات

براز دكر الحشرة في عممية إحداث أك نقؿ األمراض  التدريب عمى  -العممي: -أمثمة لممجمكعات السابقة كا 
الصفات العامة لحشرات المف كالذباب  –استخداـ المفتاح الخاص بفصيمة حشرات المف لمتعرؼ عمى أنكاعيا 

 األبيض.
 بحث )عاـ( 4099

تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -مفة )المقدمة التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المخت
ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 

كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد
يع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "الحشرات األقتصادية خبلؿ تجربة عممية اك تجم

 كالمبيدات".
 حيكيةمكافحة  (ك ؽ م) 1004

قدرة الطفيؿ عمى البحث عف  –تخصص الطفيؿ  –العبلقات بيف الطفيميات  –تقسيـ الطفيميات  –لتطفؿ ا
د التغذية كاإلخراج كالتكاثر كتحدي –ؿ عمى الطفيؿ تأثير ات العائ –نظرية ىكبكنز في اختيار العائؿ  –العائؿ 

أمراض الحشرات غير  -اإلستجابة الكظيفية كالعددية لممفترسات  –اإلفتراس  -الجنس كالتنفس في الطفيميات 
 –النيماتكدا الممرضة لمحشرات  –أمراض الحشرات المعدية  -التئاـ الجركح  –أضرار ميكانيكية  –المعدية 

 األمراض البركتكزكية. –األمراض الفطرية  –األمراض البكتيرية  –كسية األمراض الفير 
 آفات المصانع كالمكاد المخزكنة (ك ؽ م) 1014

 –آفات الحبكب النجيمية شكف كالصكامع )آفات ال -مقدمة عف األضرار التي تتعرض ليا المكاد المخزكنة 
 -آفات الشيككالتو  -آفات التبغ كمنتجاتو  - آفات ثانكية تصيب منتجات الحبكب( –آفات بذكر البقكليات 
آفات  -آفات البصؿ كالثكـ المخزنة في المخازف  -آفات التمكر كالفكاكو المجففة  -آفات منتجات األلباف 

آفات مخازف األدكية كالعقاقير كمحاؿ  -آفات البطاطس في النكاالت  -آفات شمع النحؿ  -معاصر الزيتكف 
 .آفات الخشاب المخزنة كالمصنعة -المبلبس كالسجاد آفات مصانع  -العطارة 

 آفات الزراعات المحمية كالعضكية (ك ؽ م) 3104
ضكية كنظاـ الزراعة الع -الصكب الزراعية كنظاـ بيئي جديد يساعد عمى ظيكر بعض اآلفات الزراعية 

الجاسيد  –المف  –لنباتات الحشرات ذات أجزاء الفـ الثاقب الماص: بؽ ا -فات جديدة آبيئي جديد يشجع ظيكر 
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الحشرات ذات أجزاء الفـ الخادش  -نكاع التي تتكاجد داخؿ الزراعات المحمية الالذباب األبيض كخاصة ا –
الحشرات ذات  -كالفيكس  –الماص مثؿ أنكاع التربس التي تكجد داخؿ الزراعات المحمية مثؿ تربس القرنفؿ 

صانعة أنفاؽ  –دكدة المكز األمريكية  –دكدة كرؽ القطف  –القارضة الدكدة  –: مثؿ الحفار أجزاء الفـ القارض
 -األكاركس العادم كالحمـ الدكدم( يماتكدا تعقد الجذكر كاألكاركس )اآلفات الحيكانية مثؿ ن -أكراؽ الفاصكليا 

برنامج مكافحة غير كيماكم يستخدـ في  -مكصى بو داخؿ الزراعات المحمية برنامج مكافحة متكامؿ 
 .زراعات العضكيةال

 آفات نباتات الزينة كالنباتات الطبية كالعطرية (ك ؽ م) 4410
يمي في استعراض اآلفات الحشرية كالحيكانية التي تصيب تمؾ المجمكعة مف النباتات طبقان لكضعيا التقس

فصيمة القرنفمية ال –الجبلديكلس(  -" األيرس"الزينة مثؿ الفصيمة السكسنية )السكسف نباتات المممكة النباتية: 
المكزية الفصيمة   - النرجس(الفصيمة النرجسية ) -الداليا( -" الكريزانثمـ"الفصيمة المركبة )األراكلة  - )القرنفؿ(

دية ) الكرد( كفصائؿ أخرل )نبات الفصيمة الكر   -"الزنبؽ"لزنبقية )التيبيركز الفصيمة ا  -عصفكر الجنة()
 -حصالباف( –ر الزعت –البردقكش  –الريحاف مثؿ الفصيمة الشفكية ) :يةالنباتات الطبية كالعطر . التيكليب(

 –السينامكي  –العرقكب يمة البتكلية )الفص –القطيفة(  –األقحكاف  –البيريثـر  –شيح البابكنج الفصيمة المركبة )
الكراكية(  –الكزبرة –الكمكف  –الخمة الفصيمة الخيمية ) –السكراف(  – الفصيمة الباذنجانية )الداتكره -الحمبة(

 –الحكر  –ؼ االصفص –الخردؿ  –الحنظؿ  –لخركع ا –كعكائؿ أخرل تابعة لفصائؿ مختمفة مثؿ حبة البركو 
الجاكم( مع برنامج مكافحة  - الستركنيبل –حشيشة الميمكف  –العتر  –النارنج  –الصندؿ  –السرك  –الكافكر 
 متكامؿ.

 ريرآفات كأمراض النحؿ كالح (ك ؽ م) 5410
 – الطيكر – قمؿ النحؿ - فراشات الشمع - الدبابير – آفات كأمراض النحؿ: حمـ االكاريف كحمـ الفاركا

ألمراض البكتيرية  - الشمؿ نتيجة اإلصابة الفيركسية(ية )ألمراض الفيركس -دكف الحر  - الكركار – الفئراف
كمرض تعفف  الحضنةمرض تحجر ) األمراض الفطرية - االمريكى كمرض الحضنة االكركبى( الحضنةمرض )

 االميبا كالدكسنتاريا كالنكزيما كالتشكىات الخارجية لمنحؿ. - الحضنة(
تسمـ القناة اليضمية( ض الفبلشيرل( كالبكتيرية )آفات كامراض ديداف الحرير: األمراض الفيركسية )مر 

 - مس( كالبركتكزكا )الببريف(بيا جنس اسبرجيامراض يسب - كالفطرية )المسكرديف االبيض كاالصفر كاالخضر
األرجؿ التي تصيب ديداف  بعض اآلفات مف مفصميات - سمـ نتيجة الكيمائيات الزراعية )التسمـ النيككتينى(الت

 اآلفات الحشرية التي تصيب شجيرات التكت. - الحرير

 تصنيؼ الحشرات (ك ؽ م) 6410
 - تطكر دراسة ىذا العمـ كمستكياتوخية لمقدمة عف أىمية دراسة عمـ تصنيؼ الحشرات مع مراجعة تاري

كيفية معالجة   -عزؿ األنكاع  - المراتب التصنيفية المعتمدة دكليان  - مياـ المشتغؿ بعمـ تصنيؼ الحشرات
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ء المفاتيح كأنكاعيا إنشا - الكصؼ المفظي - الرسـ العممى الحشرل - : تجييز العينات لمفحصوة تصنيفمشكم
التدريب عمى استخداـ المفاتيح فى التعرؼ عمى  -الدكلية لمتسمية العممية الحيكانية بعض القكاعد  -المختمفة 

 .ة كخاصة العينات المكجكدة محميان الرتب الحشرية المختمفة مع االىتماـ بالصفات العامة لكؿ رتب
 ةفقاري ةآفات حيكاني (ك ؽ م) 7041

الكضع التصنيفى ألىـ األنكاع  –حياة دكرة ال –التشريح الداخمى  –دراسة الشكؿ الظاىرل  -ةمقدم
القكارض: لمقكارض. القكارض ك فات زراعيو كحامبلت لؤلمراض ) رة مف الحيكانات الفقاريو مثؿ: الثدييات:الضا

الخفافيش كالكطاكيط : الضرر الذل  - الضرر الناتج عف القكارض. طرؽ المكافحة لمقكارض كمسبباتيا. تقدير
الطيكر ) الطيكر: - ةفى البيئة الزراعية المصري تأثيرىا -عض الثدييات األخرل ب -تسببو  كطرؽ مكافحتيا 

الشكؿ )الزكاحؼ: طرؽ المكافحة المختنمفو لمطيكر.  -ك فات زراعية. تقدير كحصر الضرر الناتج عف الطيكر
 –الضارة  الكضع التصنيفى لمزكاحؼ. الضرر الناتج الزكاحؼ –دكرة الحياة  –التشريح الداخمى  –الظاىرل 

 .(مكافحة الزكاحؼ الضارة - لمصريةتكزيع الزكاحؼ الضارة فى البيئة ا
 مكافحة آفات الصحة العامة (ك ؽ م) 8041

كالدكلية الييئات المحمية  –بة النتشارىا اآلفات الناقمة لؤلمراض كالمرتبطة بالصحة العامة كالعكامؿ المسب
طرؽ مكافحة  –طمحات مكافحة اآلفات الناقمة لؤلمراض مص –العاممة فى مجاؿ مكافحة ناقبلت األمراض 

 –المجاميع الرئيسية لممبيدات الصحية كطرؽ تطبيقيا  –آفات الصحة العامة داخؿ كخارج المبانى 
احتياطات االماف كالطرؽ الجيدة لمتطبيؽ داخؿ المبانى  –الثبات كالتكاجد البيئى  - المستحضرات كطريقة التاثير

حديثة لمكافحة آفات الصحة التقنيات ال –تنظيمات كتشريعات تداكؿ كاستخداـ المبيدات  –حة كاألماكف المفتك 
 العامة.

 الحرير إنتاجتكنكلكجيا  م(ك ؽ ) 9041
حؿ  –تجفيؼ الشرائؽ كتخزينيا  -جمع الشرائؽ كفرزىا –كضبط الحرير الشرائؽ صفات  -الشرائؽ أنتاج 

 تشطيب الحرير الخاـ. -إعادة الغزؿ أختبارات الحرير -الحرير
 فسيكلكجى حشرات )ب( (ك ؽ م) 1041

المخمفات النتركجينية كتبادؿ  -التنظيـ االسمكزل - التخزيف الغذائي - آلياتو كأيضو - فسيكلكجيا التنفس
 -كاألنسجة المرتبطة  - الدكرة الدمكية - الصفات الفيزيائية كالتركيب الكيميائى لييمكليمؼ الحشرات - التنفس

النشاط  - فسيكلكجيا الجياز العصبي -حركة األجنحة كااليض أثناء الطيراف  - ركيب الكيميائي لمعضبلتالت
 -الرؤية كالمستقببلت المختمفة( أعضاء الحس ) - النشاط االنعكاسي - الكيربى لؤلعصاب كالعقد العصبية

ناث الحشرات  ـ في اإلخصاب كالكفاءة التناسمية.العكامؿ التي تتحك - فسيكلكجيا التناسؿ كالتطكر في ذككر كا 
 مكرفكلكجيا كتشريح حشرات )ب( (ك ؽ م) 1141

القركف زكائد منطقة البطف ) -قة البطف عضبلت منط -منطقة البطف: التركيب العاـ لمنطقة البطف 
خمي: التشريح الدا - آلة كضع البيض في اإلناث كتحكراتيا( - أعضاء التناسؿ الخارجية في الذككر - الشرجية
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الجياز اليضمي في الحشرات كالغدد المتصمة بو كاىـ تحكرات  -مقدمة عف أىمية التشريح الداخمي لمحشرات 
الجياز  -أعضاء اإلخراج  - الجياز التنفسي كأنكاع األجيزة التنفسية كطرؽ التنفس -الجياز اليضمي 

ناث الحشرات   لحشرات.الجياز العصبي كأعضاء الحس في ا -التناسمي في ذككر كا 

 مكافحو آفات الحبكب المخزكنة م(ك ؽ ) 1241
طرؽ أساليب ك  –الفاقد  ةعمى زياد ةالعكامؿ المؤثر  – ة)الفقد فى المنتجات كالحبكب المخزكن ةمقدم
- القكارض – )األكاركسات ةاآلفات غير الحشري -ة : اآلفات الحشريةآفات الحبكب المخزكن – التخزيف(
 –ة : طرؽ المنع كتجنب االصابةب المخزنآفات الحبك ة إدار  – ةت كتشخيص االصابطرؽ أخذ العينا – الطيكر(

ة المستخمصات النباتي – ةالحيكي ةالمكافح – ةالميكانيكي ةالمكافح – ةالطرؽ الفيزيقي) ةطرؽ كتكتيكات المكافح
 .ةالمكاد كالتقنيات الحديث –التبخير  –( ةالمكاد الكيميائي –

 كية حشريةكيمياء حي (ك ؽ م) 3141
أكسدة  –اإلحتفاظ بالطاقة كتحكالتيا فى الحشرات  –ىكائيان  الإنتاج الطاقة ىكائيان ك  –التغذية فى الحشرات 

الفسفرة التأكسدية  –النقؿ اإلليكتركنى فى الحشرات  مسار –الدىكف كاألحماض األمينية كاألكسدة النيائية 
ستيبلؾ الطاقة بالحشرات  األيض الكسطى لممركبات الحيكية لمكربكىيدرات كالميبيدات  –ية نكاتج اليدـ النيائ –كا 

األىداؼ  -رات العبلقة بيف الكيمياء الحيكية كالنكاحة الفسيكلكجية المختمفة بالحش –كالمركبات النيتركجينية 
 لممبيدات بالحشرات.ية الكيميائية الحيك 

 مبيداتالكيمياء تحميؿ  (ك ؽ م) 4411
تحميؿ كمراقبة  -أسس التطبيقات الجيدة لتحميؿ المبيدات  -المبيدات  مصطمحات تحميؿ -مقدمة 

حدكد التحمؿ المقبكلة أك  -الرصد البيئى كمراقبة متبقيات المبيدات فى األغذية  -مستحضرات المبيدات 
الخطكات األساسية لتحميؿ متبقيات المبيدات: أخذ  -تصميـ تجارب المتبقيات  -المسمكح بيا فى األغذية 

التنقية  -االستخبلص  -اعداد العينات(  -طرؽ أخذ العينات كخمطيا  -النقؿ كالتداكؿ  -لعينات )التخزيف ا
التقدير )كركماتكجرافيا  -الفصؿ الكركماتكجرافى(  -الفصؿ التجزيئى  -)اإلزالة الكيميائية لمشكائب  كالتركيز

- الكرماتكجرافى الغازل - جرافيا السائؿ عالى االداءكركماتك  -كركماتكجرافيا الغاز مع السائؿ  -الطبقة الرقيقة 
 تسجيؿ كعرض النتائج كتحميؿ بيانات المتبقيات. - الطرؽ االسسبكتركفكتكمترية( - مطياؼ الكتمة

 

 تمكث البيئةالمبيدات ك  (ك ؽ م) 5411
–المبيدات  ىدـثبات ك  –التمكث بالمبيدات  –مكث انكاع التمصادر ك  –التمكث  – ةمقدمة )النظـ البيئي
انجراؼ انجراؼ المبيدات ) –راكـ الحيكل التك  ةالمبيدات عبر السمسمو الغذائي ةحرك – ةئحركو المبيدات فى البي

المبيدات  –دكر التطبيؽ فى الحد مف االنجراؼ(  –االنجراؼ ك  ةالظركؼ البيئي –انجراؼ الجزئيات  – ةاالبخر 
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العكامؿ ) ةالمبيدات فى الترب غسيؿ –( رمياه االمطا – ةطحيالمياه الس –مصادر المياه ) المياه االرضية ك 
 نحؿ العسؿ.المبيدات ك  – ةالفطري الحياهالمبيدات ك  –التقميؿ مف مخاطر غسيؿ المبيدات(  –فى الغسيؿ  ةالمؤثر 

 مبيدات فطر كحشائش (ك ؽ م) 6411
 -يؿ المبيدات الفطرية كالعشبية تسج -اآلفات الفطرية كالعشبية كالطرؽ العامة لمكافحتيا التعريؼ بأضرار

أقساـ المبيدات الفطرية  - بات كتاثيراتيا الصحية كالبيئيةسمكؾ المبيدات الفطرية كالعشبية في التربة كالن
تعريؼ  - طريقة التأثير( - االستخداـ – المستحضرات – التركيب كالخصائص - )المجاميع المختمفة

المجاميع الرئيسية لمبيدات الحشائش:  –مبيدات الحشائش أسس تقسيـ  - كمصطمحات مبيدات الحشائش
 - مركبات اليكريا اإلستبدالية - مركبات النيتركجيف الحمقية - المركبات األليفاتية - مركبات الكربككسيؿ الحمقية

 –اليدـ كالتحمؿ(  - االستخداـ – المستحضرات – مركبات متنكعة )التركيب البنائي - مشتقات الكاربامات
 يدات الحشائش الحيكية.مب

 المبيدات الحشرية المتخصصة )ك ؽ م( 7141
تحديد األطكار الحشرية مجاؿ المكافحة  –دكرة حياة اآلفات الحشرية  –تعريؼ اآلفات الحشرية كأنكاعيا 

الفكرمكنات )طبيعة  –مانعات التغذية  –المكاد الطاردة  –أنكاع التخصص كاإلختيارية لممبيدات الحشرية  –
تصنيع كتجييز  - التركيب الكيميائي كأقساـ الفكرمكنات - عزؿ كتعريؼ الفكرمكنات - نكاع الفكرمكناتكا

منظمات النمك  –المنتجات الفكرمكنية(  - التطبيقات العممية لمفكرمكنات في إدارة الحشرات - الفكرمكنات
لحداثة )تركيبيا كأنكاعيا كطريقة مضادات ىكرمكنات ا - مشابيات ىكرمكنات الحداثة - الحشرية: اليكرمكنات

دكر المبيدات  –منتجات متنكعة  –تخميؽ الكيتيف )تركيبيا كطريقة فعميا(  - مثبطات التطكر الحشرية –فعميا( 
 الحشرية المتخصصة فى اإلدارة المتكاممة لآلفات الحشرية كالتغمب عمى صفة المقاكمة.

 التقييـ الحيكل لممبيدات (ك ؽ م) 8141
التحضير لتجارب التقييـ الحيكل  –أنكاع التقييـ الحيكل  –بمفيكـ التقييـ الحيكل لمبيدات اآلفات  التعريؼ

تمثيؿ نتائج التقييـ الحيكل  –أنكاع الكائنات المستخدمة فى التقييـ الحيكل كطرؽ معاممة ىذه الكائنات  –
الطرؽ  – تبرة مف خبلؿ نتائج التقييـ الحيكلالحكـ عمى كفاءة فعؿ المبيدات المخ –لممبيدات كالتعبير عنيا كميان 

العكامؿ  –إستخداـ الحاسب اآللى فى عرض نتائج التقييـ الحيكل  –اإلحصائية لعرض نتائج التقييـ الحيكل 
التقييـ الحيكل المعممى كالحقمى  –الحكـ عمييا  قيـ كمعاييرخطكط السمية ك  –التقييـ الحيكل  المؤثرة عمى

 يما.كتصميـ تجارب كؿ من

 تقييـ منافع كمخاطر المبيدات (ك ؽ م) 9141
التكاليؼ اإلقتصادية  –الم ؿ البيئى لممبيدات  –مقدمة )تكاجد مخمفات المبيدات بالنظـ البيئية المختمفة 

ستيبلؾ الطاقة الناتج مف إستخداـ المبيدات(  التمكث البيئى  –أضرار المبيدات المتعمقة بصحة اإلنساف  –كا 
أسساسيات تقييـ  –لتأثير عمى الحياة البرية كالمككنات البيئية المختمفة كالخمؿ فى التكازف البيئى بالمبيدات كا
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 –لنظاـ البيئي تقييـ األضرار تجاه الكائنات المكجكدة با –الضرر )تقييـ السمية كالتأثيرات الضارة تجاه اإلنساف 
 ؿ الضرر.تقييـ الفائدة مقاب –ر نظـ تقيييـ المخاط -تقييـ التعرض( 

 السمية النباتية (ك ؽ م) 2041
 - مكاضع التاثير الرئيسية كتركيب الميتكككندريا كالببلستيدات الخضراء - مقدمة )أستجابةالنبات لمسمكـ

العبلقة بيف التركيب  - (كالتاثيرات الجانبية لكؿ مجمكعة التعريؼ بأنكاع المبيدات كطرؽ تطبيقاىا عمى النبات
مثبطات  –العبلقة بيف صكرة المستحضر كالسمية النباتية  –كالتأثيرات المختمفة عمى النبات الكيماكل لممبيدات 

مثبطات التمثيؿ  –مثبطات تحمؿ السكر  –مثبطات االنزيمات  –األيض )مثبطات التنفس كانتقاؿ االلكتركنات( 
تجنب  –كرفكلكجية كالظاىرية التأثيرات الم - االحماض النككية كتخميؽ البركتيفالتاثير عمى بناء  –الضكئى 

 التأثيرات النباتية السامة لممبيدات 

 مستحضرات المبيدات (ك ؽ م) 2141
 – ةبيف مستحضر المبيد كالفاعمي ةالعبلق – ةالمستيدف ةلمبيد فى الكصكؿ لآلفمستحضر ا ةأىميمقدمة )

مختصرات طمحات ك مص –ر مستحضرات المبيدات صك  –البيئى لمستحضرات المبيدات( االماف الصحى ك 
 –لممبيدات  ةمحددات جكدة المستحضرات التجاري –مكاصفات المستحضرات تجييز ك  –المستحضرات 
المستحضرات  –المستحضرات  تطكير –لممستحضرات  ةكيميائي -كالخصائص الفيزيقية ة كداختبارات الج

 .لممبيدات ةالحديث

 اآلفات  ةإدارة مقاكم (ك ؽ م) 2241
 –لطرؽ كتكتيكات االداره  ةمقاكمو اآلفات الحشري –يككلكجى كمصدر لبلرتداد اال ةالمقاكم – ةمقدم

النباتات  ةمياجم –المتطفبلت  – ةمنظمات النمك الحشري – ةنتجات الحيكيالم – ةالمبيدات المعتاد ة)مقاكم
 ةمقاكم ةانيكياألعشاب( ميك –ت )الفطريات لممبيدا ةاآلفات غير الحشري ةمقاكم  -الفرمكنات( – ةالمقاكم

كاج العشائر عمى تز  ة)المحافظ ةالمقاكم ةاستراتيجيات ادار  –( ةالعشبي – ةالفطري – ةاآلفات لممبيدات )الحشري
الجمع بيف طرؽ  –لدكارات التناكب أك ا -المبلجىء – ةاطبلؽ العشائر الحساس – ةمع األفراد المقاكم ةالحساس
انبعاث   ةادار  – ةالمقاكم ةتنفيذ استراتيجيات ادار  –( ةرعات العاليالج –الخمط  –لجينى التراكـ ا – ةالمكافح

 .ةإحبلؿ عشائر اآلف

 إدارة مبيدات م(ك ؽ ) 3241
ستيبلؾ المبيدات التقميدي –كالصحية  ةاآلفات الزراعي ةدات فى مكافح)دكر المبيمقدمو   –( ةحجـ كا 
 –المخازف  –صانع داره منشأت المبيدات )الما –األضرار الناجمو عف تداكؿ كاستخداـ المبيدات المشاكؿ ك 

القكانيف  – ةالرقاب –)التسجيؿ  ةراءات التنظيمياالج –استخداـ المبيدات اداره تدكاؿ ك  –( ةالمحاؿ التجاري
مستخدمى  – ةعماؿ المخازف كالمحاؿ التجاري – تأىيؿ العامميف )التجارمتطمبات تدريب ك  –كالتشريعات( 

 .لمتخمص منيا ةكالطرؽ السميم ةازف المبيدات الراكداداره مخ - المبيدات(
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 االتجاىات الحديثة في مكافحة اآلفات م(ك ؽ ) 4412
 - بدائؿ المبيدات - منظات النمك الحشرة - المكافحة السمككية - المكافحة الذاتية - مانعات التغذية

 المقاكمة النباتية لآلفات. - المبيدات الحيكية

 الحشرات لممبيداتمقاكمة  م(ك ؽ ) 5412
العكامؿ البيككيماكية المسببة  - كراثة مقاكمة الحشرات لفعؿ المبيدات - تطكر مقاكمة المبيدات مع الزمف

مقاكمة  - طرؽ ككسائؿ التغمب لخفض مشكمة مقاكمة اآلفات لفعؿ المبيدات - ميكانيكية المقاكمة - لممقاكمة
 الحشرات لفعؿ المبيدات الحشرية في مصر.
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 ات قسـ عمـك األغذيةمقرر 
 تغذية إنساف أ غ ذ 2627 أساسيات الصناعات الغذائية كاأللباف )عاـ( 4668
 كيمياء حيكية زراعية أ غ ذ 2614 تكنكلكجيا الحبكب كمنتجاتيا أ غ ذ 2628
 أسس حفظ أغذية أ غ ذ2648 كيمياء حيكية تمثيمية أ غ ذ 2646
 عاـتدريب صيفى  . )عاـ(.... األلبافية ك المعامبلت الحرارية لؤلغذ أغذية 2649
 التقنية الحيكية في مجاؿ إنتاج المحـك كاألغذية أ غ ذ 2652 تمكث الغذاء الكيماكم كالبكتريكلجي أ غ ذ 2654
 االتجاىات الحديثة لتصنيع األغذية كاأللباف أغذية 2654 المكاد المضافة لؤلغذية كاأللباف أغذية 2651
 كيمياء تحميؿ األغذية كاأللباف أغذية 1641 لبركتينات كاألنزيماتكيمياء ا أ غ ذ  2678
 مراقبة جكدة كسبلمة األغذية كاأللباف أغذية 1645 ميكركبيكلكجيا األغذية كاأللباف أغذية 1644
 ىندسة تصنيع األغذية كاأللباف أغذية 1647 تطبيقات الحاسب فى تكنكلكجيا األغذية كاأللباف )عاـ( 1646
 تكنكلكجيا تصنيع الخضر كالفاكية أ غ ذ 1648 ميداني تدريب صيفى . )عاـ(......
 التعبئة كالتغميؼ لؤلغذية كاأللباف أغذية 1654 تداكؿ المنتجات الغذائية كحماية الصحة العامة أ غ ذ 1649
 لمغذاء في الببلد الحارةالمكاصفات القياسية  أغذية 1651 قكاعد الحجر الصحي كالزراعي لممنتجات الزراعية أغذية 1652
 بحث )عاـ( 4675 تكنكلكجيا المحـك كاألغذية البحرية أ غ ذ 4671
 تحميؿ أغذية متقدـ  أ غ ذ 4679 تكنكلكجيا الزيكت كالدىكف أ غ ذ 4676
 األنزيمات في التصنيع الغذائي أ غ ذ 4684 ميكركبيكلكجيا أغذية متقدـ أ غ ذ 4686
 تكنكلكجيا السكر كالحمكم أ غ ذ 4681 زجات المخابتكنكلكجيا  منت أ غ ذ 4682
 اإلدارة الفنية لمصانع األغذيػػة أ غ ذ 4685 لشئكف الصحية في التصنيع الغذائيا أ غ ذ 4684
   التخمرات الحيكية في األغذية أ غ ذ 4686

 كاأللباف )عاـ( أساسيات الصناعات الغذائية1008
المككنات الطبيعية  - الصفات المميزه لمغذاء - التصينعية لمغذاءالمعامبلت  - أىمية الغذاء - مقدمة

الدىكف الزيكت ك  - اتيامنتجالحبكب ك  :تكنكلكجيا األغذية -حفظ األغذية  - سبلمة الغذاء - المكجكدة بالغذاء
سكيؽ ت -تعبئة األغذية  - القييـ الحسي لؤلغذية -األغذية البحرية الدكاجف ك  –المحـك  -كالحمكم ر السك -

 6(ك تطكير بالنسبة لؤلغذيةكؿ مايتكقع مف تقدـ أك نجاح أمستقبؿ األغذية ) -األغذية 
 تغذية إنساف (أ غ ذ) 2720

تقييـ كؿ  - إحتياجات الطاقة )قياسيا كحسابيا( –تغذية األنساف عمي المستكم المحمي كالعالمي  –مقدمة 
أىمية الفيتامينات كالعناصر  –كم في جسـ األنساف الدىكف كجكدة البركتيف كدكرىـ الحيك مف الكربكىيدرات 

تغذية بعض  –اء المكاد المضارة الطبيعية في الغذ - تأثير العمميات التكنكلكجية عمي جكدة الغذاء –المعدنية 
طرؽ  –أمراض سكء التغذية  –( المسنيف - أثناءالرضاعة – المراىقيف – األطفاؿ –الحاالت الخاصة )الحكامؿ 

 .التغذية العبلجية - رضيتغذية الم
 منتجاتياتكنكلكجيا الحبكب ك  (ذ أ غ) 2820

مصادر الغذاء، التركيب مكانة الحبكب بيف  -المحمي مف الحبكب اإلنتاج كاإلستيبلؾ العالمي ك  -مقدمة 
 - مقاييس جكدة الدقيؽ - تكنكلكجيا طحف الحبكب - القيمة الغذائية لمحبكبالتشريح كالبنائي كالكيماكم ك 
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تكنكلكجيا الذرة كصناعة  - تكنكلكجيا ضرب األرز -العجائف الغذائية ناعة الخبز كبعض منتجات المخابز ك ص
 .تكنكلكجيا منتجات حبكب اإلفطار -المخمفات مف الذره النشا ك 

 كيمياء حيكية زراعية (أ غ ذ) 3420
ات كالبركتينات كالدىكف كيمياء المككنات الحيكية الرئيسية كالثانكية )الكربكىيدر  - تركيب الخمية
 كالفيتامينات كاليرمكنات كاإلنزيمات، الطاقة الحيكية كعمميات الميتابكليـز )اليدـ كالبناء(.كاألحماض النككية 

 كيمياء حيكية تمثيمية (أ غ ذ) 2046
 -  التمثيؿ الحيكل لمكربكىيدرات –المركبات الغنية بالطاقة  –اإلنزيمات كالمثبطات االنزيمية  –مقدمة 

 تمثيؿ العناصر المعدنية. –تمثيؿ البركتينات كاالحماض االمينية  –التمثيؿ الحيكل لمدىكف 

 أسس حفظ أغذية (أ غ ذ) 4820
أساسيات حفظ  -أسباب فساد األغذية  –المبادلء األساسية لحفظ األغذية  –مقدمة عف حفظ األغذية 

عمي تأثير حفظ األغذية بالتجفيؼ طرؽ التجفيؼ  -فيؼ في عممية التجاليكاء دكر الحرارة ك  -األغذية بالتجفيؼ
التشريعات الخاصة باستخداـ المكاد  –مقدمة عف المكاد المضافة  -التركيب الكيماكم كالقيمة الغذائية المجفؼ

استعماالتيا أمثمة لممكاد المضافة ك  -ؤلغذية المكاد المضافة كمكاد حافظة ل –تقسيـ المكاد المضافة  -المضافة 
فظ ح -حفظ األغذية باستخداـ درجات الحرارة المرتفعة  -حفظ األغذية باستخداـ درجات الحرارة المنخفضة  -

 تطبيقاتيا.األغذية بالتشعيع ك 

 األلبافالمعامبلت الحراريػػة لؤلغذية ك  (أغذية) 4920
د التعبئة مكا -انشاء المصانع التي تعمؿ في ىذا المجاؿ عف المعامبلت الحرارية لؤلغذية ك مقدمو 

قتؿ  - الخطكات األساسية في عممية الحفظ لؤلغذية المعاممو حراريان  - المستخدمة في األغذية المعاممو حراريان 
 - أنكاع الفساد الحادث في األغذية المعاممة حراريان  -الحرارية لمبكتريا  ةالمقاكم - ةالبكتريا بالحرارة الرطب

الدقيقة التي ليا أىمية كبيرة في  ةالكائنات الحي - ذية المعاممة حراريان مظاىر الفساد الميكركبي في منتجات األغ
 .مؿ الحرارم في المعاممة الحراريةقياسات التح - فساد األغذية المعاممة حراريان 

 عاـتدريب صيفى  .... )عاـ(
األلباف  عمـكك  عامان داخؿ قسمي عمكـ األغذية تكنكلكجيا األغذية تدريبان صيفيان يؤدم طبلب برنامج عمكـ ك 

 .بالكمية ككحدات التصنيع الغذائي التابعة ليما

 تمكث الغذاء الكيماكم كالبكتريكلجي (أ غ ذ) 2051
تحميؿ متبقيات  –التسمـ الكيميائى  –تمكث الغذاء بالكيماكيات  –تركيب الغذاء الكيميائى  –مقدمة 

ة بالفطريات كالخمائر كالبكتريا كامثمة عمى ذلؾ تمكث االغذي –عكامؿ التمؼ فى االغذية  -المبيدات فى الغذاء 
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التسمـ  –طرؽ حفظ االغذية  -العكامؿ التى تؤثر عمى نشاط الكائنات الحية الدقيقة فى االغذية  -
 كلكجى.يالميكركب

 التقنية الحيكية في في مجاؿ إنتاج المحـك كاألغذية (أ غ ذ) 2052
كتطبيقاتيا في  أسس كأساليب التقنية الحيكية –التاريخي  استعراض لمتقنية الحيكية كتطكرىا -مقدمػػػة 

 - األغذية الميندسة كراثيان  –استخداـ التقنية الحيكية في انتاج المحكـ كالدكاجف  -مجاؿ تصنيع األغذية 
– األنزيمات كتصنيع األغذية -استخداـ مخمفات الصناعات الغذائية في إنتاج مكاد ذات قيمة اقتصادية عالية

 ما يستجد في مجاالت التقنية الحيكية لؤلغذية. - يمات كالخبليا الميكركبيةاإلنز 

 األلبافلمكاد المضافة لبلغذية ك )أغذية( ا 3205
 - االلكاف – بةمرغك  االستخدامات المرغكبة كالغير - التعريؼ كالتقسيـ كاالىمية –المكاد المضافة 

لكاف الغذائية تقسيـ اال - معتمدة( اللكاف الطبيعية )الغيرا - صناعة االلكاف الغذائية - (الصناعية )المعتمدة
 -النيتريتك النترات البنزكات ك  -المكاد الحافظة  -خ : الكراميمك الكاركتينبد كانسكسيانف....ألكتطبيقاتيا
 -فكؽ اككسيد الييدركجيفتخدـ بدرجة اقؿ مثؿ ممح الطعاـ ك المكاد الحافظة التى تس - البركبيكنات -السكربات

المثبتات المستحمبات ك  -مضادات األكسدة ك محفزات االسككربات كالجاالت ك  -ككفيركؿالتك  –مضادات االكسدة 
 -مثؿ المذيبات المكاد المساعدة - صة بالجبف المطبكخأمبلح االستحبلب الخا –ة لمقكاـ كالمكاد المغمظ

 مركبات الطعـ -المنفحة -البكتينيز-زالبلميمي -االنزيمات الجبلكتكسيديز -مضادات التكتؿ –مضادات الرغكة 
مكاد التحمية:  -الجبفنكية كطعـ الذبد كالسمف ك  -مكنكصكديكـ جمكتامنيات -القرفة -النكية مثؿ التكابؿك 

 -بدائؿ الدىكف -مكاد التحميض مثؿ الجمكككنكدلتاالكتكف  - الكحكالت السكرية المحميات الصناعيةالسكريات ك 
 .االضافات العرضية كالممكثات -كيةاالضافات التغذ -البادئات

 األلبافتجاىات الحديثة لتصنيع األغذية ك األ  (أغذية) 4520
األستفادة مف المصادر غير التقميدية كمكاد خاـ في عمميات  –الطرؽ غير التقميدية في التصنيع الغذائي 

التغميؼ في التصنيع ة ك عبئالجديد في عمميات الت –الجديد في كحدات التصنيع الغذائي  –التصنيع الغذائي 
 الغذائي.

 كيمياء البركتينات كاألنزيمات (أ غ ذ) 2078
إستخبلص  –تقسيـ البركتينات تبعان لتركيبيا الكيميائى ككظائفيا  –مقدمة عف البركتينات كاالنزيمات 

الخكاص  –تقسيـ االحماض االمينية  - ر االحماض ااالمينية كالبركتيناتفصؿ كتقدي –كتقدير البركتينات 
تنظيـ تخميؽ البركتيف  –التخميؽ الحيكل لمبركتيف  –بناء البركتينات  –المفكتيرية لبلحماض االمينية كالبركتينات 

تقدير نشاط االنزيمات  –تخصص االنزيمات  –استخبلص كتنقية االنزيمات  –تقسيـ االنزيمات  –االنزيمات  –
تقدير  –ميكانيكة بعض التفاعبلت االنزيمية  –رافقات االنزيمية الم -العكامؿ التى تؤثر عمى نشاط االنزيمات –
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دكر االنزيمات  -منشطات كمثبطات التفاعبلت االنزيمية –ثابت ميكالس كالسرعة القصكل لمتفاعبلت االنزيمية 
 .الطبيعى كالصناعى لمخضر كالفاكيةفى التخمرات الغذائية كاالنضاج 

 كاأللباف)أغذية( كيمياء تحميؿ األغذية  3304
طبللة عمي طرؽ إ -اإلتجاىات الحدثية ة طرؽ التحميؿ ك أىمي -األلباف العناصر الغذائية في اإلغذية ك 

 –الكربكىيدرات  -تالبركتينا – ةمككنات األغذية كاأللباف )الرطكبتحميؿ  - األساس العممي لياالتحميؿ الحديثة ك 
( اتتحميؿ الفيتامني -المكاد الضارة  -لمككنات الصغرم ا –األمبلح المعدنية الحمكضة كاألحماض ك  –اليبيدات 

 .ي في المنتجات الغذائية المختمفةتحميؿ الفراغ القم -الرائحة تحميؿ مككنات النكية ك  -تحميؿ مككنات المكف 

 كبيكلكجيا األغذية كاأللباف)أغذية( ميكر  4304
الغذاء  ةالدقيقة في صناع ةالكائنات الحي مقدمة الي ميكركبيكلكجيا األغذية كاأللباف كالدكر الذم تمعبو

 –فطريات  –خميرة  –يريا بكتفي األغذية كاأللباف ) ةأنكاع الكائنات الحي - أللباف سكاء االيجابي أك السمبياك 
في مجاميع  ةالصفات األساسي –فساد(  –مرض  –مكلدات حيكيو  –رات تخمفيركسات( كالدكر الذم تمعبو )

كبي في التي تحد مف النمك الميكر  ةكالخارجي ةؿ الداخميالعكاميكركبي في األغذية كاأللباف ك النمك الم – لبكترياا
 الغذاء سكاء العدكم أك التسمـ. في ةاألمراض المتكلد –الغذاء 

 )أغذية( مراقبة جكدة سبلمة االغذية كاأللباف 5304
يات التي يتحمميا قسـ مراقبة المسئكل -تعريفات مصطمحات كمختصرات الجكدة كسبلمة الغذاء  -مقدمة 

 -إحصائيا  الجكدة مراقبة -التقييـ الحسي لؤلغذية  - معايير جكدة األغذية -الجكة كعبلقتة باألقساـ األخرم 
برامج المتطمبات المبدئية لسبلمة  -تتبع المنتجات  -التقييس كالمكاصفات القياسية لؤلغذية  - حماية المستيمؾ

تحميؿ مصادر  - التفتيش الصحي عمي المنش ت الغذائية - ي سبلمة الغذاءمصادر الخطر عم -الغذاء 
 6نظـ إدارة سبلمة الغذاء كتحميؿ كتقييـ مخاطر سبلمة الغذاء - )الياسب( الخطر كنقاط التحكـ الحرجة

 تطبيقات الحاسب فى تكنكلكجيا األغذية كاأللباف)عاـ(  3046
التدريب عمى  -  Word ،Excel ،Power pointىتدريبات عم - التعرؼ عمى مككنات الكمبيكتر

 التشغيؿ االلى لبعض اجيزة التصنيع الغذائى.ك  Mstatc ،Spss ، SASبرامج التحميؿ االحصائية مثؿ

 ىندسة تصنيع األغذية كاأللباف (أغذية) 4730
ضكاغط  -ع أجيزه تداكؿ المكائ-أسس سرياف المكائع  -لعمميات التصنيع الغذائي األسس الثرمكديناميكية

أسس انتقاؿ  -تشغيؿ الغبليات أسس تكليد البخار ك  -اد الصمبة أجيزة ككسائؿ تداكؿ المك  -الغازات اليكاء ك 
نظريات تجفيؼ  - الخكاص الثرمكديناميكية لميكاء الرطب -التبخير أجيزة التبادؿ الحرارم كالتكثيؼ ك  -حرارة ال

كسائؿ  -التجنيس أسس كأجيزه الفصؿ كالتنقية ك  –زة التجفيؼ أجي -التجميد أسس كنظريات التبريد ك  –األغذية 
 (.كعممية تدريبات )نظرية -اآللي في تشغيؿ أجيزة التصنيع  التحكـ
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 ميداني . )عاـ( تدريب صيفى...
تكنكلكجيا األغذية تدريبيان ميدانيان فى مصانع االغذية المحمية ككحدات يؤدم طبلب برنامج عمـك ك 

 .األلباف عمكـمقترحات قسمي عمـك األغذية ك ؼ ك مختمفة داخؿ ك خارج الجامعة طبقا لظرك التصنيع الغذائى ال

 الفاكيةكنكلكجيا تصنيع الخضر ك ت (أ غ ذ) 4830
 ةاختيار الخضر كالفاكي -الجكده كالقيمو التغذكية لمخضر كالفاكية -عف الخضر كالفاكية  ةعام ةمقدم

 -الفاكية لمتصنيع الغذائي المستخدمة في اعداد الخضر ك  ةلكجيالطرؽ التكنك  - المناسبة لمتصنيع الغذائي
 - (التجفيد –التجفيؼ  –التجميد  –التبريد  –الفاكية )العصائر تمفة المستخدمة في تصنيع الخضر ك الطرؽ المخ

ختيار الطرؽ ا -الفاكية ضر ك الحسابات الخاصو بطرؽ تصنيع الخ- ةالفاكية المصنعالتقييـ الغذائي لمخضر ك 
الكيماكية التي تحدث في الخضر التغيرات الحيكية ك  - ةالمناسبو لتعبئة كتغميؼ الخضر كالفاكية المصنع

 .ةالمصنع ةعمي الخضر كالفاكي ةلجكدة المؤثر تقييـ عكامؿ ا -كالفاكية أثناء التصنيع كالتخزيف 

 ات الغذائية كحماية الصحة العامةتداكؿ المنتج (أ غ ذ) 3049
  -طرؽ الحفظ المؤقتو كالمستديمة لؤلغذية  –كؿ المكاد الغذائية الطازجة كالمصنعة طرؽ تدا –مقدمة 

 –عمميات االستخبلص  -تجفيؼ األغذية -تركيز األغذية بالتبخير - تجميد األغذية - تصميـ مخازف التبريد
الغذائى كالمحافظة طرؽ االستفادة كالتخمص مف نفايات التصنيع  - االشتراطات الصحية لمغذاء -سبلمة الغذاء 

 المكاصفات القياسية المعتمدة. –عمى الصحة العامة 

 األلبافئة ك التغميؼ لؤلغذية ك )أغذية( التعب 3051
تحت  ةالتعبئ - ةالعبكات الزجاجي -ة العبكات الكرقي -ة العبكات الببلستيكي -أنكاع العبكات  -ةمقدم

 ةعكامؿ الصحو كاألماف لمكاد التعبئ - ةالحيكي ةالتعبئ طبيقات مكادتخكاص ك -ة الحديث ةعبئمكاد الت -تعقيـ 
 منتجات األلباف.مكاد الغذائية ك بعض ال ةتعبئ - تصميـ العبكات -ة الحيكي

 قكاعد الحجر الصحي كالزراعي لممنتجات الزراعية (أ غ ذ)  5230
يطرة عمى االفات الس –األفات الزراعية اليامة ككيفية التعرؼ عمييا  -طرؽ أخذ العينات   –مقدمة 

قكانيف  - أمراض الحيكاف العابرة لمحدكد كالتعرؼ عمييا –طرؽ تحميؿ متبقيات المبيدات  –كاالمراض النباتية 
 .الحجر الصحى كالزراعى كاالتفاقيات الدكلية

 المكاصفات القياسية لمغذاء في الببلد الحارة (أ غ ذ) 5330
مكاصفات  –مراحؿ اعداد المكاصفات القياسية  –ذية اسس اعداد المكاصفات القياسية لبلغ –مقدمة 

منتجات المناطؽ  –ظركؼ البيئية التقسيـ المنتجات حسب  –دة المنتج مكاصفات طرؽ تقييـ درجة جك  –المنتج 
 الحارة كالمكاصفات الخاصة بيا.
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 تكنكلكلجيا المحـك كاألغذية البحرية (غ ذ أ) 7340
التركيب الكيماكم كالبيككيماكم  – اج المحكـ كاألغذية البحريةاإلتجاىات الحديثة في إنت –مقدمة 

 –فساد المحكـ كاألغذية البحرية  –التغيرات البيككيميائية بعد المكت  –كالتشريحي لعضبلت المحـك كاألسماؾ 
الطرؽ العامة لحفظ كتصنيع المحـك  –إختبارات الحكـ عمي درجة طزاجة كجكدة المحكـ كاألغذية البحرية 

 –المعاممة باألشعة الذرية  –التعميب  –التجفيد  –التمميح  –التجفيؼ  –التجميد  –ألغذية البحرية )التبريد كا
المنتجات الثانكية لمحكـ كاألغذية البحرية  –( المعاممة بالمضادات الحيكية - عاممة بالمكاد الحافظة الكيماكيةالم
 فات المحكـ كاألغذية البحريػػػػة.تصنيع مخم –

 بحث)عاـ(  7540
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييس -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - التحميؿ اإلحصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – مكتكب تقديـ البحث -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

 خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "عمكـ األغذية".
 تكنكلكجيا الزيكت كالدىكف (أ غ ذ) 6407

الخكاص  –التركيب  –المصادر النباتية كالحيكانية  –األىمية اإلقتصادية كالتغذكية لمزيكت كالدىكف 
 –اليدرجة  –التشتية  –رائحة إزالة ال –التبيض  –التنقية  –التكرير  –طرؽ اإلستخبلص  –لطبيعية كالكيماكية ا

المعقدات  –المرجريف  –المايكنيز  –القمي  –زيكت المطبخ كالسبلطة  –الميبيدات التركيبية  –الداخمية  ةاألستر 
 –الصابكف  –ية غذية الدىنألجكدة كأماف ا الكشؼ عنةالغش ك  –ثبات كفساد الزيكت كالدىكف  –قكاـ الدىكف  –

 .اإلستخداـ( –الطبيغية كالكيماكية الخكاص  –اإلنتاج  –المصادر الزيكت العطرية )
 تحميؿ أغذية متقدـ (أ غ ذ) 7940

الطرؽ المكنية  –تحميؿ مككنات األغذية  – ةطرؽ التحميؿ الحديث –ؿ األغذية مقدمة عف أىمية طرؽ تحمي
التحميؿ بكركماتكجرافيا  -تحت الحمراء ةالتحميؿ باألشع –فكؽ البنفسجية  ةالتحميؿ بإستخداـ األشع –يؿ متحمل

لنككم التارجح ا –كركماتكجرافيا السائؿ ذات األداء العالي  - كطيؼ الكتمة - سائؿ كركماتكجرافيا الغاز –الغاز 
تحميؿ  –تحميؿ الفراغ القمي  –حميؿ المناعي الت –التحميؿ بالميزر  - ة اكسالتحميؿ بأشع –المغناطيسي 

 الرائحة.مككنات النكية ك 
 ميكركبيكلكجيا أغذية متقدـ (أ غ ذ) 4080

أساسيات اليندسة  - دكرة في ميكركلكجيا األغذيةالدقة لمكائنات الحية الدقيقة ك  التركيب عالي –مقدمة 
كشؼ عف الكائنات تعريؼ كعد كالكالمحسنة لعزؿ ك الطرؽ السريعة  - الكراثية في مجاؿ ميكركبيكلكجيا األغذية

 .الحية الدقيقة كمنتجاتيا في األغذية
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 األنزيمات في التصنيع الغذائي (أ غ ذ) 8140
تداكؿ  –ات اإلنزيم ةأستخبلص كتنقيمصادر ك  –تقسيـ اإلنزيمات تسميو ك  –مقدمو عف اإلنزيمات 

 –طرؽ تقدير النشاط اإلنزيمي  –المثبطات اإلنزيمية  –عمؿ اإلنزيمات  ةحركيات كميكانيكي –اإلنزيمات 
التطبيقات  –إلنزيمات الستخداـ ا ةالقكانيف كالتشريعات المنظم –مي النشاط اإلنزيمي العكامؿ المؤثره ع

 ةالتأثيرات التكنكلكجي –خداماتيا أستك  ةاإلنزيمات المحمم –صنيع الغذائي لئلنزيمات في الت ةالتكنكلكجي
 .امج الحاسب اآللي في حساب حركيات اإلنزيماتتطبيؽ بر  –التمكف اإلنزيمي  –لئلنزيمات 

 زمنتجات المخاب تكنكلكجيا (أ غ ذ) 8240
كيمياء  -أساسيات تكنكلكجيا الخبز  -الدكر الكظيفي ليا  المككنات المستخدمة في الخبز -مقدمة 

المعدات األجيزه ك  -نتجات المخابز خطط إطالة فترة صبلحية م - منتجات المخابز - كريكلكجيا العجائف
 منتجات المخابز.الشئكف الصحية كالتشريعات الخاصة بالمخابز ك  - بالمخابز

 تكنكلكجيا السكر كالحمكم (أ غ ذ) 8340
المنتجات الثانكية  –كالسكر المكرر خطكات صناعة السكر الخاـ  –صناعة السكر مف قصب السكر 

مراحؿ  –خطكات صناعة السكر الخاـ كالمكرر مف البنجر  -بنجرصناعة السكر مف ال –لصناعة السكر 
 –أستفادة السكرمف المكالس  –البمكرة  –التبخير  –تنقية العصير  –تصنيع السكر مف البنجر: األنتشار 

 –ليا  التقسيـ العاـمقدمة في صناعة الحمكم كأنكاع منتجات الحمكم ك  –لمصنع المكاصفات القياسيو لمسكر ا
منتجات الكاكاك  –اـ المستخدمة المكاد الخ –الشكككالتو لعممية في صناعة الحمكم ك اعتبارات العممية ك بعض األ

الشكككالتو كطرؽ عبلجيا اعة الحمكم ك العيكب التي تنتج أثناء صن –خطكات صناعة الشكككالتة  -الشكككالتوك 
 .القيمة التغذكية لمشكككالتو –الحبلكة نظرية  –الصناعية المحميات الطبيعية ك  –ضة الطاقة الحمكم المنخف –
 لشئكف الصحية في التصنيع الغذائيا (أ غ ذ) 4408

خصائص المياه التنظيؼ  – األشتراطات الصحية لممنشأت الغذائية - الماء بنقؿ األمراضعبلقة الغذاء ك 
ؿ برامج تحمي –معالجة الفضبلت في المنشأت الغذائية  –مقاكمة األفات في مصانع األغذية  –التطيير ك 

 ةمصادر خطر نقاط التحكـ الحرج
 اإلدارة الفنية لمصانع األغذيػػة (أ غ ذ) 5408

التحميؿ االقتصادم لعمميات التصميـ التكنكلكجي  - عمميات التصنيع الغذائي كأسس التصميـ التكنكلكجي
مميات التخطيط المبدئية ع -ة تكاليؼ التصنيع كالربحيػػ - لخطكط اإلنتاج )مصادر التمكيؿ كدراسة السكؽ(

أمثمة تطبيقية لتصميـ منشأت التصنيع الغذائي  - تصميـ منشأة التصنيع الغذائي - لمشركعات التصنيع الغذائي
األجيزة  -معدات كأجيزة التداكؿ كالتخزيف في مصانع األغذية  -تصميـ أجيزة كمعدات التصنيع الغذائي  -

التصميـ  -سس المحاكاة كالتحسيف عند تصميـ مصانع األغذية أ -كالمعدات المساعدة لعمميات التصنيع 
تركيب  -تصميـ كتنفيذ المباني  -اختيار المكقع كتخطيط المبني  -تنفيذ المشػػركع  -الصحي لعمميات التصنيع 

 .االجيزة كالمعدات
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 التخمرات الحيكية في األغذية (غ ذ )أ 6408
البيئات كالمكاد الخاـ  - نظـ التخمير -تاج المقاح أنالمزراع ك  حفظ - التخمػػر ةعف عممي ةمقدم
 - الجميسركؿ –األحماض العضكية )كحكؿ األثيانكؿ أنتاج المذيبات ك  - في التخمرات الصناعية ةالمستخدم

البركتيف كحيد  –)خميرة الخباز ة الحيكي ةأنتاج الكتم -حمض الستريؾ(  - حمض البلكتيؾ - حمض الخميؾ
المشركبات  - ةالشرقية المتخمر  ةاألغذي - ةالمحكـ المتخمر  -المخمبلت ) غذية المتخمرةأنتاج األ - (ةالخمي

المضادات  - ةاألحماض األميني -الفيتامنيات  -لبلغذية )االنزيمات  ةاج بعض المكاد المضافأنت - (ةالكحكلي
 صاديات عممية التخمر.أقت - األغذية المتخمرة ةسبلمجكدة ك  - استرجاع المنتج المتخمرطرؽ  - (ةالحيكي



 - 147 - 

 األلبافعمـك مقررات قسـ 
 

 تكنكلكجيا منتجات األلباف  ا ؿ ب 2641 أساسيات الصناعات الغذائية كاأللباف )عاـ( 4668
 عاـتدريب صيفى  ....... )عاـ( امبلت الحرارية لؤلغذية كاأللبافالمع أغذية 2649
 االتجاىات الحديثة لتصنيع األغذية كاأللباف أغذية 2654 المكاد المضافة لؤلغذية كاأللباف أغذية 2651
 ميكركبيكلكجيا األغذية كاأللباف أغذية 1644 كيمياء تحميؿ األغذية كاأللباف أغذية 1641
 ىندسة تصنيع األغذية كاأللباف أغذية 1646 مراقبة جكدة كسبلمة األغذية كاأللباف أغذية 1645
 ميداني تدريب صيفى ...... )عاـ(  جيا األغذية كاأللبافتطبيقات الحاسب فى تكنكلك  )عاـ( 1647
 التعبئة كالتغميؼ لؤلغذية كاأللباف أغذية 1654 المبف السائؿ كمعامبلتو ؿ ب ا 1656
 المكاصفات القياسية لمغذاء في الببلد الحارة أغذية 1651 قكاعد الحجر الصحي كالزراعي لممنتجات الزراعية أغذية 1652
 بحث )عاـ( 4675 تكنكلكجيا الجبف كاأللباف المتخمرة ؿ ب ا 4674
 الشئكف الصحية لمصانع األلباف ؿ ب ا 4678 تكنكلكجيا المنتجات الدىنية كالمثمكجات القشدية ؿ ب ا 4677
 نكلكجيا المنتجات المبنية الخاصةتك ؿ ب ا 4688 الخصائص الكظيفية لمككنات المبف ؿ ب ا 4687
 ميكركبيكلكجيا منتجات األلباف ؿ ب ا 4696 لبافكيمياء األ ؿ ب ا 4689
 يف كتشريعات األلباف كمنتجاتػػياقكان ؿ ب ا 4692 المجففةتكنكلكجيا األلباف المكثفة ك  ؿ ب ا 4694
 اإلدارة الفنية لمصانع األلباف ؿ ب ا 4694 تكنكلكجيا الجبف المطبكخ ؿ ب ا 4691
   لمبنيةمراقبة الجكدة في المنتجات ا ؿ ب ا 4695

 األغذية كاأللباف الصناعات)عاـ( أساسيات  8100
المككنات الطبيعية  - الصفات المميزه لمغذاء - المعامبلت التصينعية لمغذاء - أىمية الغذاء - مقدمة

الدىكف الزيكت ك  - تجاتيامنالحبكب ك  :تكنكلكجيا األغذية -حفظ األغذية  - سبلمة الغذاء - المكجكدة بالغذاء
تسكيؽ  -تعبئة األغذية  - القييـ الحسي لؤلغذية - البحريةاألغذية الدكاجف ك  –المحـك  -الحمكم ك  رالسك -

 6(ك نجاح أك تطكير بالنسبة لؤلغذيةكؿ مايتكقع مف تقدـ أمستقبؿ األغذية ) -األغذية 

 تكنكلكجيا منتجات األلباف (ا ؿ ب) 3204
تكنكلكجيا منتجات  - زيت الزبد( –السمف  –الزبد  –القشدة كلكجيا منتجات األلباف الدىنية )تكن -مقدمػػػة 

الخطكات العامة  –ف تكنكلكجيا الجبف )تقسيـ الجب -( الجبف القريش –المبنو  -)الزبادماأللباف المتخمرة 
 (.الخطكات العامة لمصناعة –يـ تكنكلكجيا حمكم األلباف المجمدة )التقس - (لصناعة الجبف

 األلبافت الحراريػػة لؤلغذية ك المعامبل )أغذية( 4920
ئة مكاد التعب -انشاء المصانع التي تعمؿ في ىذا المجاؿ عف المعامبلت الحرارية لؤلغذية ك  ةمقدم

قتؿ  - الخطكات األساسية في عممية الحفظ لؤلغذية المعاممو حراريان  - حراريان  ةالمستخدمة في األغذية المعامم
 - أنكاع الفساد الحادث في األغذية المعاممة حراريان  -الحرارية لمبكتريا  ةكمالمقا - ةالبكتريا بالحرارة الرطب

الدقيقة التي ليا أىمية كبيرة في  ةالكائنات الحي - مظاىر الفساد الميكركبي في منتجات األغذية المعاممة حراريان 
 ؿ الحرارم في المعاممة الحرارية.قياسات التحم - فساد األغذية المعاممة حراريان 
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 عاـتدريب صيفى .. )عاـ( ..
تنشيط البادئات  –إجراء بعض اإلختبارات عمى المبف كمنتجاتو  –تدريب الطبلب عمى طرؽ استبلـ المبف 

الجبف  –الزبادل عة بعض منتجات األلباف الشائعة )صنا –المستخدمة فى تصنيع الجبف كاأللباف المتخمرة 
 .القشدة( –الدمياطى كالقريش 

 األلبافلمكاد المضافة لبلغذية ك ا)أغذية(  3205
 -اللكافا - مرغكبة االستخدامات المرغكبة كالغير - التقسيـ كاالىميةالتعريؼ ك  –المكاد المضافة 

سيـ االلكاف الغذائية تق - االلكاف الطبيعية )الغيرمعتمدة( - صناعة االلكاف الغذائية - (الصناعية )المعتمدة
 -السكربات -النيتريتك النترات البنزكات ك  -المكاد الحافظة  -خ .ألنبد كانسكسيانف..كاركتي: الكراميمك الكتطبيقاتيا
مضادات  -فكؽ اككسيد الييدركجيفخدـ بدرجة اقؿ مثؿ ممح الطعاـ ك المكاد الحافظة التى تست - البركبيكنات

المثبتات كالمكاد ك المستحمبات  -االسككربات كالجاالت كمحفزات كمضادات األكسدة  -التكككفيركؿ –سدة االك
مضادات  -المكاد المساعدة  مثؿ المذيبات - صة بالجبف المطبكخأمبلح االستحبلب الخا –ة لمقكاـ المغمظ
مركبات الطعـ  - المنفحة – البكتينيز - البلميميز – االنزيمات الجبلكتكسيديز - مضادات التكتؿ –الرغكة 

مكاد التحمية:  - نكية كطعـ الذبد كالسمف كالجبف - كتامنياتصكديكـ جم مكنك – القرفة – النكية مثؿ التكابؿك 
 – بدائؿ الدىكف -مكاد التحميض مثؿ الجمكككنكدلتاالكتكف  - السكريات كالكحكالت السكرية المحميات الصناعية

 .االضافات العرضية كالممكثات - االضافات التغذكية - البادئات

 األغذية كاأللبافلحديثة لتصنيع )أغذية ( األتجاىات ا 4205
األستفادة مف المصادر غير التقميدية كمكاد خاـ في عمميات  –الطرؽ غير التقميدية في التصنيع الغذائي 

الجديد في عمميات التعبئة كالتغميؼ في التصنيع  –ئي الجديد في كحدات التصنيع الغذا –التصنيع الغذائي 
 .الغذائي

 لبافاأل )أغذية( كيمياء تحميؿ األغذية ك  3304
إطبللة عمي طرؽ  -اإلتجاىات الحدثية أىمية طرؽ التحميؿ ك  -العناصر الغذائية في اإلغذية كاأللباف 

 –بكىيدرات الكر  -تالبركتينا – ةة كاأللباف )الرطكبتحميؿ مككنات األغذي - األساس العممي لياديثة ك التحميؿ الح
( تحميؿ الفيتامنيات -المكاد الضارة  -كنات الصغرم المك –األمبلح المعدنية الحمكضة كاألحماض ك  –اليبيدات 

 .ي المنتجات الغذائية المختمفةتحميؿ الفراغ القمي ف -الرائحة تحميؿ مككنات النكية ك  -تحميؿ مككنات المكف 

 األلبافيكركبيكلكجيا األغذية ك )أغذية( م 4430
الغذاء ة االدقيقة في صناع ةكائنات الحيم تمعبو الالدكر الذمة الي ميكركبيكلكجيا األغذية كاأللباف ك مقد

 –فطريات  –خميرة  –يريا بكتاألغذية كاأللباف ) أنكاع الكائنات الحيو في - أللباف سكاء االيجابي أك السمبياك 
في مجاميع  ةالصفات األساسي –( فساد –مرض  – ةمكلدات حيكي –رات تخمفيركسات( كالدكر الذم تمعبو )



 - 151 - 

التي تحد مف النمك الميكركبي في  ةالخارجيك  ةغذية كاأللباف كالعكامؿ الداخميركبي في األالنمك الميك – لبكترياا
 .األمراض المتكلده في الغذاء سكاء العدكم أك التسمـ –الغذاء 

 )أغذية( مراقبة جكدة سبلمة االغذية كاأللباف 5430
ت التي يتحمميا قسـ مراقبة المسئكليا -تعريفات مصطمحات كمختصرات الجكدة كسبلمة الغذاء  -مقدمة 

 - مراقبة الجكدةإحصائيان  -معايير جكدة األغذية، التقييـ الحسي لؤلغذية  -الجكة كعبلقتة باألقساـ األخرم 
برامج المتطمبات المبدئية لسبلمة  -تتبع المنتجات  -التقييس كالمكاصفات القياسية لؤلغذية  -حماية المستيمؾ 

التفتيش الصحي عمي المنش ت الغذائية، تحميؿ مصادر الخطر  - بلمة الغذاءمصادر الخطر عمي س -الغذاء 
 ء.كتحميؿ كتقييـ مخاطر سبلمة الغذانظـ إدارة سبلمة الغذاء  - )الياسب( كنقاط التحكـ الحرجة

 ىندسة تصنيع األغذية كاأللباف (أغذية) 4630
 -تداكؿ المكائع  أجيزه -المكائع أسس سرياف  -األسس الثرمكديناميكية  لعمميات التصنيع الغذائي

أسس  -تشغيؿ الغبليات أسس تكليد البخار ك   -أجيزة ككسائؿ تداكؿ المكاد الصمبة  -الغازات ضكاغط اليكاء ك 
نظريات  -الخكاص الثرمكديناميكية لميكاء الرطب  -التبخير التكثيؼ ك أجيزة التبادؿ الحرارم ك  -انتقاؿ الحرارة 

التجنيس أسس كأجيزه الفصؿ كالتنقية ك  –أجيزة التجفيؼ  -نظريات التبريد كالتجميد  أسس ك –ألغذية تجفيؼ ا
 (.تدريبات )نظرية كعممية -يزة التصنيع كسائؿ التحكـ اآللي في تشغيؿ أج -

 تطبيقات الحاسب فى تكنكلكجيا األغذية كاأللباف )عاـ( 3047
 – pHتقدير رقـ الحمكضة  –ات القياس تحكيؿ كحد تطبيقات عمى استخداـ برامج الحاسب اآللى فى:

 -تعديؿ تركيب المبف المعد لمتصنيع  –تحضير شراب الفاكية  –تحضير المحاليؿ السكرية كالمحاليؿ الممحية 
استخداـ الحاسب اآللى فى  –تحضير مخاليط المثمجات القشدية  -تعديؿ نسبة الدىف فى القشدة المعدة لمخض 

 كخطكط اإلنتاج.آالت كمعدات التصنيع  برمجة
 ميداني تدريب صيفى. )عاـ( ...

 زيارات ميدانية لمطبلب لمتدريب ببعض مزارع كمصانع األلباف بمحافظة سكىاج
 المبف السائؿ كمعامبلتو (ؿ ب )ا 3050

 -تجنيسو(  -معامبلتو الحرارية  -تداكلو ػ -تبريده  - تجميعو -لمبف السائؿ )تككينو التركيب الكيماكل 
 .ت لمتحميؿ الكيماكم لمبف السائؿطرؽ أخذ العينا -الميكركبات ذات الصمة باأللباف ا المبف السائؿ ك ميكركفمكر 

 لمبف السائؿ. لطبيعية كالكيماكيةطرؽ تقدير الخكاص ا
 األلباف )أغذية( التعبئة ك التغميؼ لؤلغذية ك 1530

تحت  ةالتعبئ - ةالعبكات الزجاجي - ةلعبكات الكرقيا - ةالعبكات الببلستيكي -أنكاع العبكات  - ةمقدم
 ةكاألماف لمكاد التعبئ ةعكامؿ الصح - ةالحيكي ةتطبيققات مكاد التعبئخكاص ك  - ةالحديث ةمكاد التعبئ -تعقيـ 
 منتجات األلباف.لمكاد الغذائية ك بعض ا ةتعبئ - تصميـ العبكات - ةالحيكي
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 زراعية)أ غ ذ( قكاعد الحجر الصحي كالزراعي لممنتجات ال  3052
السيطرة عمى االفات  –األفات الزراعية اليامة ككيفية التعرؼ عمييا  -طرؽ أخذ العينات  –مقدمة 

قكانيف  - أمراض الحيكاف العابرة لمحدكد كالتعرؼ عمييا –طرؽ تحميؿ متبقيات المبيدات  –كاالمراض النباتية 
 .الحجر الصحى كالزراعى كاالتفاقيات الدكلية

 كاصفات القياسية لمغذاء في الببلد الحارة)أ غ ذ( الم 3053
مكاصفات  –مراحؿ اعداد المكاصفات القياسية  –اسس اعداد المكاصفات القياسية لبلغذية  –مقدمة 

منتجات المناطؽ  –تقسيـ المنتجات حسب اظركؼ البيئية  –مكاصفات طرؽ تقييـ درجة جكدة المنتج  –المنتج 
 الحارة كالمكاصفات الخاصة بيا.

 نكلكجيا الجبف كاأللباف المتخمرةتك (ؿ ب )ا 4740
جكدة  -المكاد المضافة في صناعة الجبف  -تعريؼ كتقسيـ الجبف  -مقدمة كنبذة تاريخية عف الجبف 

أنكاع  -المعامبلت التي تجرم عمي المبف المستخدـ في صناعة الجبف  -المبف كعبلقتيا بصناعة الجبف 
التغيرات التي  -الخطكات األساسيو في صناعة الجبف  -ا في صناعة الجبف البادئات كالمكاد المجنبو كدكرى
 -االسراع مف تسكية الجبف  -عممية التسكية كالتغيرات الرئيسية أثناء التسكية  -تحدث أثناء صناعة الجبف 

 ةعبئت - : األسباب كطرؽ تبلفيياالعيكب التي تحدث في الجبف -صناعة الجبف المطبكخ بأنكاعو المختمفة 
مف األلباف  ةانتاج أصناؼ مختمف -صناعة الجبف األتجاىات الحديثة في  -كتغميؼ كتخزيف كتسكيؽ الجبف 

 .المتخمرة

 بحث)عاـ(  4075
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييس التحميؿ اإلحصائى -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

 خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "عمكـ األلباف".

 تجات الدىنية كالمثمكجات القشديةا المنتكنكلكجي( ؿ ب )ا 7407
العيكب التي تتسبب  - كاص كؿ منتج ك طرؽ تخزيف كؿ منتجخ -الزبد كالسمف طرؽ صناعو القشدة ك 

األنكاع المختمفة أنكاع مخاليط المثمجات القشدية ك  - أسبابيا كطرؽ العبلج -في فساد المنتجات المبنية الدىنية 
مككنات مخاليط المثمجات القشدية ككظيفة كؿ مككف كالصفات  -ع كؿ نكع تصني طرؽ -لممثمجات القشدية 

 الطبيعية كالريكلكجية لممثمجات القشدية.

 الشئكف الصحية لمصانع األلباف (ؿ ب )ا 8740
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المبادئ العامة لسبلمة األغذية بمكجب دستكر الغذاء  -مقدمة عف الصحة كاألماف فى مصانع األلباف 
 -دكرالنظافة كالتعقيـ في سبلمة منتجات األلباف  -ؼ كأساسيات النظافة كالتطيير تعري - CODEXالدكلى 

الشركط الكاجب  -النظافة كالصحة الشخصية  -مكاد النظافة كالتعقيـ الشائعة المستخدمة في مصانع األلباف 
في األخطار  التحكـ -تكافرىا في المنش ت مف حيث تصميميا كمرافقيا لتقميؿ التمكث إلى أدنى حد ممكف 

الطرؽ كاإلجراءات كبرامج النظافة لجميع أجزاء المنشأة )األماكف كالمعدات كاألدكات  -المختمفة لتمكث المنتجات 
 -إدارة المخمفات  -ترتيبات الرصد(  -طريقة التنظيؼ كعدد مراتو -المسؤكلية عف كؿ عمؿ  -الكاجب تنظيفيا 

 اط التحكـ الحرجة.نظاـ تحميؿ مصادر المخاطر كتحديد نق تطبيؽ

 الخصائص الكظيفية لمككنات المبف (ؿ ب )ا 4087
كيف الجؿ تك – ةالمزكج –الذكباف  –التشرب لمماء يفية لبركتينات المبف كشقكقيا )الخكاص الكظ - مقدمة

 - طرؽ تعديمياخكاص الكظيفية لبركتينات المبف كشقكىيا ك العكامؿ المؤثرة عمي ال -( القابمية –األستحبلب  –
الخكاص الطبيعية  -العكامؿ المؤثرة عمي خكاص الدىف الكظيفية  -شقكقو الخكاص الكظيفية لدىف المبف ك 

لمككنات المبف في مجاؿ الصناعات  ةالعكامؿ الكظيفية الكامن -مجففة الكز في منتجات  األلباف المركزه ك لبلكت
 الغذائية.

 نكلكجيا المنتجات المبنية الخاصةتك (ؿ ب )ا 8408
-ظاـ كالقكلكف منتجات األلباف كغذاء كظيفي لمرضي الكبد كالقمب كالنقرص كىشاشة الع -قدمػة م

مفاىيـ  - العبلجية لمرضي السكر كالسمنة كضغط الدـ كالحساسية لمبركتينات المبنية كالآلكتكزمنتجات األلباف 
 .ة بالرضاعة كالفطاـحضرات الغذائيالمبف كأساس لممست -كفاعمية المنشاطات كالمدعمات الحيكية 

 كيمياء األلباف (ؿ ب )ا 4089
التجبف  -لفصؿخكاص الكازيف )طرؽ ا –جسيمات الكازيف  –شقكؽ الكازيف  –التركيب األساسي لمبف 

طرؽ  –أنكاعيا  –بركتينات الشرش  - (كف الجيؿ في المبف المعقـ المخزفتك –الحرارم  الثبات –بالمنفحة 
تركيب  -الطبيعية كالكيمائية  وخكاص -تركيبة البنائي  -الكيمائي  وتركيب - مبفدىف ال - خكاصيا –تحضيرىا 

تفاعؿ  - التخمر –خكاصة الكيمائية  -الآلكتكز  -األكسدة الذاتية  -التحمؿ الكميائي لمدىف  –حبيبة الدىف 
 .غذائية لمبفالقيمة ال -التغيرات التي تحدث فييا  -أنكاعيا كخكاصيا  -األمبلح المعدنية  -ميآلرد 

 ميكركبيكلكجيا منتجات األلباف (ؿ ب )ا 4090
ككيفية التحكـ  ةأىـ العيكب الميكركبيكلكجي –رىا مصادباف السائمة: أنكاع الميكركبات ك ميكركبيكلكجي األل

أىـ المشاكؿ الميكركبية  - العيكب الميكركبية - مصادرىالكجي القشدة: أنكاع الميكركبات ك ميكركبيك  -فييا 
يرات الميكركبية أثناء التصنيع أىـ التغ :ميكركبيكلكجي الزبد -ي يممكف حدكثيا في القشدة المبسترة كالمعقمة الت
ميكركبيكلكجي األلباف  -المكاصفات الميكركبيكلكجية  –العكامؿ التي تتحكـ في النمك الميكركبي  –التخزيف ك 

كيفية ك  ةالعيكب الميكركبي –زيف ء التخت الحرارية كأثناعقب المعامبل ة: أىـ الميكركبات المتبقيالمبخرةالمكثفة ك 
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ذ سكاء باالسطكانات بالزذا ةلمحتكم الميكركبي لؤللباف المجفف: اميكركبيكلكجي األلباف المجففة - التحكـ فييا
ية في : التخمرات الرئيساأللباف المتخمرةميكركبيكلكجي البادئات ك  -أك أغذية أطفاؿ  ةكانت ألباف كاممة أك مجفف

ستخدمة في أىـ أنكاع المزارع الم –نشاط ك جكدة البادئات  –حفظ مزارع البادئات تحضير ك  - منتجاتوالمبف ك 
: دكر البادئات ميكركبيكلكحي الجبف-اف المتخمرة األلبالعيكب الميكركبية بالبادئات ك  – ةصناعة األلباف المتخمر 

ميكركبيكلكجي  -العيكب الميكركبية  –الطرية ك  ةجافكنصؼ ال ةالجبف الجاف ميكركبيكلكجي – في الصناعة
 ةحكـ في تكاجد الميكركبات الممرضالت –: الجكدة الميكركبية لمخامات المستخدمة في الصناعة المبنيةالمثمجات 

 .المثمجات المبنيةفات الميكركبيكلكجي لآليس كريـ ك المكاص -

 المجففةكجيا األلباف المكثفة ك تكنكل (ؿ ب )ا 4091
خكاص كجكدة األلباف  –صناعة المبف المبخر  –صناعة المبف المكثؼ المحمي  –التبخير  - ةقدمػػػػم
طرؽ تجفيؼ  –تطبيؽ الترشيح باألغشية في التركيز المنتخب لمككنات المبف  –عيكب األلباف المركزة  - المركزة

 .مبف المجفؼ كقكة حفظوخكاص ال –م الذكباف المبف فكر  –الرذاذ(  -األسطكانات -المبف )التجفيد

 يف كتشريعات األلباف كمنتجاتػػياقكان (ؿ ب )ا 4092
 –تنظيـ تداكليا قانكف مراقبة األغذية ك  –لتدليس قانكف قمح الغش كا –الغرض مف القكانيف كالتشريعات 

 –تشريعية السمطات التنظيمية كال –المكائح التنفيذيو الخاصو بااللباف كمنتجاتيا  –قانكف حماية المستيمؾ 
المكاصفات القياسية الكطنيو لؤللباف  –الدكلية لدستكر األغذية  ةالمجن –دكلية لؤللباف كمنتجاتيا المكاصفات ال
 .التشريعات الخاصو ببيانات البطاقة كالمضافات الي منتجات األلباف كمتبقيات المبيدات –كمنتجاتيا 

 تكنكلكجيا الجبف المطبكخ (ؿ ب )ا 4093
تي الحرارية الك  - كالميكانيكية – العكامؿ الكيميائية -اس العممي لصناعة الجبف المطبكخ االس -مقدمة

أضافات  –الماء  –االستحبلب امبلح  –المكاد الخاـ )الجبف الطبيعي  :تتحكـ في صناعة الجبف المطبكخ
الحسابات  -كيفية تصميـ مصنع لمجبف المطبكخ  - الخطكات العممية لصناعة الجبف المطبكخ -( اخرم

التقييـ الحسي لمجبف ك  كالميكركبيكلكجي كالطبيعي يؿ الكيميائيالتحم -الخاصة لصناعة الجبف المطبكخ 
 المطبكخ.

 )ا ؿ ب( اإلدارة الفنية لمصانع األلباف 4094
 -التخطيط إلنتاج منتجات جديدة  -نظاـ اإلنتاج  -أنشطة إدارة اإلنتاج   -مجاالت إدارة اإلنتاج 

التنسيؽ بيف تصنيع المنتجات  -القيمة أك القدرة اليندسية لممنتج  -لنيائى كمكاصفات المنتج التصميـ ا
تطكير المنتج الغذائى مف الفكرة  -كفاءة اآلالت كسعة خط اإلنتاج  -طرؽ اإلنتاج كسعة اآلالت  -كتطكيرىا 

 األمف الصناعى. -الكفاءة اإلنتاجية  -إلى التكاجد فى السكؽ 
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 ب( مراقبة الجكدة في المنتجات المبنية )ا ؿ 4095
أنكاع اإلختبارات  –طرؽ أخذ العينات  –دكر إدارة مراقبة الجكدة فى مصانع األلباف  -مفيكـ الجكدة 

 –المكاصفات القياسية المصرية كالتشريعات الخاصة بالمبف كمنتجات األلباف الشائعة  –المختمفة لمبف كمنتجاتو 
 .الياسب(النقاط الحرجة )حميؿ المخاطر فى نظاـ ت
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 مقررات قسـ اإلنتاج الحيكاني كالداجني
 

 تربية الحيكاف كالدكاجف ح م ك 1261 كاجفأساسيات إنتاج حيكاني كد )عاـ( 4667
 فسيكلكجى حيكانات المزرعة ح م ك 2616 تغذية الحيكاف كالدكاجف ح م ك 2615

 نتاج الحيكانىنظـ اال ح م ك 2618 عاـتدريب صيفى  ........ )عاـ( 
 اليضـ كالتمثيؿ الغذائي في الحيكانات المزرعية ح م ك 2646 اليضـ كالتمثيؿ الغذائى فى الدكاجف ح م ك 2619
 تكنكلكجيا إنتاج الدكاجف ح م ك 2658 إنتاج حيكانات المحـ كالمبف ح م ك 2657
 إنتاج كرعاية الدكاجف ح م ك 1628 إنتاج األغناـ كالماعز ح م ك 1627

 رعاية الحيكانات المزرعية ح م ك 1616
تطبيقات الحاسب األلى فى األنتاج الحيكانى  )عاـ( 1612

 كالدكاجف
 فسيكلكجيا التناسؿ كالتكاثر ح م ك 1611 ميداني تدريب صيفى ........ )عاـ(

 اءفسيكلكجيا األقممة كالغدد الصم ح م ك 1615 انتاج الدكاجف فى المناطؽ الحارة  ح م ك 1614
 االستزراع السمكي ح م ك 1617 ميكنة كمباني اإلنتاج الحيكاني كالداجني ح م ك 1616
 تككيف عبلئؽ حيكاف ح ل ك 4641 انتاج ماشية المحـ  كالمبف ح م ك 4642
 رعاية ماشية المحـ كالمبف ح م ك 4645 بحث )عاـ( 4644
 نيع اعبلؼ الدكاجفتص ح م ك 4648 االرانب كالطيكر المائيةانتاج  ح م ك 4646
 إعداد كتداكؿ  منتجات الدكاجف ح م ك 4656 االدراة الفنية لمزراع الدكاجف ح م ك 4649

 إنتاج الركمى  ح م ك 4654
مقدمة فى تطبيقات التكنكلكجيا الحيكية فى  ح م ك 4652

 الدكاجف
كثار األميات  ح م ك 4651  معدات كأجيزة الدكاجف ح م ك 4654 رعاية قطعاف كا 
 انتاج الحماـ كالسماف كالنعاـ ح م ك 4656 تصميـ كانشاء مزراع الدكاجف ح م ك 4655
 فسيكلكجيا الخصكبة كالفقس ح م ك 4658 فسيكلكجيا التناسؿ كاالتمقيح الصناعى فى الدكاجف ح م ك 4657
 تقنيات حيكية حيكانية ح ل ك 4666 تفريخ كحضانة ح م ك 4659
 تنشئة صغار المجترات ح م ك 4662 اتتغذية المجتر  ح م ك 4664
 كالبيكلكجى فى االنتاج الحيكانى التحميؿ الكيميائى ح م ك 4664 فسيكلكجيا الغدد الصماء ح م ك 4661
 فسيكلكجيا االقممة ح م ك 4666 سمككيات كحقكؽ الحيكاف  ح م ك 4665
 فى المجتراتفسيكلكجيا اليضـ  ح م ك 4668 جنةتمقيح اصطناعى كنقؿ ا ح م ك 4667
 تكنكلكجيا انتاج المحـ ح م ك 4676 طرؽ تربية الحيكاف  ح م ك 4669
 صحة الحيكاف ح م ك 4672 انتاج االبؿ كحيكانات الرككب كالعمؿ  ح م ك 4674

 )عاـ( اساسيات االنتاج الحيكانى كالدكاجف 7100
نظـ  –إنتاج المبف  - لمبف كالمحـسبلالت ماشية ا -ة االقتصادية لحيكانات المزرعة االستئناس كاالىمي

 - ادارة مزارع ماشية المبف كالمحـ - إنتاج المحـ -التناسؿ كالتمقيح الصناعى  –النمك  –إنتاج المبف  –االنتاج 
 .أسس انشاء المزارع كالمشاريع الحيكانية - مساكف ماشية المبف كالمحـ
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تككيف كتركيب  –ى كالداخمى لمطيكر تركيب الجسـ الخارج –اصكؿ الدكاجف  –مقدمة عف الدكاجف 
 اساسيات الحضانة كالرعاية كانتاج البيض. –التفريخ  –البيضة 

 تربية الحيكاف الدكاجف (ك مح ) 3203
العكامؿ التى تؤثر  –تكرار الجيف  –المبادئ الكراثية لتربية الحيكاف  –المبادئ االحصائية لتربية الحيكاف 

طرؽ  –كراثة الصفات الكمية كالكصفية لمحيكانات المزرعة كالدكاجف  –يف تعبيرات الج -عمى تكرار الجيف 
اليجيف الثبلثى  –السبلالت الحديثة فى الدكجف  –طرؽ التحسيف الكراثى  –االنتخاب كادلة االنتخاب  –التربية 

 كالرباعى النتاج البيض كالمحـ.
 تغذية الحيكاف كالدكاجف (ح م ك) 5203

الجياز  –التحميؿ التحميؿ الكيميائى لمكاد العمؼ  –جسـ الحيكاف كالنبات تركيب  –تعريؼ الغذاء 
تغذية حيكانات التسميف  –تغذية حيكاف المبف  –الطاقة  –مكازيف الغذاء  –تجارب اليضـ  –اليضـ  –اليضمى 

مكاد  –الدكاجف تقدير االحتياجات الغذائية فى  –البركتيف كالطاقة فى تغذية الدكاجف  –تككيف عبلئؽ الحيكاف  –
 .تصنيع العميقة –تككيف العميقة  –العمؼ 

 فسيكلكجي حيكانات المزرعة (ح م ك) 6203
 -االمتصاص  –الجدار الخمكل  -الطاقة  –األسس الكيمائية كالطبيعة المتحكمة فى كظائؼ األعضاء 

أثير بعض العكامؿ عمى ت –كظائؼ اجيزة جسـ الحيكاف  –التكامؿ بيف األعضاء  –الثبات الذاتى  –اإلفراز 
 االداء الفسيكلكجى لمحيكانات المزرعة كعبلقتيا باالنتاج.

 عاـتدريب صيفى . )عاـ( ...
تقسـ الطبلب لمجمكعتيف أحداىما تقكـ بالتدريب فى مزرعة األغناـ بالككثر كالثانية فى مزرعة الماشية 

رعتيف كالنصؼ األخر بالمزرعة فى الككامؿ بحيث تقضى كؿ مجمكعة نصؼ مدة التدريب فى أحدل المز 
األخرل. كيتـ تقديـ تقارير مكتكبة بذلؾ. تكميؼ الطالب بأعماؿ مزرعية تشمؿ جميع العمميات اليكمية )مثؿ 

اكتشاؼ الحيكانات المريضة(  –تنظيؼ الحظائر  –الحبلبة  –السقى  –تكزيع األعبلؼ المركزة كالخشنة 
تقميـ  –الكالدة  –تشخيص الحمؿ بالجس أك السكنار  –ات الشبقة كالعمميات المكسمية )مثؿ أكتشاؼ الحيكان

 تسجيؿ البيانات(. –األظبلؼ كالقركف 
 نظـ االنتاج الحيكانى (ح م ك) 3820

اىمية نظـ االنتاج الحيكانى فى المنظكمة الزراعية  -عناص نظـ االنتاج الحيكانى  –تعريؼ نظـ االنتاج 
 –ءة نظـ االنتاج المختمفة امقارنة كف –تكصيؽ العكامؿ المحددة لبلنتاج  – نظك االنتاج الحيكانى  المختمفة –

 تكصيؼ نظـ االنتاج الحيكانى فى مصر. – يقات البحكث فى مجاؿ نظـ االنتاجتطب
 اليضـ كالتمثيؿ الغذائى فى الدكاجف (ح م ك) 3920

المعدنية  مثيؿ العمناصرتىضـ ك  –انكاع اليضـ فى الدكاجف  -ياز اليضمى فى الطيكر المختمفة الج
تمثيؿ  –االحماض الدىنية ك  ىضـ كتمثيؿ الدىكف -ميني االاالحماض البركتيف ك  ؿىضـ كتمثي –كالفيتامينات 
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 –ة فى جسـ الطائر االنزيمات بيضـ العناصر الغذائية المختمفعبلقة اليركمكنات ك  –جسـ الطائر الطاقة فى 
 التمثيؿ فى جسـ الطائر.نكاتج اليضـ ك 

 اليضـ كالتمثيؿ الغذائي في الحيكانات المزرعية( ح م ك) 4020
تطكر الجياز اليضمى فى المجترات مف   -تركيب الجياز اليضمى فى الحيكانات المزرعية المختمفة 

ىضـ  -انكاع الميكركبات فى الكرش –انكاع اليضـ فى حيكنات المزرعة   -الميبلد كحتى اكتماؿ النضج 
ىضـ ك تمثيؿ الدىكف كاالحماض الدىنية  -ىضـ ك تمثيؿ البركتيف كاالحماض االميني  –كتمثيؿ الكربكىيدرات 

عبلقة اليركمكنات  –ىضـ ك تمثيؿ العناصر المعدنية كالفيتامينات  -تمثيؿ الطاقة فى جسـ الحيكاف المجتر  –
 .لمجتراتثيؿ فى جسـ انكاتج اليضـ ك التم –كاالنزيمات بيضـ العناصر الغذائية المختمفة فى جسـ المجترات 

 إنتاج حيكانات المحـ كالمبف( ح م ك) 2057
العكامؿ المؤثرة  -سبلالت ماشية المبف العالمية كالمحمية  -األىمية االقتصادية لحيكانات المبف  - ةمقدم

أللباف إنشاء كادارة مزارع ا -نظـ ايكاء حيكانات المبف  –إنتاج المبف مف الجامكس المصرم  -عمى إنتاج المبف 
 -العكامؿ المؤثرة عمى إنتاج المحـ  -سبلالت ماشية المحـ األصيمة  -األىمية االقتصادية لحيكانات  المحـ  -

 -فى مصرنظـ تسميف العجكؿ البقرل كالجامكسى  –أنماط إنتاج المحـ فى مصر  -نظـ إنتاج حيكانات المحـ 
 تجييز الذبائح كمكاصفات المحـ. - إنشاء كادارة مزارع التسميف - نظـ ايكاء حيكانات المحـ

 تكنكلكجيا إنتاج الدكاجف( ح م ك) 2058
انشاء مزارع  –تسكيؽ منتجات الدكاجف  –انتاج البيض  –انتاج المحـ  –الحضانة كالرعاية  –التفريغ 

ات التحسيف لمصف –التحسيف لمصفات المرتبطة بانتاج المحـ  –تصميـ سجبلت الدكاجف  –االنتخاب  –الدكاجف 
 .جاىات الحديثة فى تربية الدكاجفاالت –المرتبطة بانتاج البيض 

 إنتاج األغناـ كالماعز (ح م ك) 7302
سبلالت األغناـ كالماعز، إنتاج  -نظـ اإلنتاج  –األغناـ كالماعز األىمية االقتصادية لتربية  –مقدمة 

فى االغناـ كالماعز التناسؿ  - كالماعز ـإدارة مزارع األغنا - إنتاج المبف - إنتاج الصكؼ كالشعر - الضأف
 -أقممة األغناـ كالماعز –الرعى كالمراعى  –( الكالدة كرعاية الحمبلف سمككيات االغناـ كالماعز )تمقيح كحمؿ

 مساكف األغناـ كالماعز تحت ظركؼ المناطؽ الحارة.

 إنتاج كرعاية الدكاجف (ح م ك) 2830
نظـ الحضانة  -خصاب كالتفريخ كالعكامؿ المؤثرة فييما اإل -مقدمة عف صناعة الدكاجف كتطكرىا 

قطيع  -ج العكامؿ البيئية كالكراثية المؤثرة في كفاءة اإلنتا -قطيع إنتاج البيض  -قطيع إنتاج المحـ  -كالرعاية 
 نظـ اإلسكاف. -التربية 
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 رعاية الحيكانات المزرعية (ح م ك) 3030

رعاية الماشية كتككيف قطعاف ماشية المبف كالمحـ تنشئة كرعاية  –ـ انشاء مزارع ماشية المبف كماشية المح
 –رعاية االغناـ كالماعز كتككيف قطعاف الحمبلف كالجدياف  –حظائر االغناـ كالماعز  –العجكؿ الرضيعة 

 العمميات الدكرية في مزارع االنتاج الحيكاني. –السمكؾ الطبيعي لمحيكاف الزراعي 

 حاسب األلى فى األنتاج الحيكانى كالدكاجف)عاـ( تطبيقات ال 3032
طرؽ التبكيب  - طرؽ اخاؿ البيانات –برامج ادخاؿ البيانات المختمفة  –نظـ الحاسب في مقدمو 

ة التعامؿ مع منطؽ الحساب كبناءه ككيفي –أسس حؿ المشكبلت  –طرؽ التحميؿ االحصائى  - كالتصحيح
االدارة الرقمية فى مزارع نظـ التشغيؿ ك  –قمية فى المزارع الر  ـتحكالكظائؼ كىياكؿ ال – المدخبلت كالمخرجات

دارة الجكدة  – نظـ ربط البيانات –انى كالدكاجف االنتاج الحيك   برمجيات لضبط كا 

 ميداني .. )عاـ( تدريب صيفى..
تقسـ الطبلب إلى مجمكعات مختمفة ككؿ مجمكعة تقكـ باحد األنشطة المزرعية مع التبديؿ بيف 

ات كيتـ تقديـ تقارير مكتكبة بذلؾ. تكميؼ الطالب بأعماؿ مزرعية تشمؿ جميع العمميات اليكمية )مثؿ المجمكع
اكتشاؼ الحيكانات المريضة(  –تنظيؼ الحظائر  –الحبلبة  –السقى  –تكزيع األعبلؼ المركزة كالخشنة 

تقميـ  –الكالدة  –السكنار تشخيص الحمؿ بالجس أك  –كالعمميات المكسمية )مثؿ أكتشاؼ الحيكانات الشبقة 
 تسجيؿ البيانات(. –األظبلؼ كالقركف 

 فسيكلكجيا التناسؿ كالتكاثر (ح م ك) 3303
الخكاص الطبيعية كالكيميائية  –السائؿ المنكل  –كيفية تككيف الحيكاف المنكل  –الجياز التناسمى الذكرل 

 –الخصكبة  –االخصاب  –كيضة تككيف الب –التمقيح  – طرؽ التزاكج –التمقيح الصناعى  –لمسائؿ المنكل 
 سبلسؿ كضع البيض. –كضع البيضة  –التبكيض 

 إنتاج الدكاجف في المناطؽ الحارة (ح م ك) 4303
 –نظـ االسكاف  –برامج التغذية  –ضاءة إلبرامج ا –ت الحديثة فى التفريخ التقنيا –نظـ انتاج الدكاجف 

 طرؽ التسكيؽ. –جكدة منتجات الدكاجف  –مفات الدكاجف مخ –التقنيات الحديثة فى مزارع الدكاجف 

 األقممة كالغدد الصماء فسيكلكجيا (ح م ك) 5303
تأثير البيئة الحارة كالباردة عمى أداء  - مقدمة عف عبلقة الحيكانات الزراعية بالبيئة المحيطة بيا

 –التنظيـ الحرارل  - لغير مبلئمةأقممة الحيكانات المز رعية عمى الظركؼ البيئية ا - الحيكانات المزرعية
تركيب اليرمكنات  –كيفية عمؿ اليرمكنات  –انكاع الغدد الصماء ككظائفيا  - ثبات الذاتى لمبيئة الداخميةالا

عبلقة  –االتزاف اليرمكني في الحيكانات المزرعية  –دكر اليرمكنات في العمميات الفسيكلكجية  –كخصائصيا 
 عبلقة اليرمكنات بانتاجية الحيكاف. –كالمخ اليرمكنات بالجياز العصبي 
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 ميكنة كمباني اإلنتاج الحيكاني كالداجني (ح م ك) 3630
اتجاه العنابر  -تكقيع المبانى -لممبانى ةاالشتراطات اليندسي -عنابر عميو إختيار المكاف المراد إنشاء ال

تطيير كتعقيـ  -المثؿ فى كحدة المساحة العدد ا -مكاصفات تجييزات العنبر )االجيزه كالمعدات(  -كالتيكية 
نشاء معامؿ  –الدكاجف سجبلت لمزارع االنتاج الحيكانى ك إدارة ال –مزارع االنتاج الحيكانى ك الدكاجف  تخطيط كا 

 الدكاجف تبعان تخطيط مزارع االنتاج الحيكانى ك  -دجاج إنتاج المحـ ارة مزارع ماشية المحـ كالمبف ك إد –التفريخ 
رفع كفاءة  -الغراضو المختمفة  تبعان  نتاجنظاـ دكرات اال –اختيار مكقع المزرعة المناسب  –تربية لمغرض مف ال

 .االدارة المزرعية

 الستزراع السمكيا (ح م ك) 3730
األحكاض  - األقفاص السمكية - تصميـ كتخطيط منش ت المزارع المكثفة - ستزراع المكثؼاالنظـ 
 كاألالت المعدات - المكثفة النظـ فى المياه معالجة - التيكية نظـ - المياة ستخداـٳ عادةٳنظـ  - التسمسمية
نظـ تربية  - خصائص الجكدة لممياة الخاصة بالزراعة السمكية - لؤلسماؾ المكثؼ ستزراعاإل فى المستخدمة

 - ألسماؾالعمميات األساسية بأحكاض تربية ا - األسماؾ كاألشكاؿ الخاصة بأحكاض تربية األسماؾ المختمفة
 - اة في القنكات المفتكحة كالمغمقةحركة المي - أنكاعيا كخصائصيا كاستخداماتيا المختمفة - المضخات المائي

أنكاع  - اختبار نظـ التيكية - كفاءة عمميات التيكية - أساليب التيكية - : التأثير عمى خصائص المياةيكيةالت
نظـ  - أنكاعيا كاستخداماتيا - غذايات األسماؾ اآللية - لمناسبةتقدير حجـ نظـ التيكية ا - اليكايات المختمفة

 - نظـ تدريج األسماؾ - نظـ صيد األسماؾ كحصادىا في المزارع السمكية - إنتاج األغذية الحية لؤلسماؾ
 - نظـ الترشيح الميكني كالترشيح البيكلكجي - نظـ ترشيح المياة - كاألدكات الستخدمة - المفرخات السمكية

 .هالميا ظـ تعقيـن

 إنتاج ماشية المحـ كالمبف (ح م ك) 4240
سبلالت ماشية المبف العالمية  –العكامؿ المؤثرة عمى إنتاج المبف  –األىمية االقتصادية لحيكانات المبف 

الجامكس  –إنشاء كادارة مزارع األلباف  -نظـ إنتاج حيكانات المحـ  - سبلالت ماشية المحـ -كالمصرية 
 –األغناـ كأىميتيا  -تجييز الذبائح كمكاصفات المحـ  –أنماط إنتاج المحـ فى مصر  -منتجاتو المصرم ك 

رعية في العمميات المز  –التناسؿ في األغناـ كالماعز  -أىمية الماعز كحيكاف زراعي  –تأسيس قطيع األغناـ 
إنتاج  -ذبائح األغناـ كالمعز  مكاصفات - إنتاج المحـ –عز امنتجات األغناـ كالم -عز امزارع األغناـ كالم

 إنتاج الصكؼ مف األغناـ. –عز االمبف في األغناـ كالم

 تككيف عبلئؽ الحيكاف (ح م ك) 4304
 –اإلضافات الغذائية لمعبلئؽ  -المركزات  –شركط تصنيع االعبلؼ  –تصنيع كخمط االعبلؼ  -مقدمة 

إستخداـ برامج الكمبيكتر فى تككيف عبلئؽ  -لعمؼ لكجيا تصنيع اكنك ت –ف الغذائى لمعبلئؽ الحيكانية اإلتزا
 .األعبلؼ المتكاممة -األعبلؼ التقميدية  -أنكاع عبلئؽ المجترات  –المجترات 
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 )عاـ( بحث 4044
تحديد ىدؼ البحث  –تحديد المشكمة  -التعرؼ عمى خطكات البحث العممى كمراحمو المختمفة )المقدمة 

ستخداـ المقاييسالتحمي -طرؽ كمكاد اجراء البحث  – اعداد  - استخبلص النتائج كمناقشتيا - ؿ اإلحصائى كا 
كذلؾ مف  – (النشر العممى – تقديـ البحث مكتكب -مناقشة الطالب فيما عرضو  –مى لمبحث يعرض تقد

خبلؿ تجربة عممية اك تجميع مادة عممية مف ابحاث منشكرة حديثان فى مجاؿ التخصص "األنتاج الحيكانى 
 .كالدكاجف"

 رعاية ماشية المحـ كالمبف (ح م ك) 5404
مؤثرة عمى انتاجية ماشية المحـ العكامؿ ال –ماشية انتاج المحـ طرؽ ايكاء الماشية الحبلبة ك  -مقدمة 

 –المبف طرؽ رفع انتاجية ماشية المحـ ك  –المبف الحديثة في رعاية ماشية المحـ ك  استخداـ التكنكلكجيا –المبف ك 
 محـ كالمبف كعبلقتيا بانتاجيتيا.اشية الالصفات الشكمية لم

 تاج االرانب كالطيكر المائيةان (ح م ك) 6404
أنكاع االنتاج فى  - الرعاية التناسمية فى االرانب - رعاية االرانب - مساكف االرانب - سبلالت األرانب

كراثة  - لتزاكج كاالنتخابتحسيف صفات األداء الحي كالذبيحة عف طريؽ نظـ ا - االرانب كالعكامؿ المؤثرة عميو
فراز المبف في األرانب - المكف في األرانب تغذية األميات  - األرانبعبلقة البيئة بسمكؾ  - فسيكلكجيا بناء كا 

 –ليجيف البط ا -العادات  -السمكؾ  -صفات البط ك اإلكز  -ف العشار كالحبلب كتغذية النتاج لمنمك كالتسمي
إنتاج  –سبلالت إنتاج الريش  –السبلالت القياسية  –ت االحتياجات الغذائية األدكاالمساكف ك  –طرؽ التربية 

 .مزينةلسبلالت محمية  –إنتاج المحـ  –البيض 

 تصنيع أعبلؼ الدكاجف (ح م ك) 8440
 –التعرؼ عمى األجزاء المختمفة لمصانع األعبلؼ  –الشركط الكاجب تكافرىا في مصانع األعبلؼ 

تدريبات عمى  - أنكاع المصانع –ؤلعبلؼ المصنعة الصكر المختمفة ل –اد العمؼ المكاصفات القانكنية لمك 
 .تصنيع األعبلؼ كمشاىدتيا

 إالدارة الفنية لمزارع الدكاجف (ح م ك) 9440
–ادارة قطعاف االميات  –دارة عنابر بيض المائدة إ –ادارة عنابر بدارل التسميف  – إدارة معمؿ التفريخ

 –إدارة مزارع قطعاف األميات )كتاكيت المحـ  –إدارة السجبلت لمزارع الدكاجف  –لدكاجف تطيير كتعقيـ مزارع ا
نشاء معامؿ التفريخ  –أميات البيض(  إدارة مزارع دجاج  – العمميات التى تجرل بمعامؿ التفريخ –تخطيط كا 

 - مشاكؿ مزارع إنتاج المحـ –ضاءة األ –معدالت التربية  –التيكية  –التدفئة  –: معامبلت الفرشة إنتاج المحـ
المعدالت  –برامج اإلحبلؿ لقطعاف إنتاج البيض  –إدارة مزارع األقفاص إلنتاج البدارل كالدجاج البياض 

تخطيط مزارع الدكاجف تبعا  -طرؽ حفظو  –عمميات تداكؿ البيض المختمفة  –القياسية إلنتاج البيض ككزنو 
التنسيؽ  –غراضو المختمفة ألنظاـ دكرات االنتاج تبعا  –المناسب  عةاختيار مكقع المزر  –لمغرض مف التربية 
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بياف السجبلت  –لنظاـ الدكرات  نظاـ التسكيف االمثؿ تبعان  –كالتناغـ بيف طاقات االميات كالتفريغ كاالنتاج 
 تدكير المخمفات. - كالدكرات المستديمة البلزمة لرفع كفاءة االدارة المزرعية

 كتداكؿ منتجات الدكاجف إعداد (ح م ك) 5040
عمميات اعداد  –المجزر اليدكل  –المجزر االلى  –طرؽ الذبح اصحيحة  –معاممة الطيكر قبؿ الذبح 

 –تصنيع البيض  –تدكير مخمفات المجازر  –جكدة لحـك الدجاج  –حفظ ذبائح الدجاج  –الطيكر لبلستيبلؾ 
 جكدة البيض.

  إنتاج الركمي (ح م ك) 5140
 –أمراض الركمي كطرؽ الكقاية  – اساسيات تربية الركمي –ة لمركمي صناؼ المختمفالسبلالت كاأل

 المكاضيع تطبيؽ عمي تماريف عممية الجدكل االقتصادية. –السجبلت  – إنتاج البيض كالمحـ – التسكيؽ
 السابقة.

 التكنكلكجيا الحيكية في الدكاجف مقدمة في تطبيقات (ح م ك) 5240
العكامؿ الكراثية  - ةلجنس كالمجاميع الكراثية المرتبطتمييز ا -ت فى الدكاجف انتقاؿ كتكريث الصفا

 -لمدكاجف  ةى كمدل ارتباطو بالصفات االنتاجياستخداـ التفريد الكيربائ -فى الدكاجف  ةكالشبو مميت ةالمميت
 فى الدجاج. تقنيات التعرؼ عمى الجينات كعزليا كنقميا - ةكمدخؿ لتحسيف االنتاجي ةالكراثو المناعي

كثا (ح م ك) 5340  ر األمياترعاية قطعاف كا 
االحتياجات الغذذائية -قياس معدالت االنتاج  –التبريد  –التيكية  –برامج االضاءة  –نظـ االسكاف 

 .تككيف العبلئؽ –برامج تغذية القطعاف  –طرؽ تحديد الغذاء  –طرؽ تقديـ العمؼ  –لقطعاف االكثار 
 جيزة الدكاجفمعدات كأ (ح م ك) 4405

نظـ جمع  –نظـ التغذية  –نظـ التسقيى  –بطاريات انتاج البيض  –ماكينات التفريخ  –معدات التفريخ 
 اجيزة القياس. –معدات التيكية  –البيض 

نشاء مزارع الدكاجف (ح م ك) 5540  تصميـ كا 
فى مساكف الدكاجف  المكاصفات الكاجب تكافرىا –شركط إنشاء مساكف الدكاجف  –أنكاع مساكف الدكاجف 

مكاصفات عنابر البيض كبدارل التسميف  –مستمزمات مزارع انتاج البيض  –مستمزمات مزارع بدارل التسميف  –
نظـ اإلنتاج  - أنكاع مزارع األرانب -إنشاء العنابر - مستمزمات مزارع األرانب مكاصفات معمؿ التفريخ. –

إنتاج كتسكيؽ  - طرؽ الذبح -التطيير بالعنابر - اض الشائعةاألمر  - مكاد العمؼ كتغذية األرانب -بالعنابر
 -عنابر عميو إختيار المكاف المراد إنشاء ال - اقتصاديات اإلنتاج لؤلرانب -نظـ التسجيؿ  - فراء األرانب

مكاصفات تجييزات العنبر )االجيزه  -اتجاه العنابر كالتيكية  -تكقيع المبانى -لممبانى ةاالشتراطات اليندسي
 العدد االمثؿ فى كحدة المساحة. -كالمعدات( 
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 إنتاج الحماـ كالسماف كالنعاـ (ح م ك) 6540
 –أمراض الحماـ كطرؽ الكقاية  – اساسيات تربية الحماـ –ة لمحماـ السبلالت كاألصناؼ المختمف

 –نتاج البيض الجدكل االقتصادية. رعاية السماف إلنتاج المحـ كا   –السجبلت  – إنتاج الزغاليؿ – التسكيؽ
 –السبلالت كاألصناؼ المختمفة لمسماف  - تفريخ بيض السماف –المكاصفات الفنية لعنابر كبطاريات السماف 

 –االحتياجات الغذائية  –المساكف  –االنكاع  –التفريخ. أصؿ النعاـ  –إنتاج البيض  اساسيات تربية السماف
 ريش كالجمد كالزيت مف النعاـ.انتاج المحـ كال –طرؽ التربية  –السمكؾ كالعادات 

 اسؿ كالتمقيح الصناعي في الدكاجففسيكلكجيا التن (ح م ك) 7540
االختبلفات التشريحية  - االسس الفسيكلكجية لمتناسؿ في االناث كالذككر كعبلقتيا ببلىمية االقتصادية

حيكانات المنكية كالبكيضات انتاج اليرمكنات الجنسية كال - كالكظيفية لمجياز التناسمي في الذككر كاالناث
تكنكلكجيا التمقيح  - مككنات السائؿ المنكم كالعكامؿ المؤثرة عمي انتاجو كجكدتو –كالعكامؿ المؤثرة عمييا 

التمقيح الصناعي لمركمي كالبط  –تخفيؼ كحفظ كتجميد السائؿ المنكم(  - جمع –برامجو  -)اىميتو الصناعي
 .ة عمي التناسؿ كالخصكبة في الدجاج الممقح صناعيان العكامؿ المؤثر  - كالدجاج كاألرانب

 فسيكلكجيا الخصكبة كالفقس (ح م ك) 8540
نمك كتطكر الغدد الجنسية كتككيف  -جية لبلخصاب كنمك كتطكر االجنة التعريؼ باألسس الفسيكلك 

 - ر كاسباب انخفاضياالقدرة االخصابية لبلناث كالذكك  - الجاميطات الذكرية كاالنثكية كالعكامؿ المؤثرة عمييا
التنظيـ العصبي  –النفكؽ الجنيني كالعكامؿ المؤثرة عميو  - تككيف البيضة كالتطكر الجنيني اثناء التفريخ

 العكامؿ المؤثرة عمي الخصكبة كالفقس. - اليرمكني خبلؿ مراحؿ التطكر الجنيني

 تفريخ كحضانة (ح م ك) 9540
اسس التطكر   -سائؿ المنكل كالعكامؿ المؤثرة فى االخصاب ال –التمقيح الصناعى  -التمقيح الطبيعى 

التفريخ  –صكبة كالفقس العكامؿ المؤثر عمى الخ –الجنينى مف إخصاب كانقساـ كتمايز كنمك كمحاكالت تنشيطو 
 تشغيؿ المفقسات كادارتيا كصيانتيا. - معامؿ التفريخ الحديثة –معامؿ التفريخ البمدية  -الطبيعى 

 تقنيات حيكية حيكانية (ح م ك) 6040
  -استخداـ التقنيات الحيكية فى تحسيف صفات األداء الحي كالذبيحة في الحيكانات المنتجة لمحـك

تطبيقات التكنكلكجيا فى مجاؿ  - استخداـ التقنيات الحيكية فى مجاؿ تناسؿ الحيكاف بغرض تعظيـ اإلنتاج
 التغذية.
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 تغذية المجترات (ح م ك) 6140
 –اإلضافات الغذائية لمعبلئؽ  –تصنيع كخمط االعبلؼ  –األعبلؼ المتكاممة  –التقميدية األعبلؼ 

أنكاع عبلئؽ  –المجترات إستخداـ برامج الكمبيكتر فى تككيف عبلئؽ  –اإلتزاف الغذائى لمعبلئؽ الحيكانية 
 .المجترات

 تنشئة صغار المجترات (ح م ك) 6204
 - الفطاـ المبكر - بادئات التغذية - بديبلت األلباف - ةالرضاعة الصناعي –الرضاعة الطبيعية 

 الخامات المناسبة لبلستخداـ في بدائؿ األلباف كمكاصفاتيا.

 ا الغدد الصماءفسيكلكجي (ح م ك) 6340
العبلقة بيف  –التركيب الكيميائي لميرمكنات ككيفية عمميا  –عمـ الغدد الصماء كالغدد خارجية اإلفراز 

العكامؿ  –أنكاع الغدد الصماء ككظيفة كؿ منيا كتنظيـ إفرازاتيا كتركيبيا التشريحي  –تمفة اليرمكنات المخ
 –آلية عمؿ اليرمكف ككظائؼ الم ستقبؿ  –الكظائؼ البيكلكجية لميرمكنات  –المؤثرة عمى كظائؼ الغدد الصماء 

كعبلقتيا بالعمميات  يرمكناتأحدث األبحاث المتعمقة بالمناقشة أىـ ك . تنبؤ بكظائؼ جياز الغدد الصماءال
 السابقة. المكاضيع تطبيؽ عمي تماريف عممية. اإلنتاجية كالفسيكلكجية فى الدكاجف

 التحميؿ الكيميائى كالبيكلكجى فى االنتاج الحيكانى (ح م ك) 4640
ييـ المعممى التق - تقديرات السكائؿ البيكلكجية الحيكانية - تقديرات المركبات الغذائية - االجيزة المستخدمة

 لمكاد العمؼ المختمفة.
 سمككيات كحقكؽ الحيكاف (ح م ك) 4065

الجياز العصبي في الحيكانات كالطيكر  - ة كالعالمية لحقكؽ الحيكاف كالرأفة بوياألطر األخبلقية كالفمسف
الطير كجكدة  - كافاإلجياد الناتج عف البيئة كتأثير التغيرات الفسيكلكجية الناجمة عنيا عمى أداء الحي - األليفة
 - ثناء النقؿ كعند الذبحاالتعامؿ مع الحيكاف فى المأكل ك  - العالميةمعيات الرأفة بالحيكاف المحمية ك ج - المنتج

كضع  -التسميف -الحميب –سمكؾ الحيكاف أثناء المراحؿ المختمفة فى العممية اإلنتاجية )الكالدة  - الذبح الحبلؿ
 الممارسات الميدرة لحقكؽ الحيكاف. -تصميـ الحظائر كاألدكات صديقة الحيكاف ..الخ( ـ الغذاء.يتقي -البيض

 فسيكلكجيا االقممة (ح م ك) 6640
تأثير البيئة الحارة كالباردة عمى أداء  - مقدمة عف عبلقة الحيكانات الزراعية بالبيئة المحيطة بيا

 البيئية الغير مبلئمة.أقممة الحيكانات المز رعية عمى الظركؼ  - الحيكانات المز رعية
 تمقيح اصطناعى كنقؿ اجنة (ح م ك) 7640

تككيف  - دراسات جنينية كتشريحية كىستكلكجية مقارنة لمجياز التناسمي الذكرل لمحيكانات الزراعية
نضاجيا في الجياز التناسمي الذكرل كعبلقة ذلؾ بجياز الغدد الصماء كالعكامؿ  الحيكانات المنكية كتخزينيا كا 

طرؽ تخفيؼ السائؿ المنكم  -ككيميائيان  مو طبيعيان يبيكلكجيا السائؿ المنكم كتقي - رة في تمؾ العممياتالمؤث
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أىمية نقؿ  -مراكز التمقيح االصطناعي - صطناعى في حيكانات المزرعةطرؽ التمقيح اال - كحفظو كتجميده
زرع األجنة  - حفظ األجنة - عطيةجمع كتقيـ األجنة مف الحيكانات الم - إحداث التبكيض المتعدد - األجنة

 في األميات المستقبمة.
 فسيكلكجيا اليضـ فى المجترات (ح م ك) 8640

 - ىرمكنات القناة اليضمية - مركر الكتمة الغذائية داخؿ القناة اليضمية - نمك كتطكر المعدة المركبة
االتزاف  - ائية المتعمقة بالقناة اليضميةالمشاكؿ الغذ –الكائنات الدقيقة كنشاطيا  - الكظائؼ الفسيكلكجية لمكرش

 الكيميائى داخؿ الكرش.

 طرؽ تربية الحيكاف (ح م ك) 9640
 - العكامؿ المؤثرة عمى مككنات التحسف الكراثى - مدخؿ لمكراثة الكمية - مدخؿ لكراثة العشائر الحيكانية

 .الكاسمات الكراثية كالكراثة الكمية - االنتخاب – طرؽ التزاكج

 تكنكلكجيا انتاج المحـ (ح م ك) 7040
تدريج حيكاف المحـ كالعكامؿ  -صفات جكدة حيكاف المحـ -حيكاف المحـ: بناؤه المكرفكلكجى كالتشريحى

العكامؿ عداده لمذبح حتى انتاج الذبيحة ك تكنكلكجيات متعمقة بالتعامؿ مع حيكاف المحـ منذ ا - المؤثرة عميو
تكنكلكجيات  - مف اجمالى كزف دىف الذبيحة )تجزئة الدىكف( بيحةنصيب مخازف دىف الذ - المؤثرة عميو

نصيب قطعيات الذبيحة  - متعمقة بالتعامؿ مع الذبيحة منذ انتاجيا حتى فصؿ العضبلت كالعظاـ كالدىكف منيا
مف اجمالى كزف المحـ كمف اجمالى كزف العظاـ كمف اجمالى كزنى الدىف. المحـ: بناؤه اليستكلكجى كتركيبو 

مراحؿ تحكؿ العضبلت فى الحيكاف  - تدريج المحـ كالعكامؿ المؤثرة عميو - صفات جكدة المحـ - كيماكلال
 تكنكلكجيات متعمقة بالتعامؿ مع المحـ منذ فصمو عف الذبيحة حتى استيبلكو. - الحى الى لحـ فى الذبيحة

 انتاج االبؿ كحيكانات الرككب كالعمؿ (ح م ك) 7140
الكراثى  سبلت الخيؿ كالتحسيف -انتاج المحـ كالمبف مف االبؿ -لتزاكج فى االبؿنظـ ا -سبلالت االبؿ

تغذية  - ات العمؿسبلالت الحمير كنظـ الخمط بينيما كبيف الخيكؿ النتاج حيكان - لصفات االداء الحى فييا
 تغذية الحيكانات النتاج المجيكد الحركى. - االبؿ فى المراحؿ المختمفة

 الحيكافصحة  (ح م ك) 4072
- االمراض كمقاكميا –سياسة كمعاممة الحيكاف  –التجييزات  –الشركط الصحية فى المزارع الحيكانية 

المضادات الحيكية فى  –تمكث المياه  –الغازات الضارة كالركائح  –تقميدية الفضبلت ال –االمراض المعدية 
تشخيص المرض  –غذية كمكاد العمؼ بعض االضرار المرتبطة بالت –التغذية كالسباغ  –فضبلت الحيكاف 

 –تمريض الحيكاف  –االدكية كطرؽ اعطائيا  –الفصح الخاص  –الفحص العاـ  –تشخيص المرض  –كالعبلج 
امراض جياز  –االمراض غير المعدية  –االمراض  –طرؽ التخمص مف جثث الحيكانات النافقة  –التطيير 
اصابة  –االمراض المعدية  –التناسمى كالتمقيح الصناعى  امراض الجياز –امراض الجياز اليضمى  –الحركة 
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الطفيميات  –االمراض المشتركة بيف االالنساف كالحيكاف  –االمراض التى تنقؿ بالمبف  –الضرع بالعدكم 
المساحة المناسبة لكؿ حيكاف داخؿ  –الكى  –الحركؽ  –النزيؼ  –الجراحة  –الطفيميات الداخمية  –الخارجية 
ما  –االجراءات البلـز اتباعيا فى المحالب لضماف انتاج المبف النظيؼ  –كعبلقتيا بصحة القطيع  –الحظيرة 

انكاع االرضيات كالفراشات المناسبة التى  –يجب مراعاتو داخؿ المزرعة فى حالة انتشار االمراض الكبائية 
 تحافظ عمى صحة االرجؿ كالحكافز.
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 عممية بالكميات األخرل مقررات يتـ تدريسيا بالبرامج مف أقساـ
 

 المقرر الرقـ الككدم المقرر الرقـ الككدم
 اآلالت الزراعية ق ف د 2646 جيكلكجيا المياه عمـك جيكلكجيا 2645
 تشريح كىستكلكجي بيطرم 2644 فسيكلكجي نبات عمـك نبات 2647
 كيمياء عضكية عمـك كيمياء 2648 طبيعة كأرصاد جكية آداب جغرافيا 2647
 ىندسة مزارع ا|إلنتاج الحيكاني كالدكاجف ق ف د 1614 محاسبة زراعية تجارة 2692
   أمراض الحيكاف كالدكاجف بيطرم 1642

 جيكلكجيا المياه (عمـك جيكلكجيا) 2015
تكزيع المياه في  - الدكرة الييدركلكجية في الطبيعة بالتفصيؿ مع تكضيح كؿ مصطمح عممي بيا -مقدمة 

 - أنكاع الخزانات الجكفية - ةع الطبقات الحاممة لممياه الجكفيأنكا - ؽ قياسو المختمفةالمطر كطر  - الككف
ىيدرككيميائية  - عيكف المياه كأنكاعيا - آبار المياه كأنكاعيا المختمفة - قانكف دراسي لحركة الماء الجكفي

 .المياه الجكفية كتقدير مدم صبلحتييا لرم المحاصيؿ المختمفة

 اآلالت الزراعية (ىػ ف د) 2016
القكاعد الرئيسية كطرؽ تشغيؿ كصيانة االالت المزرعية  –دراسة تمييدية لمقكل الزراعية كاستعماالتيا 

مجمكعات  –كالحصاد كآالت الرش كالتعفير االرضى كالجكل  ز االرض كالبذكر كالعزؽ كالتسميدالبلزمة لتجيي
 .ؼ كاالالت المزرعية الثابتةاالالت الخاصة بتجييز االعبل –الرل كطرؽ إختبارىا 

 فسيكلكجي نبات (عمـك نبات) 2017
 عبلقة النبات بالماء –ببلزمي نفاذية الغشاء البركتك  –ة عمييا النفاذية كالعكامؿ المؤثر  –الخمية النباتية 

التحكؿ  - اإلنزيمات – الصبغات النباتية –النتج( امتصاص العناصر المعدنية  –االنتقاؿ  -)االمتصاص
العممي: إجراء تجارب عممية عمي جميع إجزاء . فسيكلكجيا النمك كالتكاثر –لغذائي كعمميات اليدـ كالبناء ا

 .المقرر

 تشريح كىستكلكجي (بيطرم) 2044
الغدد الصماء األمداد العصبى كالدمكل  -طرؽ التشريح كمعدات التشريح لكؿ نسيج  -مقدمة :التشريح 

 -تشريح الجياز اليضمى - الييكؿ العظمى كالعضمى -الجمد كممحقاتو  -اف تشريح الدكاجف كالحيك  -لكؿ غدة 
 تشريح الجياز البكلى كالتناسمى -تشريح الجياز التنفسى 

 -كيفية اخذ النسيج اك العضك المراد عمؿ قطاع ىستكلكجى لو  -تعريؼ النسيج   -مقدمة  اليستكلكجي:
كيفية كضع  –كيفية تمرير األنسجة بالكحكالت  -ة تحضيرىا المحاليؿ البلزمة لحفظ األنسجة المختمفة ككيفي

الصبغات  –الميكركسككبات المختمفة  –األجيزة كالمعدات البلزمة لميستكلكجى )ميكركتكـ  -النسيج فى الشمع 
انكاع الخبليا  -كيفية تقطيع النسيج ككيفيىة فحصو ميكركسككبيا  - (الشرائح كمستمزماتيا –المحاليؿ  –
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ىستكلكجيا الجياز التناسمى  -قطاعات ىستكلكجية فى األجيزة المختمفة لحيكانات المزرعة كالدكاجف  -ة المختمف
 .ىستكلكجيا الجياز التناسمى فى ذككر كاناث  الطيكر -فى ذككر كاناث االبقار 

 طبيعة كأرصاد جكية (آداب جغرافيا )2047
 -)النشأة كالمككنات كالطبقات كطبيعتو(  الجكمالغبلؼ  - االغمفة األرضية )الصخرم كالمائي كالحيكم(

أجيزة الرصد  -أجيزة الرصد الجكم التقميدية لعناصر الطقس األخرم  -الطقس كالمناخ كعمـ األرصاد الجكم 
أنكاع الخرائط  -خرائط الطقس كالخرائط المناخية كعبلقتيا بالطقس  -الجكم الحديثة لعناصر الطقس األخرم 

 -األرصاد الجكية في مصر  -التنبؤ الجكم  -تطبيقات خرائط الطقس كالمناخ  -المناخية كالرسـك البيانية 
 -المجاالت العسكرية ك  - النشاط الزراعيك  -حرية المبلحة الجكية كالب: )جكانب التطبيقية لؤلرصاد الجكيةال

 .(مجاالت أخرم

 كيمياء عضكية (عمـك كيمياء) 2048
 –اىـ تفاعبلت الييدرككربكنات  –ميكانيكية التفاعبلت العضكية  –مقدمة عف الركابط الكيميائية 

 –مقدمة عف المركبات األكرماتية  –األلدىيدات كالكيتكنات األليفاتية  -الكحكالت األليفاتية –األمينات األليفاتية 
مشابيات  –تية ميكانيكية التفاعبلت األستبدالية في المركبات األكرما –نظرية الرنف في المركبات األكرماتية 

 –األلدىيدات كالكيتكنات األكرماتية  –الكحكالت كاألحماض الكربككسيمية األكرماتية  -الفينكالت  –البنزيف 
في معامؿ الكيمياء  األخطار احتياطات األماف كمصادر –المركبات عديدة الحمقات المتجانسة كغير المتجانسة 

تعرؼ عمى مادة األحماض العضكية كاألمينات األكرماتية كالالكشؼ عف األلدىيدات كالكيتكنات ك  –العضكية 
 .كالتعرؼ عمى مادة عضكية سائمة مجيكلة عضكية صمبة مجيكلة

 محاسبة زراعية (تجارة) 2092
 –الحسابات الختامية  –ميزانية المراجعة  –القيد كالترحيؿ  –نظرية القيد المزدكج  –أالصكؿ كالخصكـ 

 .الميزانية العمكمية

 ىندسة مزارع ا|إلنتاج الحيكاني كالدكاجف (ق ف د) 3031
قكاعد كأسس تخطيط  -القكاعد كاألسس التخطيطية في اختيار المكقع  -مقدمة كعرض لمحتكل المقرر 

األسس كاإلشتراطات المعمارية لتصميـ مباني  -أنكاع المباني كعناصر كمككنات المبني  -مكقع المزرعة 
مراحؿ إنشاء  -كأنكاع األساسات السطحية  إنشاء ىيكمي( –ء )حكائط حاممة شانظـ اإلن - كعنابر المزرعة

عداد الرسكمات االبتدائية   –مرحمة التنفيذ  –إعداد الرسكمات التنفيذية كمستندات الطرح  –المبنى: )التصميـ كا 
 -( كطريقة التنفيذ -المكف  - أعماؿ البناء بالطكب كالمكف: )أنكاعو كاستخداماتو كخكاصو -التشغيؿ كالصيانة( 

حساب  - حساب حجـ المزرعة. المكاد العازلة( –التشطيبات الداخمية  –مكاد التشطيب : )التشطيبات الخارجية 
حساب المعدؿ الحجمى  -حساب عدد مرات تغير اليكاء داخؿ الحيز المشغكؿ  -الضغط االستاتيكى لممركحة 

أماكف قدرة المركحة المطمكبة كعددىا ك حساب  -كتككت المكصى بو لكؿ لسرياف اليكاء حسب عدد الدكاجف ك 
التعرؼ  -سرعات اليكاء المكصى بيا داخؿ الحيز المشغكؿ حديد أماكف دخكؿ ك خركج اليكاء ك ت -تكزيعيا 
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حساب  - حساب الحمؿ الحرارل المحسكس لمتيكية صيفان  -عمى نكعيات المراكح المستخدمة لمزارع الدكاجف 
حساب حمؿ  -حساب حجـ المرطب -حساب كمية الترطيب لممرطب  - لمتيكية صيفان  الحمؿ الحرارل الرطب

 .تكزيعيا داخؿ الحيز المشغكؿتحديد نكعية التدفئة ك  - التدفئة شتاءان 

 أمراض الحيكاف كالدكاجف (بيطرم) 3042
طرؽ  –اسبابيا  –عراضيا "امراض سكء التغذية فى الدكاجف  -خارجية الطفيميات ال :امراض الدكاجف

 ". عبلجيا
طرؽ  –اسبابيا  –األمراض الفيركسية التى تصيب حيكانات المحـ كالمبف اعراضيا : امراض الحيكاف

 –اسبابيا  –األمراض المعدية فى الحيكاف )طرؽ السيطرة عمييا كطرؽ عبلجيا(  - طرؽ عبلجيا –تشخيصيا 
طفيمية فى األبقار كالجامكس كاألغناـ األمراض ال - طرؽ عبلجيا -التشخيص التشريحى –التشخيص المعممى 

التيابات  -األمراض الطفيمية الخارجية طرؽ التشخيص كالعبلج(  –كالماعز كاألبؿ )األمراض الطفيمية الداخمية 
 –اسبابيا  –اعراضيا -امراض سكء التغذية فى الحيكاف  - األمراض التناسمية –الحمى القبلعية  –الضرع 

 .طرؽ عبلجيا
 

 


