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 اإلطار العام لتطوٌر الالئحة الداخلٌة
 جامعة اإلسكندرٌة  -لكلٌة الزراعة 

 المرحلة الجامعٌة األولى
 
 

 مقدمة عن الكلٌة: 

بمدرسة  عاميا األول المبنى الخاص ىبمدينة دمنيور حيث شغمت ف 3813ت كمية الزراعة جامعة اإلسكندرية في أغسطس أأنش
الت التي تالئم الدراسة الزراعة المتوسطة وفى العام التالي أضيف إلييا مبنى المدرسة الثانوية بدمنيور بعد إجراء بعض التعدي

 بالكمية
كما أضيف إلييا عدد من المعامل حققت إلى حد ما الغرض من إنشائيا في ذلك الوقت وفى حدود الطالب الذين قبمتيم في عاميا 

، ىكانوا واحد وستون فقط وقد بدأت الدراسة في ذلك الوقت إلى جانب القسم العام في بعض التخصصات وىى األراض األول حيث
 ، البساتين، الحيوان والحشرات، الصناعات الغذائية ، المبيدات الحشرية والفطرية والمحاصيل ى، اإلنتاج الحيوان ىاالقتصاد الزراع

عن باقي كميات الجامعة ومرافقيا في اإلسكندرية مما اليحقق األساس من وحدة الجامعة بجميع  نظرًا لوجود الكمية بدمنيور بعيدة
كمياتيا في مكان واحد لذلك وبعد مجيوادت كبيرة ألعضاء ىيئة التدريس الذين كانوا يعممون بالكمية في ذلك الوقت وكان عددىم 

، أ.د.عمى عمى الخشن، أ.د.ابراىيم عبد الرحمن سيد احمد . وعميد خمسة فقط ىم أ.د.محمد منير الزالقى ، أ.د.شفيق عمى الخشن
حيث شغمت جزء من  3816الكمية في ذلك الوقت أ.د.حامد سميم والذين كممت مساعييم بالنجاح وانتقمت الكمية إلى اإلسكندرية عام 

 س المبنى.مبنى المدرسة االيطالية "الميتوريا" مشاركة مع كمية الحقوق والمكتبة العامة في نف
أقامتيا  والتىنتيجة لمزيادة المطردة في إعداد الطالب المقبولين بكميات الجامعة المختمفة ونتيجة لإلنشاءات المعمارية الجديدة 

و بذلك استقمت كمية الزراعة بمبنى المدرسة  3853اية الستينات  ، انتقمت كمية الحقوق إلى مبناىا الجديد في مارس الجامعة مع بد
 الية.االيط

ومع مرور األعوام وزيادة أعداد الطالب وكذلك بدء الدراسة في عديد من أقسام وشعب التخصص الجديدة بالكمية قامت كمية 
 الزراعة بإضافات جديدة ومستمرة لمباني الكمية .

 
 -ومن أهـم هذه اإلنشاءات ما ٌلـى :

عب المحاصيل والخضر والفاكية ونباتات الزينة والوراثة واألشجار ام وشـويشمل أقس 3851أنشئ في عام -مبنى مجمع العموم النباتية  .3
 الخشبية .

 . 3853مبنى مستقل لفرع كيمياء مبيدات اآلفات وقسم األراضي والمياه عام  .3
  3853مبنى مستقل لقسم الصناعات الزراعية بفرعية الصناعات الغذائية واأللبان بدأ العمل بو عام .3
 . 3851اعية أنشئ عاممبنى خاص لقسم اليندسة الزر  .1
  3858عام أنشئ المنزليواالقتصاد  الزراعي اإلرشادبشعبتيو  الزراعي اإلرشادمبنى قســم  .5
الزينة والوراثة واألشجار  والفاكية ونباتاتوفروع المحاصيل والخضر  أقسامجديدة لمعامل  إنشاءاتمع بداية السبعينات أضيفت   .5

 الخشبية.
 بالكمية . المركزيلوحدات األولى من المعمل وتشغيل ا إلنشاءمبنى الكمية  .6

والخدمات المختمفة لمكمية مع  األنشطةأوجو  فيبتعمية العديد منيا الستيعاب الزيادة المستمرة  المبانيوفى نياية السبعينات تم تطوير  .7
 يا تمت ب التي واإلضافاتمكتبة الكمية بعد التجديدات  لتشغموتخصيص جزء من المبنى القديم لمكمية 

فدانا  6.6بمنطقة الشاطبى ، تبمغ المساحة الكمية لمبنى الكمية قرابة تسعة أفدنة منيا  اإلسكندريةمدينة  فيىـذا وتشغل الكمية موقعا متميزا 
 مسطحات خضراء . والباقي مباني
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 أهم مالمح التطوٌر وأهدافه:
 

 ًوالتي جعمت من تطبيق ىذا النظام ضرورة حاكمة. نظام الساعات المعتمدة وذلك استجابة لممتغيرات الدولية العمل ب
 .إعادة ىيكمة المقررات الدراسية التعميمية لمبرامج لتحقيق المخرجات المرجوة من تمك البرامج 

 ساعة معتمدة من متطمبات البرنامج كمقررات اختيارية من خارج وداخل التخصص  34ل عن قيقوم الطالب بدراسة ما ال ي
 لميارات العممية في المجاالت الزراعية المختمفة فضاًل عن برنامج تخصصو.إلكسابو المعارف وا

  تطبيق نظام توكيد الجودة واالعتماد عمي البرامج التعميمية والذي يركز عمي إكساب الطالب المعارف والميارات الذىنية
 والعممية والعامة.

 ىتمام بنوعية التدريب عن طريق بناء شراكات مع المؤسسات تطوير برامج التدريب الميداني بمضاعفة فترة التدريب وكذلك اإل
 والشركات الزراعية والمزارع الكبرى. 

 .إضافة بعض المواد مثل المغة االنجميزية لرفع كفاءة الخريج كي ينافس في سوق العمل 

 .اإلرتقاء باألداء الميني لمخريج وزيادة إدراكو بالقضايا العممية والبيئية المعاصرة 
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 لكلٌة الزراعة الجدٌدةالالئحة مشروع 
 جــامعة اإلســكندرٌة

 
 

 الباب األول 
 رسالة الكلٌة وأقسامها العلمٌة ونظام القبول والدرجات العلمٌة

 
 

 المستقبلٌة: ورإٌتها(: رسالة الكلٌة 3مادة )

 رؤٌة الكلٌة: -أ

 اإلقميمى واإلفريقى والعالمىتتطمع الكمية إلى تحقيق التميز فى التنمية الزراعية عمى النطاق القومى و 
  رسالة الكلٌة: - ب

اإلســيام فــى تنميــة الكفــاءات المعرفيــة والبحثيــة التــى تواكــب المعــايير الدوليــة ممــا يجعميــا قــادرة عمــى اإلبتكــار واإلبــداع لمقابمــة 
فريقيًا.نتاجإحتياجات نشاط المنظمات اإل  قميميًا وا   ية والبيئة المحيطة محميًا وا 

 لكلٌة:أهداف  ا -جـ 

 .تواكب المعايير المرجعية الدوليةتقديم برامج تعميمية  .3
 ى والنشر العممىنتاجىيكمة منظومة البحث العممى لمواكبة متطمبات النشاط اإل  .3
 دعم القدرة المؤسسية لمكمية بما يؤكد فكر تنمية الموارد الذاتية وخدمة المجتمع والبيئة .3

 :اً كندرٌة من تسعة عشر قسماً أكادٌمٌ(: تتكون كلٌة الزراعة بجامعة اإلس2مادة )
  

 الكود اسـم القسـم مسلسل

 43 قسم التعميم اإلرشادي الزراعي -3

 43  وتكنولوجيا األخشابقسم غابات  -3

دارة األعمال الزراعية قتصاداإلقسم  -3  43 وا 

 41 المنزلي قتصادقسم اإل -1

 45 قسم اليندسة الزراعية والنظم الحيوية -5

 45 األلبانم عموم وتقنية قس -5

 46 قسم أمراض النبات -6

 47 الحيواني والسمكي نتاجقسم اإل  -7

 48 الدواجن إنتاجقسم  -8

 33 التطبيقيوالحيوان قسم عمم الحشرات  -34

 33 قسم الخضر -33

 33 قسم الزىور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق -33

 31 قسم عموم األراضي والمياه -33

 35 قسم عموم وتقنية األغذية -31

 35 قسم الفاكية -35

 36 مبيدات القسم كيمياء وتقنية  -35

 37 قسم التنمية الريفية -36

 38 قسم عموم المحاصيل -37

 34 قسم الوراثة -38
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 (: ٌمنح مجلس جامعة اإلسكندرٌة بناًء علً طلب مجلس الكلٌة1مادة )
 :راعٌة فً أحد البرامج التالٌةدرجة البكالورٌوس فً العلوم الز أ.

 

 .النباتي نتاجاإل  -3

 الحيواني. نتاجاإل  -3

 .عموم األغذية -3

 وقاية النبات. -1

 التقنية الحيوية الزراعية. -5

 ية واإلجتماعية الزراعية.قتصاداإلالعموم  -5

 .األراضي والمياه -6

 .الهندسة الزراعٌةدرجة البكالورٌوس فى الهندسة الزراعٌة فً برنامج ب.  
 

( والتوجهات التخصصٌة التابعة لها على النحو 1(: تمنح شهادات التخرج طبقاً للبرامج المذكورة فً مادة )4مادة )
 التالى:

 
 

 
 

 الكود التابعة لها التخصصٌةالبرامـج  والتوجهات          

 36 :النباتً نتا اإل -6

  43 وتكنولوجيا األخشابغابات 

 33 خضر 
  33 نباتات الزينة وتنسيق الحدائقزىور و 
 35 فاكية 
 38 محاصيل 

 34 :الحٌوانً نتا اإل -4

 47 حيواني إنتاج 

 48 دواجن إنتاج 

 33 علوم األغذٌة: -3

  45 األلبانتقنية 

 35 صناعات غذائية 

 32 وقاٌة النبات: -2

 46 أمراض نبات 

  33 يةإقتصادحشرات 

  36 مبيدات تقنية الكيمياء و 

 35   لتقنٌة الحٌوٌة الزراعٌةا -5
    

 31 :عٌةٌة واإلجتماعٌة الزرااإلقتصادالعلوم  -1

 43 إرشاد زراعي 

 43 زراعي إقتصاد 

 41 منزلي إقتصاد 

 37 مجتمع ريفي 

 62 األراضً والمٌاه. -7
  

 15 الهندسة الزراعٌة. -8
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( المقــررات الدراســية لدرجــة البكــالوريوس وعــدد الســاعات النظريــة 81حتــي جــدول  3توضــا الجــداول المرفقــة )مــن جــدول  (:5مااادة )
 :والدروس التطبيقية والساعات المعتمدة لكل مقرر ويتم ترقيم المقررات عمي النحو التالي

 

 عمى النحو التالى: تكون رقم المقرر من خمسة أرقاماً ي 
  ( أو كــود البرنــامج3)مــادة  اديمي القــائم بتــدريس المقــرركــود القســم األكــعمــى يــدل الــرقم :  اليســارالــرقم األول والثــاني مــن 

عمـي أن ىـذا المقـرر ىـو  34ود (، ويدل الكـ1)مادة  التخصصى أو التوجو  )مقررات بينية بين األقسام العممية داخل المجال(
 عام اليتبع برنامج محدد. مقرر

 (1، 3، 3، 3) يدل عمى المستوي من األول لمرابع  : الرقم الثالث 

  (88إلى  44المسمسل لممقرر) من عمى : يدل الرقم  اليمينقم األول والثاني من الر 
 

 التالي: يتم قبول الطالب الحاصمين عمي الثانوية العامة من الشعب المختمفة عمى النحو (:1مادة )
الحيـواني، عمـوم األغذيـة،  نتـاج، اإل النبـاتي نتـاجوذلك في البـرامج التاليـة: اإل أو ما يعادليا الثانوية العامة "الشعبة العممية" )أ( 

 ية واإلجتماعية الزراعية، األراضي والمياه.قتصاداإلوقاية النبات، التقنية الحيوية الزراعية، العموم 
 في برنامج اليندسة الزراعية. أو ما يعادليا)ب( الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" 

 

) تعمــيم جــامعى أو خــاص/ كميــات أو معاىــد عســكرية / كميــات أومعاىــد عــالى مؤىــل يجــوز قبــول الطــالب الحاصــمين عمــى  (:7مااادة )
الحصـول عمـى ثانويـة  العـالى أزىرية( لمحصول عمى درجـة بكـالوريوس العمـوم الزراعيـة بشـرط أن يسـبق الحصـول عمـى المؤىـل

الحصـول عمـى  العـالى لعمى المؤىـعامة عممى عموم أو الحصول عمى بكالوريوس اليندسة الزراعية بشرط أن يسبق الحصول 
  ثانوية عامة عممى رياضة.
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 الباب الثانً

 نظام الدراسة وتقٌٌم الطالب

 
 

النظام الدراسـي بالكميـة عمـي نظـام السـاعات المعتمـدة ونظـام الفصـول الدراسـية وتنقسـم السـنة الدراسـية إلـي فصـمين  يعتمد (:8مادة )
ــم يعقبيــا اإلمتحانــات األمتحانــات التطبيقيــة والشــفيية مةشــامســبوعًا عشــر أ خمســةدراســيين، مــدة كــل فصــل دراســي  ، ث

ويجوز لمجمس الكمية أن يقرر فصل دراسـي صـيفي ويكـون تسـجيل الطـالب فـي ىـذا الفصـل اختياريـاً، وتكـون التحريرية. 
رس فـي مدة الدراسة فيو ثمانية أسابيع عمي أن يتم مضاعفة الساعات الدراسية األسبوعية المخصصـة لممقـررات التـي تـد

ويحـدد مجمـس الكميـة الحـد األدنـى لعـدد  التطبيقيـة والشـفيية والتحريريـة ،متحانـات األىذا الفصل ويعقب األسـبوع الثـامن 
 الطالب لفتا أى مقرر وكذلك المصروفات الدراسية.

ثـــالث أو تطبيقـــات عممـــى أو  ســـاعة نظريـــة واحـــدة أو ســـاعتينالســـاعة المعتمـــدة ىـــي وحـــدة قيـــاس دراســـية تعـــادل  (:9ماااادة )
 درجة. 344، وتعادل الساعة المعتمدة ( لمدة فصل دراسى كامل حقل / ورشمعامل / )ساعات 

 ( أن يقـوم1الموضـحة فـي المـادة ) التخصصـيةعمـى درجـة البكـالوريوس فـي أحـد البـرامج أو التوجيـات  لمحصوليشترط  (:61مادة )
 بنجاح.  ساعة معتمدة )مائة وأربعون ساعة معتمدة( 314بدراسة  الطالب

 8و سـاعة معتمـدة لمفصـل الدراسـي الواحـد 33ساعة معتمدة وحد أقصـي  33الطالب المقررات الدراسية بحد أدني يسجل (:66مادة )
، ويجــوز لمجمــس الكميــة التجــاوز عــن ذلــك ألســباب يقبميــا معتمــدة فقــط كحــد أقصــى لمفصــل الدراســى الصــيفى ســاعات
 المجمس.

مجمس الكمية الطالب المقيدين بالكمية عمـي أعضـاء ىيئـة التـدريس  يوزعشئون التعميم والطالب،  بناًء عمي توصية لجنة(: 64مادة )
رشاده تجاه البرنامج الذي يتفق وميولو و  لمتعرف عمى ميول الطالبكمرشدين أكاديميين وذلك   ختيـار المقـرراتا  الدراسية وا 

و المسـئول عـن المقـررات التـي يقـوم بالتسـجيل فييـا وذلـك ، ويعتبر رأي المرشد االكاديمي إستشـاريًا، والطالـب ىـالدراسية
 بناًء عمي رغبتو.

المختمفــة التــي يســما لمطــالب بمتابعــة  التخصصــيةيحــدد مجمــس الكميــة فــي نيايــة كــل عــام دراســي البــرامج والتوجيــات  (:63مااادة ) 
 .(1و 3الدراسة فييا في العام التالي مع مراعاة أحكام المادتين رقم )

والتقـدير التراكمـى الحاصـل عميـو ختيـار الطالـب المختمفـة وفقـًا أل التخصصـيةيتم توزيع الطالب عمـي البـرامج والتوجيـات :  (62مادة )
يقرىـا مجمـس حـددىا مجـالس األقسـام و تستيفائو لممتطمبـات الالزمـة لـذلك والتـي وبناًء عمي إ حتى نياية المستوى الثانى،

 تعميم والطالب.الكمية بناًء عمي توصية من لجنة شئون ال

متحانـات التحريريـة يحدد مجمس الكمية بناًء عمى قرارات مجالس األقسـام المختمفـة نظـام توزيـع الـدرجات عمـي كـل مـن األ: (65مادة )
فيمـا  %54 عن درجة االمتحان التحريري النيائيال تقل النيائية والتطبيقية والشفيية، وأعمال السنة وفي جميع األحوال 

، وال تزيـد درجـة ليـامتحان التحريري النيائي والتي يحدد مجمس الكمية درجة األ رات ذات الطبيعة الخاصةعدا بعض المقر 
 من إجمالي الدرجة النيائية ألى مقرر. %34متحان الشفيي عناأل

ية متحانــــات الشــــفيصــــة خــــالل الفصــــل الدراســــي، وتعقــــد األختبــــارات دوريــــة تنظميــــا مجــــالس األقســــام المختإتعقــــد  (:61مااااادة )
ــــون مــــدة األ ــــة الفصــــل الدراســــي وتك ــــي نياي ــــة ف ــــة والتحريري ــــاك والتطبيقي ــــم تكــــن ىن متحــــان النظــــري ســــاعتين مــــا ل

     يقرىا مجمس الكمية. ضرورة لغير ذلك
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ـــدروس (: 67ماااادة ) ـــب متابعـــة ال ـــي الطال ـــًا لمنظـــام النظريـــة واإلشـــتراك فـــي التطبيقـــات  يجـــب عم و قاعـــات البحـــث والمناقشـــة وفق
مــــن عمــــى األقــــل  %65النيــــائي إال بعــــد حضــــور  األمتحــــانس الكميــــة. وال يســــما لمطالــــب بــــدخول الــــذى يقــــره مجمــــ

متحـــان المقـــررات التـــي حـــرم مـــن التقـــدم لأ مقـــرر عمـــى حـــده. ويعتبـــر الطالـــب "راســـبًا" فـــيالعمميـــة لكـــل  دروسعـــدد الـــ
 فييا إال إذا تقدم بعذر يقبمو مجمس الكمية فيعتبر "غائبًا بعذر مقبول".

 إلى أربعة مستويات دراسية: فى العموم الزراعية يصنف الطالب أثناء دراستيم لمحصول عمى درجة البكالوريوس (:68مادة )
  ساعة معتمدة بنجاح  37المستوى األول: وىم الطالب الذين لم يتموا دراسة. 
  ساعة معتمدة عمى األقل بنجاح  37الذين أتموا دراسة الطالب المستوى الثاني: وىم. 
  ساعة معتمدة عمى األقل بنجاح. 55الذين أتموا دراسة الطالب ى الثالث: وىم المستو 
  ساعة معتمدة عمى األقل بنجاح. 344الذين أتموا دراسة الطالب المستوى الرابع: وىم 

 عمى النحو التالى:يصنف الطالب أثناء دراستيم أما بالنسبة لبرنامج اليندسة الزراعية 
  ساعة معتمدة بنجاح  38الذين لم يتموا دراسة المستوى األول: وىم الطالب. 
  ساعة معتمدة عمى األقل بنجاح  38المستوى الثاني: وىم الطالب الذين أتموا دراسة. 
  ساعة معتمدة عمى األقل بنجاح. 51المستوى الثالث: وىم الطالب الذين أتموا دراسة 
  دة عمى األقل بنجاح.ساعة معتم 88المستوى الرابع: وىم الطالب الذين أتموا دراسة 

 ويتم اإلنتقال بين المستويات فى نياية العام الجامعى.

  تحتسب التقدٌرات التى ٌحصل علٌها الطالب لكل مقرر والتى تدخل فى حساب المعدالت التراكمٌة كالتالى: (:69مادة )
 النسبة المئوٌة

  Percentage 
 GPAالنقاط  

 الدرجة
Degree  

 التقدٌر
  Grade 

A 1,4إلى  3.6من  فأكثر %85من 
 ممتاز )+( +

A 3,6إلى أقل من  3.1من  %85إلى أقل من  %84من 
 ممتاز  

A 3,1إلى أقل من  3.3من   %84إلى أقل من  %75من 
 (-ممتاز ) - 

 B 3,3إلى أقل من  3.7من  %75إلى أقل من  %74من 
 جيد جدًا )+( +

 جيد جداً  B 3,7إلى أقل من  3.5من  %74إلى أقل من  %65من 

 C 3.5إلى أقل من  3,3من %65إلى أقل من  %64من 
 جيد )+( +

 جيد C 3.3إلى أقل من 3.8من  %64إلى أقل من  %55من 

 D 3.8إلى أقل من 3,5من  %55إلى أقل من  %54من 
 مقبول)+( +

 مقبول D 3.5إلى أقل من  3,3من %54إلى أقل من  %55من 

D  3.3لى أقل من إ 3من  %55إلى أقل من  %54من 
 - 

 (-مقبول)
  

 راسب F 4,4 %54أقل من 

F 4,4 % فى النظرى34أقل من 
 -

 راسب الئحياً  
-------------- 4,4 AB * غائب 
-------------- 4,4 EX * رعذ 
-------------- 4,4 SR* وقف قيد 
-------------- 4,4 FW* محروم 

                                      *AB : Absent   ( غائب)                               * SR: Stop Recording ( وقف قٌد) 
 * EX : Excuse (عذر)             * FW:Forced  Withdrawal (محروم) 
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 حساب نقاط  كل مقرر ٌدخل فى حساب معدله التراكمى وفقاً للمعادلة اآلتٌة:

 

 
 طالب من مجموع األمتحان التحريرى النيائى والشفوى والعممى واألعمال الفصمية.ىى الدرجة الحاصل عمييا ال mحيث 
 مثال:

 ) من المائة( فإن نقاط ىذا المقرر تحتسب كاآلتى: 64لو حصل الطالب عمى درجة نيائية فى مقرر معين مقدارىا 
( 

 

بـنفس النظـام المتبـع فـى  لتخـرجعند اوكذلك التقدير العام  دراسى ياية كل مستوىمتوسط التقدير التراكمي في ن يتم حساب (:41مادة )
  حساب تقديرات المواد كالتالى: 

 التقدٌر الرمز المعدل التراكمى

A 1إلى  3,6444من 
 ممتاز )+( +

 ممتاز A 3,5888إلى أقل من  3,1444من 

A 3,3888 منإلى أقل  3,3444من  
 (-ممتاز ) - 

 B 3,4888إلى أقل من  3.7444من 
 جيد جدًا )+( +

 جيد جداً  B 3,6888إلى أقل من  3.5444من 

 C 3,1888إلى أقل من  3,3444من
 جيد )+( +

 جيد C 3,3888إلى أقل من 3.8444من 

 D 3,7888إلى أقل من 3,5444من 
 مقبول)+( +

 مقبول D 3,5888إلى أقل من  3,3444من

D  3.3888إلى أقل من  3من 
 (  -قبول)م - 

يتم بجمع حاصل ضرب عدد الساعات المعتمدة بكل مقرر مضروبًا فى النقاط المناظرة التى حصل عمييا الطالب مع تقريب الناتج 
 بعد العالمة العشرية. أربع أرقام إلى أقرب 
 مثال:

وكانت ساعتيا  83، 51، 83، 74، 55حصل طالب عمى الدرجات التالية فى عدد خمسة مقررات درسيا خالل فصل دراسى معين 
 عمى الترتيب وعمى ذلك يحسب معدلو الفصمى كالتالى: 1، 1، 3، 3، 3المعتمدة ىى 

 = (SGPA)المعدل الفصمى 
 

 
 

 (B)جٌد جداً  3312.1
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اسى در  مستوى أىفى  3.5عن معدلة التراكمى  بشرط أال يقلإذا حصل عمى تقدير جيد جدًا  شرفالج مرتبة ييمنا الخر (: 46مـادة )
 وأال يكون قد رسب فى أى مقرر دراسى خالل دراستة بالجامعة .

 .جتيازه لممتطمب السابق بنجاحإاسة مقرر لو متطمب سابق إال بعد ال يسما لمطالب بدر (: 44مـادة )

 مقرر دراسي عميو أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى في ذات المقرر. أى الطالب الذي يرسب في (: 43مـادة )

السـادة أعضـاء ىيئـة التـدريس باألقسـام  ة التدريس "دوائـر عمميـة" داخميـة مـنـن بين أعضاء ىيئـمجمس الكمية م يشكل (:42مـادة )
ــ ــرأي فييــا األكاديميــة المشــاركة فــي البرنــامج الواحــد، يع  ــامج إلبــداء ال رض عمييــا الشــئون التعميميــة المتعمقــة بيــذا البرن
 جمس الكمية. وعرضيا عمي لجنة شئون التعميم والطالب ثم م

قل لممقرر الواحـد عمـى أن يكـون ىـذا المقـرر الحد األدنى من الطالب لمتسجيل فى مقرر دراسى ىو خمسة طالب عمى األ: (45مادة )
من المقررات التى يطرحيا القسم خالل الفصل الدراسـى ، ولمجمـس الكميـة إعـادة النظـر فـى ىـذا العـدد حسـب المقتضـيات 

 العامة.

مقــرر دراســى وذلــك بموافقــة مجمــس أى إضــافة مقــررات دراســية إختياريــة جديــدة ليــذة الالئحــة أو تعــديل محتــوى  يجــوز: ( 41مااادة )
 الجامعة بعد أخذ رأى مجمس الكمية.

قســام طرحــو مجــالس األتوطبقــًا لمــا يــتم تســجيل الطــالب فــي المقــررات التــي يختارونيــا فــي حــدود أحكــام ىــذه الالئحــة : ( 47مااادة )
ويقـوم مجمـس الكميـة بوضـع القواعـد واإلجـراءات ،  عمى األقل بأسبوعينرات قبل بداية كل فصل دراسى من مقر المختصة 

 قتراح من لجنة شئون التعميم والطالب. إالالزمة لتنفيذ ذلك بناًء عمى 

لمقـائمين عمـى لمحتويات المقررات التى تدرس بو وتعتمـد مـن مجمـس الكميـة وتكـون ممزمـة  ليضع كل قسم توصيف كام (:48مـادة )
  تدريس تمك المقررات وال يجوز تعديميا إال بموافقة مجمس الكمية.

األكاديمي السماح لمطالب بأن يحـذف مقـررًا دراسـيًا أو أكثـر كـان قـد سـجل  المرشدقتراح يمكن لمجمس الكمية بناًء عمى إ (:49مـادة )
صل الدراسي وذلك خـالل أسـبوعين مـن بـدء الدراسـة فيو أو بإضافة أي مقرر دراسي أخر في حدود الساعات المعتمدة لمف

 في الفصل الدراسي األول أو الثاني أو خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي الصيفي.  

ـــات الفصـــل الدراســـي األول أو (:31ماااادة ) ـــد إعـــالن نتيجـــة امتحان ـــع بع ـــتم تخـــريج طـــالب المســـتوى الراب ـــاني ا ي ـــف)دور لث  الخري
حالـــة نجـــاح الطالـــب فـــي جميـــع المقـــررات الدراســـية التـــي تـــم تســـجيميا مـــع مراعـــاة أحكـــام  ( وذلـــك فـــيالربيـــعأو دور 

فإنـــــو يمكنـــــو التقـــــدم  ســـــاعات معتمـــــدة بحـــــد أقصـــــى 8(، وفـــــي حالـــــة تخمـــــف الطالـــــب فـــــي عـــــدد 34المـــــادة رقـــــم )
ة جتيـــازه جميـــع المقـــررات الدراســــيلـــة إوذلـــك فــــي حا اغســـطسمتحـــان فـــي فصـــل الصـــيف ويــــتم تخرجـــو فـــي دور لال
 (.34) عتبار أحكام المادة رقمي تم تسجيميا مع األخذ في اإلالت
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 التالية: اإلجباريةطالب الكمية بدراسة المقررات  يقوم يشترط لمحصول عمى درجة البكالوريوس أن  (:36مادة )
 كمتطلب كلٌةطالب اللجمٌع  اإلجبارٌةالمقررات  :(6جدول )

الرقم 
 الكودي

 تمدةساعة مع تطبٌقً نظري اسم المقرر

 - - 3 حقوق اإلنسان 34344

 3 - 3 عام –لغة إنجميزية  34334

 - 3 - * مقدمة فى الحاسب االلى 34334

34388 
 تخصصى  -تدريب ميداني

 )فى مجال .............(
- 5 3 

 3 - 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 3 5 - مشروع التخرج 34143
 3 - 3 كتابة عممية –لغة انجميزية  34134

 لطالب برامج العموم الزراعية فقط* 

 ع أحد المقررات الدراسٌة التالٌة كمتطلب جامعة :طالب المستوى الرابجمٌع ٌختار  (:34مادة )

 كمتطلب جامعة لجمٌع طالب الكلٌة اإلختٌارى قررالم :(4جدول )

الرقم 
 الكودي

 ساعة معتمدة تطبٌقً نظري اسم المقرر

 3 - 3 بداع الفنىاإل 34133

 3 - 3 الثقافة الرياضية 34133

 3 - 3 السياحة والمجتمع 34133

 3 - 3 سعافات األوليةاأل 34131

 3 - 3 التفكير النقدى 34135

 3 - 3 االنسان والبيئة 34135

 3 - 3 لمجنسينالصحة اإلنجابية  34136

نجميزية أو المغة الفرنسية في برنامج أو أكثـر مـن سة بالمغة اإل ض طالب الكمية لمدرايجوز إنشاء برامج دراسية موازية لبع (:33مادة )
من ىذه الالئحة وطبقا لنفس برنامج الدراسة المرفقـة بيـا بنـاًء  1و 3البرامج والتوجيات الفرعية الواردة في المادتين رقم 

فرىـا االشروط الواجـب تو  وبعد تحديدوالمجمس االعمى لمجامعات عمي طمب من مجمس الكمية وبعد موافقة مجمس الجامعة 
 .الذين سوف يقيدون في ىذه البرامجفي الطالب 

يخضع الطالب لمنظم العامة بالجامعة والكمية من حيث نظام الدراسة واإلنذار والفصل وفرص إعادة القيد واألعذار المقبولـة  (:32مادة )
 تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية. ووقف القيد وكافة القواعد والقوانين والموائا المنظمة الواردة بقانون

عتمادىـــا، عمـــى الطـــالب المســـتجدين والبـــاقين إتطبـــق أحكـــام ىـــذه الالئحـــة اعتبـــارًا مـــن العـــام الجـــامعي التـــالي لتـــاري   (:35ماااادة )
 لإلعادة بالفرقة األولى.
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 الباب الثالث
 العلوم الزراعٌةلبرامج المقررات الدراسٌة 

 
 

 (.2، 3)جدولً:  العلوم الزراعٌةللمستوي األول لطالب برامج  بارٌةاإلجالمقررات : (31مادة )
 

 للمستوي األول )الفصل الدراسً األول( اإلجبارٌةالمقررات  :(3جدول )
 

 تطبٌقً نظري اسم المقرر الرقم الكودي
ساعة 
 معتمدة

 متطلب
 سابق 

 - 3 - 3 العام قتصاداإلمبادئ عمم  43343
 - 3 - 3 المنزلي  قتصاداإلمبادئ عمم  41343
 - 3 3 3 رياضياتأساسيات ال 45343
 - 3 3 3 عمم النبات أساسيات 46343
 - 3 3 3 العام عمم الحيوان أساسيات 33343
 - 3 3 3  الكيمياء الطبيعية أساسيات 36343
 - 3 3 3 عمم المجتمع الريفي أساسيات 37343
 - - - 3 حقوق اإلنسان *34344

 جا أو راسب.* تعمن النتيجة نا
 

 للمستوي األول )الفصل الدراسً الثانً( اإلجبارٌةالمقررات  :(2) جدول
 

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 - 3 الزراعي اإلقتصادمبادئ  43343

 - 3 3 3 المممكة النباتية  46343

 - 3 3 3 عمم الحشرات أساسيات 33343

36343 
الكيمياء العضوية  ياتأساس

 العامة
3 3 3 

- 

 - 3 3 3 الكيمياء التحميمية أساسيات 36343

 - 3 3 3 عمم الوراثة أساسيات 34343

 - 3 - 3 عام -لغة إنجميزية  34334
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 (.7 ،1 ،5: اول)جد العلوم الزراعٌةللمستوي الثانً لطالب برامج واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات (: 37مادة )
 

 المقررات اإلجبارٌة للمستوي الثانً )الفصل الدراسً األول( :(5جدول )
 

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 3 3 عمم الغابات أساسيات 43343
 - 3 3 3 الحيوانى  اإلنتاج أساسيات 47343
 - 3 3 3 الدواجن إنتاج أساسيات 48343
 - 3 3 3 مم األراضيع أساسيات 31343
 - 3 3 3 المحاصيل إنتاج أساسيات 38333

 

 ( : المقررات االختٌارٌة للمستوى الثانى )الفصل الدراسى األول(1جدول )

 الرقم
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 46343 3 3 3 عمم األحياء الدقيقة 46343

 46343 3 - 3 اعيةعمم األحياء الدقيقة الزر  33343

 
 الرقم
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 - 3 الكيمياء الحيوية اساسيات 35343

 - 3 - 3 مبادئ الكيمياء الحيوية الزراعية 33343

 
 معتمدة( من كل مجموعة. ساعة 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*

 
 بارٌة للمستوي الثانً )الفصل الدراسً الثانً(المقررات اإلج :(7) جدول

 

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

 متطلب
 سابق 

 - 3 3 3 تصال اإلرشادي الزراعياأل  43343

 - 3 3 3 األلبانعمم  أساسيات 45343

 - 3 3 3 الخضر إنتاج أساسيات 33343

33343 
الزىور ونباتات الزينة  أساسيات

 يق الحدائقوتنس
3 3 3 - 

 - 3 3 3 تصنيع وحفظ األغذية أساسيات 35343

 - 3 3 3 الفاكيةمحاصيل  إنتاج مبادئ 35343
 - - 3 - مقدمة فى الحاسب االلى * 34334

.% عمى االقل من عدد دروس المقرر 65* يتم إجتياز المقرر بحضور الطالب 
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 النباتى ناا برنامج اإلأوالً: 

 

 
ــــب  ــــوم الطال ــــدارسيق ــــي النحــــو  314بدراســــة  لبرنااااامج اإلنتاااااج النباااااتًًال ــــالوريوس موزعــــة عم ــــة البك ــــدة خــــالل مرحم ســــاعة معتم

 :يالمبين في الجدول التال
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 المستوى الثالثمقررات 

 
 (.8)جدول:  النباتىاإلنتا  لطالب برامج  الثالثللمستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (38مادة )

 

 ( : المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثالث }برنامج اإلنتا  النباتى{8جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 إنتاج محاصيل الخضر 33343
 35343 3 3 3 3 ل الفاكيةمحاصي إنتاج الممارسات الزراعية فى 35343

 -- 3 3 3 3 اإلحصاء وتصميم التجارب 38335

  3 3 3 3 فسيولوجيا النبات 46146
 33343 3 3 3 3 وتداول النباتات الطبية والعطرية إنتاج 33341

 38343 3 3 3 3 محاصيل الحقل المصرية إنتاج 38333

34388 
 تخصصى  –تدريب ميدانى 

 (تىالنبا نتاجفى مجال اإل )
3 - 5 3 

-- 

 

 التوجهات التخصصٌة
 علوم أساسٌة

علوم زراعٌة أساسٌة 
 وعامة  

علوم زراعٌة 
 تخصصٌة

 اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري

 37 35 33 11 3 38 يا األخشابوتكنولوجغابات 

 37 35 33 11 3 38 خضر

 37 35 33 11 3 38 الزىور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق

 37 35 33 11 3 38 الفاكية

 37 35 33 11 3 38 المحاصيل
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 (.66، 61، 9:جداولاإلنتا  النباتى )برامج  الثالثللمستوي و اإلختٌارٌة لطالب  اإلجبارٌةالمقررات : (39مادة )

 

 تبعاً للتخصص ( : المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج اإلنتا  النباتى {9جدول )
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 43343 3 3 3 3 التعرف عمييا أساسياتتركيب االخشاب و  43343

 43343 3 3 3 3 والغاباتالخشبية  األشجارستثمار تنمية وا   43347

 33343 3 3 3 3 زراعات الخضر المحمية 33343
 33343 3 3 3 3 محاصيل الخضرالنمو والتطور ل فسيولوجيا 33343

 33343 3 3 3 3 الزىور ونباتات الزينة مجموعات  33343

 33343 3 3 3 3 المشاتل والصوب والمزارع التجارية 33345
 34343 3 3 3 3 إكثار محاصيل الفاكية 35344
 35343 3 3 3 3 الفاكية  فسيولوجيا محاصيل 35343
 38343 3 3 3 3 تربية النبات 38335

 38343 3 3 3 3 وىالتقاجودة و  إنتاج 38333

 ساعات معتمدة ( تبعَا لمتوجة التخصصي. 5يقوم الطالب بدراسة مقررين )
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج اإلنتا  النباتى { العامة  ( : المقررات اإلختٌارٌة61جدول )
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 31343 3 3 3 3 األراضىخصوبة  31143
 31343 3 3 3 3  األراضىوتحسين إستصالح  31348

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 والمساحة ةاليندسة الزراعي 45358
 -- 3 3 3 3 نظم الرى المتطور 45157

 ساعات معتمدة ( 3) سة مقرر واحد فقط من كل مجموعةيقوم الطالب بدرا
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 *لطالب المستوي الثالث } برنامج اإلنتا  النباتى {التخصصٌة  ( : المقررات اإلختٌارٌة66جدول )

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 وراثـــة الغابات 43343

نتاجتجفيف و  43334  43343 3 3 3 3 األخشاب ا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 انتاج الخضر الجذرية والدرنية والبصمية 33341

  3 3 3 3 الخضر غير التقميدية إنتاج 33345

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
ل الفص

 الدراسى
 تطبٌقً نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 ية والتصديريةاإلقتصادنباتات الزينة إنتاج  33345
 33343 3 3 3 3 ومغطيات التربةالمسطحات الخضراء  33347

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 زراعة المنضبطة فى محاصيل الفاكيةال 35343
  3 3 3 3 التغيرات المناخية والبيئية وتأثيرىا عمى محاصيل الفاكية  35341

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 التقنية الحيوية وتطبيقاتيا فى تحسين المحاصيل 38336

 43343 3 3 3 3 استزراع الصحراء والمناطق الجافة 38337

 

 .لمتوجو التخصصىساعات معتمدة( تبعًا  3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة ) *
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 مقررات المستوى الرابع

 

 (.63، 64)جدولً:  ىاإلنتا  النباتلطالب برامج الرابع للمستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (21مادة )

  

 ( : المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الرابع }برنامج اإلنتا  النباتى {64جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 التفنية الحيوية فى مجال االنتاج  النباتى 33143
 -- 3 - 3 3 ولوجيا النانو فى االنتاج النباتىتطبيقات تكن 33143
 -- 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 -- 3 3 3 3 الخشبية األشجارزراعة وتنمية  43143
 -- 3 -- 3 3 نظم اعتماد الجودة لممحاصيل الزراعية 33143
 -- 3 5 - 3 مشروع التخرج 34143
 34334 3 -- 3 3 )كتابة عممية(لغة انجميزية  34134

 

 

 ( : المقررات اإلختٌارٌة العامة لطالب المستوي الرابع }برنامج اإلنتا  النباتى {63جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 أمراض نبات )عام( 46343
 -- 3 3 3 3 المبيدات ومكافحة أفات النبات 71471

 ساعات معتمدة(. 3مقرر واحد فقط  من ) يقوم الطالب بإختيار *

 

 (. 68، 67، 61، 65، 62اإلنتا  النباتى )جدول: برنامج الرابعلمستوي اإلختٌارٌة لطالب االمقررات : (26مادة )

 لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلنتا  النباتى { اإلختٌارٌة( : المقررات 62) جدول
 وتكنولوجٌا األخشابابات غتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 الخوص الميكانيكية لأخشاب 43143
 -- 3 3 3 3 حفظ االخشاب 43143

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابقالمتطلب 

  3 3 3 3 بيئة الغابات 43141
 43343 3 3 3 3 الخشبية األشجارفسيولوجيا  43134

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 المنتجات غير الخشبية لمغابات 43145
 43343 3 3 3 3 ومبادئ المعاينة األشجارقياسات  43133
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 التصوير الجوى لمغابات 43133
  3 3 3 3 إدارة الغابات والمراعى 43135

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 التركيب فوق الدقيق لأخشاب 43145
 43343 3 3 3 3 تقنية صناعات ومنتجات االخشاب 43131
 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطمب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *

 )فصل دراسى أول( (3من جدول)
 

 لمستوي الرابع } برنامج اإلنتا  النباتى {( : المقررات اإلختٌارٌة لطالب ا65) جدول

 *تخصص خضر

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 نظم رعاية محاصيل الخضر فى االراضى الجديدة 33143
  3 3 3 3 الزراعة بدون تربة لمحاصيل الخضر 33143

 
 
 

 م المقـــرراس الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 محاصيل الخضرتربيــة  33141
  3 3 3 3 تربية محاصيل الخضر لتحمل االجيادات البيئية 33145
 
 

 اسم المقـــرر رقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 - 3 3 مختارة فى تكنولوجيا انتاج الخضر موضوعات 71471
  3 - 3 3 مستجدات االبحاث العممية فى انتاج الخضر 71477

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 1 3 3 انتاج الخضر الثمرية والورقية 71411
  3 3 3 3 انتاج بذور محاصيل الخضر 71411

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 معامالت ما بعد الحصاد لمحاصيل الخضر 71411
 -- 3 3 3 3 الخضر العضوية إنتاج 71411

 معة )ساعتين معتمدتين( يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطمب الجا*
 )فصل دراسى أول( (3من جدول)
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 الرابع } برنامج اإلنتا  النباتى { ( : المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي61جدول )

 *تخصص الزهور ونباتات الزٌنة وتنسٌق الحدائق

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 تصميم وتنسيق الحدائق 33143
  3 3 3 3 الزىور ونباتات الزينةفسيولوجيا  33143

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 ت النباتات الطبية والعطرية ومكوناتيا الفعالةاستخداما 33145
 -- 3 3 3 3 دام النباتات فى التنسيقاستخ 33146
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 تنسيق الزىور والتنسيق الداخمى بالنباتات 33143
 -- 3 3 3 3 تداول وتخزين الزىور ونباتات الزينة 33141
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 تربية الزىور ونباتات الزينة 33145
 -- 3 3 3 3 البيوتكنولوجى فى مجال الزىور ونباتات الزينةو زراعة األنسجة  33147

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 بقالمتطلب السا

 33143 3 3 3 3 تنسيق المدن والقرى 33134
 33343 3 3 3 3 تصنيف الزىور نباتات الزينةو تقسيم  33133
 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطمب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *

 )فصل دراسى أول( (3من جدول)
 
 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلنتا  النباتى {( : المقررات اإلختٌارٌة 67) جدول

 *تخصص الفاكهة

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 35343 3 3 3 3 فسيولوجيا ما بعد الحصاد 35143
 35343 3 3 3 3 الفاكية محاصيلمنظمات النمو وتطبيقاتيا فى  35143
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 اسم المقـــرر لرقم الكوديا
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

نتاجزراعة و  35143  35343 3 3 3 3 الموالا ا 
  3 3 3 3 فى محاصيل الفاكيةالمقتنات المائية والسمادية  35141

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابق المتطلب

 35343 3 3 3 3 محاصيل الفاكيةلاالنتاج العضوى والمستدام  35145
 -- 3 3 3 3 تكنولوجيا ما بعد الحصاد 35145
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 الزراعات البينية فى محاصيل الفاكية 35146
نتاجة و زراع 35147   3 3 3 3 العنب ا 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 تربية وتحسين محاصيل الفاكية 35148
  3 3 3 3 الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية فى الفاكية 35134
 مجموعة باإلضافة لمقرر متطمب الجامعة )ساعتين معتمدتين( يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل*

 )فصل دراسى أول( (3من جدول)

 
 ( : المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلنتا  النباتى {68) جدول

 *لتخصص محاصٌ

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 38343 3 3 3 3 فسيولوجيا محاصيل الحقل 38133
 38343 3 3 3 3 بيولوجيا ومقاومة الحشائش 38135

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 38343 3 3 3 3 تركيب وتقسيم نباتات محاصيل الحقل 38133
  3 3 3 3 بيئة محاصيل الحقل 38135
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 تقنية جودة الحبوب والبقول الغذائية 38136
 -- 3 3 3 3 انتاج المحاصيل غير التقميدية 38137
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 ةمعتمد

 المتطلب السابق

 38343 3 3 3 3 موضوعات فى تربية المحاصيل الحقمية اليامة 38133
 38343 3 3 3 3 تربية وتحسين محاصيل الحبوب واألعالف  71411
 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 38343 3 3 3 3 راعىانتاج وجودة محاصيل العمف والم 38138
 38343 3 3 3 3 انتاج وتقنية جودة محاصيل االلياف 38134
 

 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطمب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *
 )فصل دراسى أول( (3من جدول)
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 الحٌوانً نتاجبرنامج اإلثانٌاً : 
 

ســــاعة معتمــــدة خــــالل مرحمــــة البكــــالوريوس موزعــــة عمــــي النحــــو  314بدراســــة  الحٌااااوانى رنااااامج اإلنتاااااج لبًيقــــوم الطالــــب الــــدارس
 :يالمبين في الجدول التال

 

 التوجهات التخصٌصة
 علوم أساسٌة

علوم زراعٌة أساسٌة 
 وعامة

علوم زراعٌة 
 تخصصٌة

 اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري

 33 33 8 16 3 38 إنتاج حيواني 

 33 33 8 16 3 38 جنو داإنتاج 

 
 المستوى الثالث مقررات 

 
 (. 41، 69:جدولى) الحٌوانى نتا اإل برنامجواإلختٌارٌة لطالب للمستوي الثالث  اإلجبارٌةالمقررات : (42ادة )م

 

 الحٌوانى{ نتا لطالب المستوي الثالث }برنامج اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 69) جدول

 اسم المقـــرر ديالرقم الكو
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 األسماكورعاية  إنتاج 47345
 48343 3 3 3 3 البيض والتفري  إنتاج 48341
 -- 3 3 3 3 عالف الحيوان والدواجنأمحاصيل  38335
 -- 3 3 3 3 حصاءاإلأسس  33343

 تخصصى -تدريب ميدانى 34388
 -- 3 5 - 3 ( الحيوانى نتاجفى مجال اإل  )

 

 *الحٌوانى{ نتا المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث }برنامج اإل( : 41جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 إدارة مزارع الدواجن 48348
 48343 3 3 3 3 نتجات الدواجنجودة م 48334

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 35343 3 3 3 3 تقنية حفظ األغذية بالتبريد والتجميد والتجفيف 35343
 35343 3 3 3 3 األغذية الحيوانية والسمكية والداجنةتقنية  35343

 ساعات معتمدة( من كل مجموعة 3يار مقرر واحد فقط )يقوم الطالب بإخت *
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 الحٌوانى نتا الحٌوانى تخصص اإل نتا واإلختٌارٌة لطالب للمستوي الثالث برامج اإل اإلجبارٌةالمقررات : (41ادة )م

 (. 44، 46)جدول:
 

 الحٌوانى { نتا لطالب المستوي الثالث } برنامج اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 46) جدول
 الحٌوانى نتا خصص اإلت

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 47343 3 3 3 3 فسيولوجيا الحيوان الزراعى 47343
 47343 3 3 3 3 تغذية الحيوان الزراعى 47343

 47343 3 3 3 3 تربية حيوانات المزرعة 47341

 

 الحٌوانى{ نتا اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج اإل المقررات( : 44) جدول

 *حٌوانى إنتا تخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 47343 3 3 3 3 االيض وتغذية الحيوانات المزرعة 47347

 47343 3 3 3 3 كيمياء وتغذية الحيوان 47348

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 47343 3 3 3 3  األقممة والنمو والتطورفسيولوجيا  47334

 47343 3 3 3 3 وسوائل الجسم فى الحيوانات المزرعية الدمفسيولوجيا  47331

 دة ( من كل مجموعةساعات معتم 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )  *

 
 الدواجن إنتا الحٌوانى تخصص  نتا واإلختٌارٌة لطالب للمستوي الثالث برامج اإل اإلجبارٌةالمقررات : (44ادة )م

 (. 42، 43)جدول:
 الحٌوانى { نتا لطالب المستوي الثالث } برنامج اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 43) جدول

 دواجن إنتا تخصص 

 مقـــرراسم ال الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 وراثة الصفات فى الدواجن 48343
 48343 3 3 3 3 كيمياء تغذية الدواجن 48343
 48343 3 3 3 3 فسيولوجيا الدواجن 48343
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 الحٌوانى { نتا المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج اإل( : 42جدول )

 * دواجن إنتا تخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 ميات دجاج المحم والتسمينأمزارع  48345
 48343 3 3 3 3 المحم إنتاج 48345

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 بيض المائدة إنتاج 48346
 48343 3 3 3 3 البيض نتاجالتربية إل  48347

 ساعات معتمدة ( 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة)  *

 
 

 المستوى الرابع مقررات 
 

 (. 41، 45)جدول:الحٌوانى  نتا برامج اإل الرابعواإلختٌارٌة لطالب للمستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (44ادة )م
 

 الحٌوانى{ نتا لطالب المستوي الرابع }برنامج اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 45) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 لحيوانى والداجنىا نتاجالتقنية الحيوية وتطبيقاتيا فى مجال اإل  33143
 - 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 - 3 5 - 3 مشروع التخرج 34143
 34334 3 -- 3 3 ) كتابة عممية(لغة انجميزية  34134

 

 *الحٌوانى{ نتا المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع }برنامج اإل( : 41) جدول

 قـــرراسم الم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 الحيوانى والداجنى نتاجاإل مزارع ميكنة  45155
 -- 3 3 3 3 الحيوانى والداجنى نتاجمبانى اإل  45156

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 الحيوانى والسمكى والداجنى نتاجاإل  قتصادإ 43143
 -- 3 3 3 3 دراسات الجدوى لممشروعات الزراعية 43137
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 حيوان المبن إنتاج 47131
 -- 3 3 3 3 والماعز األغنام إنتاج 47135

 ساعات معتمدة ( 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة)  *

 
حٌوانى  إنتا الحٌوانى  تخصص  نتا برامج اإل الرابعواإلختٌارٌة لطالب للمستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (44ادة )م

 (. 48، 47)جدول:
 

 الحٌوانى { نتا اإل لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلجبارٌةالمقررات ( : 47جدول )
 الحٌوانى نتا تخصص اإل

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 47343 3 3 3 3 تكوين العالئق وتغذية الحيوان 47143
 47343 3 3 3 3 ار المبنر دالتناسل وا  فسيولوجيا  47143
 47343 3 3 3 3 صحة الحيوان الزراعى 47138

 

 الحٌوانى{ نتا المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج اإل( : 48) جدول

 *حٌوانى إنتا تخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 47343 3 3 3 3 حيوان المبن  رعاية 47135
 47343 3 3 3 3 ئا والقطعياتوالذبا إنتاج المحوم 47136

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 وراثة حيوانات المزرعة 47141
 34343 3 3 3 3 التقنيات الحديثة فى تربية حيوانات المزرعة 47136

 

االضافة الى مقرر متطمب جامعة بعات معتمدة( من كل مجموعة سا 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
 )فصل دراسى أول(( 3))ساعتين معتمدتين ( من جدول 
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 دواجن إنتا الحٌوانى  تخصص  نتا واإلختٌارٌة لطالب للمستوي الرابع برامج اإل اإلجبارٌةالمقررات : (27مادة )

 (.31، 49)جدول:
  

 الحٌوانى { نتا لطالب المستوي الرابع } برنامج اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 49) جدول
 دواجن إنتا تخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 التحسين الوراثى فى الدواجن 48143
 48343 3 3 3 3 نتاجفسيولوجيا البيئة واإل  48143
 48343 3 3 3 3 صحة الدواجنأمراض و  48133

 

 الحٌوانى { نتا المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج اإل( : 31) جدول

 *دواجن إنتا تخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3  المزارع والمشاريع الداجنة 48145
 48343 3 3 3 3 الثانوية واالرانبطيور ال 48145

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 وتكوين األعالف اإلضافات غير الغذائية 48143
 48343 3 3 3 3 مواد العمف غير التقميدية 48141

 

االضافة الى مقرر متطمب جامعة بساعات معتمدة( من كل مجموعة  3ر واحد فقط )يقوم الطالب بإختيار مقر  *
 )فصل دراسى أول( (3))ساعتين معتمدتين ( من جدول 
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 غذٌةبرنامج علوم األ: ثالثاً 
 

ــــدارس ــــب ال ــــوم الطال ــــي النحــــو  314بدراســــة  علااااوم األغذٌااااة لبرنااااامج ًيق ــــالوريوس موزعــــة عم ــــة البك ــــدة خــــالل مرحم ســــاعة معتم
 :يين في الجدول التالالمب

 

 التوجهات التخصصٌة
 علوم أساسٌة

علوم زراعٌة أساسٌة 
 وعامة

علوم زراعٌة 
 تخصصٌة

 اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري

 33 33 8 16 3 38 تقنية االلبان

 33 33 8 16 3 38 صناعات غذائية

 
 المستوى الثالث مقررات 

 (. 36)جدول: علوم األغذٌةبرامج  الثالثلطالب للمستوي  رٌةاإلجباالمقررات : (28مادة )
 

 العامة لطالب المستوي الثالث }برنامج علوم األغذٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 36جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 3 3 األلبانسالمة األغذية و  33353
 35343 3 3 3 3 األلبانالخواص الحسية والطبيعية لأغذية و  33353
 -- 3 3 3 3 اإلحصاء وتصميم التجارب 38335
 34343 3 3 3 3 التفنية الحيوية فى مجال األغذية واللبان 33353

 تخصصى تدريب ميدانى 34388
 -- 3 5 - 3 (فى مجال عموم األغذية )

 
، 34:ى)جدول األلبانعلوم األغذٌة تخصص تقنٌة برامج  الثالثلمستوي واإلختٌارٌة لطالب ا ةاإلجبارٌات المقرر: (29مادة )

33.) 
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج علوم األغذٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 34جدول )
 األلبانتخصص تقنٌة 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابق المتطلب

 45343 3 3 3 3 المتخمرة األلبانتقنية المبن السائل و  45343
 45343 3 3 3 3 األلبانميكروبيولوجيا  45343
 45343 3 3 3 3 كيمياء المبن ومنتجاتو 45346
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 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج علوم األغذٌة{( : 33جدول )

 * األلبانتخصص تقنٌة 

 اسم المقـــرر م الكوديالرق
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

نتاجإفراز و  45343  45343 3 3 3 3 المبن ا 
 -- 3 3 3 3 السموم الميكروبية والمموثات البيئية في المبن ومنتجاتو 45341

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 لمتطلب السابقا

 45343 3 3 3 3 المكثفة والمجففة األلبانتقنية  45345
 -- 3 3 3 3 تصنيع المنتجات المبنية المختمفة 45345

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 الصناعات الزراعية إقتصاد 43336
 -- 3 3 3 3 لطبيعية لممواد الغذائيةالخواص ا 45153

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 الزراعىىندسة عمميات التصنيع  45355
 -- 3 3 3 3 فى الصناعات الغذائية نتاجآالت ومعدات خطوط اإل  45356

ًالطالبًبإختيارًمقررًوا *  ساعاتًمعتمدة(ًمفًكؿًمجموعة.6ًحدًفقطً)يقـو
 
 

 علوم األغذٌة تخصص صناعات غذائٌةبرامج  الثالثلمستوي واإلختٌارٌة لطالب ا اإلجبارٌةات المقرر: (51مادة )

 (. 35، 32:ى)جدول

 لطالب المستوي الثالث } برنامج علوم األغذٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 32) جدول
 تخصص صناعات غذائٌة

 اسم المقـــرر م الكوديالرق
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 35343 3 3 3 3 تقنية حفظ األغذية بالتبريد والتجميد والتجفيف 35343
 35343 3 3 3 3 كيمياء أغذية 35345
 35343 3 3 3 3 تحميل األغذية 35346
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 توي الثالث } برنامج علوم األغذٌة{المقررات اإلختٌارٌة لطالب المس( : 35جدول )

 *تخصص صناعات غذائٌة

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 35343 3 3 3 3 ومنتجاتيا األسماكتقنية المحوم و  35343
 35343 3 3 3 3 تقنية الحبوب ومنتجاتيا 35341
 

 ـرراسم المقــ الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 35343 3 3 3 3 الكيمياء الحيوى )تطبيقى( 35347
 35343 3 - 3 3 كيمياء حيوية البروتينات والكربوىيدرات والميبيدات 35334
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 الصناعات الزراعية إقتصاد 43336
 -- 3 3 3 3 ىندسة عمميات التصنيع الزراعى 45355
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 36343 3 3 3 3 متقدمةكيمياء عضوية  36334
 36343 3 3 3 3 متقدمة كيمياء تحميمية 36134

 

 

 المستوى الرابعمقررات 
 

 (. 37، 31)جدول:علوم األغذٌة برامج  الرابعلمستوي واإلختٌارٌة لطالب ا اإلجبارٌةات المقرر: (56مادة )

 العامة لطالب المستوي الرابع }برنامج علوم األغذٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 31جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 األلبانو  مراقبة جودة األغذية 33153
 - 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 - 3 5 - 3 مشروع التخرج 34143
 34334 3 -- 3 3 )كتابة عممية(لغة انجميزية  34134

 
 نامج علوم األغذٌة{المقررات االختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } بر( : 37) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 -- 3 3 األلبانالقواعد الصحية فى مصانع األغذية و  33153

 -- 3 -- 3 3 األلبانالمواصفات القياسية وقوانين وتشريعات األغذية و  33153
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 قـــرراسم الم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 تقنية النواتج الثانوية والمخمفات فى االغذية واأللبان 33155

 -- 3 3 3 3 تعبئة وتغميف االغذية واأللبان 33156

 
، 38:ى)جدول  األلبانألغذٌة تخصص تقنٌة واإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع برامج علوم ا اإلجبارٌةالمقررات : (54مادة )

39 .) 
 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 38) جدول
 األلبانتخصص تقنٌة 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 45343 3 5 3 3 تقنية الجبن 45143
 45343 3 3 3 3 التحميل الكيماوى لمبن ومنتجاتة 45145

 

 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذٌة{( : 39) جدول
 األلبانتخصص تقنٌة 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 45343 3 3 3 3 جات المبنيةالمنتجات الدىنية والمثمو  45143
 -- 3 3 3 3 مضافات األغذية فى الصناعات المبنية 45141

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 دراسات الجدوى لممشروعات الزراعية 43137

 36343 3 3 3 3 كيمياء تحميمية متقدمة 36134

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 45343 3 3 3 3 أللبان ومنتجاتياتطبيقات ميكروبيولوجيا ا 45143

 45343 3 3 3 3 الجبن المعامل 45145

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 ابقالمتطلب الس

 45343 3 3 3 3 المنتجات المبنية الوظيفية 45146

 45343 3 3 3 3 نواتج المبن الثانوية 45147

لمقرر متطمب الجامعة  باإلضافةساعات معتمدة( من كل مجموعة  3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*
 )فصل دراسى أول(( 3))ساعتين معتمدتين( من جدول 
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تخصص صناعات غذائٌة واإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع برامج علوم األغذٌة  اإلجبارٌة المقررات: (53مادة )

 .( 26، 21:ى)جدول
 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 21جدول )
 تخصص صناعات غذائٌة

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 دةمعتم

 المتطلب السابق

 35343 3 - 3 3 تغذية االنسان 35143
 35343 3 3 3 3 األغذية ميكروبيولوجيا 35143
 -- 3 3 3 3 تفنية حفظ األغذية بالحرارة والطرق غير التقميدية 35146

 

 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذٌة{( : 26) جدول
 ٌةتخصص صناعات غذائ

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 35343 3 - 3 3 تقنية السكر ومتنجاتو 35145
 35343 3 5 3 3 فى مجال عموم وتقنية األغذية التطورات الحديثة 35186

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 ةمعتمد

 المتطلب السابق

 31343 3 3 3 3 خواص الغرويات 31347

 35343 3 3 3 3 ما بعد الحصادفسيولوجيا  35143

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 - 3 3 تقنية الزيوت والدىون ومنتجاتيا 35147
 -- 3 3 3 3 التخمرات الصناعية 35134

لمقرر متطمب الجامعة )ساعتين  باإلضافةساعات معتمدة( من كل مجموعة  3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*
 فصل دراسى أول(( )3)معتمدتين( من جدول 
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 لنباتبرنامج وقاٌة ا : رابعاً 
 

ـــدارس البكـــالوريوس موزعـــة عمـــي النحـــو المبـــين ســـاعة معتمـــدة خـــالل مرحمـــة  314بدراســـة  وقاٌاااة النباااات لبرناااامج ًيقـــوم الطالـــب ال
 :يفي الجدول التال

 

 

 التوجهات التخصصٌة
 علوم أساسٌة

علوم زراعٌة أساسٌة 
 وعامة

علوم زراعٌة 
 تخصصٌة

 اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري

 33 33 8 16 3 38 أمراض نبات

 33 33 8 16 3 38 حشرات إقتصادية

 33 33 8 16 3 38 دات بيكيمياء وتقنية الم

 

 
 المستوى الثالث مقررات 

 
 (. 24)جدول: وقاٌة النباتبرامج  الثالثلطالب المستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (52مادة )

 

 العامة لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاٌة النبات { اإلجبارٌةالمقررات ( : 24جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً ظرين
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 أمراض النبات )عام( 46343
 33343 3 3 3 3 يةقتصاداإلعمم الحشرات  33343

 -- 3 3 3 3 اإلحصاء وتصميم التجارب 38335

 -- 3 3 3 3 مبيدات اآلفات )عام( 36345

34388 
 تخصصى – تدريب ميدانى

 ( فى مجال وقاية النبات )
3 - 5 3 -- 

 

 أمراض النباتتخصص  وقاٌة النبات برنامج الثالثلطالب المستوي  واإلختٌارٌة اإلجبارٌةالمقررات : (55مادة )

 (. 22،  23:ى)جدول
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاٌة النبات { اإلجبارٌةالمقررات ( :23جدول )
 تخصص أمراض  النبات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 

 لدراسىا
 تطبٌقً نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 طرق دراسة أمراض النبات 46343

 -- 3 3 3 3 أمراض  النبات الفيروسية 46341

 -- 3 3 3 3 أمراض النبات البكتيرية 46345
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 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاٌة النبات {( :22جدول )

 *اض  النباتتخصص أمر

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 تقسيم فطريات 46333
 -- 3 3 3 3 فسيولوجيا الفطريات 46333

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 يا النباتفسيولوج 46346
 -- 3 3 3 3 ستخدامياوا  النافعة الدقيقة  الحية الكائنات 46331

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 )عمم وظائف األعضاء( فسيولوجيا الحشرات 33343
 33343 3 3 3 3 لنباتالحشرات الناقمة ألمراض ا 33333

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 إنتاج نباتات الزينة اإلقتصادية والتصديرية 33345
 34343 3 3 3 3 تربية النبات 38335
 مجموعة. ساعات معتمدة( من كل 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 
ٌة إقتصادتخصص حشرات  وقاٌة النبات برنامج الثالثلطالب المستوي  واإلختٌارٌة اإلجبارٌةالمقررات : (51مادة )

 (. 21،  25)جدول:
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاٌة النبات { اإلجبارٌةالمقررات ( :25جدول )
 ٌةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
صل الف

 الدراسى
 تطبٌقً نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 0 0 3 ) عمم وظائف األعضاء( فسيولوجيا حشرات 33343
 33343 3 0 0 3 (عمم الشكل الظاىرى أساسياتمورفولوجيا الحشرات ) 33343
 -- 3 0 0 3 )أكارولوجى( اتعمم األكاروس 33345
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 طالب المستوي الثالث } برنامج وقاٌة النبات{المقررات اإلختٌارٌة ل( :21) جدول

 *ٌةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 الحشرات النافعة 33341
 33343 3 3 3 3 تربية ديدان الحرير 33345
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 عمم سموك الحشرات 33347
 33343 3 3 3 3 الحشرات الناقمة ألمراض  النبات 33333

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 ولوجى(عمم الطفميات الحيوانية )باراسي 33333
 33343 3 3 3 3 عمم األجنة الحيوانية 33331

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 لممبيدات الحيوىالتقييم  36331
 -- 3 3 3 3 عمم السموم 36133

  

 ساعات معتمدة( من كل مجموعة. 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 

 كٌمٌاء وتقنٌة المبٌدات تخصص  وقاٌة النبات برنامج الثالثلطالب المستوي  واإلختٌارٌة اإلجبارٌةالمقررات : (57مادة )

 (. 28،  27)جدول:
 لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاٌة النبات { اإلجبارٌةالمقررات ( :27جدول )

 ٌدات  تخصص كٌمٌاء وتقنٌة المب

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 36343 3 3 3 3 تحميل المبيدات 36343
 36343 3 3 3 3 كيمياء مبيدات الحشرات 36343
 36343 3 3 3 3 كيمياء مبيدات الفطريات 36343

 
 الثالث } برنامج وقاٌة النبات{ المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي( :28) جدول

 *  تخصص كٌمٌاء وتقنٌة المبٌدات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 كيمياء مبيدات النيماتودا 36341
 -- 3 3 3 3 كيمياء مبيدات األكاروسات 36347
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 رراسم المقـــ الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 التقييم الحيوى لممبيدات 36345
 -- 3 3 3 3 مكافحة آفات المنتجات المخزونة 36348

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 الطبية والعطرية وتداول النباتات إنتاج 33341
 36343 3 3 3 3 كيمياء عضوية متقدمة 36334

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 حشرات ) عمم وظائف األعضاء(الفسيولوجيا  33343
 -- 3 3 3 3 عمم األكاروس )أكارولوجى( 33345
 ساعات معتمدة( من كل مجموعة. 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 

 
 المستوى الرابعمقررات  

 
 (. 29)جدول: وقاٌة النباتبرامج  الرابعلطالب المستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (58مادة )

  

 {العامة لطالب المستوي الرابع }برنامج وقاٌة النبات  اإلجبارٌةالمقررات ( :29جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 - 3 5 - 3 مشروع التخرج 34143
 34343 3 3 3 3 فى مجال وقاية النبات وتطبيقاتيا حيويةالتقنية ال 31145
 34334 3 -- 3 3 قاية النباتو مجال تخصصية فى  –لغة انجميزية  34134

 
تخصص أمراض النبات   وقاٌة النبات برنامج الرابعلطالب المستوي واإلختٌارٌى   اإلجبارٌةالمقررات : (59مادة )

 (. 56، 51:ى)جدول
 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاٌة النبات { اإلجبارٌةالمقررات ( :51ل )جدو
 تخصص أمراض  النبات

 اسم المقـــرر الكوديالرقم 
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 النبات الفطرية أمراض  46143
 46343 3 3 3 3 النبات النيماتودية أمراض  46147
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 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاٌة النبات {( :56جدول )

 * لنباتتخصص أمراض  ا

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 العالقة بين المسبب المرضى والعائل 46143
 46343 3 3 3 3 النباتيةمراض تشخيص األ 46143

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 متطلب السابقال

 46343 3 3 3 3 نباتالتشريا  46146
 46343 3 3 3 3 نباتالتقسيم  46133

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 36343 3 3 3 3 كيمياء مبيدات الفطريات 36343
 -- 3 3 3 3 عمم السموم 36143

 

 لمقـــرراسم ا الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 طفيميةأمراض  النبات غير ال 46148
 -- 3 3 3 3 ألمراض النباتيةاالتكشف الوبائى والتنبؤ بحدوث  46135

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 البذور أمراض  46145
 46343 3 3 3 3 ما بعد الحصاد والتسويق والتصدير أمراض 46136

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 التجاريةوالمزارع المشاتل والصوب  33345
 -- 3 3 3 3 طبيقات()أساسيات وت جويةارصاد  31333
 ساعة معتمدة( 3ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 ()فصل دراسى أول (3)من جدول

 



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الوريوس مرحلة البكالئحة 

38 

 

ٌة إقتصادتخصص حشرات   وقاٌة النبات برنامج الرابعلطالب المستوي واالختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (11مادة )

 (. 53، 54)جدول:
 لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاٌة النبات { اإلجبارٌةالمقررات ( :54) جدول

 ٌةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 عمم تقسيم الحشرات 33143
 33343 3 3 3 3 تربية نحل العسل 33145

 

 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاٌة النبات{( :53جدول )

 * ٌةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 بيئة الحشراتعمم  33143
 -- 3 3 3 3 الحشرات الطبية والبيطرية 33148

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 بيولوجيا الخمية 34343

 -- 3 3 3 3 آالت مقاومة األفات 45154

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 أساسيات وتطبيقات(أرصاد جوية ) 31333

 3 3 3 3 الزراعة العضوية 31143
31341&
31345 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 فسيولوجيا النبات 46346
 46343 3 3 3 3 أمراض النباتات النيماتودية 46147

 

 سم المقـــررا الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 حيائيةالمكافحة األ 33141
 -- 3 3 3 3 النانوتكنولوجى فى مجال الحشرات 33146

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 اآلفات المنزلية 33143

 -- 3 3 3 3 أساسيات الحيوان الزراعى اإلقتصادى 33136
 ساعة معتمدة(  3ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 )فصل دراسى أول(( 3)من جدول
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المبٌدات وتقنٌة تخصص كٌمٌاء   وقاٌة النباتمج برا الرابعلطالب المستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (16مادة )

 .( 55، 52)جدول:
 لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاٌة النبات { اإلجبارٌةالمقررات ( :52جدول )

   تخصص كٌمٌاء وتقنٌة المبٌدات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 السموم عمم 36143
 -- 3 3 3 3 كيمياء مبيدات الحشائش 36143

 

 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاٌة النبات{( :55جدول )

 *  تخصص كٌمٌاء وتقنٌة المبٌدات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 ييز المبيداتتج 36143
 -- 3 3 3 3 كيمياء المنتجات الطبيعية 36141

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 36343 3 3 3 3 كيمياء تحميمية متقدمة 36134
 36343 3 3 3 3 كيمياء التحميل الكمى المتقدم 36133

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 31343 3 3 3 3 خواص الغرويات 31347
 -- 3 3 3 3 أرصاد جوية )أساسيات وتطبيقات( 31333

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 فسيولوجيا النبات 46346
 46343 3 3 3 3  العالقة بين المسبب المرضى والعائل 46143

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 36343 3 3 3 3 كيمياء عضوية تطبيقية 36145
 36343 3 3 3 3 خواص التفاعالت العضوية 36147

 

 م المقـــرراس الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 36343 3 3 3 3 تطبيقية طبيعيةكيمياء  36146
 36343 3 3 3 3 أسس قياس سرعة التفاعالت الكيميائية 36148

 ( ساعة معتمدة 3ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 ( )فصل دراسى أول(3من جدول)
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  اعٌةمج التقنٌة الحٌوٌة الزر برنا:  خامساً 
 

 
ـــدارس ـــوم الطالـــب ال ـــالوريوس موزعـــة عمـــي  314بدراســـة  التقنٌاااة الحٌوٌاااة الزراعٌاااة لبرناااامج ًيق ـــدة خـــالل مرحمـــة البك ســـاعة معتم

 :يالنحو المبين في الجدول التال
 

 

 علوم أساسٌة
علوم زراعٌة أساسٌة 

 وعامة

علوم زراعٌة 
 تخصصٌة

 اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري

38 3 16 33 33 37 

 
 

 المستوى الثالث مقررات 
 

 .( 51 )جدول: الزراعٌة التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌةبرامج  الثالث لطالب المستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (14مادة )
 

 {الزراعٌة ب المستوي الثالث }برنامج التقنٌة الحٌوٌةالعامة لطال اإلجبارٌةالمقررات ( :51جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 حياء الدقيقةالتقنية الحيوية لأ 35343
 34343 3 3 3 3 تربية النبات 38335

 45343 3 3 3 3 إحصاء بيولوجى 34333

  3 3 3 3 كيمياء األحماض النووية 35348
  3 3 3 3 وراثة العشائر 34333

34388 
 تخصصى تدريب ميدانى 

 (فى مجال التقنية الحيوية)
3 -- 5 3 -- 

 
 .( 58، 57 :ى)جدول التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌة برنامج الثالث لطالب المستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (13مادة )
 

 {الزراعٌةلطالب المستوي الثالث } برنامج التقنٌة الحٌوٌة  اإلجبارٌةالمقررات ( :57) جدول
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 بيولوجيا الخمية 34343
 34343 3 3 3 3 التكنيك الوراثى 34343
 34343 3 3 3 3 خمويةوراثة  34345
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 * { الزراعٌة المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج التقنٌة الحٌوٌة( :58جدول )
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 وراثة االنسان والمجتمع 34341
 34343 3 3 3 3 الوراثة الكمية 34346

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 الوراثة والتمثيل الغذائى 34333
 34343 3 3 3 3 األصول الوراثية والطفرات 34335

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 لب السابقالمتط

 -- 3 3 3 3  أمراض نبات)عام( 46343

 46343 3 3 3 3 فسيولوجيا النبات 46346

 

 ساعات معتمدة( من كل مجموعة. 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 

 المستوى الرابعمقررات 

 .( 59 )جدول: التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌةبرامج  الرابع لطالب المستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (12مادة )
  

 {الزراعٌة التقنٌة الحٌوٌةالعامة لطالب المستوي الرابع } برنامج  اإلجبارٌةالمقررات ( :59جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 34343 3 3 3 3 الوراثة الجزيئية 34141
 34343 3 3 3 3 االنزيمات 35335
 34343 3 3 3 3 اليندسة الوراثية 34143
 - 3 5 - 3 مشروع التخرج 34143
 34334 3 -- 3 3 )كتابة عممية(لغة انجميزية  34134

 

 .(11 )جدول: التقنٌة الحٌوٌة الزراعٌةبرامج  الرابع لطالب المستوي اإلختٌارٌة المقررات : (15مادة )
 

 { الزراعٌة المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج التقنٌة الحٌوٌة( :11) جدول 

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 تنظيم التعبير الجينى 34145
 34343 3 3 3 3 وراثة الكائنات الدقيقة 34131
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 45343 3 3 3 3 ميكروبيولوجيا األلبان 45343
 -- 3 3 3 3 التحسين الوراثى فى حيوانات المزرعة 47147

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 لب السابقالمتط

 34343 3 3 3 3 المعموماتية الحيوية وتحميل الجينوم 34133
 34343 3 3 3 3 الوراثة المناعية 34133

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 البيولوجيا الجزيئية 34134
 -- 3 3 3 3 الجينومكس 34135

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 34343 3 3 3 3 وتطبيقاتيا الزراعيةالتقنية الحيوية  35145
نتاج الطاقةفى حماية البيئة و التقنية الحيوية  35133  34343 3 3 3 3 ا 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 بٌقًتط نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 35343 3 3 3 3 والميبدات والكربوىيدرات كيمياء حيوية البروتينات 35334
 -- 3 3 3 3 كيمياء المنتجات الطبيعية 36141
 لمقرر متطمب الجامعة  باإلضافةساعات معتمدة( من كل مجموعة  3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*

 )فصل دراسى أول( 3( من جدول )ساعتين معتمدتين
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 راعٌةٌة واإلجتماعٌة الزقتصادبرنامج العلوم اإل:  سادساً 
 

 
ـــدارس ـــب ال ـــالوريوس  314بدراســـة  العلاااوم اإلقتصاااادٌة واإلجتماعٌاااة الزراعٌاااةلبرناااامج ًيقـــوم الطال ـــة البك ســـاعة معتمـــدة خـــالل مرحم

 :يموزعة عمي النحو المبين في الجدول التال
 

 

 صٌةالتوجهات التخص
 علوم أساسٌة

علوم زراعٌة أساسٌة 
 وعامة

علوم زراعٌة 
 تخصصٌة

 اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري

 33 35 8 11 3 38 إرشاد زراعى

 33 35 8 11 3 38 إقتصاد زراعى

 33 35 8 11 3 38 إقتصاد منزلى

 33 35 8 11 3 38 مجتمع ريفى

 
 المستوى الثالث مقررات 

 

 :ى)جدول ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌةقتصادالعلوم اإلبرامج  الثالثلطالب المستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (11مادة )

16 ،14). 
 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصاد} برنامج العلوم اإل  لطالب المستوي الثالث اإلجبارٌةالمقررات ( : 16جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 ىرشادى الزراعسيكولوجية التعميم اإل  43343

 41343 3 3 3 3 إدارة شئون األسرة 41343

 37343 3 3 3 3 تنمية المجتمعات الريفية والمستحدثة 37345

34388 
 تخصصي تدريب ميدانى 

 (جتماعية الزراعيةية واإلقتصادمجال العموم اإل )فى
3 - 5 3 -- 

 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصاد} برنامج العلوم اإل  المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث( :14جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 شادى الزراعىر التعميم اإل  موضوعات مختارة فى مجال 43387

دارة قتصادموضوعات مختارة فى اإل 43387  -- 3 3 3 3 عمال الزراعيةاأل وا 

 -- 3 3 3 3 موضوعات مختارة فى إدارة شئون األسرة والمؤسسات 41387

 -- 3 - 3 3 موضوعات مختارة فى التنمية الريفية 37387

 لمتوجة التخصصيتبعًا  عتمدة(ساعات م 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
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ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  اإلجبارٌاااااةالمقاااااررات : (17ماااااادة )

 .(12،  13 :ى)جدولتخصص إرشاد زراعى  الزراعٌة
 

 جتماعٌة الزراعٌة {ٌة واإلقتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجبارٌةالمقررات ( :13) جدول
 تخصص ارشاد زراعً

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 الطرق والمعينات التعميمية االرشادية الزراعية 43343

 43343 3 3 3 3 البرامج والمشروعات االرشادية الزراعية 43343

 43343 3 3 3 3 كبارتعميم ال 43341

 -- 3 3 3 3 ماشية المبن والمحم إنتاج 47343

 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادالمقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( : 12جدول )

 * تخصص ارشاد زراعً

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 لب السابقالمتط

 43343 3 3 3 3 التدريب فى العمل االرشادى الزراعى 43345

 43343 3 3 3 3 نشر وتبنى المبتكرات الزراعية 43347

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 الصحافة الزراعية 43346

 43343 3 3 3 3 جيا المعمومات فى االرشاد الزراعيتطبيقات تكنولو  43334

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 إدارة مزارع الدواجن 48348

 33343 3 3 3 3 اآلفات الحشرية ونحل العسل 33334
 ساعات معتمدة( من كل مجموعة. 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 
ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  اإلجبارٌاااااةالمقاااااررات : (18ماااااادة )

 .(11،  15 :ى)جدولتخصص إرشاد زراعى  الزراعٌة
 جتماعٌة الزراعٌة {ٌة واإلقتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 15) جدول

 عًزرا  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 إدارة االعمال الزراعية 43334
 -- 3 3 3 3 ىقتصادحصاء اإلاإل 43333
 3 3 3 3 التسويق الزراعى 43333

43343 &
43343 

 31343 3 3 3 3 األراضىوتحسين  استصالح 31348
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 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادالمقررات االختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( : 11جدول )
 زراعً  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 يعات والضرائب الزراعيةالقوانين والتشر  43335

 3 3 3 3 سعار الزراعيةتحميل األ 43333
43343  &
43343 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 يةقتصادالموارد اإل 43331

دارة الموارد البشرية الزراعية 43335  -- 3 3 3 3 تخطيط وا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 إدارة مزارع الدواجن 48348
 33343 3 3 3 3 اآلفات الحشرية ونحل العسل 33334

ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادإلالعلاااااوم ابااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  اإلجبارٌاااااةالمقاااااررات : (19ماااااادة )

 .(18،  17 :ى)جدولمنزلى  إقتصادتخصص  الزراعٌة
  

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 17) جدول
 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 لمتطلب السابقا

 41343 3 3 3 3 األمومة والطفولة رعاية   41343
 41343 3 3 3 3 التصميم الداخمى لممساكن 41343

 41343 3 3 3 3 تغذية االنسان 41341

 -- 3 3 3 3 اإلحصاء وتصميم التجارب 38335
 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {تصادقالمقررات االختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( : 18جدول )
 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 41343 3 3 3 3 األلياف والمنسوجات والعناية بيا 41345
 41343 3 3 3 3 أقمشة المفروشات المنزلية 41346

 

 اسم المقـــرر الكودي      
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 41343 3 3 3 3 واستقرار األسرة اإلرشاد االقتصادى المنزلى 41347
 41343 3 3 3 3 برامج االرشاد الصحى والغذائى والبيئى  41348
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 ابقالمتطلب الس

 45343 3 3 3 3 تصنيع المنتجات المبنية  45345  
 35343 3 3 3 3 الخواص الحسية والطبيعية لأغذية واأللبان 33353

 
ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  اإلجبارٌاااااةالمقاااااررات : (71ماااااادة )

 .(71،  19 :ى)جدول مجتمع رٌفىتخصص  الزراعٌة
  

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 19) جدول
 تخصص مجتمع رٌفى

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 37343 3 3 3 3 جتماعية الريفيةالمؤسسات األ 37343
 37343 3 3 3 3 جتماعية المعاصرةالنظريات األ 37343
 37343 3 3 3 3 طرق البحث االجتماعى 37343
 -- 3 3 3 3 ماشية المبن والمحم إنتاج 47343

 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادالمقررات االختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( :71جدول )
 تخصص مجتمع رٌفى

 اسم المقـــرر كوديالرقم ال
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 37343 3 3 3 3 التحميل الديموجرافى لممجتمع الريفى 37341
 37343 3 3 3 3 نقل ونشر المبتكرات الجديدة 37346
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 قالمتطلب الساب

 37343 3 3 3 3 اعداد القادة واالداريين الريفيين 37345

 37343 3 - 3 3 الريفية والمشروعات الصغيرة ستثماريةالمبادرات اإل 37334

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 48343 3 3 3 3 إدارة مزارع الدواجن 48348
 33343 3 3 3 3 اآلفات  الحشرية ونحل العسل 33334
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 المستوى الرابعمقررات 

 

 :ى)جدول ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌةقتصادالعلوم اإلبرامج  الرابعلطالب المستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (76مادة )

76  ،74). 
 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادبرنامج العلوم اإل }  العامة لطالب المستوي الرابع اإلجبارٌةالمقررات ( : 76) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 دراسات الجدوى لممشروعات الزراعية 43137
 - 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 - 3 5 - 3 مشروع التخرج 34143
 34334 3 -- 3 3 )كتابة عممية(لغة انجميزية  34134

 

 *ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادالمقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 74جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 رشادى الزراعىاإل العمل القيادة فى  43133
 -- 3 3 3 3 يةاإللكترونوالتجارة التسويق  43145

 -- 3 3 3 3 مشاكل سوء التغذية العالمية 41143

 37343 3 - 3 3 جتماعىالتغير اإل ديناميات 37147

 ( من خارج  3يختار الطالب مقرر واحد فقط )التوجة التخصصيساعات معتمدة 

ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  اإلجبارٌاااااةت المقاااااررا: (74ماااااادة )

 .(72،  73 :ى)جدول تخصص ارشاد زراعى الزراعٌة
 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادلطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 73جدول )

 تخصص ارشاد زراعً

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 حصاء االجتماعىاأل 43143
 43343 3 3 3 3 رشادى الزراعىإدارة العمل اإل  43143

 

 عٌة {ٌة واإلجتماعٌة الزراقتصادالمقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 72) جدول

 * تخصص ارشاد زراعً

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 تنمية الموارد البشرية الريفية 43141
 43343 3 3 3 3 االرشاد الزراعى والتنمية الريفية 43145

 



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الوريوس مرحلة البكالئحة 

48 

 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً ظرين
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 العالقة بين المسبب المرضى والعائل 46143

 33343 3 3 3 3  يةاآلفات المنزل 33143
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 ب الريفىاالرشاد الزراعى وقضايا المرأة والشبا 43146
 43343 3 3 3 3 المناىج االرشادية الزراعية 43147

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 ميارات العرض وااللقاء المفظى 43134
 43343 3 3 3 3 إدارة الجودة الشاممة فى العمل االرشادى الزراعى 43133

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 مبيدات اآلفات )عام( 36345

 -- 3 3 3 3 محاصيل اعالف الحيوان والدواجن 38335

( 3)ساعة معتمدة( من جدول 3امعة )ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر ج 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
 )فصل دراسى أول(

 
ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  اإلجبارٌاااااةالمقاااااررات : (73ماااااادة )

 .(71،  75 :ى)جدول زراعى إقتصادتخصص  الزراعٌة
 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادعلوم اإللطالب المستوي الرابع } برنامج ال اإلجبارٌةالمقررات (: 75جدول )
 زراعً  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 3 3 3 3 ية الزراعيةقتصادوالتنمية اإل السياسة 43134
43343  &
43343 

 3 3 3 3 التمويل واالئتمان الزراعى 43135
43333  &
43343 
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 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادالمقررات االختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 71جدول )
 زراعً  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 يقتصادتاري  الفكر اإل 43143

 3 3 3 3 يإقتصادتحميل  43133

43343  &
43333  &
43333 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 47343 3 3 3 3 تكوين العالئق وتغذية الحيوان 47143

نتاجزراعة و  35143  35343 3 3 3 3 الموالا ا 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 والمائية الموارد األرضية الزراعية إقتصاد 43141
 43343 3 3 3 3 التعاون الزراعي 43131
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 3 3 3 3 المحاسبة الزراعية 43135
43334  &
43333 

دارة سالسل االمداد 43131  -- 3 3 3 3 الموجستيات وا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 الخشبية والغابات األشجارتنمية واستثمار  43347
 45343 3 - 3 3 ألغذية وااللبانالمواصفات القياسية وقوانين وتشريعات ا 33153

 ساعة معتمدة(  3ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 (( )فصل دراسى أول3من جدول)
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ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  اإلجبارٌاااااةالمقاااااررات : (72ماااااادة )

 .(78،  77 :ى)جدول منزلى إقتصادتخصص  راعٌةالز
 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادلطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل اإلجبارٌةالمقررات (: 77) جدول

 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 41343 3 3 3 3 المالبستنقيذ تصميم و تقنيات  41143
 41343 3 3 3 3 المنزلى قتصادطرق تدريس اإل 41141

 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادالمقررات االختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل(: 78جدول )
 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 قًتطبٌ نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 تنسيق األثاث بالمسكن 41145
 -- 3 3 3 3 اإلسكان والمرافق الخدمية 41146

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 استخدامات النباتات الطبية والعطرية ومكوناتيا الفعالة 33145

 38343 3 3 3 3 وتقنية جودة محاصيل األلياف إنتاج 38134

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 41343 3 3 3 3 ةوطيي وتقييم األغذيإعداد  41148

 41343 3 3 3 3 التغذية العالجية 41133

 

 قـــرراسم الم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 41343 3 3 3 3 الرعاية الصحية واإلجتماعية ألفراد األسرة 41133

 41343 3 3 3 3 العالقات األسرية وتوجيو وتنشئة األبناء 41131

 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 ب السابقالمتطل

 48343 3 3 3 3 إدارة مزارع الدواجن 48348

 -- 3 3 3 3 مشروعات نحل العسل واألىمية الطبية لمنتجاتو 33131

 ساعة معتمدة(  3ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 ( )فصل دراسى أول(3من جدول)
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ٌة واإلجتماعٌاااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختٌارٌاااااة  إلجبارٌاااااةاالمقاااااررات : (75ماااااادة )

 .(81،  79 :ى)جدول مجتمع رٌفىتخصص  الزراعٌة
 

 ٌة واإلجتماعٌة الزراعٌة {قتصادلطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل اإلجبارٌةالمقررات ( : 79) جدول
 تخصص مجتمع رٌفى

 المقـــرر اسم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 37343 3 3 3 3 جتماعية والبيئية الريفيةتحميل المشاكل اإل 37143
 37343 3 3 3 3 جتماعى وتطبيقاتواالحصاء اإل 37143

 

 ة واإلجتماعٌة الزراعٌة {ٌقتصادالمقررات االختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 81جدول )
 تخصص مجتمع رٌفى

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 37343 3 3 3 3 المنظمات االجتماعية الريفية 37145
 37343 3 3 3 3 األسرة الريفية 37148
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 بٌقًتط نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 33343 3 3 3 3 تصميم وتنسيق الحدائق 33143

 33343 3 3 3 3 اآلفات  المنزلية  33143

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 37343 3 - 3 3 جتماعى الريفىاإل والبنيانالثقافة  37134

 37345 3 3 3 3 المستدامة معوقات التنمية الريفية 37133

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 37343 3 - 3 3 جتماعية الريفيةالسياسة اإل 37145

 37343 3 - 3 3 الحوكمة والتنمية الريفية 37146

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
صل الف

 الدراسى
 تطبٌقً نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 ةمشروعات نحل العسل واألىمية الطبية لمنتجات 33131

 3 - 3 3 تداول وتخزين وتسويق األغذية واأللبان 33151
45343 
35343 

( 3ساعة معتمدة( من جدول) 3ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
 )فصل دراسى أول(
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 لمٌاهوا األراضىبرنامج : سابعاً 
 
 

ســــاعة معتمــــدة خــــالل مرحمــــة البكــــالوريوس موزعــــة عمــــي النحــــو  314بدراســــة  األراضااااى والمٌاااااه لبرنااااامج ًيقــــوم الطالــــب الــــدارس
 :يالمبين في الجدول التال

 

 

 التوجهات التخصصٌة
 علوم أساسٌة

ٌة علوم زراعٌة أساس
 وعامة

علوم زراعٌة 
 تخصصٌة

 اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري اختٌاري اجباري

 37 33 33 16 3 38 األراضى والمياه

 
 

 المستوى الثالث مقررات 
 

،  86 :ى)جاااادول برنااااامج األراضااااى والمٌاااااه الثالااااثلطااااالب المسااااتوي اإلجبارٌااااة واإلختٌارٌااااة المقااااررات : (71مااااادة )

84). 

  
 مقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الثالث }برنامج األراضى والمٌاه{( : ال86جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 31343 3 3 3 3 نشوء وتقسيم األراضي 31343
 31343 3 - 3 3 الكيمياء البيئية لأراضي 31343

 31343 3 3 3 3 تغذية النبات 31345

 -- 3 3 3 3 نظم المعمومات الجغرافية  31345

 -- 3 3 3 3 اإلحصاء وتصميم التجارب 38335

 31343 3 3 3 3 الفيزياء البيئية لأراضي 31343

 31343 3 3 3 3 الميكروبيولوجيا البيئية لأراضي 31341

34388 
 تخصصى – تدريب ميدانى

 ( فى مجال األراضى والمياه)
3 - 5 3 -- 
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 ( المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } برنامج األراضى والمٌاه {84) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 31343 3 - 3 3 استصالح وتحسين األراضى 31348
 31343 3 3 3 3 صخور ومعادن 31334
 -- 3 3 3 3 ة )أساسيات وتطبيقات(أرصاد جوي 31333

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 أساسيات اإلستشعار عن بعد 31346
 31343 3 3 3 3 خواص الغرويات 31347
 31343 3 3 3 3 حصر وتقييم األراضى 31333

 

 ــرراسم المقـ الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 43343 3 3 3 3 إقتصاد الموارد األرضية الزراعية والمائية  43141
 - 3 3 3 3 والمساحة ةاليندسة الزراعي 45358

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 46343 3 3 3 3 ولوجيا النباتفسي 46346
 36343 3 3 3 3 تطبيقية طبيعيةكيمياء  36146

 ساعات معتمدة( من كل مجموعة. 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
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 مقررات  المستوى الرابع
 

 .(82،  83 :ى)جدول برنامج األراضى والمٌاه الثالثلطالب المستوي اإلجبارٌة واإلختٌارٌة المقررات : (77مادة )

 
 (: المقررات اإلجبارٌة لطالب المستوي الرابع }برنامج األراضى والمٌاه {83جدول )  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 31343 3 5 -- 3 التحميالت المعممية لأراضي والمياه والنبات واألسمدة 31143
 31343 3   3 ي والصرف الزراعيالر  31141
 31343 3 - 3 3 إدارة الموارد المائية  31147

 - 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 34144
 31343 3 3 3 3 خصوبة األراضي 31143

 3 3 3 3 الزراعة العضوية 31143
31341&
31345 

 - 3 5 - 3 مشروع التخرج 34143
 34334 3 -- 3 3 ()كتابة عمميةلغة انجميزية  34134

 
 

 (: المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج األراضى والمٌاه {82) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 31341 3 3 3 3 إدارة المخمفات الزراعية 31145
 -- 3 3 3 3 ىيدرولوجيا المياه الجوفية 31148

 31345 3 - 3 3 الزراعات الممحية 31134

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 دراسات الجدوى لممشروعات الزراعية 43137
 -- 3 3 3 3 استصالح األراضيومعدات  آالت 45155

 

 راسم المقـــر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 األسمدة والتسميد 31145
 31343 3 3 3 3 تموث األراضي والمياه ومعالجتيا 31146

 31343 3 3 3 3 جودة المياة لمزراعة 31133
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 تطلب السابقالم

 -- 3 - 3 3 ري وتسميد المحاصيل 31133
 -- 3 - 3 3 تقييم األثر البيئي لممشروعات الزراعية 31133

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 المتطور نظم الرى 45157
 33343 3 3 3 3 زراعات الخضر المحمية 33343
 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطمب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *

  )فصل دراسى أول( (3من جدول)



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الوريوس مرحلة البكالئحة 

56 

 

 

 الباب الرابع
 المقررات الدراسٌة 

 الهندسة الزراعٌة برامج ل
 

تمدة خالل مرحمة البكالوريوس موزعة عمي النحو المبين في ساعة مع 314بدراسة  لبرنامج الهندسة الزراعٌة  يقوم الطالب الدارس
  الجدول التالي:

 
 األوللمستوي ا

    .(81،  85 :ى)جدول برنامج الهندسة الزراعٌة األول لطالب المستوي  اإلجبارٌةالمقررات : (78مادة )

 للمستوي األول لطالب برنامج الهندسة الزراعٌة اإلجبارٌةالمقررات ( : 85جدول )
 )الفصل الدراسً األول( 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 3 3 الجبر والتفاضل 45343
 - 3 3 3 (3فيزياء ) 45341
 - 3 3 3 (3رسم ىندسي ) 45333
 - 3 3 3  أسس البرمجة 45335
 - 3 3 3 مقدمة في اليندسة الزراعية 45333
 - 3 3 3 الطبيعيةو الكيمياء العضوية  أساسيات 36341
 - 3 3 3 عمم المجتمع الريفي أساسيات 37343
 - - - 3 *حقوق اإلنسان *34344

 تعلن النتٌجة ناجح أو راسب *
 

 للمستوي األول لطالب برنامج الهندسة الزراعٌة اإلجبارٌةالمقررات ( : 81) جدول
 )الفصل الدراسً الثانً( 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 3 3 اليندسة التحميمية والتكامل 45343

 - 3 3 3 (3فيزياء) 45345

 - 3 3 3 اإلستاتيكا والديناميكا 45347

 - 3 3 3 (3رسم ىندسي ) 45333

 - 3 1 3 نتاجىندسة اإل  45331

 - 3 3 3 وفسيولوجيا النبات أساسيات 46341

 - 3 - 3 عام –لغة إنجميزية  34334
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 لمستوي الثانـًا
 

 (.91، 89، 88، 87 :جداول) ج الهندسة الزراعٌةبرنام الثانى لطالب المستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (79مادة )
 

 للمستوي الثانً لطالب برنامج الهندسة الزراعٌة  اإلجبارٌةالمقررات ( : 87جدول )
 )الفصل الدراسً األول(

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 45343 3 3 3 نظرية الدوال أساسيات 45343
 45343 3 3 3 اليندسة الكيربائية مبادئ  45333
 45347 3 3 3 نظرية اإلنشاءات وتحميل االجيادات 45335
 - 3 3 3 عمم األراضي أساسيات 31343
 - 3 3 3 المحاصيل إنتاج أساسيات 38333

 
 للمستوي الثانً لطالب برنامج الهندسة الزراعٌة  ختٌارٌة اإل( : المقررات 88جدول )

 ول()الفصل الدراسً األ
  

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 3 3 أساسيات عمم الغابات 43343
 - 3 3 3 إنتاج البساتين أساسيات 33343

 

 

 للمستوي الثانً لطالب برنامج الهندسة الزراعٌة اإلجبارٌةالمقررات ( : 89) جدول
 )الفصل الدراسً الثانً(

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري المقرر اسم
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 3 3 الزراعي قتصادواإل قتصادمبادئ اإل 43343

 - 3 3 3 المعادالت التفاضمية والتكاممية 45341

ختبار 45335  - 3 3 3 المواد وتقنيات النانو خواص وا 

 45345 3 3 3 انتقال الحرارة 45337

33343 
سمكي الحيواني وال نتاجاإل  أساسيات

 والداجني
3 3 3 

- 

 
 للمستوي الثانً لطالب برنامج الهندسة الزراعٌة  ختٌارٌة اإل( : المقررات 91جدول )

 (الثانى)الفصل الدراسً 
  

الرقم 
 الكودي

 تطبٌقً نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 3 3 مبادئ اليندسة اإللكترونية وتطبيقاتيا 45333
 - 3 3 3  مات الجغرافيةنظم المعمو  31345
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 المستوى الثالث 
 

 .(94،  96 :ى)جدول برنامج الهندسة الزراعٌة الثالث لطالب المستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (81مادة )

  
 لطالب المستوي الثالث }برنامج الهندسة الزراعٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 96جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 الديناميكا الحرارية 45333

 -- 3 3 3 3 آالت اإلحتراق الداخمى 45333

 -- 3 3 3 3 ميكانيكا الموانع 45333

 -- 3 3 3 3 رسم الماكينات 45331

 -- 3 3 3 3 نظرية اآلالت 45335

 -- 3 3 3 3 )أ( تصميم اآلالت 45336

 -- 3 3 3 3 المساحة المستوية 45333

 45343 3 3 3 3 اليندسىاإلحصاء  45333

 -- 3 3 3 3 ىيدروليكا المضخات والقنوات المكشوفة 45333

34388 
 تخصصى – تدريب ميدانى

 (فى اليندسة الزراعية )
3 - 5 3 -- 

 

 نامج الهندسة الزراعٌة {المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الثالث } بر( : 94) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 تطبيقات فى اليندسة الكيربية 45337

 -- 3 3 3 3 خرسانة مسمحة 45338

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابقالمتطلب 

 -- 3 3 3 3 والتحكماسس القياس  45335
 -- 3 3 3 3 (ب) تصميم االالت 45336

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 الطاقة المتجددة فى الزراعة 45331
 -- 3 3 3 3 نظم التحكم الييدروليكى 45337
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 وى الرابعالمست
 

 .(92،  93 :ى)جدول برنامج الهندسة الزراعٌة الرابع لطالب المستوي واإلختٌارٌة  اإلجبارٌةالمقررات : (86مادة )

  
 

 لطالب المستوي الرابع }برنامج الهندسة الزراعٌة{ اإلجبارٌةالمقررات ( : 93جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 - 3 3 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 45144
 45333 3 3 3 3 ىندسة الجرارات والقوى الزراعية 45133

 45333 3 3 3 3 ىندسة تصنيع المنتجات الزراعية 45133
 -- 3 3 3 3 ىندسة المنشآت الزراعية  45133
 45333 3 3 3 3 تخطيط وتصميم نظم الري 45131
 -- 3 5 - 3 مشروع التخرج 45143

 45336 3 3 3 3 )أ( ىندسة اآلالت الزراعية 45133
 -- 3 3 3 3 صيانة وتشغيل المعدات الزراعية 45133

 34334 3 -- 3 3 )كتابة عممية(لغة انجميزية  34134

 

 المقررات اإلختٌارٌة لطالب المستوي الرابع } برنامج الهندسة الزراعٌة {( :  92) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 3 3 ىندسة النظم الحيوية 45135

 -- 3 3 3 3 فى اإلنتاج الزراعى ترشيد واستيالك الطاقة 45136

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 ابقالمتطلب الس

 -- 3 3 3 3 ىندسة اآلالت الزراعية )ب( 45133

 -- 3 3 3 3 ىندسة معدات استصالح األراضي 45131

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 45337 3 3 3 3 ىندسة حفظ األغذية بالمعاممة الحرارية 45135
 45333 3 3 3 3 ىن الغذاء بخفض المحتوى الرطوبىندسة حفظ وتخزي 45136
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 45337 3 3 3 3 ىندسة البيوت المحمية 45138
 -- 3 3 3 3 االسس اليندسية لالستزراع السمكى 45133

 
 

 لمقـــرراسم ا الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبٌقً نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 45331 3 3 3 3 ىندسة الري والصرف الزراعي 45133
 45331 3 3 3 3 نظم ري الحدائق والمسطحات الخضراء 45131

 (3)ن( من جدوللمقرر متطمب الجامعة )ساعتين معتمدتي باإلضافةمن كل مجموعة م الطالب بإختيار مقرر واحد فقط يقو *
 )فصل دراسى أول(
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 الباب الخامس
 المقررات الدراسٌة بالبرامج المختلفةمحتوٌات 

 
 

 زراعًقسم التعلٌم اإلرشادي ال( 13)
 

 االتصال اإلرشادي الزراعً  13213

دوارهًالتنمويػة،ًالػنظـًنشأةًوتطورًاإلرشادًالزراعي،ًماىيةًومبادئًوأىداؼًالتعميـًاإلرشػاديًالزراعػي،ًمجػالتًالعمػؿًاإلرشػاديًوأ
والتنظيماتًاإلرشاديةًالزراعية،ًتدريبًالكوادرًاإلرشادية،ًالتصاؿًالفعاؿًفيًالعمؿًاإلرشادي،ًطرؽًووسائؿًالتصاؿًاإلرشادي،ً
نشػػػرًوتبنػػػىًالمبتكػػػراتًالزراعيػػػة،ًالقيػػػادةًودورىػػػاًفػػػيًالتصػػػاؿًاإلرشػػػادي،ًأساسػػػياتًتخطػػػيطًوتقيػػػيـًالبػػػرامجًاإلرشػػػاديةًالزراعيػػػة،ً

ًتطبيقاتًعمميةًفيًموضوعاتًالمقرر.ً
  الطرق والمعٌنات التعلٌمٌة اإلرشادٌة الزراعٌة 13113

ماىيػػػةًالطػػػرؽًوالمعينػػػاتًاإلرشػػػادية،ًدورىػػػاًفػػػيًعمميتػػػيًالتعمػػػيـًوالػػػتعمـ،ًتصػػػنيؼًالطػػػرؽًوالمعينػػػاتًاإلرشػػػادية،ًاألسػػػسًالنفسػػػيةً
ية،ًمزايػاًومحػدداتًاسػتخداـًالطػرؽًوالمعينػاتًاإلرشػادية،ًالتخطػيطًوالجتماعيةًوالتصاليةًفيًاسػتخداـًالطػرؽًوالمعينػاتًاإلرشػاد

ًتكنولوجيػػػاًالتعمػػػيـًاإلرشػػػادي،ًالتعمػػػيـًعػػػفًبعػػػد،ًأمثمػػػوًفػػػيًطػػػرؽًالتعمػػػيـً لختيػػػارًواسػػػتخداـًالطػػػرؽًوالمعينػػػاتًاإلرشػػػادية،ًمفيػػػـو
ًتًالمقرر.ًاإلرشاديًاإللكتروني،ًإنتاجًالمعيناتًالتعميميةًاإلرشادية،ًتطبيقاتًعمميةًفيًموضوعا

   البرامج والمشروعات اإلرشادٌة الزراعٌة  13112

ًالبرامجًاإلرشادية،ًماىيةًوأساسياتًتخطيطًالبرامجًاإلرشادية،ًدراسةًتفصيميةًلخطواتًتخطيطًوتنفيذًالبرامجًاإلرشػاديةًفػيً مفيـو
يديةًلممشروعاتًاإلرشادية،ًأساليبًتخطيطًوتنفيذًمختمؼًالمجالتًالزراعيةًوالقتصاديةًالمنزليةًوالشبابيةًالريفية،ًالدراساتًالتمي

ًوتقويـًالمشروعاتًاإلرشادية.ً
    سٌكولوجٌة التعلٌم اإلرشادي الزراعً 13111

تعريػػؼًوأنػػواعًوخصػػائصًالسػػموؾًاإلنسػػاني،ًمراحػػؿًتوييػػرًالسػػموؾًودورًاإلرشػػادًالزراعػػيًفػػيًكػػؿًمرحمػػة،ًالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػيً
ًلتجاىػػػػاتًواإلدراؾًوالتكيؼًوالشخصيةًوالمقاييسًالنفسيةًوتطبيقاتًذلؾًفيًالعمؿًاإلرشادي.ًالسموؾًاإلنساني،ًالدوافعًوا

     تعلٌم الكبار 13114

ًتعميـًالكبارًوفمسػفتو،ًاألسػسًالنفسػيةًوالجتماعيػةًلتعمػيـًالكبػار،ًنظريػاتًالتعمػيـًوالػتعمـ،ًتخطػيطًوتنفيػذًوتقيػيـًبػرامجًتعمػيـً مفيـو
ًتًالمحميةًوالعالميةًفيًمجاؿًتعميـًالكبار.الكبار،ًبعضًالخبرا

    التدرٌب فً العمل اإلرشادي الزراعً 13114

ًالتػػػدريب،ًالتػػػدريبًوالتعمػػػيـ،ًأىميػػػةًالتػػػدريب،ًعناصػػػرًالنظػػػاـًالتػػػدريبي،ًأنػػػواعًالتػػػدريبًوطرقػػػو،ًطػػػرؽًتقػػػديرًالحتياجػػػاتًً مفيػػػـو
اإلرشػاديًفػيًمصػر،ًتطبيقػاتًعمميػةًفػيًتخطػيطًالبػرامجًالتدريبيػةًفػيًًالتدريبية،ًتخطيطًوتنفيػذًوتقػويـًالبػرامجًالتدريبيػة،ًالتػدريب

ًمجاؿًاإلرشادًالزراعي.
    المعارض والمتاحف اإلرشادٌة الزراعٌة  13114

ًالمعػػرضًوالمتحػػؼًالزراعػػي،ًأنػػواعًالمعػارضًوالمتػػاحؼًالزراعيػػة،ًاألسػػسًالنظريػػةًوالعمميػةًفػػيًإقامػػةًالمعػػارضًوالمتػػاحؼً مفيػـو
تًتخطػػيطًوتنفيػػذًالمعػػارضًوالمتػػاحؼًالزراعيػػة،ًالسػػتخداماتًالتدريبيػػةًوالتعميميػػةًوالبحثيػػةًلممعػػارضًوالمتػػاحؼًالزراعيػػة،ًخطػػوا

ً    الزراعية.
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   الصحافة الزراعٌة  13111

ًالصػػػحافةًوالصػػػحافةًالزراعيػػػة،ًأىميػػػةًالصػػػحافةًالزراعيػػػة،ًاإلعػػػ ـًوالػػػرأيًالعػػػاـًوالصػػػحافةًالزراعيػػػة،ًعناصػػػرًالتصػػػاؿًً مفيػػػـو
صػػػحفي،ًالمػػػادةًالصػػػحفيةًوتحريرىػػػا،ًفػػػفًاإلخػػػراجًالصػػػحفي،ًاإلعػػػ فًالزراعػػػي،ًنمػػػاذجًلػػػبعضًالدراسػػػاتًاإلرشػػػاديةًفػػػيًمجػػػاؿًال

ًالصحافةًالزراعية.
     نشر وتبنى المبتكرات الزراعٌة 13111

عمػىًنشػرًوتبنػىًالمبتكػراتًًماىيةًالنشرًوالتبني،ًالعناصػرًالرئيسػيةًفػيًعمميتػيًنشػرًوتبنػىًالمبتكػراتًالزراعيػة،ًالعوامػؿًالمػ ثرةً
ًالزراعية،ًنماذجًلمدراساتًالمعنيةًبنشرًوتبنىًالمبتكراتًالزراعية،ًتطبيقاتًعمميةًحوؿًعمميتيًنشرًوتبنىًالمبتكراتًالزراعية.

     التصوٌر الزراعً  13110

ا،ًاألفػ ـًوأنواعيػا،ًمبػادئًالتصػويرًماىيةًالتصويرًالزراعيًوأىميتوًفػيًالتعمػيـًاإلرشػادي،ًدراسػةًتفصػيميةًللػةًالتصػويرًوأنواعيػ
ًوطباعةًالصورة،ًخصائصًالصورةًاإلرشاديةًالجيدةًومصادرىا،ًقراءةًالصورة،ًتطبيقاتًعمميةًفيًموضوعاتًالمقرر.

 تطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات فً اإلرشاد الزراعً  13131

مفػػػػاىيـًوالمصػػػػطمحات،ًمجػػػػالتًاسػػػػتخداـًتكنولوجيػػػػاًالتصػػػػاؿًاإلرشػػػػاديًالزراعػػػػيًوتكنولوجيػػػػاًالمعمومػػػػات،ًخمفيػػػػةًتاريخيػػػػة:ًالً
التصالتًوالمعمومػاتًبصػفوًعامػوًوفػىًمجػاؿًالعمػؿًاإلرشػاديًعمػىًوجػوًالخصػوص،ًمحػدداتًاسػتخداـًتكنولوجيػاًالتصػالتً

كنولوجيػػػػاًوالمعمومػػػػات،ًتطبيقػػػػاتًميدانيػػػػةًلتكنولوجيػػػػاًالتصػػػػاؿًوالمعمومػػػػات:ًالػػػػتعمـًاللكترونػػػػيًفػػػػيًالػػػػنظـًاإلرشػػػػادية،ًاسػػػػتخداـًت
المعموماتًفيًتقديرًالموقؼًورصدًالمشروعات،ًاستعدادًالكوادرًاإلرشاديةًلسػتخداـًتكنولوجيػاًالمعمومػات،ًتقيػيـًأدواتًالتصػاؿً
والمعموماتًفيًاإلرشادًالزراعػي،ًإنجػازًبحػوثًاإلرشػادًالزراعػيًمػفًخػ ؿًشػبكةًالمعمومػات،ًاسػتعراضًبعػضًالنمػاذجًوالخبػراتً

ًنولوجياًالمعمومات.الرائدةًفيًمجاؿًتك
 موضوعات مختارة فً مجال التعلٌم اإلرشادي الزراعً 13101

ربطًمداخؿًالتعميـًاإلرشػاديًالزراعػيًبنتػائجًالبحػوثًفػيًمختمػؼًالمجػالتًالتكنولوجيػةًالزراعيػةًوالقتصػاديةًوالجتماعيػةًالبيئيػةً
ًوالسيكولوجية.ًً

 اإلحصاء االجتماعً 13413

ًاإلحصاءًالجتمػاعي وتطبيقاتيػاًفػيًاإلرشػادًالزراعػي،ًأنػواعًالبيانػاتًومصػادرىاًوأسػاليبًوطػرؽًجمعيػا،ًمسػتوياتًالقيػاسًًمفيـو
فػػػيًاإلحصػػػاء،ًالتوزيعػػػاتًالتكراريػػػة،ًالعػػػرضًالبيػػػاني،ًتحميػػػؿًالبيانػػػاتًذاتًالمتويػػػرًالواحػػػدً)النزعػػػةًالمركزيػػػةًوالتشػػػتتًوالتفػػػرط ً

ًواللتواء(،ًتحميؿًالبياناتًذاتًالمتويريف.
    دارة العمل اإلرشادي الزراعًإ 13412

ًاإلدارةًوأىميتيػػػاًووظائفيػػػاًفػػػيًالعمػػػؿًاإلرشػػػادي،ًالعناصػػػرًالرئيسػػػيةًلػػػتدارةً)التخطػػػيط،ًالتنظػػػيـ،ًالتوجيػػػو،ًالرقابػػػة(،ًإدارةًً مفيػػػـو
ًالتنظيـًاإلرشاديًالزراعيًالمصري،ًنماذجًلبعضًالدراساتًالمعنيةًبإدارةًالتنظيماتًاإلرشادية.

    وارد البشرٌة الرٌفٌةتنمٌة الم 13414

ًوأبعػادًتنميػةًالمػواردًالبشػرية،ًدورًالتعمػيـًاإلرشػاديًفػيًتنميػةًالمػواردًالبشػرية،ًطػرؽًووسػائؿًالتنميػةً ماىيةًالمواردًالبشرية،ًمفيـو
ًالبشرية،ًإستراتيجيةًتنميةًالمواردًالبشريةًفيًمصر،ًتطبيقاتًفيًتنميةًالمواردًالبشريةًالزراعية.

    الزراعً والتنمٌة الرٌفٌة اإلرشاد  13414

ًاإلرشاديًلمتنميةًالريفيػة،ًمػداخؿًاإلرشػادًالزراعػيًفػيًالتنميػةًالريفيػة،ًدورًاإلرشػادًالزراعػيًفػىًالتنميػةًالريفيػةًالمتواصػمةً المفيـو
ًومحفزاتوًومعوقاتو،ًتطبيقاتًعمميةً)دراسةًحالت(ًحوؿًاإلرشادًالزراعيًكمدخؿًلمتنميةًالريفية.
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 ت اإلرشاد الزراعً فً الدول النامٌةمشكال13414

السياسةًواإلستراتيجية،ًاألىداؼ،ًإدراؾًالدورًاإلرشادي،ًنطاؽًالعمؿًاإلرشػادي،ًالسػندًالتشػريعي،ًاإلرشػادًالخػاصًوالخصخصػة،ً
البحػػػوثًالرصػػدًوالتقػػويـ،ًالييكػػؿًالتنظيمػػيًاإلرشػػػادي،ًالييكميػػةًاإلداريػػة،ًالوظػػائؼ،ًأطػػرًومليػػػاتًع قػػاتًالجيػػازًمػػعًم سسػػاتً

والتعمػػػيـًوالتػػػدريبًالزراعػػػيًوالخػػػدماتًالريفيػػػة،ًبرمجػػػةًالعمػػػؿًاإلرشػػػادي،ًالعػػػامميفًفػػػيًمجػػػاؿًاإلرشػػػادًالزراعػػػي،ًالمػػػواردًالبشػػػرية،ً
ًالمسترشدوفًالزراعيوف،ًاستدامةًالعمؿًاإلرشادي،ًاستقرارًالتنظيـًوالتحديثًوالمعاصرة.

 ًاإلرشاد الزراعً وقضاٌا المرأة والشباب الرٌف 13411 

ًماىيةًالمرأةًالريفيةًوالشبابًالريفي،ًالوضعًالراىفًلممرأةًوالشبابًالريفي،ًأىـًمشك تًالمرأةًوالشبابًالريفي،ًدورًالمرأةًوالشباب
الريفػػيًفػػيًاإلنتػػػاجًالزراعػػيًواإلنتػػاجًالحيػػػوانيًوالػػداجنىًوالحفػػاظًعمػػػىًالمػػواردًالطبيعيػػةًوالقتصػػػاديةًوالبشػػرية،ًنمػػاذجًلمدراسػػػاتً

ًفيًمجاؿًالمرأةًوالشبابًالريفي.ًاإلرشادية
    المناهج اإلرشادٌة الزراعٌة 13411

ًالمػنيجًاإلرشػادي،ًتصػنيؼًالمنػاىجًاإلرشػادية،ًمػنيجًاإلرشػػادًالزراعػيًالعػاـ،ًمػنيجًالسػمع،ًمػنيجًنظػاـًالتػدريبًوالزيػػارات،ً مفيػـو
يػػػػةًالبحثيػػػػةًاإلرشػػػػادية،ًالمنػػػػاىجًاإلرشػػػػاديةًمػػػػنيجًالم سسػػػػاتًالتعميميػػػػة،ًمػػػػنيجًالمشػػػػاركة،ًمػػػػنيجًالمشػػػػروع،ًمػػػػنيجًالػػػػنظـًالمزرع

ًالمستخدمةًفيًمصر،ًتطبيقاتًعمميةًحوؿًمعاييرًتوظيؼًالمناىجًاإلرشادية.
 اإلرشاد الزراعً والقضاٌا السكانٌة والبٌئٌة 13410

يًمصػػر،ًممخػػصًمفػػاىيـًسػػكانيةًأساسػػيو،ًالمشػػكمةًالسػػكانيةًومػػردوداتًالسػػيطرةًعمػػىًالنمػػوًالسػػكاني،ًأبعػػادًالمشػػكمةًالسػػكانيةًفػػ
السياسةًالقوميةًلمسكاف،ًالمبادئ،ًاألىداؼ،ًأساليبًتحقيؽًاألىػداؼ،ًالم شػراتًالسػكانيةًالموجيػةًلمعمػؿًاإلرشػادي،ًمفػاىيـًبيئيػوً

لتمػوثًريفيةًأساسية،ًالبيئةًوالنظاـًالبيئي،ًالتنميةًالبيئية،ًالتموثًوالتدىورًالبيئى،ًجودةًوحمايةًالبيئة،ًتقويـًالتأثيرًالبيئي،ًصورًا
ةًالبيئي،ًصورًاستنزاؼًوتدىورًالمواردًالريفيةًالبيئية،ًإدارةًوصػيانةًالمػواردًالبيئيػةًوالريفيػة،ًتشػريعاتًحمايػةًالبيئػةًالريفيػةًوصػيان

ًمواردىا،ًملياتًالعمؿًاإلرشاديًفيًالتعامؿًمعًالقضاياًالسكانيةًوالبيئية.ً
   مهارات العرض واإللقاء اللفظً  13431

ًووسائؿً خراجًوتقديـًالمعموماتًوالبياناتًفيًالعروضًالشفيية،ًضوابطًالتعبيػرًًمفيـو العرضًواإللقاءًالمفظي،ًأساسياتًإعدادًوا 
ًالشفيي،ًدراسةًمشك تًالتعبيرًالشفيي،ًتطبيقاتًعمميةًعمىًالعرضًواإللقاءًالمفظي.

   القٌادة فً العمل اإلرشادي الزراعً  13433

ًالقيادة،ًنظرياتًالقيادةً ًومصادرىا،ًالعوامؿًالمحددةًلمسموؾًالقيادي،ًأنواعًًًًًمفيـو
القػادة،ًأىميػةًالقيػػاداتًالريفيػةًفػػيًالعمػؿًاإلرشػػادي،ًصػفاتًالقائػدًالمحمػػى،ًطػرؽًاكتشػػاؼًواختيػارًوتػػدريبًالقػادةًالمحميػػيف،ًدورًً

ًوظائؼًالقادةًالمحمييف،ًبعضًاألساليبًالتيًيمكفًاستخدامياًفيًتنميةًالقيادة.
 اإلرشاد فً تنمٌة الموارد وتعظٌم اإلنتاجٌة الزراعٌة  أدوار 13432

ًالمواردًالزراعيةًومبرراتًتنميتيا،ًتنميػةًالمػواردًاألرضػيةًالزراعيػةًواإلروائيػةًوالبشػرية،ًالتعامػؿًمػعًالتويػراتًالمناخيػة،ًنشػر ًمفيـو
ًاإلنتاجيػةًالزراعيػةًتقنياتًتنميةًالمواردًالزراعية،ًالمشاكؿًالبارزةًفػيًالريػؼًالمصػريًوانعكاسػاتياًعمػ ىًاإلنتاجيػةًالزراعيػة،ًمفيػـو

ومبػػرراتًتعظيميػػا،ًبعػػضًنمػػاذجًاإلنتاجيػػةًواإلنتاجيػػةًالزراعيػػة،ًطػػرؽًقيػػاسًاإلنتاجيػػةًالزراعيػػة،ًدورًالبحػػثًالعممػػيًفػػيًتعظػػيـً
ًاإلنتاجية،ًمرتقباتًالعمؿًاإلرشاديًالزراعيًفيًتعظيـًاإلنتاجيةًالزراعية.ً

 لة فً العمل اإلرشادي الزراعًإدارة الجودة الشام 13431

ًالجودةًالشاممة:ًمفًحيػثً ًالجودة،ًالتطورًالتاريخيًلمجودة،ًمفيـو مبرراتًدراسةًإدارةًالجودةًالشاممةًفيًالعمؿًاإلرشادي،ًمفيـو
تفاقيػػةًالتركيػزًعمػىًالعميػؿً)متمقػيًالخدمػة(،ًمػػفًحيػثًالتركيػزًعمػىًالعػامميفً)منتجػيًالخدمػػة(،ًمػفًحيػثًالتركيػزًعمػىًالعميػؿً)ا

الخدمػػػة(،ًمبػػػادئًإدارةًالجػػػودةًالشػػػاممة،ًمعػػػاييرًالجػػػودةًًالشػػػاممة،ًنمػػػاذجًإدارةًالجػػػودةًالشػػػاممة،ًتطبيقػػػاتًإدارةًالجػػػودةًفػػػيًالعمػػػؿً
ًاإلرشادي.
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 قسم غابات وتكنولوجٌا األخشاب(14)

 

 أساسٌات علم الغابات 12213

صػػداتًالريػػاحًواألحزمػػةًالبيئيػػةًالخضػػراءًوتأثيراتيػػا،ًدورًاألشػػجارًتقسػػيـًالوابػػات،ًفوائػػدًاألشػػجارًالخشػػبيةًالقتصػػاديةًوالبيئيػػة،ًم
الخشػػبيةًفػػيًمقاومػػةًالتصػػحر،ًزراعػػةًالوابػػاتًعمػػىًميػػاهًالصػػرؼًالصػػحي،ًأسػػسًقياسػػاتًالوابػػاتًواألشػػجار،ًالتركيػػبًالتشػػريحيً

ضًاألخشػػابًالمسػػتوردة،ًوالكيميػػائيًلشخشػػاب،ًاسػػتعمالتًاألخشػػابًوالصػػناعاتًالخشػػبية،ًالتعػػرؼًعمػػىًاألشػػجارًالمحميػػةًوبعػػ
ًالخشبًكمصدرًلمطاقة.

 تركٌب األخشاب وأساسٌات التعرف علٌها 12112

ً.أساسياتًتكويفًاألخشاب،ًتركيبًاألخشابًالصمدةًوالمينة،ًالتعرؼًعمىًاألخشاب،ًالخواصًالكيميائيةًلشخشاب
 وراثة الغابات 12111

يةًفىًاألشجارًالخشػبية،ًأسػسًتحسػيفًاألشػجارًالخشػبية،ًإسػتخداـًطػرؽًأساسياتًوراثةًالواباتًوتطبيقاتيا،ًطرؽًاإلنتخابًوالترب
ًاليندسةًالوراثيةًونقؿًالجيناتًفىًإنتاجًوتحويرًأنواعًمفًاألشجارًالخشبية.

 إدارة المشاتل وزراعة األشجار 12114

نتاجًشػت تًاألشػجارًا لخشػبية،ًطػرؽًزراعػةًاألشػجارًجمعًواستخ صًبذورًاألشجارًالخشبية،ًمعام تًالبذور،ًإدارةًالمشاتؿًوا 
ًالخشبيةًفيًالمناطؽًالمختمفة،ًالزراعاتًالشجريةًالخاصة،ًالعوامؿًالم ثرةًعمىًاختيارًاألنواعًالشجرية.

 تنمٌة وإستثمار األشجار الخشبٌة والغابات 12111

دارةًمجػػػاميعًاألشػػػجارًالخشػػػبية،ًالعًو امػػػؿًالبيئيػػػةًالمػػػ ثرةًعمػػػىًنمػػػوًمقدمػػػةًفػػػىًطػػػرؽًتنميػػػةًاألشػػػجارًالخشػػػبيةًوالوابػػػات،ًتربيػػػةًوا 
ًالمجاميعًالشجرية.

 تجفٌف وإنتاج األخشاب 12131

إنتاجًالخشبًالمنشورًوأسسًعمميةًتدريجًاألخشابًالصمدةًوالمينة،ًاألسسًالفيزيائيةًلمتجفيؼ،ًأساسياتًتجفيؼًاألخشػاب،ًطػرؽً
ً.والشمسىًوالمعجؿ،ًتخزيفًاألخشابًالتجفيؼًالتقميديةًوالحديثة،ًعيوبًالتجفيؼًفيًاألخشاب،ًالتجفيؼًاليوائى

 الخواص المٌكانٌكٌة لؤلخشاب 12413

الكثافػػةًوالثقػػؿًالنػػوعىًلشخشػػابًوع قتيمػػاًبخػػواصًاألخشػػاب،ًع قػػةًاألخشػػابًبالرطوبػػةًوبػػالحرارةًوبالصػػوتًوالضػػوءًوالتحميػػؿً
عمىًخواصًالمقاومةًلشخشاب،ًمقدمةًعفًًالجيدىًلمكمراتًواألعمدةًالخشبية،ًالجيودًاألساسيةًوجيودًالتشويؿ،ًالعوامؿًالم ثرة

ًالخواصًالريولوجيةًلشخشابًواإلختباراتًغيرًالمدمرةًلشخشاب.
 زراعة وتنمٌة األشجار الخشبٌة 12412

إنتػػاجًشػػت تًاألشػػجار،ًزراعػػةًاألشػػجارًفػػيًالمنػػاطؽًالجافػػة،ًرعايػػةًومعاممػػةًالزراعػػاتًالشػػجرية،ًقطػػعًاألشػػجارًوعمميػػاتًتجديػػدً
ًريةالمجموعةًالشج

 حفظ األخشاب 12411

التػػػدىورًالحيػػػويًلشخشػػػاب،ًكيماويػػػاتًحفػػػظًاألخشػػػاب،ًطػػػرؽًحفػػػظًومعاممػػػةًاألخشػػػاب،العوامؿًالمػػػ ثرةًعمػػػىًعمميػػػةًامتصػػػاصً
الكيماويػػات،ًتػػػأثيرًالمعاممػػػةًالكيميائيػػةًعمػػػىًالخػػػواصًالطبيعيػػػةًوعمػػىًاسػػػتعمالتًاألخشػػػاب،ًنظريػػاتًالتحمػػػؿًالحػػػراريًلشخشػػػابً

ًاحتراؽًاألخشاب.وتطبيقاتياًومعوقاتً
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 بٌئة الغابات 12414

ارًبيئةًالوابات،ًالعوامؿًالمناخيةًالمختمفةًوتأثيراتيا،ًتأثيرًالعوامؿًاألرضيةًوالمياهًعمىًنموًالوابة،ًتأثيرًالواباتًومجاميعًاألشج
توىًالعضوىًالدوبالىًألراضػىًعمىًعوامؿًالمناخًوعمىًالتربة،ًتكويفًوتقسيـًأراضىًالوابات،ًالخواصًالكيميائيةًوالفيزيقيةًوالمح

ًالواباتًوأراضىًالمزارعًالشجرية،ًدورًالعناصرًالوذائيةًوالتفاعيؿًبينياًعمىًنموًاألشجارًالخشبية.
 المنتجات غٌر الخشبٌة للغابات 12414

الشػػجيراتًتصػػنيؼًالمنتجػػاتًغيػػرًالخشػػبيةًومصػػادرىاًالطبيعيػػةًفػػىًاألشػػجارًًوً-تعريػػؼًوأىميػػةًالمنتجػػاتًالحرجيػػةًغيػػرًالخشػػبية
عػػػيشًً–انتػػػاجًالعسػػػؿًً-الثمػػػارً-المطػػػاطًالطبيعػػػىً-التانينػػػاتً–الصػػػموغًً–الراتنجػػػاتًً–الزيػػػوتًً-وفػػػىًبيئػػػةًالوابػػػاتًاألرضػػػية

األدارةًً–أسػػػسًوسػػػائؿًاستخ صػػػياًً–مػػػعًتحديػػػدًمصػػػارىاًالنباتيػػػةًوالفوائػػػدًالخػػػرىًً-المستحضػػػراتًالطبيػػػةًوالعطريػػػةً-الوػػػراب
ًونبذةًعفًالصناعاتًالتىًتدخؿًفييا.ًالنباتيةالمستدامةًوالمتكاممةًلممصادرً

 التركٌب فوق الدقٌق لؤلخشاب  12414

التركيبًفوؽًالدقيؽًلشنسجةًالخشبية،ًالطرؽًالمعمميةًلتشري ًاألخشابًواستخداـًالميكروسكوبًالقطبىًواإللكترونى،ًالتركيػبًفػوؽً
ًيموزيةالدقيؽًلمجدارًالخموىًوالتركيبًالمورفولوجىًلمميكروفبرلتًالسم

 فسٌولوجٌا األشجار الخشبٌة 12431

أساسياتًفسيولوجياًاألشجارًالخشبية،ًدورًالعناصرًالوذائيةًفيًنموًاألشجار،ًع قةًالماءًباألشػجارًالخشػبية،ًالعوامػؿًالمناخيػةً
ًواألرضيةًالم ثرةًعمىًالعممياتًالفسيولوجيةًلششجارًالخشبية.

 التصوٌر الجوى للغابات 12433

يرًالجػػوىًوجػػردًالوابػػات،ًأساسػػياتًحصػػرًمسػػاحاتًالوابػػاتًوطػػرؽًالتصػػويرًالجػػوى،ًالقياسػػاتًاألرضػػيةًلششػػجارًمبػػادئًالتصػػًو
ًوالمجاميعًالشجريةًمفًخ ؿًالتصويرًالرأسى،ًمقدمةًعفًاستخداـًالستشعارًعفًبعدًفيًجردًالواباتًواألشجار.

 الموارد الطبٌعٌة: التربة والنبات والماء 12432

لمػػواردًالطبيعيػػةًالتربػػةًوالنبػػاتًوالمػػاءًمػػفًوجػػةًالنظػػرًالبيولوجيػػةًوالقتصػػاديةًوالبيئيػػةًوتصػػنيفاتياًوطػػرؽًحصػػرىاًالتعريػػؼًبػػأىـًا
األنػػواعًالنباتيػػةًًً-المحميػػاتً–التنػػوعًالحيػػوىًً-أىػػـًالمخػػاطرًالتػػىًتيػػددىاً–ادارةًالمػػواردًالطبيعيػػةًالمتجػػددهً-والمتػػاحًمنيػػاًمحميػػا

المكونػػػػاتًاألجتماعيػػػػةًواألقتصػػػػاديةًوالسياسػػػػيةًوأثرىػػػػاًفػػػػىًادارةًوصػػػػيانةًالمػػػػواردًً–اًوحفظيػػػػاًالميػػػػددةًبػػػػاألنقراضًوسػػػػبؿًصػػػػيانتي
دورًاألشػجارًوالشػجيراتًفػىًصػيانةًًً-أثرًالتموثًوالحتباسًالحرارىًعمىًالمػواردًالطبيعيػةًوسػبؿًالحػدًمػفًمخاطرىػاً-الطبيعية

ًواستدامةًًالمواردًالطبيعية.
 لمعاٌنةقٌاسات األشجار ومبادئ ا  12431

قياسًارتفاعًوأقطارًاألشجار،ًتقديرًحجـًاألشجارًوالكتؿ،ًتػدريجًالكتػؿًل سػتعمالتًالمختمفػة،ًقواعػدًالكتمػةًلشخشػابًالمنشػورة،ً
تحميؿًنموًالساؽًالشجرى،ًجداوؿًالحجـًوالوزفًلممحصوؿًوالموقعًلممجاميعًالشجرية،ًمبادئًالمعاينةًلممجاميعًالشػجريةًوالمػزارعً

ًالشجرية.
 تقنٌات صناعات ومنتجات األخشاب 12434

الصناعاتًالخشبيةًفيًمصرًوالعالـ،ًصناعةًاألخشابًالمستديرة،ًصػناعةًالقشػرةًواألب كػاجًواأللػواحًالمركبػة،ًالمواصػؽًالخشػبيةً
والخػػارجىًونظرياتيػػا،ًالمنتجػػاتًالميفيػػةًوالخشػػبًالحبيبػػىًواأللػػواحًالمركبػػة،ًإنتػػاجًلػػبًالػػورؽًوصػػناعةًالػػورؽ،ًالتشػػطيبًالػػداخمىً

ًلشخشاب.
 إدارة الغابات والمراعى 12434

أساسياتًإدارةًالواباتًوالمراعى،ًرعايةًوتنميػةًالمجموعػاتًالشػجرية،ًأنػواعًالمراعػىًوالنباتػاتًالرعويػة،ًتحسػيفًالمراعػىًالطبيعيػةً
دارتيا،ًإدارةًالمراعىًوالحيواناتًفيًالظروؼًالطبيعية.  وا 
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 هالمتجدد تقنٌة واستغالل المواد الخام 12422

دارةًمصػػػػادرىاًالنباتيػػػػةًادارةًمسػػػػتداموًوطػػػػرؽًجمعيػػػػاً التعريػػػػؼًبػػػػأىـًالمػػػػوادًالخػػػػاـًالحرجيػػػػةًالخشػػػػبيةًوغيػػػػرًالخشػػػػبيةًالمتجػػػػددهًوا 
ًعمييا تقنياتًانتاجًاألغذيةًوالمبيػداتًومصػادرًالطاقػةًالحيويػةًواألدويػةًوالعػ ؼًواألسػمدةًً-واستخ صياًوالصناعاتًالتىًتقـو

ًةًوغيرىا.العضويةًوالحيوي
 تخطٌط الغابات 12421

ًتخطػػيطًادارةًالوابػػات تحديػػدًالىػػداؼًمػػفًانشػػاءًالوابػػاتًومتطمبػػاتًالمجتمػػعًواسػػسًحصػػرًالمتػػاحًمػػفًالمػػواردًً-التعريػػؼًبمفيػػـو
ًمراحؿًتخطيطًالواباتًالنتاجيةًوغاباتًالحمايةًالبيئيةًوغيرىاًوتقييـًاداءىا.ً-الطبيعيةًوالمعوقاتًوسبؿًالتومبًعمييا

 النباتات الخشبٌٌة الطبٌة 12424

التعريػػؼًبأىميػػةًوأىػػـًاألنػػواعًالشػػجريةًوالشػػجيريةًالخشػػبيةًالمنتجػػةًلممػػوادًالطبيػػةًوتصػػنيفاتياًالمختمفػػةًومصػػادرىاًالطبيعيػػةًوطػػرؽً
ةًمفًاألشجارًاىـًالمراضًالتىًيتـًمعالجتياًبالموادًالطبيعيةًالمستخمصً–استخ صياًمفًالجزاءًالمختمفةًلمنباتًوتقييـًمثارىاً

ًالنباتيػػةًوسػبؿًالوقايػػةًوالعػػ جًمػػفًمثارىػػاًً–والشػجيراتً ادارةًوتمنيػةًالنباتػػاتًالخشػػبييةًالطبيػػةًالمتكاممػػةًً-النباتػػاتًالسػػامةًالسػػمـو
ًوالمستدامة.

 أمراض وحشرات الغابات واألخشاب  12424

المقطوعػةًومنتجػاتًاألخشػاب،ًحمايػةًومعاممػةًعوامؿًتمؼًوتدىورًاألشػجارًالحيػوًواألخشػاب،ًأمػراضًوحشػراتًاألشػجارًالحيػةًًو
ًاألشجارًواألخشابًضدًاإلصاباتًالمرضيةًوالحشرية،ًمقاومةًأمراضًوحشراتًاألشجارًواألخشاب.

 حصر وتقسٌم التنوع اإلحٌائً فً البٌئة الجافة والصحراوٌة 12424

واباتًالمناطؽًالجافػةًمػفًحيػثًالتركيػبًالنػوعيًلممجموعػةًالتوزيعاتًالرئيسيةًلمواباتًبالعالـًوتنوعياًاإلحيائي،ًالتنوعًاإلحيائيًب
النباتيػػةًوع قتػػوًبالعوامػػؿًالبيئيػػةًوالػػنظـًالجراحيػػةًبالمنػػاطؽًالجافػػة،ًالمنتجػػاتًالخشػػبيةًالممكػػفًالحصػػوؿًعمييػػاًمػػفًالػػنظـًالبيئيػػةً

البيئػيًلششػجارًالخشػبيةًوالوابػاتًفػيًًالمختمفة،ًالمنتجاتًغيرًالخشبيةًالممكفًالحصوؿًعميياًمػفًالػنظـًالبيئيػةًالمختمفػة،ًالػدور
ًالمناطؽًالجافة،ًالتركيباتًالنباتيةًوالحيوانيةًالطبيعيةًالموجودةًبالمناطؽًالجافةًوالمرتبطةًبالوابات.
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 قسم األقتصاد وإدإرة األعمال الزراعٌة( 13)

 

 العام قتصاداالعلم ء يمباد 11313

ًاألساسية القتصػادية،ًنظريػاتًسػموؾًًالػنظـ،ًعمـًالقتصادًوالمشػكمةًالقتصػاديةاألخرى،ًًمقدمةًفيًعمـًالقتصادًوصمتوًبالعمـو
المستيمؾًونظريةًالطمب،ًنظريةًاإلنتاج،ًنظريةًالتكاليؼ،ًنظريةًالعرض،ًتحديدًاألسعارًواإلنتػاجًوالتوزيػعًفػيًظػؿًمختمػؼًأنػواعً

تػػوازفًالػػدخؿًلع قػػاتًالقتصػػاديةًفػػيًالمقتصػػدًالقػػومي،ًنظريػػةًالنقػػودًوالجيػػازًالمصػػرفي،ًااألسػػواؽ،ًالبنيػػافًالقتصػػادىًالقػػومي،ً
ًالقومي.

 ًقتصاد الزراعاال مباديء 11312

فػروعًومجػالتًعمػـًالقتصػادًالزراعػي،ًأىميػةًالقطػاعًالزراعػي،ًالمشػاكؿً(،ًي)المقتصدًالزراعػًيالزراعًيقتصادالكوفًالًتعريؼ
المصػػري،ًالخصػائصًالقتصػػاديةًوغيػػرًالقتصػاديةًلمزراعػػة،ًالمػػواردًًالقتصػاديةًالرئيسػػيةًوالمخػاطرًالتػػيًتواجػػوًالقطػاعًالزراعػػي

،ًالتجػارةًالخارجيػةًالزراعيػة،ًالقتصػادًالمعرفػي.ًالبيئةًوالزراعة،ًالسياسةًالقتصاديةًالزراعية،ًالتنميةًوالنموًالقتصاديالزراعية،ً
ً.كيفيةًحسابًمعامؿًجيني،ًمنحنىًلورنز،ًالدليؿًالموسمي،ًاألرقاـًالقياسية

 مباديء االقتصاد واالقتصاد الزراعً 11213

تعريؼًعمـًالقتصادًوفروعو،ًالمشكمةًالقتصادية،ًالمواردًالقتصادية،ًنظريػةًسػموؾًالمسػتيمؾ،ًنظريػةًاإلنتػاجًوالتكػاليؼ،ًنظريػةً
صػػػػاديًالزراعػػػػي،ًالعػػػػرضًوالطمػػػػب،ًتػػػػوازفًالسػػػػوؽ،ًالسػػػػتي ؾًوالسػػػػتثمارًوالػػػػدخؿًالقػػػػومي،ًتػػػػوازفًالػػػػدخؿًالقػػػػوميًالبنيػػػػافًالقت

،ًالسياسػػةًالقتصػػاديةًالزراعيػػة،ًالتنميػػةًوالنمػػوًالقتصػػاديالخصػػائصًالقتصػػاديةًوغيػػرًالقتصػػاديةًلمزراعػػة،ًالمػػواردًالزراعيػػة،ً
ًالتجارةًالخارجيةًالزراعية،.

 تحلٌل الدخل القومً 11314

السياسػػةًًراسػػةًالطمػػبًالكمػػيًوالعػػرضًالكمػػي،تػػو،ًدجمػػاليًمػػفًحيػػثًعناصػػرهًومكوناتػػوًومحدداإلالػػدخؿًالقػػوميًوالنػػاتجًالقػػوميًوا
دارةًالقتصػادًإً،تحميؿًالدخؿًالقوميًبماًفيػوًتحميػؿًالتػوازفًوالنقػودًوالمصػاريؼًوالمديونيػةًوأدواتيا،ًالقتصاديةًومكوناتياًومبادئيا

ًلة.الوطنيًومشاكؿًالتضخـًوالبطا
 الرٌاضة واإلحصاء الزراعً  11114

واعًالمعادلتًالرياضية،ًأساسياتًالتفاضؿ،ًحسابًالتفاضؿًالجزئيًوالتفاضؿًالكمي،ًمثػاؿًتطبيقػيًتعريؼًالمعادلةًومكوناتيا،ًأن
عمىًدالةًاإلنتاجًومخرًعمىًدالةًالتكاليؼ،ًالدواؿًذاتًالمتويرًالواحدًوأكثرًمفًمتويػر،ًالنيايػات،ًالمشػتقات،ًتعريػؼًالمجتمػعًأوً

نزعةًالمركزية،ًمقاييسًالتشػتت،ًوصػؼًوعػرضًالبيانػاتًاإلحصػائية،ًالرتبػاطًالشاممة،ًالحصرًالشامؿ،ًأنواعًالعينات،ًمقاييسًال
ً.(SPSS)والنحدار،ًتحميؿًالتبايف.ًتطبيقاتًعمميةًعمىًأحدًالبرامجًاإلحصائيةً

 اقتصاد اإلنتاج الزراعً 11114

التكػاليؼًومشػتقاتيا،ًع قػةًمنحنيػاتًاإلنتاجًالزراعيًواإلنتاجًالمزرعي،ًمدخ تًومخرجاتًاإلنتاجًالزراعي،ًدواؿًاإلنتػاجًودواؿً
النتػػاجًبمنحنيػػاتًالتكػػاليؼ،ًالحجػػـًالقتصػػاديًلتنتػػاجًوالسػػعةًالمثمػػى،ًالكفػػاءةًاإلنتاجيػػةًوالكفػػاءةًالقتصػػادية،ًًاإلنتػػاجًفػػيًحالػػةً

مػفًالػدرجاتًالرياضػيةًًموردًواحدًمتوير،ًاإلنتاجًفيًحالةًمورديفًمتويريفًأوًأكثر،ًاإلنتاجًلناتجيفًأوًأكثػر،ًتقػديرًدواؿًاإلنتػاج
المتنوعػػػةً)أولػػػىًوثانيػػػةًوثالثػػػةًولوغاريتميػػػةًومسػػػية(،ًاقتصػػػادياتًالبرمجػػػةًالخطيػػػةًوتخطػػػيطًاإلنتػػػاجًالزراعػػػي،ًتحميػػػؿًقػػػوائـًالػػػدخؿً

ً.(SPSS)والتكاليؼًالزراعية.ًتطبيقاتًعمميةًعمىًأحدًالبرامجًاإلحصائيةً
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 اقتصاد المشروعات الزراعٌة الصغٌرة 11111

أنواعًالمشروعاتًالصويرةًوأىػـًمقوماتًإنشاءًالمشروع،ًً،نظرةًتكامميةًعفًماىيةًالمشروعاتًالزراعيةًالصويرةمشروع،ًتعريؼًال
طػرؽً،ًالتخطػيطًفػيًالمشػروعاتًالصػويرة،ًدورًالييكؿًاإلداريًوالتنظيميًلممشػروعاتًالصػويرة،ًالمعاييرًالمستخدمةًفيًتصنيفيا

،ًمصػػػػادرًتمويػػػػؿًالمشػػػػروع،ًتسػػػػويؽًمنتجػػػػاتًالمشػػػػروعاتًالصػػػػويرة،ًتحميػػػػؿًالصػػػػويرةًالمخػػػػاطرًفػػػػيًالمشػػػػروعاتًوإدارةًاإلنتػػػػاجً
العناقيدًالصناعيةًوع قػاتًالتكامػؿًوالتبػادؿًبػيفًالمشػروعاتً،ًحاضناتًاألعماؿًودورىاًفيًنموًالمشروعاتًالصويرةالستثمار،ً

ًقطػاعًالمشػروعاتًالصػويرة.ًتواجوًالتيقاتًوالمشاكؿًأبرزًالمعًو،ًالصويرةًوبعضياًوالمشروعاتًالصويرةًوالكبيرةًداخميًاًوخارجياًً
 أمثمةًلمشروعاتًصويرةًناجحةًفىًمختمؼًاألنشطةًالزراعية.

 اقتصاد االستهالك 11110

ًالطمبًالستي كي،ًأىميةًدراسةًاقتصادياتًالستي ؾًالوػذائي،ًالقواعػدًالقتصػاديةًالتػيًتفسػرًسػموؾًالمسػتيمؾ،ًالعوامػؿً مفيـو
طمػػبًالسػػتي كي،ًدواؿًالسػػتي ؾًومشػػتقاتيا،ًالتنبػػ ًبالطمػػبًالسػػتي كي،ًتحميػػؿًميزانيػػاتًاألسػػرة،ًقيػػاسًمسػػتوىًالمػػ ثرةًعمػػىًال

ًالمعيشةًفيًالمجتمعًوخطًالفقر،ًاألمفًالوذائيًوتخطيطًالستي ؾ.
 إدارة األعمال الزراعٌة  11131

ليػػا،ًالتعػػرؼًعمػػىًوظػػائؼًاإلدارةًبػػدءًاًبػػالتخطيط،ًثػػـًاتخػػاذًتعريػػؼًإدارةًاألعمػػاؿًالزراعيػػة،ًوأىميتيػػا،ًوعناصػػرىا،ًومػػدىًالحاجػػةً
القرارات،ًفالتنظيـًوالتنسيؽ،ًاستو ؿًوتخطيطًورقابةًالعممياتًالمزرعية،ًأدواتًاتخاذًالقراراتًاإلداريةًلممشروعاتًالزراعية،ًمياـً

،ًالتنظػيـًالم سسػيًلممنشػأتًالزراعيػة،ًالعوامػؿً،ًاختيػارًوحيػازةًوتثمػيفًوتػأجيرًالمػزارعهً وكيفيػةًتقيػيـًأداًوصفاتًالمديرًالمزرعػي
دارةًالتمويػػؿًلشعمػػاؿًالزراعيػػة،ًمعػػاييرًاألربحيػػةً دارةًالتسػػويؽًوا  دارةًالمخػػزوفًوا  المػػ ثرةًعمػػىًاإلنتاجيػػةًالمزرعيػػة،ًإدارةًاإلنتػػاجًوا 

ًالمزرعية،ًالتحميؿًالماليًلممزارع.
 اإلحصاء االقتصادي 11133

لنزعةًالمركزيةًومقاييسًالتشتت،ًالتوزيعاتًالحتماليةًالمتصمةًوغيرًالمتصػمة،ًاألرقػاـًالقياسػية،ًعرضًوتنظيـًالبيانات،ًمقاييسًا
التوزيعًالطبيعي،ًاختبػاراتًالفػروض،ًالرتبػاطًوالنحػدار،ًتحميػؿًالس سػؿًالزمنيػة،ًاختبػارًت،ًاختبػارًمربػعًكػاي،ًتحميػؿًالتبػايف.ً

ً.(SPSS)ًتطبيقاتًعمميةًعمىًأحدًالبرامجًاإلحصائية
 التسوٌق الزراعً 11132

تعريػػػؼًالتسػػػويؽًالزراعػػػيًوالمشػػػاكؿًالتسػػػويقيةًالزراعيػػػة،ًومنػػػاىجًالبحػػػثًفػػػيًالدراسػػػاتًالتسػػػويقيةًالزراعيػػػة،ًدراسػػػةًأنػػػواعًالتجػػػارً
لنباتيػةًوالوسطاءًفيًاألسواؽًالزراعيةًووظائفيـ،ًالمسمؾًالتسويقيًواليوامشًالتسويقية،ًأنػواعًاألسػواؽًالداخميػةًوالخارجيػةًلمػزروعًا

ؿًوالحيوانيةًوالداجنية،ًدراسةًأسػعارًالػزروع،ًالتكػاليؼًالتسػويقية،ًالعمميػاتًالتسػويقيةًمثػؿًالتػدريجًوالتعبئػةًوالتوميػؼًوالتخػزيفًوالنقػ
والدعايػػػػةًوالتػػػػأميف،ًأىميػػػػةًالمعمومػػػػاتًالتسػػػػويقية،ًالفػػػػرؽًبػػػػيفًالتسػػػػويؽًالتقميػػػػديًوالتسػػػػويؽًاإللكترونػػػػي،ًالتعػػػػرؼًعمػػػػىًالسياسػػػػاتً

عاتًالتسويقيةًالزراعيةًفيًمصرًوالخارج.ًدراسةًتطبيقيةًألحدًاألسواؽًالزراعيةًمثؿًسوؽًالخضرًوالفاكيةًأوًأحدًأسػواؽًوالتشري
ًالمواشي.

 الموارد االقتصادٌة 11134

جيػػة،ًتعريػػؼًالمػػوردًالقتصػػاديًوشػػروطًأوًخصػػائصًالمػػوردًالقتصػػادي،ًالمفػػاىيـًالنظريػػةًلكفػػاءةًاسػػتخداـًالمػػواردً)الكفػػاءةًاإلنتا
الكفػػاءةًالقتصػػادية،ًالكفػػاءةًالشػػاممة،ًالكفػػاءةًالجزئيػػة(،ًمفػػاىيـًاقتصػػادياتًالسػػعةً)الوفػػوراتً/ال وفورات/ضػػ لةًالسػػعة(،ًالقواعػػدً
واألسػػسًالفنيػػةًوالقتصػػاديةًاإلداريػػةًالخاصػػةًبتقػػديرًوتثمػػيفًوحيػػازةًوتػػأجيرًالمػػوارد،ًتنميػػةًالمػػوارد،ًأىػػداؼًومحػػدداتًتخصػػيصً

ألسػػػاليبًالقتصػػػاديةًلسػػػتخداـًوتوجيػػػوًوتخصػػػيصًالمػػػواردً)البرمجػػػةًالخطيػػػة،ًالميزانيػػػاتًاإلنتاجيػػػة،ًالتحميػػػؿًالمػػػورد،ًاألسػػػسًوا
ًالحدي(،ًتطبيقاتًعمىًاقتصادياتًالسعةًفيًالزراعة.

ً
ً
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 القوانٌن والتشرٌعات والضرائب الزراعٌة 11134

ولػػػة،ًمصػػػادرًالقػػػانوف،ًالتفرقػػػةًبػػػيفًالقػػػانوفًالعػػػاـًوالقػػػانوفًقواعػػػدًالقػػػانوف،ًخصػػػائصًالقاعػػػدةًالقانونيػػػة،ًالع قػػػةًبػػػيفًالقػػػانوفًوالدً
الخاص،ًخصائصًالتشريع،ًالتعريؼًبالقانوفًالزراعي،ًالقانوفًالقتصادي،ًمصادرًالقانوفًالزراعي،ًالقيودًالقانونيةًالواردةًعمػىً

والمنظمػػةًلكػػؿًمػػفًالسػػتو ؿًواإلئتمػػافًًالممكيػػةًواإليجػػارًالزراعػػيًوأحكػػاـًالتقاضػػي،ًالقيػػودًالقانونيػػةًالمرتبطػػةًبالنشػػاطًالزراعػػي
والعمؿًوالتأميفًوالضرائب،ًبعضًالجرائـًالمرتبطةًبسوءًاستخداـًاألرضًالزراعيةًسواًءًمفًناحيةًالبناءًعميياًأوًتجريفيا،ًالصيغً

ً.القانونيةًالمرتبطةًبعقودًالممكيةًواإليجارًفيًاألراضيًالزراعية
 اقتصاد المٌكنة الزراعٌة 11130

ًوعناصرًومراحؿًوطرؽًقيػاسًالمفا ىيـًالمختمفةًلمميكنةًالزراعية،ًالمفاىيـًالمختمفةًلمتكنولوجيا،ًأنماطًالتكنولوجياًالزراعية،ًمفيـو
التويرًالتكنولوجي،ًمراحؿًنقؿًالتكنولوجي،ًأساليبًتقييـًأداءًمشروعاتًالميكنةًالزراعيةًوالخدمػةًالليػة،ًشػروطًاسػتخداـًوتطبيػؽً

،ًدراسػػػةًالقواعػػػدًالقتصػػػاديةًالمحػػػددةًلمطمػػػبًعمػػػىًخػػػدماتًالميكنػػػةًالزراعيػػػة،ًمعػػػاييرًًتقيػػػيـًمشػػػروعاتًالميكنػػػةًالميكنػػػةًالزراعيػػػة
الزراعيةًوالخدمةًالليػة،ًدراسػةًالتخصػيصًاألمثػؿًلتشػويؿًالميكنػةًالزراعيػة،ًتطبيقػاتًعمميػةًألداءًوتقيػيـًأداءًمشػروعاتًالميكنػةً

 ةًلمميكنةًالزراعيةًبمصر.الزراعية،ًالكفاءةًالتشويميةًوالقتصادي
 اقتصاد الزهور ونباتات الزٌنة 11123

دراسػػةًالقواعػػدًالقتصػػاديةًالمحػػددةًإلنتػػاجًواسػػتي ؾًوتسػػويؽًالزىػػورًونباتػػاتًالزينػػة،ًدراسػػةًالقواعػػدًالقتصػػاديةًالمحػػددةًلمطمػػبً
المحددةًلمع قاتًوالتوليفاتًبيفًالمواردًالمتاحةًوالعرضًمفًالزىورًونباتاتًالزينة،ًاالقواعدًالقتصاديةًالمحددةًلشسعار،ًالقواعدً

ًل ستخداـًفيًالزىورًونباتاتًالزينة،ًالتجارةًالخارجيةًالزىورًونباتاتًالزينة،ًمشاكؿًإنتاجًوتسويؽًالزىورًونباتػاتًالزينػة،ًالكفػاءة
ًالقتصاديةًإلنتاجًالزىورًونباتاتًالزينة.

 تحلٌل األسعار الزراعٌة 11122

مرونػةًمنحنيػاتًالعوامؿًالم ثرةًعمىًتحديػدًاألسػعارًالزراعيػة،ًأثػرًً،سعار،ًصمةًالطمبًوالعرضًباأللشسعارتصاديةًالقًاألىمية
الػػػزروعًالنباتيػػػةًوالحيوانيػػػة،ًالتسػػػعيرًقصػػػيرًوطويػػػؿًالمػػػدى،ًأثػػػرًالمنافسػػػةًوالحتكػػػارًفػػػيًالتسػػػعيرًعمػػػىًأسػػػعارًعػػػرضًالطمػػػبًًوال

سػعارًةًبيفًأسعارًالتجزئةًوالجممةًوالمزرعة،ًالنسػبًالسػعريةًواألق عالعمىًاألسعار،ًًأثرًالضرائبًوالتعريفةًالجمركية،ًواألسعار
التضػخـ،ًع قػةًًة،المستقبميًراسعاألبًالسعريةًالتنب قياسًالتقمباتًالسعريةًالزمنيةًالدوريةًوالموسمية،ًوالتقمباتًالقياسية،ًالتويراتً

ً.الزراعية،ًالسياسةًالسعريةًالزراعيةًفيًمصرًوفيًبعضًالدوؿًاألسعارتخطيطًاألسعارًالزراعيةًبالقتصادًالكمي،ً
 اقتصاد الغابات 11124

األىميةًالنسبيةًلمواباتًفىًمصرًوالعالـ،ًأىـًالمعاييرًالمستخدمةًفيًتصنيؼًالوابات،ًدراسةًاألنواعًالمختمفةًلمواباتًمفًحيػثً
سػػػتثمارًالقتصػػػاديًفػػػيًمجػػػاؿًالوابػػػات،ًاقتصػػػادياتًتنميػػػةًاألىميػػػةًالنسػػػبيةًلكػػػؿًنػػػوع،ًالعػػػرضًوالطمػػػبًعمػػػىًالوابػػػات،ًطػػػرؽًال

الوابػػات،ًدورًالوابػػاتًفػػيًالتنميػػػةًالمسػػتدامة،ًاألىميػػةًالنسػػبيةًلممنتجػػػاتًالخشػػبيةًوغيػػرًالخشػػبيةًوفقػػػًاًألنػػواعًالوابػػاتًالمختمفػػػة،ً
لمنتجػػػاتًالوابػػػات،ًالقتصػػػادًاقتصػػػادياتًاسػػػتخداـًالوابػػػات،ًاقتصػػػادياتًتصػػػنيعًمنتجػػػاتًالوابػػػات،ًالتجػػػارةًالداخميػػػةًوالخارجيػػػةً

 األخضرًوالمنتجاتًالحيويةًلموابات،ًأسبابًتدىورًالثروةًالوابيةًفيًبعضًالمناطؽًعمىًمستوىًالعالـ.
 تخطٌط وإدارة الموارد البشرٌة الزراعٌة 11124

ًالمػواردًالبشػريةةًعمػيًطمػبًوعػرضًالعوامػؿًالمػ ثًر،ًالتقسػيماتًالمختمفػةًلممػواردًالبشػريةًالمفاىيـًاألساسػيةًإلدارةًالمػواردًالبشػرية،
المفاىيـًالمتعمقةًبالعمؿًالزراعي،ًالسكافًً،الزراعية،ًإستراتيجياتًإدارةًالمواردًالبشريةًالزراعية،ًتقييـًأداءًالمواردًالبشريةًالزراعية

أىػػػـًالمقػػػاييسًوالمعػػػاييرًًاعيػػػة،ًالػػػزراعييفًوالػػػريفييف،ًأىػػػـًالنظريػػػاتًوالقػػػوانيفًالقتصػػػاديةًوالقانونيػػػةًالحاكمػػػةًلمعمػػػؿًوالعمالػػػةًالزًر
،ًالع قػاتًالتبادليػةًبػيفًقػوةًالعمػؿًالبشػريًواللػيًوانعكاسػاتًالمستخدمةًفيًقياسًقوةًالعمؿًومستوىًالبطالةًفيًالقطاعًالزراعػي

فيمػاًبػيفًًذلؾًعمىًالستو ؿًالزراعي،ًاليجرةًالداخميةًوالخارجيةًمفًالريؼًوانعكاسػاتًذلػؾًعمػىًالػدخؿًالزراعػيًوعدالػةًتوزيعػو
ًالسكافًالزراعييف.
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 اقتصاد الصناعات الزراعٌة 11121

تعريػػؼًالصػػناعاتًالزراعيػػةًوأنواعيػػا،ًعوامػػؿًتحديػػدًىيكػػؿًالصػػناعةًودرجػػةًالمنافسػػةًأوًالحتكػػارًفييػػا،ًدراسػػةًاألسػػوؽًالداخميػػةً
الصػػػناعاتًالزراعيػػة،ًكيفيػػةًتحديػػػدًوالخارجيػػةًلمنتجػػاتًالصػػناعاتًالزراعيػػػة،ًدراسػػةًأىػػـًالعمميػػػاتًوالمشػػاكؿًالتسػػويقيةًلمنتجػػاتً

التكػػاليؼًالتسػػويقيةًلتمػػؾًالمنتجػػات،ًدراسػػةًكيفيػػةًتخطػػيطًوتحديػػدًالحجػػـًوالمكػػافًاألمثمػػيفًلممصػػانعًالزراعيػػة،ًالتنظػػيـًالم سسػػيً
مشػػػروعاتًالتصػػػنيعًًتمويػػػؿًًمصػػػادردراسػػػةًأنػػػواعًالشػػػركاتًالعاممػػػةًفػػػيًمجػػػاؿًالتصػػػنيعًالزراعػػػي،ًًلمنشػػػ تًالتصػػػنيعًالزراعػػػي،

ًراعي،ًالقيمةًالحاليةًلمنقود،ًتعريؼًدراسةًالجدوىًوخطواتيا،ًإعدادًدراسةًجدوىًتطبيقيةًألحدًمشروعاتًالتصنيعًالزراعي.الًز
 االقتصاد الرٌاضً 11111

أنواعًالمعادلتًالرياضية،ًمقدمةًفيًالمصفوفات،ًحسابًالتفاضؿًالجزئػيًوالكمػيًلػدواؿًاإلنتػاج،ًدواؿًتكػاليؼًاإلنتػاجًومشػتقاتياً
أدواتًومعػادلتًاسػتخداـًالقتصادية،ًحسػابًالمرونػات،ًتػوازفًالسػوؽًرياضػيًاًفػيًظػؿًالمنافسػةًالكاممػة.ًدراسػةًكيفيػةً-رياضيةال
ة،ًالمشػػتقاتًالرياضػػيةًلمػػدواؿًوأىميتيػػاًفػػيًترشػػيدًاسػػتخداـًيػػالعممًيػػاالنظريػػةًالقتصػػاديةًوتطبيقاتال زمػػةًلفيػػـًًاترياضػػيالنمػػاذجًًو

نظريػػاتًسػػموؾًالمنػػتجًًوتعظػػيـًالمنفعػػة،نظريػػاتًسػػموؾًالمسػػتيمؾًالكفػػاءةًاإلنتاجيػػةًوالقتصػػادية،ًدراسػػةًًالمػػواردًالمزرعيػػةًوتحديػػد
.ًتطبيقػاتًالخطيػةًوغيػرًالخطيػةوتعظيـًالرب ًوتدنيةًالتكاليؼ،ًالتوازفًالعاـ،ًالع قاتًالقتصاديةًفيًالقتصػادًالقػومي،ًالنمػاذجً

ً.(SPSS)عمميةًعمىًأحدًالبرامجًاإلحصائيةً
 موضوعات مختارة فى اإلقتصاد وإدارة األعمال الزراعٌة 11101

ًيتناوؿًىذاًالمقررًبالدراسةًوالبحثًالتعرؼًعمىًالقضاياًالقتصاديةًالمعاصرةًمثؿ:
ًفقػػدًواسػػتنزاؼًالمػػواردًالزراعيػػة،ًاألمػػفًالوػػذائي،ًالبطالػػة،ًالتضػػخـ،ًالفقػػر،ًالتنميػػةًالزراعيػػةًالمسػػتدامة،ًالتعمػػيـًالزراعػػيًودورهًفػػي
التنميػػػة،ًمشػػػكمةًالطاقػػػةًوالتمػػػوثًالبيئػػػي،ًالسػػػتثماراتًالزراعيػػػة،ًالسػػػتثماراتًاألجنبيػػػةًالمباشػػػرة.ًالنظػػػاـًالتجػػػاريًالعػػػالمي،ًالنمػػػوً
القتصاديًالزراعيًفػيًالبمػدافًالناميػة،ًالسياسػةًالماليػةًوالسياسػةًالنقديػةًوًسياسػاتًسػعرًالصػرؼًوأثرىػاًعمػىًالقطػاعًالزراعػي.ً

ًاضيعًاألكثرًأىميةًفيًكؿًفصؿًدراسي(.)يمكفًاختيارًالمًو
 تارٌخ الفكر االقتصادي 11413

ًمػػػدارسًالقتصػػػاديًمنػػػذًالحضػػػاراتًالقديمػػػةًوالعصػػػورًالوسػػػطى،ًوكػػػذلؾًلمفكػػػرًالتػػػاريخيًالتطػػػورًعػػػفًعامػػػةًلمحػػػةًالمقػػػررًيقػػػدـ
اـًالرأسػػمالي،ًالمدرسػػةًالك سػػيكيةًالمدرسػػةًالتجاريػػة،ًالطبيعيػػوف،ًالمدرسػػةًالك سػػيكية،ًالنظػػ؛ًالقتصػػاديًالمختمفػػةًومػػذاىبًالفكػػر

اإليكولػػوجي،ًًوالمػػنيجًالم سسػػاتية،ًالجديػػدة،ًكينػػزًوالقتصػػادًالكينػػزي،ًالتجاىػػاتًوالمػػدارسًالمعاصػػرةًفػػيًالفكػػرًالقتصػػاديًمثػػؿ
ً.فيياًواالنظريةًالقتصاديةًوالبيئةًالتيًعممًأسيمواًفيًتطورالذيفًًءاعممملاألعماؿًالرئيسيةًدراسةًومناقشةًاألفكارًًو

 اقتصاد اإلنتاج الحٌوانً والسمكً والداجنً 11411

دراسػةًالجوانػبًالقتصػاديةًالمختمفػةًبمػزارعًاإلنتػاجًالحيػػوانيًوالسػمكيًوالػداجني،ًبمػاًفػيًذلػؾًدواؿًاإلنتػاجًودواؿًالتكػػاليؼًودواؿً
نػػػاتًالمزرعيػػػةًوطبيعػػػةًقػػػوىًالعػػػرضًالعػػػرض،ًتسػػػويؽًالحيوانػػػاتًواألسػػػماؾًوالػػػدواجفًومنتجاتيػػػا،ًدراسػػػةًالمسػػػالؾًالتسػػػويقيةًلمحيوا

ًوالػدواجفًواألسػماؾًفػيًاألسػواؽًالداخميػةًوالخارجيػة،ًالتحميػؿًالمػاليً والطمبًفيًاألسواؽًوكيفيػةًتحديػدًاألسػعار،ًاسػتي ؾًالمحػـو
ءةًالفنيػػةًوالربحيػػةًلمشػػروعاتًمختمػػؼًأنشػػطةًاإلنتػػاجًالحيػػوانيًوالسػػمكيًوالػػداجني،ًالػػدفاترًوالسػػج تًالحيوانيػػةًالمزرعيػػة،ًالكفػػا

والقتصػػاديةًبمػػزارعًاإلنتػػاجًالحيػػوانيًوالسػػمكيًوالػػداجني.ًعػػرضًدراسػػةًتطبيقيػػةًعػػفًاإلنتػػاجًفػػيًالمػػزارعًالمتخصصػػةًفػػيًاإلنتػػاجً
ًالحيوانيًوالسمكيًوالداجني.
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 إقتصاد الموارد األرضٌة الزراعٌة والمائٌة 11414

رةًعمييػػا،ًالتصػػنيؼًالقتصػػاديًلشراضػػيًالزراعيػػة،ًتقيػػيـًوتثمػػيفًعػػرضًوطمػػبًالمػػواردًاألرضػػيةًالزراعيػػةًوالمائيػػةًوالعوامػػؿًالمػػ ث
األراضيًالزراعية،ًاسػتو ؿًاألراضػيًالزراعيػة،ًسياسػةًإيجػارًاألراضػيًالزراعيػة،ًسياسػةًاستصػ حًواسػتزراعًوتعميػرًاألراضػي،ً

رضػػيةًوالمائيػػة،ًالتوجيػػوًالقتصػػاديًالتشػػريعاتًوالسياسػػاتًالمتعمقػػةًبممكيػػةًوحيػػازةًوتوزيػػعًاألراضػػيًالزراعيػػة،ًصػػيانةًالمػػواردًاأل
مكاناتًالتوسعًاألفقي،ًالتشريعاتًوالسياساتًالمتعمقػةًبػالمواردًالمائيػةًوترشػيدًاسػتخد اـًلممواردًاألرضيةًوالمائية،ًالموازنةًالمائيةًوا 

ًالمياه.
 التسوٌق والتجارة اإللكترونٌة  11414

ًالتسويؽًاإللكترونيًأوًالتسويؽًباإلنترنت،ًماى يةًالتجارةًاإللكترونية،ًإستراتيجياتًالتسويؽًاإللكترونػي،ًإسػتراتيجياتًالسػمعةًمفيـو
والسػػوؽًوالتسػػعير،ًالمنافسػػةًغيػػرًالسػػعريةًفػػيًالتسػػويؽًاإللكترونػػي،ًالتػػرويجًوالتوزيػػعًوالرقابػػةًعمػػىًالصػػادرات،ًالكفػػاءةًالتسػػويقية،ً

والخارجيػػة،ًدراسػػةًاحتياجػػاتًوطمػػبًالمسػػتيمكيف،ًطبيعػػةًالعمػػ ءًالم سسػػاتًالتسػػويقية،ًالميػػاـًالتسػػويقية،ًتقسػػيـًاألسػػواؽًالداخميػػةً
وتعػػػػام تيـًالتسػػػػويقيةًاإللكترونيػػػػة،ًتحديػػػػدًالسػػػػوؽًاإللكترونػػػػيًالمسػػػػتيدؼ،ًاألسػػػػواؽًوالمراكػػػػزًالتجاريػػػػةًاإللكترونيػػػػة،ًوكيفيػػػػةًعقػػػػدً

كترونػػي،ًاسػػتخداماتًالحاسػػبًاللػػيًفػػيًالصػػفقاتًاإللكترونيػػةًفػػيًاألسػػواؽًالداخميػػةًوالخارجيػػة،ًالتػػرويجًلممبيعػػاتًبإنشػػاءًموقػػعًإل
ًالتسويؽًاإللكتروني،ًالتدريبًعمىًعقدًصفقةًتجاريةًإلكترونيةًلمتجارةًالداخميةًوالخارجية.

 السٌاسة والتنمٌة االقتصادٌة الزراعٌة 11431

ًالسياسةًالزراعيةًوأىدافياًوأنواعياًومجالتياًوفروعيا،ًمراحػؿًتطػورًالسياسػةًالزراعيػةًالمصػًر ية،ًأسػاليبًتحميػؿًالسياسػاتًمفيـو
،ًدورًالسياسػاتًالزراعيػةًوغيرىػاً...يػةًوالسػعريةاجتنرضػيةًواإلالسياسػةًالزراعيػةًوفروعيػاًاألًألنػواعالقتصػاديًًالزراعية،ًالتحميػؿ

ًالنمػػوًالقتصػػادي،ًبػػرامجًالتنميػػةًالزراعيػػة،ً ًوأىػػداؼًالتنميػػةًالزراعيػػة،ًمفيػػـو خطػػطًالتنميػػةًفػػيًالتنميػػةًالزراعيػػةًالمسػػتدامة.ًمفيػػـو
دورًالسياسػاتًالنقديػةًالزراعيةًالمصرية،ًالتنميةًالزراعيػةًالمسػتدامة،ًأسػاليبًالتخطػيطًالزراعػيًلتحقيػؽًأىػداؼًالتنميػةًالزراعيػة،ً

ً.النموًالقتصاديفيًدورًالحكومةًًالزراعية،ًالتنميةًوًالسياسةًوالماليةًفي
 اقتصاد الخضر والفاكهة 11432

المحددةًإلنتاجًواستي ؾًوتسويؽًحاص تًالخضرًوالفاكية،ًدراسةًالقواعدًالقتصاديةًالمحددةًلمطمبًًدراسةًالقواعدًالقتصادية
والعرضًمفًحاص تًالخضرًوالفاكية،ًاالقواعػدًالقتصػاديةًالمحػددةًلشسػعار،ًالقواعػدًالمحػددةًلمع قػاتًوالتوليفػاتًبػيفًالمػواردً

التجارةًالخارجيةًلمحاصػيؿًالخضػرًوالفاكيػة.ًمشػاكؿًإنتػاجًوتسػويؽًحاصػ تًالمتاحةًل ستخداـًفيًمحاصيؿًالخضرًوالفاكية،ً
ًالخضرًوالفاكية،ًالكفاءةًالقتصاديةًإلنتاجًحاص تًالخضرًوالفاكية.

 التعاون الزراعً 11434

الػػنظـًظػؿًلتعػاوفًفػيًاوالقواعػدًالتعاونيػػة،ًالمبػاديءًالتعريػؼًبالتعػاوفًوأىدافػو،ًنشػأةًالتعػػاوفًوتطػوره،ًنمػاذجًمػفًالفكػػرًالتعػاوني،ً
القتصػػاديةًً،ًالتكامػػؿًالتعػػاوني،ًاألىػػداؼًالقتصػػاديةًوالجتماعيػػةًلمتعػػاوفًالزراعػػيًووسػػائؿًتحقيقيػػا،ًالثػػارةمختمفػػالقتصػػاديةًال
دارةًالجمعيػػاتًالتعاونيػػػة،ًالوضػػعًالػػػراىفًلمتعاونيػػاتًالزراعيػػػةًالمالتعاونيػػة،ً صػػػريةًاألنػػػواعًالمختمفػػةًلمجمعيػػػاتًالتعاونيػػة،ًإنشػػػاءًوا 

أنشطةًالتعػاوفًالزراعػيًً،لنشأةًالحركةًالتعاونيةًفيًمصرًيالتطورًالتاريخوالييكؿًالتنظيميًواإلداريًوالقانونيًلمتعاوفًالزراعي،ً
التعاونيةًالزراعية،ًتنظيـًالجمعياتًالتعاونيػةًوأنواعيػا،ًتمويػؿًوالسياساتًالتشريعاتًً،وخفضًالتكاليؼًودورىاًفيًاإلنتاجًالزراعي

ًتًالتعاونيةًومعوقاتًومحدداتًذلؾًالتمويؿ.الجمعيا
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 المحاسبة الزراعٌة 11434

المفػػػاىيـًوالمصػػػطمحاتًالمحاسػػػبية،ًالخريطػػػةًالمزرعيػػػة،ًقائمػػػةًالحصػػػرًالمزرعيػػػةًلمعقػػػاراتًوالمنقػػػولتًالمزرعيػػػة،ًوصػػػافيًقيمػػػةًً
عادلػػةًالمحاسػػبيةًونظريػػةًالقيػػدًالمػػزدوج،ًالقيػػدًالمزرعػػة،ًالػػدفاترًالمحاسػػبيةًالمزرعيػػةً)دفتػػرًاليوميػػةًالمزرعيػػةًودفتػػرًاألسػػتاذ(،ًالم

البسػػػيطًوالقيػػػدًالمركػػػب،ًالتسػػػجيؿًبػػػدفترًاليوميػػػةًوالترحيػػػؿًلػػػدفترًالسػػػتاذ،ًميػػػزافًالمراجعػػػةًباألرصػػػدةًوالمجػػػاميع،ًإجػػػراءاتًالجػػػردً
ةًالعموميػػة(،ًالجػػراءاتًالمزرعػػيًوتقيػػيـًاألصػػوؿًوالتسػػوياتًالجرديػػةًلعمػػؿًحسػػاباتً)المتػػاجرةًواألربػػاحًوالخسػػائرًوأعػػدادًالميزانيػػ

ًالمحاسبيةًفيًالمشروعاتًالزراعية،ًاإلجراءاتًالمحاسبيةًلبنؾًالقريةًوالجمعياتًالتعاونيةًالزراعية.
 اقتصاد البٌئة والتنمٌة الزراعٌة المستدامة 11434

ًونشأةًالقتصادًالبيئي،ً ًةالبيئػةًبػيفًقػع الًالفكػرًالقتصػادي،فػيًًةالبيئػ،ًتموثًالبيئةًومكوناتياًوأىميةًتحقيؽًالتوازفًالبيئيمفيـو
التػػأثيرًالمتبػػادؿًبػػيفًية،ًالمػػردودًالقتصػػاديًلصػػيانةًالبيئػػة،ًالنمػػوًالقتصػػاديًوالبيئػػة،ًالنمػػوًالزراعػػيًوالبيئػػة،ًالقتصػػادالتنميػػةًًو

ًالتنميػةًثارًالبيئية،ًالتكاليؼًالزراعيةًوالبيئة،ًاإلنتاجًالًزال،ًتقويـًالسياسةًالبيئيةًوالسياسةًالقتصادية راعيًالنظيؼ،ًظيورًمفيـو
،ًالمشػاكؿًالبيئيػةًلمزراعػةًالزراعػةًالمسػتمرةوتطبيقاتًممارساتًالمستدامة،ًأىداؼًوخصائصًومباديءًونماذجًالتنميةًالمستدامة،ً

ً.قطاعًالزراعيًفيًمصرالًوواجالقضاياًالبيئيةًالتيًتالحديثة،ًالزراعةًالعضوية،ً
 لزراعٌةدراسات الجدوى للمشروعات ا 11431

تعريػػػؼًالمشػػػروعًالزراعػػػي،ًمكونػػػاتًالمشػػػروع،ًأنػػػواعًالمشػػػروعاتًالزراعيػػػة،ًتمويػػػؿًالمشػػػروعاتًالسػػػتثماريةًالزراعيػػػة،ًالتحميػػػؿً
ً القتصػػػاديًوالمػػػاليًلممشػػػروعات،ًدراسػػػةًالتكػػػاليؼًواإليػػػراداتًواألربػػػاحًفػػػيًالمشػػػروعاتًالزراعيػػػة،ًتحديػػػدًقيمػػػةًأصػػػوؿًوخصػػػـو

مشروع،ًتأثيرًالتضخـًعمىًالعائدًالقتصادي،ًتقييـًبدائؿًالسػتثمارًالحقيقػيًوالمفاضػمةًبينيػا،ًنظريػوًالمشروع،ًالتدفقاتًالنقديةًلم
اتخػػاذًالقػػراراتًالسػػتثمارية،ًالقيمػػةًالزمنيػػةًلمنقػػود،ًالتعريػػؼًبدراسػػاتًالجػػدوى،ًدراسػػةًالسػػوؽًوتقػػديرًالطمػػب،ًالدراسػػةًالفنيػػةًوتقػػديرً

ة،ًدراسػةًالربحيػةًالتجاريػة،ًدراسػةًالجػدوىًالقتصػاديةًوتطبيػؽًالمعػاييرًالمختمفػةًالتػيًيمكػفًالتكاليؼًالستثمارية،ًالدراسةًالتمويميػ
ـًيتقيػػمػفًخ ليػاًاتخػػاذًقػرارًبشػػأفًتخصػيصًالمػػواردًالسػتثماريةًلممشػػروعًمثػؿًفتػػرةًاسػتردادًرأسًالمػػاؿًومعػدؿًالعائػػدًالػداخمي...ً

ً.ًحالتًتطبيقية.الربحيةًالجتماعيةًمفًوجيةًنظرًالدولة
 اقتصاد المحاصٌل الحقلٌة11421

دراسػػػةًالقواعػػػدًالقتصػػػاديةًالمحػػػددةًإلنتػػػاجًواسػػػتي ؾًوتسػػػويؽًالحاصػػػ تًالحقميػػػة،ًدراسػػػةًالقواعػػػدًالقتصػػػاديةًالمحػػػددةًلمطمػػػبً
لتوليفػاتًوالعرضًمفًالحاص تًالحقميػة،ًالقواعػدًالقتصػاديةًالمحػددةًلشسػعار،ًوالقواعػدًالمحػددةًلمع قػاتًالتنافسػيةًوالتكامميػةًوا

بػػيفًالمػػواردًالمتاحػػةًل سػػتخداـًفػػيًالمحاصػػيؿًالحقميػػة،ًالتجػػارةًالخارجيػػةًلممحاصػػيؿًالحقميػػة.ًمشػػاكؿًإنتػػاجًوتسػػويؽًالحاصػػ تً
ًالحقمية،ًالكفاءةًالقتصاديةًإلنتاجًالحاص تًالحقمية.

 التجارة الخارجٌة الزراعٌة 11423

ـًعميياًالتجػارةًالدوليػةًوالع قػاتًالتجاريػةًبػيفًالػدوؿ،ًتطػورًنظريػاتًالتجػارةًدراسةًاألسسًوالنظرياتًوالسياساتًالحديثةًالتيًتقًو
الدوليػة،ًشػػروطًالتجػػارةًالدوليػػة،ًميػػزافًالمػدفوعات،ًسػػعرًالصػػرؼًاألجنبػػي،ًنظريػػاتًالتػوازفًفػػيًميػػزافًالمػػدفوعات،ًع قػػةًالتجػػارةً

تخداـًأدواتًالتحميػػؿًالقتصػػػاديًفػػيًفيػػػـًبعػػضًالقضػػػاياًالدوليػػةًالزراعيػػػةًبػػالنموًالقتصػػػاديًالزراعػػيًوالرفاىيػػػةًالقتصػػادية،ًاسػػػ
المرتبطػةًبالتجػػارةًالزراعيػػة،ًدورًمنظمػةًالتجػػارةًالعالميػػةًفػػيًالتجػارةًالدوليػػةًلمسػػمعًوالمنتجػاتًالزراعيػػة،ًدورًالتكػػت تًالقتصػػاديةً

ًالدولية.
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 تحلٌل اقتصادي 11422

ي،ًوذلػػؾًمػػفًخػػ ؿًدراسػػةًبعػػضًالمواضػػيعًاليامػػةًمثػػؿًتحميػػؿًتػػوازفًدراسػػةًالجوانػػبًاألساسػػيةًلمتحميػػؿًالقتصػػاديًالجزئػػيًوالكمػػ
السوؽًواألنػواعًالمختمفػةًلشسػواؽًوكفػاءةًالسػوؽ،ًتحميػؿًسػموؾًالوحػداتًالقتصػاديةًمػفًحيػثًعناصػرًاإلنتػاجًوالعمميػةًاإلنتاجيػةً

ريات،ًميزافًالمدفوعات،ًالتضخـ،ًالستثمار،ًالمباًنظريةًوًتحميؿًالرفاىيةًالقتصاديةًراتًالخارجيةًوالسمعًالعامة،وفًوالًوالتكاليؼ،
ً.القتصادًالكميفيًدورًالحكومةًالعمالة،ًالنموًالقتصاديًوالدوراتًالقتصادية،ًالتوازفًالعاـًفيًالقتصاد،ًًو

 إدارة نظم الجودة وتطبٌقاتها 11421

جًإدارةًالجودة،ًنظـًالجودة،ًتصميـًنظػـًالجػودة،ًتعريؼًالجودة،ًإدارةًالجودةًالشاممة،ًمباديءًإدارةًالجودة،ًتخطيطًالجودة،ًمناى
مقاييسًالجودة،ًالمواصفاتًالقياسيةًوالجودة،ًأنواعًوأىداؼًالمواصفاتًالقياسية،ًالجودةًفيًاإلنتاجًوالتسػويؽ،ًالجػودةًودورىػاًفػيً

اعيػػػة،ًتكػػػاليؼًالجػػػودة،ًطػػػرؽًالتنميػػػةًالمسػػػتدامة،ًم شػػػراتًفقػػػدًالجػػػودة،ًالمواصػػػفاتًالقياسػػػيةًلمجػػػودةًفػػػيًاإلنتػػػاجًوالمنتجػػػاتًالزًر
 ومنيجيةًوبرامجًوم شراتًتكاليؼًالجودة،ًتطبيقاتًعمميةًإلدارةًنظـًالجودة:ًقطاعًمنتجاتًاأللباف،ًقطاعًالتصنيعًالوذائي.

 اللوجستٌات وإدارة سالسل اإلمداد 11424

لمػواني،ًالفاقػدًفػيًالمحاصػيؿًوالسػمعًالوذائيػةًمدخؿًلبحوثًالعممياتًودورىاًفيًاتخػاذًالقػراراتًاإلسػتراتيجيةًلمعمميػاتًالتسػويقيةًوا
وع قتيػػاًبالعمميػػاتًالتسػػويقيةً)النقػػؿ/ًالتخػػزيف/ًالمػػواني(،ًمراقبػػةًالمخػػزوفًالسػػمعيًوتكنولوجيػػاًالتشػػعيعًلممحافظػػةًعمػػىًالمحاصػػيؿً

جةًالخطيةًفيًحؿًمشاكؿًالنقؿًالزراعية،ًالتصميـًالداخميًلمميناء،ًالطاقةًاإلنتاجيةًلمميناء،ًالسوؽًالم حيًوالتسعير،ًدورًالبرم
والتخزيف،ًالتشويؿًاألمثؿًلمقاطراتًوالسياراتًعمىًخطوطًالنقػؿًلتوزيػعًالمحاصػيؿًوالسػمعًالوذائيػة،ًمسػائؿًوتػدريباتًعمميػةًعمػىً

ًمعام تًالتحميؿًوطاقاتًالنقؿًوالتخزيفًلممحاصيؿًوالسمعًالوذائية.
 التموٌل واالئتمان الزراع11424ً

،ًدراسػةًلحتياجػاتًالتمويميػةًالزراعػيًأىـًالمصطمحاتًوالمفاىيـًذاتًالصمةًبالتمويؿًوالئتمػاف،ًلئتمافًالزراعيماىيةًالتمويؿًوا
لمعمميػػػػاتًوالمشػػػػروعاتًاإلنتاجيػػػػةًالزراعيػػػػة،ًتكػػػػويفًر وسًاألمػػػػواؿًالزراعيػػػػة،ًالمبػػػػاديءًالئتمانيػػػػةًواألسػػػػاليبًالتمويميػػػػةًالخاصػػػػةً

وأنػػػواعًالقػػػروضًالزراعيػػػة،ًنظػػػـًسػػػدادًالقػػػروضًالزراعيػػػة،ًالتػػػأميفًالزراعػػػي،ًالمخػػػاطرةًًباألعمػػػاؿًالمزرعيػػػةًوالزراعيػػػة،ًومصػػػادر
،ًوالقيمػػةًالزمنيػػةًأسػػاليبًتسػػديدًالفائػػدةً،سػػعرًالفائػػدةً)مفيومػػووتأثيرىػػاًعمػػىًالنشػػاطًالزراعػػي،ًًطػػرؽًقياسػػياًوًمصػػادرىاًوًوأنواعيػػا
بنػؾًالتنميػةًوالئتمػافًالزراعػيًلًوالسياسػةًالئتمانيػةًميػة،ًاإلسػتراتيجية،ًم شراتًالتحميػؿًالمػاليًلتقيػيـًاليياكػؿًالماليػةًوالتموي(لمنقود

المفػػاىيـًً.ًالمبػػادئًوالنظريػػاتًالماليػػةًوأسػػسًأعػػدادًالقػػوائـًالماليػػة،ًدراسػػةتقيػػيـًاألداءًفػػيًم سسػػاتًاإلقػػراضًالزراعػػي،ًالمصػػري
األسػػاليبًوبًالمفػػاىيـًاألساسػػيةًلتمويػػؿًالمشػػروعاتًاألساسػػيةًوأدواتًالتحميػػؿًالحديثػػةًشػػائعةًالسػػتخداـًفػػيًمجػػاؿًالتمويػػؿ،ًتوطيػػة

 المختمفةًلمتنب ًالمالي.
 اقتصاد إنتاج وتصنٌع وتسوٌق الغذاء 11441

تسػػويؽًالوػػذاء،ًإسػػتراتيجياتًتسػػويؽًًدراسػػةًىيكػػؿًسػػوؽًالوػػذاءًكنظػػاـًمتكامػػؿ،ًنطػػاؽًوجوانػػبًنظػػـًأسػػواؽًالوػػذاء،ًأطػػراؼًنظػػـ
تسػويؽًًالنسػبةًلمشػركاتًالعاممػةًفػيًمجػاؿبدراسػةًمبػادئًالتنظػيـًاإلداريًجػودةًالوػذاء،ًًالوذاء،ًالعوامؿًالمرتبطةًبتصنيعًوضماف

،ًدراسػةًالقواعػدًالمحػددةًإلنتػاجًوتصػنيعًوتسػويؽًواسػتي ؾًاألغذيػةًشػركاتًتصػنيعتوزيعًالموادًالوذائيةًمعًالتركيزًعمىًوتجارةًًو
واردًالمتاحةًل ستخداـًفيًإنتػاجًوتصػنيعًالوػذاء،ًطبيعػةًقػوىًالعػرضًوتسعيرًالوذاء،ًالقواعدًالمحددةًلمع قاتًوالتوليفاتًبيفًالم

والطمبًفيًأسواؽًالوذاء،ًالتجارةًالخارجيةًلممنتجاتًالوذائية.ًإدارةًاألعماؿًوالتنظيـًالم سسيًلمنشأتًالتصنيعًالوذائي،ًتخطػيطً
ً.وتمويؿًمشروعاتًالتصنيعًالوذائي
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 طرق البحث فً االقتصاد 11441

:ًالمػنيجًالوصػفيًوالمػنيجًالتجريبػي،ًالميػاراتًاألساسػيةًطثًالعممي،ًأنواعًمناىجًالبحثًالعممي:ًالستقراءًوًالستنباالبحًمفاىيـ
دارةًاألعمػاؿًالزراعيػة،ًوينطػويًالمقػررًعمػىًجػزأيف؛ًيسػعىًالجػزءًاألوؿًمنيمػاًإلػىً إلعدادًالبحػوثًالعمميػةًفػيًمجػاؿًالقتصػادًوا 

ًوأنػواعًالبحػ العممػي،ًكيفيػةًإعػدادًوكتابػةًالسػتعراضًالمرجعػي،ً البحػث ثًالعممػي،ًخطػواتًومراحػؿًإعػدادتعريػؼًالطالػبًبمفيػـو
ًاإلحصػػائيًالتحميػػؿًمػػفًاسػػتنتاجاتًالبيانػػاتًوكيفيػػةًاسػػتخ ص أدواتًالقيػػاسًوطػػرؽًجمػػعًالبيانػػات،ًاختبػػاراتًالفػػروض،ًتحميػػؿ

مقررًفيركزًعمىًالجانبًالتطبيقيًحيثًيختارًالطالػبًعنػوافًوتفسيرًالنتائج،ًكتابةًتقريرًالبحثًوالمراجع،ًأماًالجزءًالثانيًمفًال
ًبوضػػعًإطػػارًمقتػػرحًليػػذاًالبحػػثًوتجميػػعًالبيانػػاتًال زمػػةًلػػوًوتحميميػػاًوتفسػػيرً لبحػػثًمعػػيفًفػػيًأحػػدًمجػػالتًالتخصػػص،ًثػػـًيقػػـو

 وكتابةًالنتائج،ًحيثًيتـًمناقشةًالطالبًفيًبحثوًوتقييمو.
 مباديء االقتصاد القٌاسً 11441

جراءًالبحػوثًالتاختبارًالنظريةًالقتصاديةًًومفًًالطالبًكميةًالتيًتمكفعضًاألساليبًالدراسةًب لتحميػؿًالمشػاكؿًال زمػةًيػةًطبيقا 
ًالبسػيطًوالمتعػددًذجًالنحدارًالخطيانم،ًشروطًطريقةًالمربعاتًالصورىًالعادية،ًشروطًجودةًالنماذج،ًالتركيزًعمىًالقتصادية

ًالذاتي.اطًتبًرالًمتعدد،الزدواجًالخطيًالمثؿًالقياسيةًالمشاكؿًدراسةًبعضًأىـًً،يةيكدينامالًيةساقينماذجًالا،ًالياتوتطبيق
ً
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 األقتصاد المنزلىقسم (14)
 

 

 مبادئ  علم االقتصاد المنزلً   14313

ًوتطورًوفمسفةًعمـًالقتصادًالمنزليً)ًرسػالتوً،ًأىدافػوً،ًمجالتػوً(ًصػمةًعمػـًالقتصػادًالم ًاألخػرىًالتعريؼًبمفيـو نزلػيًبػالعمـو
الزراعيةًوغيرًالزراعيةً،ًأىميةًعمـًالقتصادًالمنزليًلشسرةًوالمجتمعًوكذلؾًفىًالتنميةً،ًباإلضافةًالىًإعطػاءًفكػرةًمػوجزةًعػفً

ًمجالتًتخصصًالمنزليًالمختمفةً.
 إدارة شئون االسرة  14113

ًوأنمػاطًووظػائؼًاأل سػرة،ًمراحػؿًدورةًحيػاةًاألسػرة،ًأنػواعًوخصػائصًالمػواردًاألسػريةًالتطورًالتاريخىًوالفكػرىًلعمػـًاإلدارة،ًمفيػـو
ًوخطػواتًالعمميػةًاإلداريػة،ًتطبيقػاتًعمػىًإدارةًالمػواردًاألسػريةً)الػدخؿً الطاقػةًً–الوقػتًً–والعوامؿًالم ثرةًفىًإسػتخداميا،ًمفيػـو

ًالبشرية(،ًإدارةًاألعماؿًالمنزلية،ًإدارةًالشراء.
  االمومة والطفولة رعاٌة  14112

ًيتضمفًالمقررًموضوعاتً:
ً–الرعايػػةًالصػػحيةًوالتوذويػػةًلػػشـًأثنػػاءًالحمػػؿًً–نمػػوًالجنػػيفًً–ىرمونػػاتًالتناسػػؿًالػػدورةًالشػػيريةًً–البمػػوغًً–الجيػػزةًالتناسػػميةً

دةًخصػائصًالطفػاؿًحػديثىًالػولً–سػفًاليػأسًً–رعايػةًالـًخػ ؿًفتػرةًالنفػاسًً–الولدةً)ًالطبيعيةًوغيرًالطبيعيػةً(ًومشػك تياً
بعػضًجوانػبًً–التطعيمػاتًً–بعضًالمشك تًالصحيةًوالمراضًالتىًتصػيبًالطفػاؿًً–توذيةًالرضيعًوالفطاـًً–والعنايةًبيـً

ًم سساتًالسرةًفىًالمجتمعًً.ً–النموًوالتطورًفىًمرحمتىًالرضاعةً
 التصمٌم الداخلى للمسكن   14111

ًواسػػسًومعػػاييرًمفػػاىيـًعامػػةًعػػفًالسػػكافًوالمسػػكفً،ًأنػػواعًالمسػػكفً،ًوم عػػاييرًجػػودةًالمسػػكفً،ًمعػػاييرًالمبػػانىًالذكيػػةً،ًمفيػػـو
ًتطبيقاتًعمميةً.ً–األنظمةًالداخميةًوع قتياًبالتصميـًالداخمىًً–أسسًوعناصرًالتصميـًالداخمىًً–التصميـً

 تغذٌة اإلنسان        14114

الوذائيػةًالتػيًيحتاجيػاًاإلنسػافًوتشػمؿًالكربوىيػدراتًًمقدمةًعفًأساسياتًتوذيةًاإلنسافً،ًمجموعػاتًالوػذاءًاألساسػيةً،ًالعناصػر
والػػػدىوفًوالبػػػروتيفًوالفيتامينػػػاتًوالعناصػػػرًالمعدنيػػػةًوالمػػػاءًويتضػػػمفًذلػػػؾًٌاقسػػػامياًووظائفيػػػاًوىضػػػمياًوامتصاصػػػياًواحتياجػػػاتً

ًوتيفًوالطاقة.ًًًاإلنسافًمنياًوأعراضًنقصياًوزيادتياً.ًالطاقةًوطرؽًقياسياًوأمراضًسوءًالتوذيةًالناتجةًعفًنقصًالبًر
 تصمٌم وتنفٌذ المالبس الخارجٌة:  14114

أسػػسًوعناصػػرًالتصػػميـًالممبسػػىًوالنمػػاطًالممبسػػيةًوعيػػوبًالقػػواـًوكيفيػػةًمعالجتيػػاًمػػفًخػػ ؿًتصػػميـًالم بػػسًوتطبيقػػاتًعمميػػةً
ًعمىًرسـًالباتروفًاألساسىًوتنفيذًبعضًالقطعًالممبسيةًواستخداـًالباتروناتًالجاىزة.

 لٌاف والمنسوجات والعناٌة بها:األ  14114

أنواعًاأللياؼًالنسيجيةًومصادرىاًومميزاتياًواستخداماتياًوأىـًالتراكيبًالنسيجيةًالشائعةًالستخداـًفىًأقمشػةًالم بػسًوالسػموبً
ةًباسػتخداـًورؽًاألمثؿًلمعنايةًبياًمعًتطبيقػاتًعمميػةًخاصػةًبػالتعرؼًعمػىًاألليػاؼًوالعنايػةًبيػاًورسػـًالتراكيػبًالنسػيجيةًالمختمفػ

ًالمربعات.
 أقمشة المفروشات المنزلٌة:  14111

أنػػواعًاألقمشػػةًشػػائعةًالسػػتخداـًفػػىًمجػػاؿًالمفروشػػاتًالمنزليػػةًالمختمفػػةًوخصائصػػياًواألسػػموبًاألمثػػؿًلختيارىػػاًوالعنايػػةًبيػػاًمػػعً
رةًأوًغػرؼًاألطفػاؿًأوًغػرؼًالمعيشػةًتطبيقاتًعمميةًلختيارًنماذجًمختمفةًمفًأقمشةًالمفروشػاتًوكػذلؾًالعنايػةًبيػاًسػواءًلشسػ

ًوغيرىا.
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 اإلرشاد اإلقتصادى المنزلى وإستقرار األسرة:  14111

اإلسػػتقرارًاألسػػرىًوالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعميػػو،ًدورًالم سسػػاتًالتعميميػػةًواإلجتماعيػػةًواإلع ميػػةًفػػىًترسػػياًالقػػيـًالمدعمػػةًلتسػػتقرارً
ًرى،ًودورًالبرامجًاإلرشاديةًفىًتحقيؽًاإلستقرارًاألسرى.األسرىًومواجيةًالقيـًالدخيمةًعمىًالمجتمعًالمص

 برامج اإلرشاد الصحى والغذائى والبٌئى: 14110

جتماعيػًا،ًطػػرؽًوأسػػاليبًاإلرشػػادً ًوأىػػداؼًوبػػرامجًاإلرشػػادًالصػحىًوالوػػذائىًوالبيئػػىًوع قتيػػاًبصػحةًالفػػردًجسػػميًاًونفسػػيًاًوا  مفيػـو
،ًومػدىًإمكانيػةًدمجيػاًفػىًالمنػاىجًالدراسػية،ًالييئػاتًواألجيػزةًوالم سسػاتًالمسػئولةًالصحىًوالوذائىًوالبيئىًفىًالتعمػيـًالرسػمى

ًعفًدعـًونشرًالثقافةًالصحيةًوالوذائيةًوالبيئية.
 التربٌة القٌادٌة: 14131

ًالقيػادةًوالتربيػةًالقياديػة،ًأسػسًومبػادىءًالتربيػةًالقياديػة،ًدورًاألسػرةًوالم سسػاتًالتعميميػةًواإلجتماعيػةًفػ ىًالتربيػةًالقياديػػة،ًمفيػـو
ًأساليبًتنميةًالمياراتًالقياديةًمنذًالمراحؿًالعمريةًالمبكرة،ًوالعوامؿًالم ثرةًعمييا،ًمعوقاتًالتربيةًالقيادية.

  موضوعات مختارة فى إدارة شئون األسرة والمإسسات  14101

ًالمنزؿًوالم سساتًمنيا:ًموضوعاتًمختارةًفىًإدارةًالمنزؿًوالم سساتً،ًدراسةًعدةًموضوعاتًتتعمؽًبإدارة
ًوأىداؼًومراحؿًترشيدًالستي ؾ،ًتطبيقاتًعمىًترشيدًالستي ؾ،ًالبرمجػةًالخطيػةًوترشػيدًالسػتي ؾ،ًالصػناعاتً دراسةًمفيـو

أسػػسًتصػػنيؼًوأنػػواعًاألجيػػزةًالمنزليػػة،ًأسػػسًشػػراءًواسػػتخداـًوالعنايػػةًبػػاألجيزة،ًفكػػرةًعمػػؿًنزليػػةًوالسػػموؾًالسػػتي كىًل سػػرة،ًالم
مكوناتًأجزاءًاألجيزة،ًأعطاؿًاألجيزةً)األسبابًوالعػ ج(،ًالمػوادًالخػاـًالمسػتخدمةًفػىًتصػنيعًاألدواتًالمنزليػة،ًأنػواعًاألدواتًًو

ًوأنػواعًحمايػةًالمسػتيمؾ،ًتطػورًحركػةًحمايػةًالمسػتيمؾًفػىًمصػر،ًأنػواعًوأدوارًاألجيػزةًالقائمػةًيةًالعنايةًبيا،ًالمنزليةًوكيف مفيـو
ًلمستيمؾ،ًأبعادًمشكمةًحمايةًالمستيمؾ.عمىًتحقيؽًحمايةًا

 مشاكل سوء التغذٌة العالمٌة  14412

مشك تًالوذاءًوالتوذيةًعمىًمستوىًالعالـًبصفةًعامةًوفىًمصرًبصفةًخاصةًوالتىًترجعًإلىًنقصًإنتاجًًيتضمفًىذاًالمقرر
البػروتيفًوالطاقػةً،ًالنيميػاًالوذائيػةً،ًأمػراضًًالوذاءًوالعاداتًوالتقاليدًوالمعتقداتًالوذائيػةًالخاطئػةًويتضػمفًذلػؾًمشػك تًنقػص

.ًكمػػاًيتضػمفًأيضػأًبػرامجًالتػػدخؿًالوػذائىًلمكافحػةًاألمػراضًالتوذويػػةًوغيرىػاً،ًونقػصًاليػػودًوىشاشػةًالعظػاـً Aنقػصًفيتػاميفً
ً.اتًالدوليةًفىًتنفيذًىذهًالبرامجودورًالييئاتًوالمنظم

  المالبستنفٌذ تصمٌم وتقنٌات   14411

ءًالماكينػةًوطػػرؽًتشػويمياًوالعنايػػةًبيػاًواصػػ حًاألعطػاؿًالبسػػيطةًبيػاً..ًوكػػذلؾًالتعػرؼًعمػػىًجميػعًالمعػػداتًال زمػػةًدراسػةًأجػػزا
لعمميػػةًالحياكػػةًسػػواءًبػػالمنزؿًأوًبالمصػػانعً..ًكػػذلؾًتطبيقػػاتًعمميػػةًعمػػىًالحياكػػةًاليدويػػةًوالليػػةًوتنفيػػذًالجػػزاءًاألساسػػيةًمثػػؿً

ًالجيوبًوالكمرًوالعراوىًوالسوستة.
 طرق تدرٌس االقتصاد المنزلى  14414

أسػػسًانشػػاءًوتطػػويرًوتقػػديـًمنػػاىجًالقتصػػادًالمنزلػػىً،ًمفػػاىيـًالتعمػػيـًوالػػتعمـًوطػػرؽًالتػػدريسً،ًانػػواعًطػػرؽًالتػػدريسًومحػػدداتً
لعمريػػػةًاسػػػتخدامياً،ًومميػػػزاتًوعيػػػوبًكػػػؿًمنيػػػاً،ًأسػػػسًإختيػػػارًطريقفػػػةًالتػػػدريسًالمناسػػػبةًوفقػػػًاًلمحتػػػوىًالمػػػادةًالتعميميػػػةًوالفئػػػةًا

ًوالمكانياتًالمتاحةً.
 بحث فى مجال االقتصاد المنزلً  14414

ًالبحػػثً،ًمجػػالتًالبحػػػوثًفػػىًالقتصػػادًالمنزلػػيً،ًتطبيقيػػػاتًعمميػػةًعمػػىًخطػػواتًالبحػػػثًالعممػػيً،ًيختػػارًالطالػػبًأحػػػدً مفيػػـو
ًبوضػعًإطػارًمقتػرحًليػذاًالبحػثًوتجميػعًا لبيانػاتًال زمػةًلػوًوتحميمييػاًالموضوعاتًالبحثيةًفىًأحدًمجالتًالتخصصً،ًثـًيقػـو

ًوتفسيرًوكتابوًالنتائجًًثـًيتـًمناقشةًالطالبًفىًبحثوًوتقييموً
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 تنسٌق األثاث بالمسكن                  14414

تػػارياًوطػػرزًاألثػػاث،ًالخامػػات،ًتصػػنيؼًاألثػػاث،ًمعػػاييرًوأسػػسًإختيػػارًاثػػاثًالمسػػكف،ًمبػػادىءًوأسػػسًتوزيػػعًاألثػػاثًبالفراغػػاتً
ًسكف،ًقواعدًواشتراطاتًترتيبًالثاث،ًمكم تًعمميةًالتأثيث،ًتطبيقاتًعممية.الداخميةًلمم

 اإلسكان والمرافق الخدمٌة                             14411

معاييرًوقػوانيفًتنظػيـًاإلسػكاف،ًمعػاييرًوأسػسًتصػميـًالمنػاطؽًالسػكنيةًفػىًالريػؼًوالحضػر،ًالطػرؽًاإلنشػائيةًلموحػداتًالسػكنية،ً
ًوالعزؿ،ًالمرافؽًالخدميةًداخؿًوخارجًالمسكف،ًالحياجاتًالمثمىًلمتجمعاتًالسكنية.ًموادًالبناء

 التحكم البٌئى للمبانى السكنٌة                       14411

ًالبيئة،ًعناصرًالبيئة،ًالمعاييرًالفيزيقيةًلممبانىًالصديقةًلمبيئة،ًموادًالبناءًالصديقةًلمبيئة،ًأساليبًالحفاظًعمىًال ماءًداخؿًمفيـو
سػػػتخداماتًاأللػػػوافًوتأثيراتيػػػاًالمختمفػػػةًداخػػػؿًالمبنػػػى،ًوسػػػائؿًتجنػػػبً المبػػػانى،ًجػػػودةًاليػػػواءًداخػػػؿًالمبػػػانى،ًاإلضػػػاءةًوالمبنػػػىًوا 

ًالضوضاءًداخؿًالمبنى،ًعناصرًالتصميـًالمفًداخؿًالمبنى،ًالطابعًالمعمارىًوالمتوافؽًمعًالبيئة.ًًًًًً
 تقٌٌم األغذٌة  طهى وإعداد و  14410

قدمػػػػػةًاألغذيػػػػػةًوعمػػػػػـًاألغذيػػػػػةً،ًطػػػػػرؽًسػػػػػحبًالعينػػػػػاتًوحفظيػػػػػاً،ًالخصػػػػػائصًالكيميائيةلمعناصػػػػػرًالوذائيػػػػػةًالمختمفػػػػػةًوتشػػػػػمؿًم
الكربوىيػػدراتًوالػػدىوفًوالبػػروتيفًوالفيتامينػػاتًوالرمػػادًوالعناصػػرًالمعدنيػػةًوالرطوبػػةًواإلنزيمػػاتًوالصػػبواتًًوكػػذلؾًالمػػوادًالمضػػافةً

يػػةًالمختمفػػة.ًً،ًطػػرؽًالتسػػويؽًوالتخػػزيفًواإلعػػدادًوالطيػػىًالسػػميمةًلشغذيػػة.ًدراسػػةًاإلختبػػاراتًلشغذيػػةًوتقػػديرىاًمعمميػػاًفػػيًاألغذ
 العضويةًوالحسية.ًالتقييـًالصحيًلشغذية.ً

 تخطٌط وإعداد الوجبات  والطهى التجرٌبى    14431

والشػػػروطًالواجبمراعاتيػػػاًعنػػػدًتخطػػػيطًًة،الدوليػػػة،ًوالبطاقػػػةًالوذائيػػػيتنػػػاوؿًىػػػذاًالمقػػػررًالحتياجػػػاتًوالتوصػػػياتًالوذائيػػػةًالمحميػػػةً
ًالوػػػذائيالوجبػػػات.ًطػػػرؽًتخطػػػيطًالوجبػػػاتًوتشػػػمؿًالمجموعػػػاتًالوذائيػػػ ،ًونظػػػاـًقػػػوائـًالبػػػدائؿًالوذائيػػػة.ًةًاألساسػػػيةًًومرشػػػدًاليػػػـر

عدادًوطيىًوجباتًغذائيةًصحيةًمتكاممةًومتوازنةًوتقيمياًتجريبيًاًبإستخداـًطرؽًطييًمختمفة.ًً ًتخطيطًوا 
 غذٌة العالجٌة  الت  14433

يتضػمفًىػذاًالمقػررًتوضػي ًًدورًالوػذاءًفػيًالوقايػةًوالعػ جًمػفًاألمػراض.ًالتعػرؼًعمػىًأسػسًالتوذيػةًالع جيػةًودورًأخصػائيً
التوذيةًفيًالرعايةًالوذائيةًلممرضيً،ًطرؽًالوقايةًوالع جًمفًاألمػراضًالشػائعةًذاتًالع قػةًبسػوءًالتوذيػةًمثػؿًأمػراضًالجيػازً

ضًالكبػػدًواألنيميػػاًوالسػػمنةًوالسػػكرىًواألمػػراضًالقمبيػػةًالوعائيػػةًوأمػػراضًالجيػػازًالبػػوليًوىشاشػػةًالعظػػاـًوالنقػػرسًاليضػػميًوأمػػرا
والسرطافً،ًالنظـًالوذائيةًالع جيةًوًتطبيقاتياًفيًكؿًمرض.ًالتوذيةًفيًحػالتًالعمميػةًالجراحيػةً،ًوالحػروؽً،ًالعنايػةًالمركػزة.ً

 خؿًالمستشفياتًونظـًاألغذيةًوالتثقيؼًالوذائيً.ًإعدادًوتقديـًالوجباتًالوذائيةًدا
 رعاٌة ذوى االحتٌاجات الخاصة   14432

ًيتضمفًالمقررًموضوعاتً:
العاقػػاتًً–العاقػػاتًالعقميػػةًً–العاقػػاتًالحسػػيةًً–العاقػػاتًالجسػػميةًً–تصػػنيؼًالعاقػػةً–تعريػػؼًذوىًالحتياجػػاتًالخاصػػةً

ًرعايةًالمعاقيفًداخؿًالسرة.ً–التأىؿًالجتماعىًوالمينىًً–بكرًالوقايةًوالكشؼًالمً–النفسيةًوالجتماعيةً
  الرعاٌة الصحٌة واإلجتماعٌة ألفراد األسرة  14431

ثًادالحًوً-)دورًالمسنيف(الرعايةًالصحيةًوالجتماعيةًلممسنيفًداخؿًاألسرةًوالمجتمعًً-الخصائصًالصحيةًوالجتماعيةًلممسنيف
أىميتيػػا(ًً–اإلسػػعافاتًاألوليػػة)مفيومياًً-حػػوادثًاألطفػػاؿًفػػىًالحضػػاناتًوريػػاضًاألطفػػاؿً-منيػػاالمنزليػػةًوأسػػبابياًوطػػرؽًالوقايػػةً

ً-اإلسػػعافاتًاألوليػػةًفػػىًحػػالتً)توقػػؼًالقمػػبًوالتػػنفسً-خطػػواتًالفحػػصًاألولػػىًوالثػػانوىًلممصػػابيفًوتحديػػدًأولويػػاتًاإلسػػعافات
مةًالحراريػػػػػػػػػػػةًواإلنيػػػػػػػػػػػاؾًالحػػػػػػػػػػػرارى(الصػػػػػػػػػػػدً-التسػػػػػػػػػػػمـً-الكسػػػػػػػػػػػور-الحػػػػػػػػػػػروؽً-الجػػػػػػػػػػػروحً-الصػػػػػػػػػػػدمةً-اإلغمػػػػػػػػػػػاءً-الشػػػػػػػػػػػرقاف
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 العالقات االسرٌة وتوجٌه وتنشئة االبناء  14434

ًيتضمفًالمقررًموضوعاتً:
ً–التصدعًالسريىًوالنفصػاؿًً–التوافؽًالزواجىًً–نظرياتًالختيارًالزواجىًً–دراسةًأسسًالع قاتًالزوجيةًوالسريةًالسميمةً

مشك تًً–المشك تًالسريةًالسائدةًفىًالمجتمعًالمصرىً)ًالعنؼًالسرىًً–لبناءًع قةًالباءًباً–مراحؿًنموًوتطورًالسرةً
التجاىػػاتًً–السػػاليبًالفعالػػةًفػػىًتوجيػػوًوضػػبطًالسػػموؾًً–المػػرأةًالمعيمػػةً....ً(ًالتنشػػئةًوالتطبيػػعًالجتمػػاعىًً–المػػرأةًالعاممػػةً

ً–التعامػػؿًمػػعًالمشػػك تًبػػيفًالبػػاءًوالبنػػاءًً–مربػػىًوالبنػػاءًالتواصػػؿًبػػيفًالً–تفيػػـًسػػموؾًالبنػػاءًً–الوالديػػةًواثرىػػاًعمػػىًالطفػػؿً
ً.فاتًالتىًيجبًتنشئتياًفىًالبناءالص
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 حٌوٌةالهندسة الزراعٌة والنظم القسم  (14)
 

 
 
 

 أوالً : مقررات برنامج الهندسة الزراعٌة
 

 الجبر والتفاضل 14312

أنػواعًً–الكسػورًالجزئيػةًً-جػاوسًل ختػزاؿًفػىًحػؿًالمعػادلتًًاستخداـًطريقػةً-المعكوسًالضربىًً-المصفوفاتًً–المحدداتً
المشػػتقاتًً–تفاضػػؿًالػػدواؿًالمثمثيػػةًوالمثمثيػػةًالعكسػػيةًً–تفاضػػؿًالػػدواؿًالمختمفػػةًً–القواعػػدًالعامػػةًلمتفاضػػؿًً–النيايػػاتًً–الػػدواؿً
ًتطبيقاتًىندسيةًوزراعية.ً–المعادلتًالمرتبطةًً–التفاضؿًالجزئىًً–العمياً

 تكاملالتحلٌلٌة والندسة هال 14311

القطعًالناقصًً-القطعًالمكافئًً-القطاعاتًالمخروطيةًً-الدائرةًً–المماساتًواألعمدةًً-والخطًالمستقيـًً-اإلحداثياتًالكرتيزية
ًالتكامػػػؿًً-والقطػػعًالزائػػػدً حسػػػابًالمسػػػاحةًً-التكامػػػؿًالمحػػػددًً-الطػػػرؽًالعامػػػةًلمتكامػػػؿًً-التكامػػػؿًغيػػػرًالمحػػػددًً-تقػػػديـًلمفيػػػـو

ًالمساحاتًالدورانيةًً–المستويةً ًالتكامؿًبالتقريب.ً-حسابًحجـو
 (3فٌزٌاء ) 14314

ًخصائصًالمادة،ًالديناميكاًالحرارية،ًالعممياتًالنتقاليةً
 (2قٌزٌاء ) 14314

ًالكيربية،ًالموناطيسية،ًالبصريات
 دٌنامٌكاالستاتٌكا واال 14311

اتػػػزافًً-دمػػػجًوتحميػػػؿًالقػػػوىًفػػػىًالمسػػػتوىًً-تًوًالقػػػوانيفًالساسػػػيةًل سػػػتاتيكاًالتعريفػػػاً-الكميػػػاتًالمتجيػػػوًوًالكميػػػاتًالقياسػػػيةً
اتػػػزافًً-اتػػػزافًالنظمػػػةًالمعمقػػػةً)اليياكػػػؿًً(ًً-الجسػػػاـًالثابتػػػةًوًالجسػػػيماتًوًالػػػنظـًالمفصػػػميةًوًالجسػػػاـًالثابتػػػةًوًالمفصػػػميةً

الحركػةًً-الحركػةًالخطيػةًً-حركػةًالجسػيماتًً-بيػةً(ًمركػزًالثقػؿً)ًالجاذً-الحتكاؾًوًتطبيقاتوًً-الجساـًالمتماسكةًالمتصمةً
حركػػةًجسػػيـًفػػىًمجػػاؿًقػػوةًً-الػػدورافًحػػوؿًمحػػورًثابػػتًً-الحركػػةًالىتزازيػػةًً-قػػوانيفًنيػػوتفًً-ديناميكػػاًالجسػػيماتًً-الحداثيػػةً
ًالقصورًالذاتى.ً-كيناماتيكاًاألجساـًً-الشوؿًوالطاقةًً-الدفعًوالقوةًالدافعةًً-مركزيةً ًعـز

 (3م هندسى )رس 14333

التعػػػرؼًعمػػػىًً-نظريػػػةًاإلسػػػقاطًً-العمميػػػاتًاليندسػػػيةًالبسػػػيطةًواألقػػػواسًالمماسػػػةًً-الرسػػػـًاليندسػػػيًوأدواتػػػوًوطػػػرؽًاسػػػتخدامياً
إعدادًً-Layersًالطبقاتًً-تعديؿًعناصرًالرسـًً-رسـًاألشكاؿًاليندسيةًاألساسيةًً-Auto Cadًالمياراتًاألساسيةًلبرنامجً

ًث ثيةًاألبعاد ً.الرسـو
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 (2رسم هندسى ) 14332

ًاستنتاجًالمنظورًاليندسى.ً-الرسـًالمدنىً)المنش تًالمعدنية(ًً-الحوائطًالساندةً
 هندسة اإلنتاج 14334

ً-عمميػاتًسػباكةًالمعػادفًً-خواصًالمعادفً)الحديديةًوغيرًالحديديةً(ًً-مدخؿًإلىًىندسةًاإلنتاجًوالتصنيعًوأنواعًالصناعاتً
عمميػػاتًً-المػػوادًاليندسػػيةًً-عمميػػاتًتشػػويؿًالمػػوادًبػػالقطعًً-طػػرؽًوأسػػاليبًوصػػؿًأجػػزاءًالمنتجػػاتًً-عمميػػاتًتشػػكيؿًالمعػػادفً
حسػػابًالتكػػاليؼًالصػػناعيةًوتحميػػؿًً-أنػػواعًالمخططػػاتًالداخميػػةًلممصػػانعًً-أنمػػاطًوأسػػاليبًاإلنتػػاجًً-وأدواتًالقيػػاسًواإلنتػػاجً

ًالجودة.ًمقدمةًفىًضبطً–أساسياتًتخطيطًومراقبةًاإلنتاجًً–التعادؿً
 أسس البرمجة 14334

أساسػػياتًالبرمجػػةًولوػػاتًالحاسػػب،ًالتعبيػػراتًالمنطقيػػةًوالرياضػػية،ًمخطػػطًسػػريافًالبرنػػامج،ًأحػػذًالقػػرارات،ًالتكػػرارات،ًالمتويػػرات،ً
ًالبرامجًالفرعية،ًعمميةًاإلدخاؿًواإلخراج.

 مقدمة فى الهندسة الزراعٌة 14323

ًاليندسةًالزراعيةًوالحيويةًكتخصصات تػارياًً-متطمباتًالسوؽًالمحمىًوالعالمىًمػفًخريجػىًاليندسػةًالزراعيػةًً–ىندسيةًًمفيـو
تػػأثيرًالطاقػػةًالقتصػػادىًوالبيئػػيًفػػىًً-ىندسػػةًالطاقػػةًالزراعيػػةًً–وتطػػورًاليندسػػةًالزراعيػػةًوالحيويػػةًوتفرعاتيػػاًفػػىًمصػػرًوالعػػالـً

صػناعةًوتػداوؿًً–ىندسةًالمنش تًوتييئةًالبيئةًالزراعيػةًً–ىندسةًالرىًوالصرؼًالزراعىًً–الميكنةًالزراعيةًً-التنميةًالزراعيةًً
ًالتخزيفًفىًالمزرعة.ً–طرؽًومعداتًتداوؿًالمحاصيؿًفىًالمزرعةًً–وتسويؽًالوذاءًالطازجًوالمصنعً

 أساسٌات نظرٌة الدوال 14211

اإلعػػدادًالمركبػػةًً-ريػػةًلوبيتػػاؿًنظً-نظريػػةًكوشػػىًً-نظريػػةًروؿًً-نظريػػةًالقيمػػةًالمتوسػػطةًً-التفاضػػؿًالمتتػػالىًونظريػػةًلبينتػػزً
ً-المتتابعػاتًوالمتسمسػػ تًً-المتسمسػ تًال نيائيػةًً-األعػدادًالحقيقيػةًواألعػدادًالتخيميػةًواألعػدادًالمركبػةًً-ونظريػةًدىًمػوافرً

ً-سمةًفػوريرًفصؿًالمتويراتًباستخداـًمتسمً–متسمس تًفوريرًً-الدواؿًالدوريةًً-التقوسًوالنحناءًً-مفكوؾًتايمورًوماكموريفً
ًتوفيؽًالمنحنيات.ً-الدواؿًالزائديةً

 المعادالت التفاضلٌة والتكاملٌة 14214

معادلػةًبرنػولى(ًً–الخطيةًً–التامةًً–المتجانسةًً-المعادلتًالتفاضميةًالعاديةًمفًالرتبةًوالدرجةًاألولىً)قابمةًالفصؿًلممتويراتً
أنػواعًالمعػادلتًالتفاضػميةًالجزئيػةًً–معادلػةًلجػرانجًً-والدواؿًالختياريػةًًالمعادلتًالتفاضميةًالجزئيةًالخطيةًبحذؼًالثوابتً–

بػالتعويضًالبسػيطًً-المتعػددًً-التكامػؿًً-تطبيقاتًىندسػيةًلممعػادلتًالتفاضػميةًإليجػادًالحمػوؿًالعامػةًوالخاصػةًً–غيرًالخطيةً
التكامػػؿًً-الػػدواؿًالمثمثيػػةًً-الػػدواؿًالزائديػػةً-ةًاألسػػيةالدالػػً-باسػػتخداـًالمتسمسػػ تًال نيائيػػةً-باسػػتخداـًالتفاضػػؿًً-بػػالتجزئًً-

ًالتكامؿًباستخداـًدالةًبيتا.ً-التكامؿًباستخداـًدالةًالخطأًودالةًجاماً-الخطىًونظريةًجريف
 مبادئ الهندسة الكهربٌة  14233

ً أنػػػواعًالوسػػػائطًً-ائرًالكيربيػػػةًنظريػػػاتًالػػػدًوً-المقاومػػػاتًً–فكػػػرةًالجيػػػدًالكيربػػػىًً-تركيػػػبًالػػػذرةًً-التيػػػارًالكيربػػػىًوقػػػانوفًاـو
ًالدوائرًالث ثيةًاألوجو.ً-التيارًالمترددًً-المكثؼًالكيربىًً-الكيربيةًوخواصياً
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 مبادئ الهندسة اإللٌكترونٌة وتطبٌقاتها 14232

ً–لترانزسػػػتوراتًاً–دوائػػػرًتوحيػػػدًالتيػػػارًالمتػػػرددًً-الوصػػػمةًالثنائيػػػةًً-الرابطػػػةًالتسػػػاىميةًً–أشػػػباهًالموصػػػ تًالنقيػػػةًوغيػػػرًالنقيػػػةً
ً–المذبػػذباتًمتعػػددةًالتوافقيػػاتًً-بوابػػاتًالمنطػػؽًً-األنظمػػةًالرقميػػةًً-اللكترونيػػاتًالرقميػػةًً-المكبػػراتًالبسػػيطةًً-الثايرسػػتورً
ًالمسج ت.ً–دوائرًتطبيقيةًً-النطاطاتً

 نظرٌة اإلنشاءات وتحلٌل اإلجهادات 14234

الكمػػراتًً-رسػػـًأشػػكاؿًالقػػوىًالداخميػػةًً-ةًفػػىًالمنشػػاتًالخطيػػةًًالمسػػتويةًحسػػابًالقػػوىًالداخميػػً-اإلنشػػاءاتًالخطيػػةًالمسػػتويةً
ًالقصورًالذاتىًً-خواصًالمساحاتًً-القوىًالداخميةًفيياًً-المائمةً ً–اإلجيػاداتًالعموديػةًً–دائرةًمورًلمقصورًالػذاتىًً-عزـو
ًدراسةًحالتًعامةًل جياداتًالعمودية.ً-المرونةً

 تقنٌات النانووالمواد  خواص وإختبار 14234

اإلنحنػػػاءًً-الضػػػوطًاإلسػػػتاتيكىًً-سػػػموؾًالمػػػوادًتحػػػتًتػػػأثيرًالشػػػدًالمحػػػورىًالسػػػتاتيكىًً-الخػػػواصًالميكانيكيػػػةًلممػػػوادًاليندسػػػيةً
خصػػائصًمػػوادًً–كػػ ؿًالمعػػادفًً-أحمػػاؿًالصػػدـًً-مقػػاييسًاإلنفعػػاؿًً-اللتػػواءًالسػػتاتيكىًً-القػػصًالسػػتاتيكىًً-السػػتاتيكىً

ًالنانوًوتقنياتًالنانوًوتطبيقاتو.ً-االبناءًواختباراتي ًمفيـو
 انتقال الحرارة 14231

ً-انتقػػاؿًالحػػرارةًفػػىًالتجػػاهًالقطػػرىًً-انتقػػاؿًالحػػرارةًبالتوصػػيؿًً-القػػوانيفًاألساسػػيةًلنتقػػاؿًالحػػرارةًً-الحػػرارةًالنتقػػاؿًالحػػرارىً
النتقػػػاؿًً-تبػػػادؿًالحػػػرارىًبػػػيفًاألجسػػػاـًغيػػػرًالسػػػوداءًالً-النتقػػػاؿًالحػػػرارىًباإلشػػػعاعًً-التمثيػػػؿًالكيربػػػائىًلممقاومػػػاتًالحراريػػػةً

ًالمبادلتًالحرارية.ً-الحرارىًبالحمؿً
 الدٌنامٌكا الحرارٌة 14133

ً–جػػولى(ًً–ديػػزؿًً–أوتػػوًً–الػػدوراتًالثرموديناميكيػػةً)كػػارنوتًً–العمميػػةًالثرموديناميكيػػةًً–القػػانوفًاألوؿًوالثػػانىًلمثرموديناميكػػاً
ً–حػػالتًالمػػاءًً–المضػػخاتًالحراريػػةًً–دوائػػرًالتبريػػدًالصػػناعىًً–خػػواصًمخػػاليطًاليػػواءًوبخػػارًالمػػاءًً–الػػنظـًالثرموديناميكيػػةً

ًعمميةًتوليدًالبخارًوالو يات.
 آالت االحتراق الداخلى 14132

نظريػػاتًتشػػويؿًمحركػػاتًً-مكونػػاتًالمحػػرؾً-تقسػػيماتًمحركػػاتًالحتػػراؽًالػػداخمىً-تػػارياًوتطػػويرًمحركػػاتًالحتػػراؽًالػػداخمى
جيػػازًً–جيػػازًدخػػوؿًاليػػواءًً–جيػػازًالتبريػػدًً–األجيػػزةًالمسػػاعدةًلممحػػرؾً)جيػػازًالوقػػودًً–الوقػػودًواحتراقػػوًً–لحتػػراؽًالػػداخمىًا

ًالمجموعةًالكيربائية(.ً–جيازًالتزييتًً–خروجًالعادـً
 مٌكانٌكا الموائع 14131

قػػانوفًاتػػزافًالكتمػػةًومعادلػػةًً-يافًالموائػػعًالمثاليػػةًسػػًرً-التجػػانسًالبعػػدىًفػػىًالمعػػادلتًاليندسػػيةًوًتحمي تيػػاًً-خػػواصًالموائػػعً
ًالسريافًفىًالقنواتًالمكشوفة.ً-قياساتًالموائعًً-السريافًفىًاألنابيبًً-مبدأًالطاقةًً-سريافًالموائعًالحقيقيةًً-الستمرارً

 ماكٌناتالرسم  14134

ً-طػرؽًالتثبيػتًالمختمفػةًً-اءًمفصػمةًثػـًتجميعيػاًإسقاطًألجًزً-مراجعةًعامةًعمىًعممياتًاإلسقاطًوًعمؿًالقطاعاتًاليندسيةً
ًاستخداـًالوتوكادًفىًرسـًالماكينات.ً-المحركاتًالليةًً-خطوطًسريافًالموائعً
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 نظرٌة اآلالت 14134

انػواعًالكامػاتًً-التسارعًالنسبىًلجسػيـًوًنقطػةًالتطػابؽًلمحركػةًفػىًمسػتوىًالوصػ تًوًالزاحػةً-تعريؼًالليةًرباعيةًالض ع
ًالحواكـ.ً-انواعًالتروسً-والحركةًالمنتظمةًانواعًالحركةًالحركةًالساسيةً–التوابعًً–
 )أ( التاآلتصمٌم  14131

الس سػؿًً–تصػميـًوحػداتًنقػؿًالحركػةًوالقػدرةًًالسػيورًوالطػاراتًً–ربطًاألجزاءً)المسػاميرًوالمحػاـ(ًً–تصميـًاألعمدةًوالمحاورً
ًالتروس.ً-الجنازيرًوالعج تًالمسننةً–
 تطبٌقات فى الهندسة الكهربٌة 14131

ً–وسػائؿًالحمايػةًالكيربيػةً–نظـًتوزيػعًاألحمػاؿًً-خواصًاألحماؿً-الكاب تً–خطوطًالنقؿًوالتوصيؿًً-منظومةًالقوىًالكيربية
ًاللتًالكيربية.

 خرسانة مسلحة 14130

تصػميـًً–حديػدًالتسػمي ًً–لخرسػانةًالمسػمحةًخػواصًالخرسػانةًواً–األحماؿًالم ثرةًعمػىًالمبنػىًً–نظـًوتصنيؼًالمبنىًالزراعىً
ً–تصػػميـًالمنشػػ تًالمعدنيػػةًً–المبػػانىًالخرسػػانيةًالمسػػمحةًمػػفًحيػػثًاألعمػػدةًالكمػػراتًواألسػػقؼًالخرسػػانيةًواألساسػػاتًالمختمفػػةً

ًعوازؿًالرطوبةًوالحرارةًوالصوت.
 المساحة المستوٌة 14123

المسػػػاحاتًوتقسػػػيـًً–الترافيػػػرسًً-المسػػػاحةًبالبوصػػػمةًالمنشػػػوريةً–عيػػػاًالخػػػرائطًوأنواً–مقيػػػاسًالرسػػػـًً-قيػػػاسًالمسػػػافاتًالطوليػػػة
 أعماؿًالرفعًالمتكاممة.ً–المساحةًالتاكومتريةًً–حساباتًارتفاعًالحفرًوالردـًً–الميزانيةًً–المساحةًالثيودوليتًً-األراضى

 اإلحصاء الهندسى 14122 

ً–الختبػاراتًالمعنويػةًً–التوزيعػاتًالنظريػةًً-نظريػةًاألحتمػاؿً–المقػاييسًالوصػفيةًً-أسسًاإلحصاءًوأىميتياًفىًالبحثًالعممى
ًوى قتػةًبتحمػي تًارتػدادًالخػطًالمسػتقيـًً–المستقيـًً–تحمي تًارتدادًالخطً جػدوؿًتحميػؿًالتبػايفًوع قتػةًبتحميػؿً–معامػؿًالػت ـز

التحميػػؿًاإلحصػػائىًلمتجػػاربً–ـًالتجػػاربًاسػػسًتصػػميً-الرتػػدادًكثيػػرًالحػػدود،ًتحمػػي تًالخطػػأًالعشػػوائىًوالتحػػوي تً–الرتػػدادً
 استخداـًالحاسبًاللىًفىًالحصاءً)البرامجًاإلحصائية(.ً–تخطيطًالتجاربًً–العشوائيةًالتامةًوالقطاعاتًالعشوائيةًالكاممةً

 هٌدرولٌكا المضخات والقنوات المكشوفة 14121

مثمػثًالسػرعاتًوقػانوفًً–أنػواعًالمضػخاتًً–المػانومترىًالضػاغطًً–التوربينػات(ًً–نظريةًعمؿًاللتًالييدروليكيػةً)المضػخاتً
منحنػىًخػطًاألنابيػبًً–تحضيرًالطممبػاتًً–التكيؼًً–منحنياتًاألداءًً–المضخاتًالطاردةًالمركزيةًً–السرعةًالنوعيةًً–أويمرً

السػريافًفػىًالقنػواتًً–يػةًمضػخاتًاإلزاحػةًاإليجابيػةًالتردديػةًوالدورانً–تشويؿًالمضخاتًعمىًالتوالىًوالتوازىًً–ونقطةًالتشويؿً
تصػميـًالمجػرىًعنػدًالسػريافًً–العمػؽًالمنػتظـًوالحػرجًً–عوائػؽًالسػريافًً–الطاقػةًالنوعيػةًً–أكفأًمقطػعًىيػدروليكىًً–المكشوفةً
ًالمنتظـ.

 الطاقة المتجددة فى الزراعة 14124

تًالشمسػػية،ًالتطبيقػاتًالحراريػػةًلمطاقػػةًمقدمػةًعػػفًمصػػادرًالطاقػةًفػػىًمصػػرًواسػتخداماتيا،ًالطاقػػةًالشمسػػيةًوحسػاباتيا،ًالمجمعػػا
ًالشمسية،ًاألنظمةًالفوتولتية،ًطاقةًالرياح،ًطاقةًالكتمةًالحيوية،ًالطاقةًالمائيةًوطاقةًالحرارةًاألرضية.
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 أسس القٌاس والتحكم 14124

يربيػػةًال زمػػةًلتحسػػاسًوالػػدوائرًالكTransducersًأساسػػياتًعمػػـًالقيػػاسًوالمعػػايرة،ًتعريفػػاتًومفػػاىيـًوقيػػاس،ًمحػػولتًالطاقػػةً
حػػوؿًالقيػػاسًوالػػتحكـًفيػػو،ًنظػػـًتجميػػعًالبيانػػاتًوالعػػرضًوالتسػػجيؿ،ًنظػػـًتحميػػؿnoiseًًوقيػػاسًالتويػػر،ًطػػرؽًخفػػضًالضوضػػاءً

ًالبيانات،ًاستخداـًالحاسبًكوسيط،ًأسسًونظرياتًالتحكـًفىًبعضًالمتويرات،ًمقدمةًألنظمةًالتحكـ.
 )ب(تصمٌم آالت  14121

لتصػػميـًفػػىًالجػػراراتًواللتًالزراعيػػةًوتشػػمؿًكراسػػىًالتحميػػؿ،ًالزنبركػػات،ًالوصػػ ت،ًًالقػػوابض،ًالفرامػػؿ،ًتطبيقػػاتًأساسػػياتًا
ًالدودىً(.ً–المخروطىًً-المائؿً–التروسًبأنواعياً)ًالعدؿً

 نظم التحكم الهٌدرولٌكى  14121

ً–أنػػػواعًدوائػػػرًالػػػتحكـًً–ائرًاألساسػػػيةًالنيومائيػػػةًالػػػدًوً-الػػػدوائرًاألساسػػػيةًالييدروليكيػػػةً-اساسػػػياتًالػػػنظـًالييدروليكيػػػةًوالنيومائيػػػة
نمػػػػاذجًالمنظومػػػػاتًالييدروليكيػػػػةًً–الصػػػػيانةًالوقائيػػػػةًلمػػػػنظـًالييدروليكيػػػػةًوالنيومائيػػػػةًً–مكونػػػػاتًمنظومػػػػةًالػػػػتحكـًالييػػػػدروليكىً

ًوالنيوماءيةًفىًاليندسةًالزراعية.
 البرمجة باستخدام الحاسب اآللى 14120

ًرمجةًفىًالبرامجًالتطبيقية.استخداـًالبً–لواتًالبرمجةً
 هندسة الجرارات والقوى الزراعٌة 14433

مصادرًالقوىًالزراعية،ًتقسيماتًالجراراتًالزراعية،ًالمواصفاتًالقياسيةًلمجرار،ًوحداتًنقؿًالقدرةًفىًالجػرار،ًمصػادرًاسػتو ؿً
 مىًالجرارًواتزافًالجرار.القدرة،ًأجيزةًالت مس،ًأجيزةًالفرامؿًوالتوجيو،ًنظريةًالشد،ًالقوىًالم ثرةًع

 هندسة تصنٌع المنتجات الزراعٌة 14432

العممياتًاألولية،ًعممياتًالفصؿًالميكانيكى،ًالجرشًوالطحف،ًضربًاألرز،ًعممياتًالخمػط،ًالسػتح ب،ًالكػبسًوالسػتخ ص،ً
ًالترشي ،ًالطردًالمركزى،ًنقؿًالمواد.

 هندسة المنشآت الزراعٌة والتحكم البٌئى 14431

عًالمنشػػ تًالزراعيػػةًوأساسػػياتًنظريػػةًاإلنشػػاءات،ًتخطػػيطًالقػػرىًوتصػػميـًالمنػػزؿًالريفػػى،ًالصػػوبًالزراعيػػة،ًاإلنتػػاجًالحػػرارىًأنػػوا
لمماشػػػيةًوالػػػدواجف،ًالتػػػزافًالحػػػرارىًوالرطػػػوبىًداخػػػؿًبيػػػوتًالحيوانػػػاتًالمزرعيػػػة،ًمصػػػادرًالتمػػػوث،ًخػػػواصًالمخمفػػػاتًالطبيعيػػػةً

المتجػػػددةًالممكػػػفًتطبيقيػػػاًفػػػىًالمنشػػػ تًالزراعيػػػة،ًًتخطػػػيطًحظػػػائرًماشػػػيةًالمػػػبفًوتسػػػميفًوالكيميائيػػػة،ًمصػػػادرًالطاقػػػةًالجديػػػدةًًو
ًالعجوؿ،ًتخطيطًبيوتًدجاجًالبيضًوالمحـ.

 تخطٌط وتصمٌم نظم الرى 14434

عوامؿًتخطػيطًنظػاـًالػرى،ًأنػواعًوخصػائصًوأداءًنظػاـًالػريًالسػطحى،ًمكونػاتًوأنػواعًوخصػائصًنظػـًالػريًبػالرش،ًىيػدروليكاً
لرىً)أقطارًوفواقدًالضوطًفىًأنابيبًالشبكةًوقدرةًالمضخة(،ًتشويؿًوتصميـًنظػـًالػرىًبػالرشًالثابػتًوالنقػالىًوالمتحػرؾ،ًشبكةًا

ًالرىًبالتنقيطً)الخصائص،ًاألنواع،ًالمكونات(،ًأجيزةًالترشي ،ًأجيزةًحقفًاألسمدة،ًتصميـًشبكةًالتنقيط.
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 هندسة النظم الحٌوٌة 14434

ًبادئًاليندسيةًفيًالعممياتًالحيوية.تطبيؽًاألساسياتًوالم
 تطبٌقات الحاسب اآللى  14434

خػػراج،ًجمػػؿًتحكػػـًمتقدمػػة،ًبػػرامجًتطبيقيػػةًفػػىً مقدمػػةًفػػىًلوػػاتًالحاسػػبًاللػػى،ًجمػػؿًوتعبيػػراتًرياضػػيةًومنطقيػػة،ًجمػػؿًإدخػػاؿًوا 
تطبيقيػةًفػىًالجػراراتًواللتًالزراعيػة،ًىندسةًالتصنيعًالوذائى،ًبرامجًتطبيقيةًفىًتخطيطًالمبػانىًوتييئػةًالبيئػةًالزراعيػة،ًبػرامجً

ًبرامجًتطبيقيةًفىًالرىًوالصرؼًالزراعى.
 الطاقة ستهالك ترشٌد وإ 14431

نتػػاجًالطاقػػة،ًاسػػتخداماتًالطاقػػةًفػػىًالزراعػػة،ًتحػػوي تًالطاقػػةًوكفػػاءةًاإلدارة،ًإدارةًالطاقػػةًلمػػزارعًاإلنتػػاجً مقدمػػةًعػػفًاسػػتي ؾًوا 
الػػدواجف،ًإدارةًاسػػتخداماتًالوقػػودًالحفػػرىًوالطاقػػاتًاألخػػرىًفػػىًاإلنتػػاجًالزراعػػى،ًطػػرؽًاتخػػاذًًالحيػػوانى،ًترشػػيدًالطاقػػةًفػػىًمػػزارع

ً.رعالقرارًإلدارةًالطاقةًفىًالمًزا
 )أ(هندسة اآلالت الزراعٌة14423

عيػػة،ًطػػرؽًالشػػبؾًالميكنػػةًالزراعيػػةًوتطبيقاتيػػا،ًالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػىًالسػػعةًالحقميػػةًوكفػػاءةًالتشػػويؿ،ًالتكػػاليؼًالكميػػةًلػػ لتًالزرا
المختمفةًل لتًالزراعية،ًملتًالحرثًاألوليةًوالثانوية،ًملتًالعزيػؽ،ًملتًالتسػميدًالكيمػاوىًوالبمػدى،ًملتًالخػؼ،ًملتًالػرشً

ًوالتعفير،ًملتًالحصاد،ًملتًالدراس،ًملتًالتنظيؼًوالتدريج،ًالكومبايف.
 صٌانة وتشغٌل المعدات الزراعٌة 14422

ئىًلمػػػورشًالصػػػيانةًالمزرعيػػػة،ًأنػػػواعًالوقػػػودًوالزيػػػوتًالمسػػػتخدمةًوكيفيػػػةًتخزينيػػػا،ًصػػػيانةًالمحػػػرؾًًوصػػػيانةًدورةًالتركيػػػبًالنشػػػا
الوقػػود،ًصػػيانةًأجيػػزةًالتبريػػدًوالتزييػػتًالسػػحبًوالعػػادـًوالمجموعػػةًالكيربائيػػةًبػػالجرار،ًصػػيانةًوتشػػكيؿًالجػػرارًالزراعػػى،ًصػػػيانةً

ًتًالبذرًوالزراعة،ًصيانةًوتشويؿًملتًخدمةًالمحصوؿًالنامىًوالحصاد.وتشويؿًاللتًالزراعية،ًصيانةًوتشويؿًمل
 هندسة اآلالت الزراعٌة )ب( 14421

نظريػػػاتًتصػػػميـًوتشػػػويؿًمعػػػداتًخدمػػػةًالمحصػػػوؿًالنػػػامى،ًالعزيػػػؽ،ًالػػػرش،ًالتعفيػػػر،ًنظريػػػاتًتصػػػميـًوتشػػػويؿًمعػػػداتًالحصػػػادً
ًوعممياتًماًبعدًالحصاد.

 هندسة معدات استصالح األراضى 14424

مقدمػػػة،ًاإلخػػػ ءًاللػػػىًلػػػشرض،ًمعػػػداتًالستصػػػ حً)البمػػػدوزر،ًمعػػػداتًالتحميػػػؿًوالنقػػػؿ،ًالقصػػػابيات،ًالعزاقػػػات،ًمحاريػػػثًتحػػػتً
قامػػةًالطػػرؽًوالجسػػورً)الحفػػارات،ًالجرافػػات،ًالكباشػػات،ًالمخنػػدقات(ًإد ارةًالتربػػة،ًقصػػابياتًالتسػػويةًالدقيقػػة(ًملتًفػػت ًالقنػػواتًوا 

ًواقتصادياتًتشويميا.ًملتًومعداتًاستص حًاألراضى
 مزارع اإلنتاج الحٌوانى والداجنىهندسة معدات  14424

أنػػواعًومكونػػاتًنعػػداتًخدمػػةًحظػػائرًالحيوانػػاتًومسػػاكفًالػػدواجفًونظػػـًمعػػداتًالحمػػبًاللػػىً،ًوحػػداتًنقػػؿًوتػػداوؿًداخػػؿًمػػزارعً
ًزارعًاإلنتاجًالحيوانىًوالداجنى.اإلنتاجًالحيوانىًوالداجنى،ًىندسةًمصانعًانتاجًالع ؼ،ًنظـًالتحطكـًاللىًفىًم
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 هندسة حفظ األغذٌة بالمعاملة الحرارٌة 14424

ًمقدمةًفىًالتدىورًوالفسادًالميكروبىًلموذاء،ًمعدؿًالتثبيطًالميكروبىًعندًدرجاتًحرارةًثابتة،ًمعدلتًاليدـًالميكروبىًواألنزيمػى
الحراريػػةًلمسػػوائؿًالوذائيػػةًفػػىًنظػػـًالسػػريافًالمسػػتمر،ًطػػرؽًوع قتيػػاًبدرجػػةًحػػرارةًالوسػػطًوزمػػفًالتعػػرضًحسػػابًزمػػفًالمعاممػػةً
ًوحساباتًالبسترة،ًنظـًوأجيزةًالبسترةًطرؽًوحساباتًوأجيزةًالتعقيـ.

 بخفض المحتوى الرطوبى هندسة حفظ وتخزٌن الغذاء 14421

ًالمحتػػوىً المػػاءًالحػػرًوالمػػرتبط،ًًالنشػػاطًالمػػائىًوع قتػػوًبحفػػظًالوػػذاء،ًاتػػزافًالطاقػػةًوالكتمػػةًبػػيفًالمػػادةًالزراعيػػةًواليػػواء،ًًمفيػػـو
ًالمحتػوىًالرطػوبىًالمتػوازفًوطػرؽًتقػديرىاًومعػادلتًحسػابيا،ًتجفيػؼً الرطوبىًالمتوازفًوطرؽًتقػديرىاًومعػادلتًحسػابيا،ًمفيػـو

ًيزًوالتبخيرًالديناميكاًالحراريةًفىًتبخيرًالوذاء.الحبوب،ًعممياتًالترك
 هندسة حفظ وتداول الغذاء بخفض درجة الحرارة 14421

ىًنظػػـًالتبريػػدً)التبريػػدًالطبيعػػى،ًالتبريػػدًالميكػػانيكىًبالضػػوط(ًوالتخػػزيفًالبػػاردًلممػػوادًالزراعيػػة،ًتجميػػدًالوػػذاء،ًالػػديناميكاًالحراريػػةًفػػ
ًتجميدًالوذاء،ًالتنب ًبمعدلت

 هندسة البٌوت المحمٌة 14420

وصؼًالمقرر،ًوضعًصناعةًالبيوتًالمحميةًالزراعية،ًتدفئةًالبيػوتًالمحميػةًالزراعيػة،ًتبريػدًوتكييػؼًالصػوبًالزراعيػة،ًتصػميـً
البيوتًالمحميػةًومكوناتػو،ًنظػـًالػتحكـًالبيئػيًلمنباتػاتًونظػـًالتيويػةًالمختمفػةًفػىًمنشػ تًالصػوبًالزراعيػةًوطػرؽًإدارتيػا،ًتقػديرً

ًتنظيـًعممياتًنموًالنباتات،ًنظـًالتبريدًالتبخيرى.ًو
 تخطٌط المناطق والمنشآت الرٌفٌة  14411

مقدمػػةًعػػػفًالمبػػػانيًالريفيػػػةًوالمػػػواد،ًتخطػػيطًمنػػػزؿًالفػػػ حًوبنػػػاًءًالمبػػػاني،ًتخطػػيطًحظػػػائرًالحيوانػػػاتًوالمتطمبػػػاتًالعامػػػة،ًاإليػػػواءً
لريفيػػةًلتنسػػافًوالحيػػواف،ًمقدمػػةًعػػفًالطاقػػةًالشمسػػية،ًخػػواصًاليػػواء،ًالمفتػػوح،ًتػػوفيرًالميػػاهًالنظيفػػةًوالصػػرؼًالصػػحىًلممبػػانىًا

التػػزافًالحػػرارىًوالكتمػػىًداخػػؿًمبػػانىًالحيػػوافًوالطيػػورًوالبيػػوتًالمحميػػةًًالزراعيػػة،ًتطبيقػػاتًفػػىًطػػرؽًاإليػػواءًالريفيػػةًوممحقاتيػػا،ً
ًمقدمةًفىًنظـًالراحةًالحراريةًلتنساف.

 كىالسماألسس الهندسٌة لالستزراع  14413

تعريػػؼًعمػػـًىندسػػةًالسػػتزراعًالمػػائىًولمػػاذاًيوجػػبًدراسػػتو،ًالطاقػػةًفػػىًالػػنظـًالمائيػػة،ًمتطمبػػاتًالكسػػجيف،ًثػػانىًأكسػػيدًالكربػػوفً
والوػػازاتًاألخػػرىًالناتجػػةًمػػفًالنظػػاـًالمػػائى،ًالموػػذياتًفػػىًالػػنظـًالمائيػػة،ًطػػرؽًالسػػتزراعًالسػػمكى،ًالمرشػػحاتًوأنواعيػػا،ًالتيويػػةً

ًونظـًالتيوية.
 هندسة الري والصرف الزراعً 14412

مصادرًالمياه،ًمنش تًالتحكـًفيًمياهًالري،ًالحتياجتًالمائية،ًع قاتًالماءًبالنباتًوالتربة،ًشػبكاتًالتػرعًوالمصػارؼ،ًتصػميـً
ضية،ًفتحاتًمياهًالري،ًمناوباتًالري،ًقياسًالتصرؼًفيًالقنواتًالمكشوفة،ًتواجدًالمياهًاألرضيةًفيًمصر،ًأنواعًالخزاناتًاألًر

حفرًالبار،ًتنميةًالبار،ًسريافًالمياهًاألرضيةًوىيدروليكاًالبار،ًالصرؼ،ًأنواعًالمصارؼ،ًمسافاتًوأعماؽًالمصارؼ،ًأقطارً
ًأنابيبًالصرؼ،ًتصميـًشبكةًالصرؼ.
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 أنظمة الرى بالتنقٌط والمٌكرو 14411

لنقاطات،ًشكؿًالبت ؿًتحتًالنقاطػات،ًحسػابًالحتكػاؾًخصائصًالرىًبالتنقيط،ًالحتياجاتًالمائيةًفىًالرىًبالتنقيط،ًتصميـًا
فػػىًخطػػوطًشػػبكةًالتنقػػيط،ًاسػػتراتيجيةًتحديػػدًأقطػػارًأنابيػػبًالشػػبكة،ًانسػػدادًالنقاطػػات،ًأجيػػزةًالترشػػي ،ًأجيػػزةًحقػػفًاألسػػمدة،ًالػػرىً

ًبالتنقيطًتحتًالسطحى،ًتصميـًشبكةًالتنقيط،ًتقييـًنظاـًالرىًبالتنقيط.
 لمسطحات الخضراءنظم رى الحدائق وا 14414

مقدمػػةًفػػىًتصػػميماتًالػػرى،ًالرشاشػػاتً)أنػػواعًالرشاشػػات،ًشػػكؿًتوزيػػعًالػػرش(،ًاختيػػارًالمسػػافاتًبػػيفًالرشاشػػات،ًمعػػدؿًالػػرش،ً
انتظػػاـًتوزيػػعًالميػػػاه،ًتخطػػيطًالمسػػاحة،ًمعػػػدؿًتسػػربًالميػػاهًفػػػىًالتربػػة،ًالسػػعةًالتخزينيػػػةًلمتربػػة،ًالحتياجػػاتًالمائيػػػة،ًالفتػػرةًبػػػيفً

ءًالػػػرى،ًشػػػبكةًالػػػرى،ًحسػػػابًالفاقػػػدًفػػػىًالضػػػوطًوأقطػػػارًاألنابيػػػبًالشػػػبكة،ًطػػػرؽًاليمػػػاه،ًالمحػػػابسًوالوصػػػ تًالريػػػات،ًعمػػػؽًمػػػا
 والف تر،ًأجيزةًالتحكـ،ًمصدرًالمياه،ًنظـًرىًالمسطحاتًالخضراءًوالم عب،ًنظـًالرىًبالتنقيط،ًخطواتًالتصميـ.

 
 

 )هندسة زراعٌة( الزراعٌة العلوم برامجثانٌاً : مقررات 
 

    رٌاضٌاتالأساسٌات  14313

األعداد،ًالفئاتًوالدواؿ،ًالستنتاجًالرياضىًونظريةًذاتًالحديف،ًالكسورًالجزئية،ًالمصفوفاتًوالمحػددات،ًحػؿًالمعػادلتًالتيػةً
دواؿ،ًباسػػتخداـًالمصػػفوفات،ًاإلحػػداثيات،ًمعادلػػةًالخػػطًالمسػػتقيـًبالصػػػورًالمختمفػػة،ًالػػدائرة،ًالقطػػعًالمكػػافئ،ًالنػػاقص،ًالزائػػد،ًالػػػ

النيايػػػات،ًقواعػػػدًالتفاضػػػؿ،ًتفاضػػػؿًالػػػدواؿًالمختمفػػػة،ًالمشػػػتقاتًالجزئيػػػة،ًتطبيقػػػاتًفػػػىًالتفاضػػػؿ،ًالتكامػػػؿًالمحػػػددًوالتكامػػػؿًغيػػػرً
ًالمحدد،ًتطبيقاتًعمىًالتكامؿ.

 هندسة عملٌات التصنٌع الزراعً 14144

مػػفًرطوبتيػػاً)التجفيػػؼ(ًأنػػواعًالمجففػػاتًوالحسػػاباتًوحػػداتًالتشػػويؿً)انتقػػاؿًالحػػرارة،ًميكانيكػػاًالموائػػع(،ًحفػػظًالمػػادةًبإزالػػةًجػػزءً
الخاصػػةًبيػػا،ًحفػػظًالمػػادةًبالمعػػام تًالحراريػػةً)البسػػترةًوالتعقػػيـ(،ًحفػػظًالمػػادةًبخفػػضًدرجػػةًحرارتيػػاً)التبريػػدًوالتجميػػد(،ًالتخػػزيفً

ًالمبرد،ًالتشعيع،ًنقؿًوتداوؿًالمواد
 آالت ومعدات خطوط اإلنتاج فً الصناعات الغذائٌة 14141

طًصناعةًاأللباف،ًخطوطًصناعةًالسكر،ًخطوطًصناعةًالزيوتًوالزيوتًالميدرجة،ًخطوطًصناعةًالنشاًوالخميرة،ًخطوطًخطًو
ً.صناعةًاألع ؼ

 الهندسة الزراعٌة والمساحة 14140

 قتيػاًبػاألرضًأنواعًالقدرةًالمزرعية،ًأساسياتًالمحركػات،ًالجػراراتًالزراعيػةًوطػرؽًتشػويمياًبأمػاف،ًاللتًالزراعيػةًالمختمفػةًوع
والمحصوؿ،ًمقدمةًفىًىندسةًالتصػنيعًالزراعػى،ًتخطػيطًالمبػانىًوتييئػةًالبيئػةًوالطاقػةًالزراعيػة،ًأنظمػةًالػرىًالمتطػور،ًالمسػاحةً

ًالمستويةًوطرؽًعمؿًالميزانية.
 الهندسة الزراعٌة فى مواضٌع مختارة  14441
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 الخواص الطبٌعٌة للمواد الغذائٌة 14443

قسيـًلكؿًمفًالخصائصًوالخواصًالطبيعيػةًلممػوادًالزراعيػة،ًتحديػدًوحسػابًالمحتػوىًالرطػوبىًلممػادةًالزراعػة،ًمقدمةًوتعاريؼًوت
الخصػػائصًالطبيعيػػػة،ًتطبيقػػػاتًإحصػػائيةًفػػػىًتػػػداوؿًالمػػوادًوتحديػػػدًتوزيػػػعًالحجػػـًالجسػػػيمىًلممػػػوادًالحبيبيػػة،ًالخػػػواصًالنسػػػيابيةً

ذجًالحقميػة،ًتعريػؼًالخػواصًالمزجػة،ًالخػواصًالديناميكيػةًاليوائيػةًلممػوادًالزراعيػة،ًلمسوائؿًوالموادًالموادًالب ستيكيةًولػبعضًالنمػا
الخصػػػائصًالحتكاكيػػػةًلسػػػريافًالحبػػػوب،ًتحديػػػدًالخػػػواصًالحراريػػػة،ًالخػػػواصًالضػػػوئية،ًالخػػػواصًالكيربيػػػة،ًالخػػػواصًالصػػػوتية،ً

 الخواصًالموناطيسيةًوالكيروستاتيكية،ًالخصائصًالذريةًلمماءًوالوذاء.
 استصالح األراضىآالت ومعدات  14444

)معػػػداتًالتحميػػؿًوالنقػػػؿ،ًالقصػػػابيات،ًمحاريػػػثًتحػػػتًاستصػػػ حًاألراضػػػى،ًطػػرؽًإخػػػ ءًاألرض،ًمعػػػداتًاستصػػػ حًمقدمػػةًفػػػىً
دارةًملتًومعػػداتًاستصػػ حًاألراضػػىًواقتصػػادياتً قامػػةًالطػػرؽًوالجسػػوروا  التربػػة،ًقصػػبياتًالتسػػويةًالدقيقػػة(،ملتًفػػت ًالقنػػواتًوا 

ًتشويميا.
 مٌكنة مزارع اإلنتاج الحٌوانى والداجنى 14444

ًمعداتًخدمةًحظائرًالحيواناتًومساكفًالدواجفًونظـًمعداتًالحمبًاللىًوحداتًنقؿًوتداوليندسةًمصانعًانتاجًالع ؼ.
 اإلنتاج الحٌوانى والداجنى مبانى  14441

سػػياتًإيوائيػػا،ًتخطػػيطًحظػػائرًالحيوانػػاتًوالمظػػ تًأساسػػياتًتخطػػيطًالمبػػانىًالزراعيػػة،ًحظػػائرًالحيوانػػاتًومسػػاكفًالػػدواجفًوأسا
نشػػاءًمػػزارعًتربيػػةًالجػػواجف،ًمخػػازفًاألعػػ ؼًواألدواتًومسػػتمزماتًاإلنتػػاج،ًعوامػػؿً ومراكػػزًالحمػػبًوالتمقػػي ًالصػػناعى،ًتخطػػيطًوا 

ًكية.التحكـًفىًبيئةًالحيوافًوالتزافًالحرارىًوالرطوبىًلحظائرًالحيوافًومساكفًالدواجف،ًإنشاءًالمزارعًالسم
 نظم الرى المتطور 14441

أنػػواعًوخصػػائصًوأداءًنظػػاـًالػػريًالسػػطحى،ًمكونػػاتًوأنػػواعًوخصػػائصًنظػػـًالػػريًبػػالرش،ًىيػػدروليكاًشػػبكةًالػػرىً)أقطػػارًوفواقػػدً
ًالضوطًفىًأنابيبًالشبكةًوقدرةًالمضخة(،ًتشويؿًوتصميـًنظـًالرىًبالرشًالثابتًوالنقالىًوالمتحرؾ،ًالرىًبالتنقيط

 واآلالت الزراعٌة الجرارات 14440

الميكنةًالزراعيةًوتطبيقاتيا،ًالعوامؿًالم ثرةًعمىًالسعةًالحقميةًوكفاءةًوظائؼًوأنواعًالجراراتًالزراعية،ًمكوناتًالجرارًالزراعى،ً
بمػػدى،ًالتشػػويؿ،ًطػػرؽًالشػػبؾًالمختمفػػةًلػػ لتًالزراعيػػة،ًملتًالحػػرثًاألوليػػةًوالثانويػػة،ًملتًالعزيػػؽ،ًملتًالتسػػميدًالكيمػػاوىًوال

ًملتًالخؼ،ًملتًالرشًوالتعفير،ًملتًالحصاد،ًملتًالدراس،ًملتًالتنظيؼًوالتدريج،ًالكومبايف
 آالت مقاومة اآلفات  14441

أىميةًالميكنةًفىًعممياتًالمكافحة،ًأىـًاستخداماتًالرشًفىًالزراعة،ًخػواصًالسػوائؿ،ًمعادلػةًالسػتمرارًوالطاقػة،ًمستحضػراتً
عػػاـًلمرشاشػػاتًوالعفػػارات،ًملتًالػػرشًالييدروليكيػػة،ًالطممبػػات،ًحسػػاباتًالنتاجيػػةًوالكفػػاءةًالحقميػػة،ًمعػػايرةًالمبيػػدات،ًالتركيػػبًال

ملتًالػػرش،ًطػػرؽًترذيػػذًالمبيػػدات،ًأنػػواعًالبشػػابيرًالييدروليكيػػة،ًالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػىًقطػػرًحبيبػػاتًالػػرشًوقيػػاسًقطػػراتًالػػرش،ً
 ت،ًالتعفيرًوالعفاراتًاللية،ًملتًالعزيؽًالميكانيكى،ًالرشًبالطائرات.ع قاتًعامةًلمرشًبالبشابير،ًانجراؼًالمبيدا
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 قسم  علوم وتقنٌة االلبان( 14)

 

 

 أساسٌات علم األلبان 14213

أساسػػياتًإدرارًالمػػبف،ًالتركيػػبًالكيمػػاويًلمػػبف،ًالمجػػاميعًالميكروبيػػةًذاتًالع قػػةًبصػػناعةًالمػػبفًومنتجاتػػو،ًتقنيػػةًالجػػبفًواأللبػػافً
ًه،ًتقنيةًالمثموجاتًالمبنيةًوالمنتجاتًالدىنيةًواأللبافًالمكثفةًالمجففة.المتخمًر

 تقنٌة اللبن السائل واأللبان المتخمرة    14113

عمميػاتً-تبريػدًالمػبفًالخػاـًوطػرؽًنقمػوًواسػت موًتخزينػوًً-اختبػاراتًالجػودةًوتػدريجًالمػبفًالخػاـًً-الصفاتًالطبيعيةًلمبفًالسائؿً
ً-المعػام تًالحراريػةًوالسػسًالنظريػةًلنتػاجًالبػافًممنػةًل سػتي ؾً-فرزًوالتعديؿًوشرحًالجيزةًالخاصةًبوًالترشي ًوالتنقيةًوال

ً-عمميػػاتًالتعبئػػةًوالعبػػواتًالمناسػػبةًلمػػبفًالمبسػػترًوالمعقػػـًواأللبػػافًالمتخمػػرهً-الطػػرؽًالمختمفػػةًلمبسػػترةًوالجيػػزةًالمسػػتخدمةًفييػػاً
السػػسًالنظريػػةًً-ESLًوالمػػبفًالمعقػػـًوالمػػبفًطويػػؿًاألمػػدًً UHTتحضػػيرًالمػػبفًً-ةتحضػػيرًبعػػضًالمنتجػػاتًالمبنيػػةًالمطعمػػ

ًطرؽًتصنيعًاأللبافًالمتخمرهً-أنواعًاأللبافًالمتخمرهًً-أسسًتقسيـًاأللبافًالمتخمر-لمترشي ًالفوقى
 أساسٌات مٌكروبٌولوجٌا األلبان 14112 

مجموعػةًالبكتيريػاًًالكرويػةًً-لسػسًالتقميديػةًالمتبعػةًفػىًتقسػيـًالبكتيريػاًا-ع قةًالميكروباتًبػالمبفًوالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػيًنموىػاً
مجموعػػػةًالبكتيريػػاًالعصػػػويةًوالكرويػػػةًً-مجموعػػةًالبكتيريػػػاًالعصػػويةًالمنتظمػػػةًالموجبػػػةًلجػػراـًوغيػػػرًالمتجرثمػػةًً-الموجبػػةًلجػػػراـً

مجموعػةًالبكتيريػاًالعصػويةًً-لجػراـًًغيػرًالمتجػرثـمجموعػةًالبكتيريػاًالعصػويةًغيػرًالمنتظمػةًالموجبػةًً-الموجبػةًلجػراـًالمتجرثمػة
ً-المجػاميعًاألخػرىًالتػىًليػاًع قػةًباأللبػػافًً-مجموعػةًالبكتيريػاًالعصػويةًالسػالبةًلجػراـًىوائيػةًً-السػالبةًلجػراـًلىوائيػةًأختيػاراً

الطػػرؽً-ورىػػـًفػػيًصػػناعةًاللبػػافًالميكوب زمػػاًودً–البكتريوفػػاجًً–الفيروسػػاتًً-الركتسػػػياًً-الفطريػػاتًًوالخمػػائرًوأسػػسًتقسػػيمياً
ًالحديثةًالمستخدمةًفىًالتعرؼً

 إفراز وإنتاج اللبن  14111

ً-مجموعػةًاليرمونػاتًالمتحكمػةًفػىًإفػرازًوتفريػغًالمػبفً-تركيبًالودةًالمبنيةً،ًالضرعً،ًأنواعًوسػ لتًالحيوانػاتًالمنتجػةًلمػبف.ً
ً- .ًالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػىًكميػةًوتركيػبًالمػبف-) تخميػؽًسػكرًال كتػوزً-تخميؽًبروتيفًالمػبفًً- تخميؽًالمبف:ً)ًتخميؽًدىفًالمبف

التركيػػبًًً–ماكينػػاتًالحمػػبًالمتنقمػػةًً-ميكانيكيػػةًالحمػػبًاليػػدوىًوالحمػػبًاللػػىًً- فتػػرةًالجفػػاؼً-اإلسػػتمراريةًً–موسػػـًالحميػػبً
تبريػدًالمػبفًفػىًً- الحمػبًوالمحالػبًالليػةًتنظيؼًوتطييػرًوصػيانةًماكينػاتً-أنواعيا.ًً–مكوناتياًً–المحالبًالليةًًً-واألجزاء.

ًمراكزًتجميعًاأللبافًًًً-إنتاجًالمبفًالنظيؼًفىًالمزرعةًً- حمىًالضرعً- المزرعةًونقمو
 السموم المٌكروبٌة والملوثات البٌئٌة فى اللبن ومنتجاته  14114

ًالمكورًالعنقوديًالذىبي،ًسم ًالميكروبيةً)سمـو ًالميكوتوكسيناتًبخػ ؼًمقدمةً،ًشجرةًالس مة،ًالسمـو ًالف توكسينات،ًسمـو ـو
(،ًبقايػاًالمبيػػداتًفػيًالمػبفًومنتجاتػػو،ًبقايػاًالمعػادفًالثقيمػػةًفػيًالمػبفًومنتجاتػػو،ً ًالبوتشػيمـز ًالسػمموني ًسػػمـو الف توكسػينات،ًسػمـو

 بقاياًالموادًالمشعةًفيًالمبفًومنتجاتو.
   تقنٌة االلبان المكثفة والمجففة 14114

صػناعةًالمػبفًالمكثػؼًً–صناعةًالمبفًالمكثؼًالويرًمحمػىًً-تبخرًوأنواعًأجيزةًالتكييؼًالمستخدمةًفىًالصناعاتًالمبنةنظريةًال
تحضػػيرًالمػػبفًً-التجفيػػؼًبطريقػػةًالػػرذاذًً-التجفيػػؼًبطريػػؽًاألسػػطواناتً-عيػػوبًالمػػبفًالمكثػػؼًالمحمػػىًوالويػػرًالمحمػػىً-المحمػػى

ًطرؽًالحكـًعمىًجودةًالمنتجاتًالمجففة.ًً-المبفًالثانويةًتكثيؼًوتجفيؼًمنتجات-وباف\المجفؼًسريعًاؿ
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 تصنٌع المنتجات اللبنٌة  14114

ًاأللبافًالمتخمرةً-الجبفًً-مثموجاتًلبنيةً-تصنيعًالمنتجاتًالدىنيةً
 كٌمٌاء اللبن ومنتجاته  14111

انػواعًبروتينػاتًالمػبفًوًطػرؽًً-تركيػبًالمػبفًمقدمةًعفًالتركيبًالكيماويًلمبفًوخواصًالمحاليؿًالطبيعيػةًوًالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػي
تػأثيرًطػرؽًالصػناعةًًً-خواصًبروتيناتًالشرشًوًاىميتياًالحيويػة-خواصًكازيفًالمبفًوًاجزاءًالكازيفًً-فصؿًتمؾًالبروتينات
وًالعوامػؿًًعمميػاتًتػزناًدىػفًالمػبفًً-التركيػبًالكيمػاويًلػدىفًالمػبفً-انػواعًليبيػداتًالمػبفًوًطػرؽًالفصػؿًً-عميًمكونػاتًالمػبف
امػػ حًالمػػبفًوًالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػيًً-التركيػػبًالكيمػػاويًلكربوىيػػدراتًالمػػبفًوًتػػأثيرًالعمميػػاتًالتصػػنيعيةًعميػػوً-المػػ ثرةًعمػػيًذلػػؾ

ًانزيماتًالمبفًوالعوامؿًالم ثرةًعميياً-فيتاميناتًالمبفًوتاثيرًالعممياتًالصناعيةًعميياً-نسبتيا.
 الجبنتقنٌة  14413 

ًً-.ًالمعام تًالتكنولوجيةًالتيًتجػريًعمػيًالمػبفًالمعػدًلصػناعةًالجػبفًًً-السسًالعمميةًلصناعةًالجبفً-جبافًأسسًتقسيـًاأل
مشػػاكؿًصػػناعةًوأنتػػاجًالجػػبفًفػػيً-السػػاليبًالمتقدمػػةًفػػيًصػػناعةًاألجبػػافً-المعػػام تًالتكنولوجيػػةًالمختمفػػةًلتصػػنيعًاألجبػػافً

كيفيػةًحسػابًكميػاتًالمػوادًالخػاـًً-الموادًالداخمةًفىًصناعةًالجبفًالمعامػؿًًً-أنواعًالجبفًالمعامؿًوأسسًالصناعةًً-مصرً.
ًتصنيعًوتعبئةًوتخزيفًالجبفًالمعامؿًً-الداخمةًفىًتصنيعًالجبفًالمعامؿ

 تطبٌقات مٌكروبٌولوجٌا األلبان ومنتجاتها  14412

ميكروبيولوجيػػػػاًً-يولوجيػػػػاًلشلبػػػػافًالمركػػػػزةًوالمجففػػػػةميكروبً-ميكروبيولوجيػػػػاًاأللبػػػػافًالمعاممػػػػةًحراريػػػػاً-ميكروبيولوجيػػػػاًالمػػػػبفًالخػػػػاـ
ميكروبيولوجيػاًً-ميكروبيولوجياًاللبافًالمتخمرةًً-البادئاتًالمستخدمةًفىًالمنتجاتًالمبنيةًونشاطياًاليضىًً-المثموجاتًالمبنيةً

الطػػرؽًالمختمفػػةًوًً-جػػاتًالدىنيػػةميكروبيولوجيػػاًالمنتً-ميكروبيولوجيػػاًالجػػبفًالطػػريًوالجػػاؼًً-المنتجػػاتًالمبنيػػةًالداعمػػةًصػػحيا
ًالحديثةًفىًالتحميؿًالميكروبيولوجىًلمنتجاتًاأللباف

 المنتجات الدهنٌة والمثلوجات اللبنٌة  14411

ً–القشػػدةًالمخفوقػػةًً-انػػواعًالقشػػدةً:ًقشػػدةًالمائػػدهًً-.ًًانػػواعًالفػػرازات.ً-طػػرؽًفصػػؿًالقشػػدهًبالجاذبيػػةًالرضػػيةًوالطػػردًالمركػػزيً
ًالقشدهًالمركزهً.ًً-القشدهًالمتخمرهً-كيةًًًالقشدهًالمسخنوالقشدهًالب ستي

العوامػؿً-.ًًتقسػيـًالمثموجػاتًالمبنيػة.ً-طريقةًصناعةًالسمفًوالحفظًومعالجػةًفسػادهً-طرؽًوخطواتًتصنيعًالزبدًوالمارجريف.ً-
المػوادًالمبنيػةًال دىنيػةً-وجػاتًالمبنيػةً.ًالموادًالدىنيػةًالتػيًيمكػفًاسػتخدامياًفػيًصػناعةًالمثم-الم ثرةًعميًتركيبًالمثموجًالمبنيً

.ًالموادًالمثبتةًوالمستحمباتًالتػيًيمكػفً-.ًموادًالتحميةًالتيًيمكفًاستخداميا-التيًيمكفًاستخدامياًفيًصناعةًالمثموجاتًالمبنية
الجديػدًفػيًً-ريػعخطواتًتصنيعًالمثموجػاتًالمبنيػةًوحسػابًال-تركيبًوتجييزًالمخاليطًً-حسابًمكوناتًالمخاليطً-استخداميا.ً

ًصناعةًالمثموجاتًوأنواعًالمجمداتًً
 مضافات األغذٌة فى الصناعات اللبنٌة  14414 

المػػػوادًً-المػػػاءًوالمػػػوادًالمضػػػادةًلمتكتػػػؿً-مضػػػاداتًاألكسػػػدة-مػػػوادًالنكيػػػو-مػػػوادًالتمػػػويف-المسػػػتحمباتً-المثبتػػػاتً-مػػػوادًالتحميػػػةً
ًالموادًالحافظة.-الموادًالمضادةًلمبكتيرياًوالفطرياتًً-اـمم ًالطعً-المنفحةًواإلنزيماتًالمجبنةًلمبفً-المحمضة
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 التحلٌل الكٌماوى للبن ومنتجاته 14414

تقػديرًً-تقػديرًالػوزفًالنػوعيً-طػرؽًتقػديرًالػدىفً–تقػديرًالحموضػةًً-طرؽًأخذًالعيناتًلمػبفًومنتجاتػوًلجػراءًالتحاليػؿًالمختمفػة
ًطرؽًتقديرًال كتوزً-قطةًالتجمدتقديرًنً-تقديرًالتوصيؿًالكيربيً–معامؿًالنكسارً

ً-.ًطػرؽًفصػؿًالبروتينػاتًبػاليجرةًفػيًمجػاؿًكيربػي.-طرؽًفصػؿًبروتينػاتًالمػبفًالمختمفػةً)ًالفصػؿًبطػرؽًالكرومػاتوجراؼ(ًً-
ًً-طرؽًتقديرًبروتيناتًالمبفًالكميةًوالوصفية ًً–طرؽًتقديرًالم حًالكميةًوًالذائبةً)ًكالسيـو ًفوسػفاتً(ً–سػتراتًً–ماغنيسػيـو

ًالمنتجاتًالمبنيةًالدىنية.طرؽًتحميؿًً-الجبف.طرؽًتحميؿًً-
ًطرؽًتقديرًالثباتًالحراريًل لبافًالمختمفةً-األلبافًالمجففةًوالمكثفة.طرؽًتحميؿً-
 الجبن المعامل  14414

أمػ حًً–مػوادًخػاـًتصنيعًالجبافًالمطبوخػةًعمميػاً)ًًً-الساسًالنظريًلتصنيعًالجبافًالمطبوخةً.ً-تارياًالصناعةًوأىميتياً
.ًالتقيػيـًالحسػيًوعيػوبًًً-.ًتصميـًمصػانعًالجػبفًالمعامػؿ-الحساباتًالمتعمقوًبالصناعةًً-المضافاتً(ًً–الماءًً-الستح ب

ًالجبافًالمطبوخة
 المنتجات اللبنٌة الوظٌفٌة 14411

المػػوادًالداعمػػةًلحيويػػةًً-ةًالداعمػػةًلمحيويػػةًالمػػزارعًالميكروبيػػً-الفوائػػدًالصػػحيةًلشغذيػػةًالوظيفيػػةًً-مقدمػػةًعػػفًالغذيػػةًالوظيفيػػة
أىميػػةًً-المركبػاتًالنشػػطةًحيويػاًفػػىًالمػبفًً-تقيػيـًالسػػ مةًلمميكروبػاتًالداعمػػةًلمحيويػةًوالمػػوادًالداعمػةًلحيويتيػػاًً-الميكروبػاتً

تركيبًاألغذيػةًً-اةًاليضميةًتأثيرًاألغذيةًالوظيفيةًعمىًالتوازفًالميكروبىًفىًالقنً-األغذيةًالوظيفيةًفىًتوذيةًالفئاتًالخاصةً
ً-التقنيةًالحيويةًفىًاألغذيةًالوظيفيةًً-الوظيفيةً

 نواتج اللبن الثانوٌة 14411

ًالثانوية:ًًنواتجتركيبًوخواصًً-أنواعًالنواتجًالمبنيةًالثانويةًً-مقدمةًوتعريؼًبمحتوىًالمقرر
اسػػتخداـًنػػواتجًًً-.الفيتامينػػاتًو كتػػوزًوالرمػػادًلفػػةًلفصػػؿًاالطػػرؽًالمختمً-ًلطػػرؽًالمختمفػػةًلفصػػؿًالبروتينػػاتًمػػفًالمنػػتجًالثػػانوىً

اسػتخداـًنػواتجًالمػبفًالثانويػةًفػىًً-المخبػوزات.استخداـًنػواتجًالمػبفًالثانويػةًفػىًصػناعةًًً.-ًالمبفًالثانويةًفىًصناعةًالمشروبات
ًوًبدائمياًً-.صناعةًالحموى األحمػاضًواتجًالمػبفًالثانويػةًفػىًصػناعةًاستخداـًنػً-استخداـًنواتجًالمبفًالثانويةًفىًصناعةًالمحـو

ًً-المنتجاتًالصػناعيةًالويػرًغذائيػةً-الم حًالمعدنيةًًوالفيتاميناتًتحضيًرًاستخداـًنواتجًالمبفًالثانويةًفىً-العضويةًوالكحولت.
ًالمنتجاتًالصناعيةًالويرًغذائية
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 لنباتقسم  أمراض ا( 11)
 
 

 علم النبات أساسٌات  11313

والتحػوراتًلمقيػاـًًريالجػذريًوالمجمػوعًالخضػًًوعمنباتًالزىريًودورةًحياةًالنباتاتًالزىريػة،ًالشػكؿًالظػاىريًلممجمػالعاـًلًالوصؼ
بوظػػائؼًمحػػددة،ًأنػػواعًاألوراؽًوتحوراتيػػا،ًالخميػػةًالنباتيػػةًوانقسػػاميا،ًأنػػواعًاألنسػػجةًالنباتيػػةًووظائفيػػا،ًوصػػؼًالتركيػػبًالػػداخميً

 (،ًكيفيةًتكيؼًالنباتًمفًالناحيةًالتركيبيةًمعًالبيئة.قةساؽًووًرلشعضاءًالنباتيةً)جذرًًوالتشريحىً
 النباتٌة المملكة 11312

النباتػػػاتًالوعائيػػػةًًت،تصػػػنيؼًالكائنػػػاتًالحيػػة،ًوضػػػعًالمممكػػػةًالنباتيػػةًبػػػيفًالممالػػػؾًالمختمفػػة،ًتصػػػنيؼًالطحالػػػب،ًالحزازيػػاًأسػػس
ذورًودراسػػةًالزىػػرةًوالنػػوراتًوأنػػواعًالثمػػارًوطػػرؽًانتشػػارىا،ًتقسػػػيـًال بذريػػةًومعػػراةًالبػػذورًوموطػػاةًالبػػذور،ًالنباتػػاتًكاسػػياتًالبػػ

 .النباتاتًالزىريةًودراسةًبعضًالعائ تًالنباتيةًالشائعةًلمنباتاتًكاسياتًالبذور
 وفسٌولوجٌا النبات أساسٌات 11314

لتشػريحيةًلمنباتػاتًالراقيػة،ًالتوذيػةًالمعدنيػةًالشػكميةًواًاسػةالدًرًالطاقػة،النباتية،ًالتركيػبًالجزيئػيًوالتمثيػؿًالضػوئي،ًالتػنفسًًوًالخمية
 والمتطمباتًالوذائية،ًالتكاثرًالنباتيًوالتنوعًالنباتي،ًتكيؼًالنباتاتًمعًالبيئة.

 األحٌاء الدقٌقة علم 11213

ًً-ًبيػػػةعػػػفًتصػػػنيؼًالمجموعػػػاتًالتابعػػػةًلممممكػػػةًالميكرًوحديثػػػةًطبيقاتيػػػاًالمختمفػػػة،ًدراسػػػةًتاريخيػػػةًعػػػفًالميكروبيولوجيػػػاًوتًنبػػػذة
ًًوالبكتيػػػػراتً-الفيروسػػػػاتًالنباتيػػػػةًوالحيوانيػػػػةً)تصػػػػنيفاتياًالمختمفػػػػةًوطػػػػرؽًغزوىػػػػاًلمكائنػػػػاتًذاتًالنػػػػواهًالحقيقيػػػػةًوالنػػػػواهًالبدائيػػػػة(

ً-ًالعوامػػؿًالفيزيائيػػةًوالكيماويػػةًالنمػػو،ًالحتياجػػاتًالوذائيػػة،ًتػػأثيريشػػتمؿًعمػػىًالتشػػريحي،ًدراسػػاتًبيئيػػةًًبتركيػػلاًومورفولػػوجيً)
التحػػولتًاليضػػية،ًدراسػػةًحديثػػةًعػػفًتقسػػيـًوتصػػنيؼًًالوراثيػػة،فػػيًمجػػاؿًاليندسػػةًًاتًًريػػالوراثيػػةًواسػػتخداـًالبكتًسػػاتدرابعػػضًال
الشناتًوأىميتياًفػيًالزراعػةًوتصػنيفاتياًً-المجاميعًالفطريةًومميزاتيا(ًً–الفطرياتً)األسسًالحديثةًفيًتصنيفياًًً-(ًالبكتيرات
ًالمختمفة.

 ام(النبات )ع أمراض 11112

القتصػػاديةًلشمػػراضًالنباتيػة،ًوكيفيػػةًمياجمػػةًالكائنػاتًالمرضػػيةًلعوائميػػاًالنباتيػة،ًتأثيرىػػاًعمػػىًالعمميػاتًالحيويػػةًلمعائػػؿ،ًًاألىميػة
لمقاومػػةًاألمػػراضًالنباتيػػػة،ًبعػػضًاألمػػراضًالنباتيػػػةًالتػػيًتتسػػببًعػػػفًًامػػةمػػفًاإلصػػابة،ًالطػػػرؽًالعًياكيػػؼًتحمػػيًالنباتػػاتًنفسػػػ

(ًوالنباتاتًالزىريةًالمتطفمةًوالنيمػاتوداًوالظػروؼًالبيئيػةًفيتوب زماوالفيروساتًوالكائناتًالشبييةًبالميكوب زماً)الًالفطرياتًوالبكتريا
 غيرًالم ئمة.

 دراسة أمراض النبات طرق 11111

المختمفػة،ًطػرؽًلمنباتًعمػىًبيئػاتًالزراعػةًًمرضةعمىًالمرضًبالحقؿًوطرؽًاخذًالعينات،ًطرؽًعزؿًوتنقيةًالكائناتًالمًالتعرؼ
حفػػظًمػػزارعًالكائنػػاتًالدقيقػػةًبالمعمػػؿ،ًطػػرؽًإجػػراءًالعػػدوىًالصػػناعيةًبالمعمػػؿًوالصػػوبةًوالحقػػؿ،ًطػػرؽًتجييػػزًالشػػرائ ًلمفحػػصً

 ًالميكروسكوبيًالم قتًوالمستديـ،ًاستخداـًالمراجعًالعمميةًوطرؽًكتابتيا،ًطرؽًتصميـًالتجارب.
 النبات الفٌروسٌة أمراض 11114

ادية،ًنبذةًتاريخية،ًمورفولوجياًالفيروسًوتركيبو،ًتصنيؼًالفيروس،ًتضاعؼًالفيروسًوحركتوًفيًالنبات،ًأعػراضًالقتصًاألىمية
المكتسػػػبة،ًطػػػرؽًتعريػػػؼًالفيروسػػػات،ًبعػػػضًًقاومػػػةاإلصػػػابةًواألعػػػراضًالشػػػبيية،ًطػػػرؽًالنقػػػؿًوالنتشػػػار،ًسػػػ لتًالفيػػػروسًوالم

 ًاعيةًالمختمفةًوطرؽًمقاومتيا.األمراضًالفيروسيةًاليامةًالتيًتصيبًالمحاصيؿًالزًر
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 النبات البكتٌرٌة  امراض 11114

ًالبكتيريػة أمػراضًالتبقعػاتًالبكتيريػة، الطريػة أمػراضًالعفػافًوبائيػة، التػيًانتشػرتًبصػورةًالبكتيريػة األمػراض عػف تاريخيػة مقدمػة
أمراضًً، الكمثري في النارية مفحةوالً اصولياالف لفحةًاىميا المفحاتًومفًضوالقطف،ًأمراًوالقرعيات والفمفؿ الطماطـ تبقع وتشمؿ

 أمػراضًالتػوـرًالبطػاطس، فػي العػادي والجػربًالبكتيػري أمػراضًالتقػرحًالقارعيػات، وذبػوؿًالبطػاطس ذبػوؿ مثػؿ الػذبوؿًالبكتيػري
  .السابقة اضاألمًر مف كؿ مكافحةًؽوطًرًالبقوليات فيًالبكتيرية والعقد الزيتوف افرع وتعقد التاجي التدروف وتشمؿًالبكتيري

 النبات فسٌولوجٌا 11111

،ًالوػػػػاءًالب زمػػػػيًوالنفاذيػػػػة،ًالعمميػػػػاتًالكيماويػػػػةًوالفيزيائيػػػػةًفػػػػيًالنبػػػػات،ًالحموضػػػػة،ًالمتصػػػػاص،ًًالخميػػػػة النباتيػػػػة،ًالبروتػػػػوب ـز
التوذيػػةًالمعدنيػػة،ًامتصػػاصًالمػػاءًوالػػذائبات،ًدخػػوؿًالػػذائبات،ًتبػػادؿًالوػػازات،ًالنػػت ،ًًذيػػة،السػػموزية،ًالنفاًشػػار،الورويػػات،ًالنت

،ًاإلنزيمات،ًالتنفس،ًالتمثيؿًالضػوئي،ًالنمػوًوالتكثػؼًوالتميػز،ًالضػوءًوالحركػة،ًمنظمػاتًالنمػو،ًطػوؿًالفتػرةًالضػوئية،ً الميتابوليـز
 .الرتباع

  الفطرٌات تقسٌم 11132

 المجػاميع دراسػةًلمتقسػيـ، امػةالع والصػفات الفطريػات وتقسػيـ تطػور عػف دراسػةًوتسػجيميا، واكتشافيػػا الفطريػات عػف عامػة مقدمػة
 .لمنبات كممرضات الفطرية أىمية دراسةً، الم ئمةًلياًالبيئية والظروؼ الفطريات حياة ودورات الفطرية

 فسٌولوجٌا الفطرٌات 11131

 فػي الجػنس تحديػد نظريػاتًباليرمونػات، وع قتػو الجنسػي تكػاثر،ًالتكػاثرًطػرؽ عمػي قياسيا،ًالتعرؼًوطرؽ الفطريات نمو طبيعة
،ًالع قاتًالمعيشيةًذية،التوًالفطريات، ً.الجراثيـ وانتشار تحررًالفطريات، بيف  الميتابوليـز

 واستخدامهاالنافعة الدقٌقة  الحٌة الكائنات 11134

المسػػتخدمةًفػػيًالصػػناعة،ًًلكائنػػاتدراسػػةًأىػػـًالكائنػػاتًالحيػػةًالتػػيًتفػػرزًالفيتامينػػاتًواليرمونػػات،ًالمضػػاداتًالحيويػػة،ًاًمقدمػػة،
الكائنػػاتًالمسػػتخدمةًفػػيًالمكافحػػةًالحيويػػة،ًدراسػػةًالع قػػةًبػػيفًالجػػذرًالفطريػػةًوع قتيػػاًبصػػحةًالنبػػات،ًاسػػتخداـًالكائنػػاتًالحيػػةً

ًلتنسػافًوالحيػواف،ًأنػواعًالكائنػاتًالدقيقػ التػيًًةالدقيقةًفػيًتنقيػةًالبيئػةًالزراعيػة.ًالتعػرؼًبالنباتػاتًالسػامةًوالتػيًقػدًتحػدثًضػرراًً
ًعمىًصحةًاإلنسافًوالحيواف.ً،وقدرتياًعمىًافرازًالسمـوًنباتات،ًالمسبباتًالمرضيةًلمتفرزًموادًسامة  األثرًالضارًليذهًالسمـو

 العالقة بٌن المسبب المرضى والعائل 11413

باتيػةًانشػارًمسػبباتًاألمػراضًالنًالجػراثيـ،لمنباتًوطرؽًتكاثرىا،ًكيفيةًتحررًوانتشػارًًالممرضةالكائناتًً،المرضًوالطفيؿًتعريؼ
،ًدراسػةًبػيفًالكائنػاتًالدقيقػةًمختمفػةوالعوامػؿًالتػيًتسػاعدًعمػىًتوزيػعًالمػرضً،ًاسػتيطافًمسػبباتًاألمػراضًالنباتيػةً،ًالع قػاتًال

ع قةًالمسببًالمرضىًوالعائؿًعمىًالمستوىًالجزيئىًوالخموى،ًدورًاإلشاراتًالبيوكيماويةًفىًع قةًالنبػاتًوالمسػبباتًالمرضػيةً
 المختمفة.

  الفطرٌة النبات أمراض 11412

 أمػراض الفطريػة، األمػراض نقؿ في البذور دور الفطرية، الصابة وبائية الي الم دية العوامؿ الفطرية، المراض أىمية عف مقدمة
 الفطريػة األمػراض المخزونػة، الحبػوب أمراض الفطريات، أجناس ببعض لتصابة القتصادية األىمية الو ؿ، لمحاصيؿ األصداء

 تحت المكافحة وطرؽ الحقمية الزراعة ظروؼ تحت المكافحة وطرؽ البقولية والعائمة والعائمةًالقرعيةًالبزنجانية العائمة تصيب التي
 ً.المحمية الزراعات ظروؼ

 األمراض النباتٌة تشخٌص 11411

تيًفػيًالحقػؿًوالمعمػؿًوالعيػادةًكيفيػةًدراسػةًالمػرضًالنبػاً،المختمفػةًوطبيعػةًتطورىػاًًيةبالمرضًالنباتيًواألعػراضًالمرضػًالتعرؼ
الزراعيػػػةًودورىػػػاًفػػػيًتشػػػخيصًاألمػػػراضًالنباتيػػػة،ًطػػػرؽًالتنبػػػ ًبػػػالمرضًالنبػػػاتي،ًالتعػػػرؼًعمػػػىًالمسػػػبباتًالمرضػػػيةًالمصػػػاحبةً

 لشعراضً،ًالتدريبًعمىًتشخيصًأىـًاألمراضًالنباتيةًلممحاصيؿًاليامةًاألقتصادية.
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 محاصٌل الحقل أمراض 11414

 ً.محاصيؿًالحقؿًالقتصاديةًوطرؽًمقاومتياًوسموؾًالمسببًفيًالمرضًتحتًظروؼًالتكثيؼًالزراعيًأمراضًألىـًدراسات
 البذور أمراض 11414

والبكتيريػػػةًًيػػػةالقتصػػػاديةًألمػػػراضًالبػػػذور،ًدورًالبػػػذورًفػػػيًنقػػػؿًالمسػػػبباتًالمرضػػػية،ًوأمػػػراضًالبػػػذورًالفيروسػػػيةًوالفطًرًاألىميػػػة
والتركيػػبًالتشػػريحيًلمبػػذورًوع قتػػوًبانتقػػاؿًالمسػػبباتًًيعمػػىًجػػودةًالبػػذور،ًالشػػكؿًالخػػارجوالنيماتوديػػة،ًتػػأثيرًفطريػػاتًالتخػػزيفً

المرضية،ًميكانيكياتًالنتقاؿًومواقعًإصابةًالبذور،ًالعوامؿًالبيئيةًوالفيزوكيميائيةًالم ثرةًفيًتوطيدًالمرضًومساره،ًدراسةًأسسً
ًًالمقاومة.

 النبات تشرٌح 11411

األجنػػةًفػػيًالنباتػػات،ًاألنسػػجةًالنباتيػػةًوتكشػػفياًوالنظريػػاتًالخاصػػةًبيػػا،ًتشػػري ًالجػػذورًوالسػػوؽًواألوراؽًالنباتيػػة،ًتكشػػؼًًالخميػػة
الع قةًبػيفًالتركيػبًالتشػريحيًلشعضػاءًالنباتيػةًووظائفيػا.ًتػأثيرًالعوامػؿًالبيئيػةًعمػىًالتركيػبًالػداخميًًلبذور،واألزىارًوالثمارًوا

ً.لمنبات
 ٌةالنبات النٌماتود أمراض 11411

تاريخية،ًاألىميةًالقتصادية،ًالشػكؿًالخػارجيًوالتركيػبًالتشػريحيًلمنيمػاتودا،ًبعػضًالوظػائؼًالحيويػةًفػيًالنيمػاتودا،ًالتقسػيـًًنبذة
العاـًلمنيماتودا،ًاألعداءًالطبيعيةًلمنيماتودا،ًأعراضًاإلصابة،ًالصػابةًاسػتجابتًالنبػات،ًطػرؽًالنقػؿًوالنتشػار،ًع قػةًالنيمػاتوداً

بعػضًاألمػراضًالنيماتوديػةًالتػيًتصػيبًالمحاصػيؿًالزراعيػةًًالنيمػاتودا،الممرضة،ًتأثيرًالعوامػؿًالبيئيػةًعمػىًًكائناتفًالبويرىاًم
 ًً.ومتياالمختمفةًوطرؽًمقا

 النبات غٌر الطفٌلٌة أمراض 11410

أثيرىػػاًعمػػىًالنبػػات،ًتمػػوثًاليػػواءًبػػأمراضًالنبػػاتًالبيئيػػةًوخطرىػػا،ًالعوامػػؿًالمناخيػػةًوالعوامػػؿًالجويػػةًواألرضػػيةًوالمائيػػةًوتًتعريػػؼ
جويةًمناخيةًوالرطوبػةًاألرضػية،ًاألمػراضًالمتسػببةًعػفًًوامؿاألمراضًالمتسببةًعفًعًت،والماءًوالتربةًوالتأثيرًالضارًعمىًالنبا

ًالعضوية،ًأمراضًنقصًالعناصرًالوذائيةًأوًزيادتياًفيًمحاصيؿًالحقؿًوالخضرًوالفاكيةًوالزينة،ًوسائؿًمقاومػة ًمػراضأًالسمـو
 ًالبيئية.ًنباتال
  النبات تقسٌم 11433

ًالزىريػة، النباتػات تصػنيؼ فػي والطػرؽًالمختمفػةًسوتكوينيػا،ًاألسػًنشػوءىا ومراحػؿًالزىػرة ألجػزاء تفصػيمي وصػؼًتاريخيػة، نبػذة
ًً.ورتبتيا العائ تً)الفصائؿ(ًالنباتيةًأىـ عف تفصيمية دراسات

 النباتات الطبٌة والعطرٌة أمراض 11431

عفًالنباتاتًالطبيةًوالعطرية،ًأىـًاألمراضًالتػيًتصػيبًالنباتػات،ًالتعػرؼًعمػىًطػرؽًالمقاومػةًوالحػدًمػفًنشػاطًالمسػبباتًًمةمقد
 .المرضيةًالفطريةًوالنيماتوديةًوالبكترياًوالفيروسيةًوالنباتاتًالزىريةًالمتطفمة

 الوبائً والتنبإ بحدوث األمراض النباتٌة التكشف 11434

لبيئيةًبتكشؼًاألمراضًالنباتية،ًمراحؿًتكشؼًالمرضًبصورةًوبائية،ًكميةًالمقػاحًوع قتيػاًبحػدوثًالمػرضًوشػدةًالعوامؿًاًع قة
 بحدوثًبعضًاألمراضًالوبائيةًوطرؽًمكافحتيا.ًتنب اإلصابة،ًإعدادًبرامجًلم

 ما بعد الحصاد والتسوٌق والتصدٌر أمراض 11431

صػيؿًالرئيسػية،ًإدارةًالمػرضًبالحقػؿًقبػؿًالحصػادًطػرؽًالقطػؼًوالتعبئػةًوعمػرًأمراضًماًبعدًالحصادًعمػىًالمحاًـعفًأىًمقدمة
الثمػػرةًوفسػػيولوجياًالثمػػارًوع قتيػػاًبتكشػػؼًأمػػراضًمػػاًبعػػدًالحصػػاد،ًطػػرؽًالتػػداوؿًوالتخػػزيفًبوػػرضًمكافحػػةًاألمػػراض،ًمقاومػػةً

 أثناءًالتخزيفًوالنقؿًوالتسويؽ.ًلمرضيةالمسبباتًا
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 أمراض االشجار الخشبٌة 11431

لتعريػػؼًبالمسػػببًالمرضػػيًوالطفيػػؿًوالىميػػةًالقتصػػاديةًلمػػراضًالشػػجارًطػػرؽًمياجمػػةًالكائنػػاتًالمرضػػيةًل شػػجارًوتاثيرىػػاًا
ً–فيروسػػػيةًً–بكتيريػػػةًً-عمػػػىًالعمميػػػاتًالحيويػػػةًوصػػػحةًالشػػػجار.ًالمػػػراضًالنباتيػػػةًالمختمفػػػةًعمػػػىًالشػػػجارًومسػػػبباتياًفطريػػػةً

ًامراضًغيرًالطفيمية.ً–نيماتوديةً
  الخضر أمراض 11430

 العائمػةًتصػيب التػي اضوالبقوليػةًوالبازنجنيػةًوالصػميبي،ًواألمػًرًالقرعيػة لمعػائ ت الفطريػة أمػراضًالمشػاتؿ،ًاألمػراضًمقدمػة،
 مصػر محاصيؿًالخضرًاليامػةًالمزروعػةًفػيًتصيب التيوالنيماتوديةًًوالبكتيرية والفروسية الفطرية األمراضًأىـ دراسةًالزنبقية،

 ً.مكافحتيا طرؽ واىـ المستديـ الحقؿ أو مشاتؿال في سواء
 أمراض أشجار الفاكهة 11421

التعريؼًبالمسببًالمرضيًوالطفيؿًوالىميةًالقتصاديةًلمراضًاشجارًالفاكيةًطرؽًمياجمةًالكائناتًالمرضيةًلشجارًالفاكيػةً
ً–بكتيريػػةًً-مػػىًاشػػجارًالفاكيػػةًومسػػبباتياًفطريػػةًوتاثيرىػػاًعمػػىًالعمميػػاتًالحيويػػةًوصػػحةًالشػػجار.ًالمػػراضًالنباتيػػةًالمختمفػػةًع

 امراضًغيرًالطفيمية.ً–نيماتوديةًً–فيروسيةً
 نباتات الزهور والزٌنة أمراض 11423

 ًألىـًاألمراضًالتيًتصيبًنباتاتًالزىورًوالزينةًوطرؽًمقاومتياًفيًالبستافًوالبيوتًالمحميةًونباتاتًالظؿًبالمنازؿ.ًدراسات



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –مرحلة البكالوريوس الئحة 

95 

 

  سمكىالحٌوانى وال اإلنتاج قسم (11) 
 

 أساسٌات اإلنتاج الحٌوانى  11213

تعريؼًاإلنتاجًالحيوانى،ًاألىميةًالقتصاديةًلتنتاجًالحيواني،ًمبادئًتربيةًالحيػواف،ًماشػيةًالمػبفًوالمحػـًوثنائيػةًالوػرض،ًالماشػيةً
ياًاليضػػـًواإلجتػػرارً،ًتركيػػبًالجيػػازًالمصػػرية،ًالجػػاموس،ًاألغنػػاـًوالمػػاعزًوسػػ لتيما،ًتركيػػبًمعػػدةًالحيػػوافًالمجتػػر،ًفسػػيولوج

التناسػػمىًالػػذكرىًواألنثػػوى،ًالتويػػراتًاليرمونيػػةًلػػدورةًالشػػياع،ًأساسػػياتًالتوذيػػةً،ًمػػوادًالعمػػؼًالمركػػزةًوالمالئػػة،ًطػػرؽًتصػػنيعًمػػوادً
ءًمػػزارعًاأللبػػافًالعمػػؼ،ًمقدمػػةًعػػفًحسػػابًإحتياجػػاتًالحيػػوافًالوذائيػػة،ًإنتػػاجًالمػػبفًوالمحػػـًوالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػيًاإلنتػػاج،ًإنشػػا
ًوالتسميف،ًرعايةًاألغناـ،ًإنشاءًمزارعًاألغناـ،ًإنتاجًالضأفًوالصوؼً،ًإنتاجًالماعز،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.

 فسٌولوجٌا الحٌوان الزراعً   11113

مقدمػةًفػىًًمقدمةًعفًعمـًوظائؼًاألعضاءًوتعريفو،ًفسيولوجياًالوددًالصماءًوالجيازًالعصبى،ًفسيولوجياًاليضـًواإلمتصػاص،
ًفسيولوجياًالدـًوسوائؿًالجسـ،ًمقدمةًفىًفسيولوجياًاألقممة،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.

 تغذٌة الحٌوان الزراعً  11112

مصػػػادرًوتحميػػػؿًمػػػوادًالعمػػػؼ،ًاألعػػػ ؼًالتقميديػػػةًوغيػػػرًالتقميديػػػة،ًأساسػػػياتًتوذيػػػةًالحيػػػوافًالزراعػػػي،ًًالفػػػرؽًبػػػيفًتركيػػػبًالقنػػػاةً
والناضج،ًالمقرراتًالوذائيةًلتوذيةًالحيػواف،ًتوذيػةًالعجػوؿًوحيوانػاتًالتسػميف،ًتوذيػةًالحيػوافًفػيًأطػوارهًًاليضميةًلمحيوافًالنامي

الفسيولوجيةًالمختمفةً)تناسؿ،ًحمؿ،ًولدة،ًرضاعة،ًفطاـ...(،ًطرؽًرفعًإنتاجيةًالحيوافًالزراعػيًتحػتًالظػروؼًالبيئيػةًالمختمفػةً
 اتًعممية.عفًطريؽًالوذاءًوالتوذية،ًتدريباتًوتطبيق

 إنتاج ماشٌة اللبن واللحم 11111

أىميػػةًماشػػيةًالمػػبف،ًالتركيػػبًالػػداخمىًوالخػػارجىًلمضػػرع،ًتقيػػيـًكفػػاءةًالضػػرع،ًنظػػـًاإلنتػػاج،ًإقتصػػادياتًمػػزارعًاأللبػػاف،ًالمحافظػػةً
نتاجًالمبف،ًإختيارًماشيةًالمبف.ً ًعمىًصحةًحيوافًالمبف،ًالحميبًاللىًوا 

المحػػـ،ًأنػػػواعًوسػػ لتًونمػػاذجًماشػػػيةًالمحػػـ،ًالصػػػفاتًاإلقتصػػاديةًواإلنتاجيػػػةًلماشػػيةًالمحػػػـ،ًًأىميػػةًماشػػيةًالمحػػػـ،ًتطػػورًماشػػػية
العوامؿًالم ثرةًعمىًإنتاجًالمحـ،ًتقسيـًوتدريجًحيواناتًالتربية،ًإختيارًعجوؿًالتسميف،ًأقساـًماشيةًالمحػـ،ًتسػويؽًماشػيةًالمحػـ،ً

ًتًوتطبيقاتًعمميةً.إختيارًالحيواناتًلمذب ،ًالذبائ ًوالقطعيات،ًتدريبا
 تربٌة حٌوانات المزرعة  11114

اإلسػػػتئناسً،ًأصػػػؿًالسػػػ لت،ًأصػػػؿًاإلخت فػػػاتًبػػػيفًوداخػػػؿًالسػػػ لتً،ًالتبػػػايفًفػػػيًالصػػػفاتًالقتصػػػادية،ًالتفاعػػػؿًبػػػيفًالبيئػػػةً
طية،ًالتربيةًالخارجيةًوالخمطًوقوةًوالوراثة،ًالرتباطًبيفًالصفات،ًالتربيةًالداخمية،ًتأثيرًالتماثؿًالجينى،ًمعامؿًالقرابة،ًالتربيةًالخ

اليجػػػيف،ًالتػػػدريجًوطػػػرؽًالنتخػػػابًلعديػػػدًمػػػفًالصػػػفات،ًالرتبػػػاطًالػػػوراثي،ًدليػػػؿًالنتخػػػاب،ًمسػػػتوياتًالسػػػتبعادًالمسػػػتقمة،ًتقميػػػؿً
ؿًتربيػػةًالحيػػوافًالخت فػػاتًالبيئيػػة،ًتقػػديرًالكفػػاءةًاإلنتاجيػػة،ًتقػػديرًالقيمػػةًالتربويػػةًلمط ئػػؽ،ًاليندسػػةًالوراثيػػةًوتطبيقيػػاًفػػيًمجػػا

ًالزراعي،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.
 تغذٌة وأعالف  11114

ىضػػـًوامتصػػاصًالوػػذاءًداخػػؿًكػػرشًالحيػػواف،ًأىميػػةًالفيتامينػػاتًواألمػػ حًفػػيًتوذيػػةًالحيػػواف،ًأنػػواعًوأىميػػةًاألعػػ ؼًالخشػػنةً
رًالقيمػػػةًالوذائيػػػةًلمػػػوادًالعمػػػؼًالخشػػػنة،ًتقػػػديرًالتقميديػػػةًوكػػػذلؾًاألنػػػواعًغيػػػرًالتقميديػػػة،ًمعػػػدلتًالوػػػذاءًلمحيوانػػػاتًالمختمفػػػة،ًتقػػػدي

ًالحتياجاتًالوذائيةًلمحيوانات،ًمكوناتًاألغذيةًواألع ؼًالخشنة،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.
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 إنتاج ورعاٌة األسماك 11114

زارعًالسػػمكيةًوزيػػػادةًطػػرؽًالسػػتزراع،ًتصػػنيؼًاألسػػماؾًعمميػػًاًوبيولوجيػػًا،ًأساسػػياتًإنشػػاءًالمػػزارعًالسػػمكيةًوبػػرامجًالتسػػميدًبػػالم
خصوبةًاألحواض،ًأساسياتًتوذيةًاألسػماؾ،ًالحتياجػاتًالوذائيػةًومعػدلتًالتوذيػةًوحجػـًحبيبػاتًالع ئػؽًال زمػةًلشسػماؾًفػىً
مراحػػؿًنموىػػاًالمختمفػػة،ًإدارةًالمػػزارعًالسػػمكية،ًتفػػرياًاألسػػماؾًوأثنػػاءًالصػػيدًوالفػػرز،ًرعايػػةًاألسػػماؾًفػػىًمراحػػؿًنموىػػاًالمختمفػػة،ً

وباتًوالمشػػك تًالخاصػػةًبػػالمزارعًالسػػمكية،ًبػػرامجًإدارةًورعايػػةًاسػػماؾًالمػػزارعًأثنػػاءًفتػػرةًالتحضػػيفًومواسػػـًالتربيػػة،ًمػػزارعًالصػػع
اسػماؾًالميػاهًالعذبػػةًوالمالحػة،ًاسػػتزراعًالقشػرياتًوالمحاريػػات،ًأمػراضًاألسػماؾ،ًدراسػػةًالجػدوىًالقتصػػادية،ًًتػدريباتًوتطبيقػػاتً

ًعممية.
 الحٌوانات المزرعٌة األٌض وتغذٌة 11111

ع قػػةًاإلنسػػافًوالحيػػوافًبالبيئػػة،ًالمشػػاكؿًالوذائيػػةًفػػيًالحيوانػػاتًالزراعيػػة،ًأىميػػةًالمجتػػراتًفػػيًتوذيػػةًاإلنسػػاف،ًمكونػػاتًالنبػػاتً
، ًوالحيػػوافًاأليػػػضًفػػػيًتوذيػػػةًالحيوانػػػاتًالمزرعيػػػة،ًالعوامػػػؿًالتػػػيًتػػػ ثرًعمػػػىًاليض،األكسػػػدةًوالختػػػزاؿ،ًالفيتامينػػػاتًوالميتػػػابوليـز
ًالػػػػدىوفًوالبروتينػػػػاتًوالكربوىيػػػػدرات،ًعمميػػػػاتًالبنػػػػاءًواليػػػػدـًفػػػػيًاألنسػػػػجة،ًاإلنزيمػػػػاتًوعمميػػػػاتًالتمثيػػػػؿًالوػػػػذائيًفػػػػيً ميتػػػػابوليـز

ًالحيوانات.
 أساسٌات كٌمٌاء وتغذٌة الحٌوان 11110

ؿًالتػيًتػ ثرًعميػو،ًميكروبػاتًالجيازًاليضميًواليضـًفيًالحيواناتًالزراعيةً)الماشيةًواألغناـًوالمػاعزًواإلبػؿًواألرانػب(ًوالعوامػ
الكرش،ًالطرؽًالبحثيػةًعمػىًالمجتػرات،ًاألىميػةًالبيولوجيػةًلمبروتينػات،ًالطاقػةًواسػتخدامياًفػىًتوذيػةًالحيػواف،ًتػدريباتًوتطبيقػاتً

ًعممية.
 فسٌولوجٌا األقلمة والنمو والتطور 11131

ويػػراتًالمناخيػػة،ًاإلتػػزافًالحػػرارى،ًاإلسػػتجاباتًالفسػػيولوجيةًمليػػةًثبػػاتًالوسػػطًالػػداخمى،ًمنػػاخًالعػػالـ،ًمقػػاييسًإسػػتجابةًالحيػػوافًلمت
لمظػػروؼًالجويػػةًالقياسػػية،ًتػػأثيرًالتويػػراتًالمناخيػػةًعمػػىًاإلنتػػاجًالحيػػوانى،ًنمػػوًالنمػػوًوالتطػػور،ًمراحػػؿًالنمػػوً)قبػػؿًالػػولدةًوعقػػبً

،ًالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػىًالنمػػو،ًتػػدريباتًالوضػػاريؼ(،ًتنظػػيـًعمميػػةًالنمػػوً-العظميػػةًً–الدىنيػػةًً–الػولدة(،ًنمػػوًاألنسػػجةً)العضػػميةً
ًوتطبيقاتًعممية.

 التلقٌح اإلصطناعى فى الحٌوانات المزرعٌة 11133

مزايػػاًالتمقػػي ًاإلصػػطناعىً،ًمكونػػاتًالسػػائؿًالمنػػوى،ًجمػػعًوفحػػصًالسػػائؿًالمنػػوى،ًتخفيػػؼًالسػػائؿًالمنػػوىًوحفظػػو،ًحقػػفًالسػػائؿً
ًالمنوىً)التمقي (ً.

 الجسم والدورة الدموٌةفسٌولوجٌا الدم وسوائل  11124

السػوائؿًً–السػائؿًالمخػىًالنخػاعىًً–وظائؼًالدـ،ًصفاتًوتركيبًالدـ،ًتجمطًالدـ،ًمجاميعًالدـ،ًسوائؿًالجسػـًاألخػرىً)الميمػؼً
ًسائؿًاألنسجة(ً،ًالقمب،ًاألوعيةًالدموية،ًمسمؾًالدـًبالجسـ،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.ً-الب زماًً–المفصميةً

 ئق وتغذٌة الحٌوانتكوٌن العال 11413

صناعةًاألع ؼًفيًمصر،ًتقديرًالقيمػةًالوذائيػةًلمػوادًالعمػؼ،ًتقػديرًالحتياجػاتًالوذائيػةًلمحيػوافًوالعوامػؿًالمػ ثرةًعميػو،ًتوذيػةً
ًحيواناتًالمبف،ًتوذيةًالحيواناتًالناميةًوالمحـ،ًتوذيةًاألغناـ،ًتوذيةًاألرانب،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.

 التناسل وإدرار اللبن فسٌولوجٌا  11412

الجيػػازًالتناسػػمىًالػػذكرىًواألنثػػوى،ًتكػػويفًالجاميطػػات،ًالػػدورةًالتناسػػمية،ًتنظػػيـًالتناسػػؿ،ًاإلخصػػاب،ًالحمػػؿ،ًالػػولدة،ًإضػػطراباتً
نػػزاؿًالمػػبف،ًالتنظػػيـًالعصػبىًاليرمػػونىًإلنتػػاجًالمػػبفً،ًتػػدريباتًًو تطبيقػػاتًالتناسػؿ،ًتركيػػبًالوػػدةًالمبنيػػة،ًنمػػوًالوػدةًالمبنيػػة،ًإفػػرازًوا 

ًعممية.
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 وراثة حٌوانات المزرعة 11414

أىميةًالوراثة،ًالوراثةًالمندلية،ًالتأثيرًالمضيؼًوغيرًالمضيؼًلمجينػات،ًتػوارثًالصػفات،ًتركيػبًالكروموسػومات،ًتركيػبًالشػريطً
امػػػة،ًالسػػػيادةًالتامػػػة،ًالسػػػيادةًالػػػوراثى،ًالشػػػفرةًالوراثيػػػة،ًالجينػػػاتًالمتنحيػػػةًوالسػػػائدة،ًالجينػػػاتًالمتماثمػػػةًوالخميطػػػة،ًالسػػػيادةًغيػػػرًالت

المشتركة،ًوراثةًالصفاتًالمحددةًبالجنس،ًوراثةًالصفاتًالمرتبطةًبالجنس،ًالطفرات،ًالعبورًالوراثى،ًوراثةًالصفاتًالكمية،ًوراثةً
ًالعشائر،ًتدريباتًوتطبيقاتًعمميةً.

 التحسٌن الوراثً فً حٌوانات المزرعة 11411 

لمزرعة،ًاغراضًالتربية،ًتسػجيؿًوجمػعًالمعمومػات،ًتقػديرًالقيمػةًالوراثيػةًلمحيػواف،ًتقػديرًالقيمػةًالصفاتًاإلقتصاديةًفىًحيواناتًا
الوراثيػػةًمػػفًمعمومػػاتًاألشػػقةًونصػػؼًاألشػػقة،ًإختبػػارًالنسػػؿ،ًتقػػديرًالقيمػػةًالوراثيػػةًمػػفًمعمومػػاتًاألسػػ ؼ،ًبػػرامجًالتربيػػة،ًتقيػػيـً

ألسػػسًاإلحصػػائيةًلتقيػػيـًالحيوانػػاتً،ًاألسػػسًالوراثيػػةًلتقيػػيـًالحيوانػػات،ًاإلتجػػاهًبػػرامجًالتربيػػة،ًالتنػػوعًالػػوراثىًوالتربيػػةًالداخميػػة،ًا
ًالوراثى،ًالجيناتًالم ثرةًعمىًالصفاتًاإلقتصاديةًاليامة،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.

 إنتاج حٌوان اللبن 11434

مػػبفًإنتػػاجًالمػػبفًالنظيػػؼ،ًالمعػػاييرًالوراثيػػةًتربيػػةًماشػػيةًالمػػبف،ًالتركيػػبًالػػداخميًوالخػػارجيًلمضػػرع،ًتقيػػيـًكفػػاءةًالضػػرعًإلنتػػاجًال
والعوامػػؿًالبيئيػػةًالمػػ ثرةًفػػيًإنتػػاجًالمػػبف،ًانتخػػابًحيوانػػاتًالمػػبف،ًنظػػـًاإلنتػػاج،ًاقتصػػادياتًمػػزارعًاأللبػػاف،ًالمحافظػػةًعمػػىًصػػحةً

نتاجًالمبف،ًاختيارًماشيةًالمبف،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية. ًحيوافًالمبف،ًالحميبًالليًوا 
 حٌوان اللحم والذبائح والقطعٌاتإنتاج 11434 

أىميػػةًحيػػوافًالمحػػـ،ًتطػػورًحيػػوافًالمحػػـ،ًأنػػواعًوسػػ لتًونمػػاذجًحيػػوافًالمحػػـ،ًالصػػفاتًالقتصػػاديةًواإلنتاجيػػةًلحيػػوافًالمحػػـ،ً
تسػويؽًًالعوامؿًالم ثرةًعمػىًإنتػاجًالمحػـ،ًتقسػيـًوتػدريجًحيوانػاتًالتربيػة،ًاختيػارًعجػوؿًالتسػميف،ًأقسػاـًماشػيةًالمحػـًفػيًالسػوؽ،

ًماشيةًالمحـ،ًاختيارًالحيواناتًلمذب ،ًالذبائ ًوالقطعيات،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.
 إنتاج األغنام والماعز11434

إنتاجًاألغناـًفىًمصرًوالعالـ،ًنظـًإنتاجًاألغناـًوالماعز،ًتقسيـًس لتًاألغناـًوالماعزًالعالميةًوالخصائصًالتناسػميةًلشغنػاـً
ًوطػرؽًرفػعًكفاءتيػا،ًتكثيػؼًًوالماعز،ًإدارةًمزارع نشاءًمػزارعًاألغنػاـ،ًالكفػاءةًالبيولوجيػةًإلنتػاجًالمحػـو األغناـ،ًدراساتًالجدوىًوا 

إنتػاجًاألغنػػاـًعػفًطريػػؽًالتربيػةًوالتوذيػػة،ًإنتػاجًالمػػبفًمػػفًاألغنػاـًوالمػػاعز،ًإنتػاجًالصػػوؼًوالشػعر،ًنمػػوًوتطػورًالفػػروة،ًالتحسػػيفً
ًطبيقاتًعممية.الوراثيًلشغناـًوالماعز،ًتدريباتًوت

 التقنٌات الحدٌثة فى تربٌة حٌوانات المزرعة11431

أنواعًالواسماتًالوراثية،ًالواسماتًالجزيئيػةًالمسػتخدمةًفػىًاإلنتػاجًالحيػوانى،ًالخريطػةًالوراثيػة،ًتطبيقػاتًالتقنيػةًالحيويػةًفػىًتربيػةً
خ،ًتطبيقػاتًاإلستنسػاخًفػىًتربيػةًالحيػواف،ًاليندسػةًالحيواف،ًإكتشاؼًالجينػاتًالمػ ثرةًعمػىًالصػفاتًاإلقتصػاديةًاليامػة،ًاإلستنسػا

،ًتػدريباتًوتطبيقػاتMeat trace abilityًالوراثية،ًتطبيقاتًالحيوانػاتًالميندسػةًوراثيػًا،ًتنظػيـًوتقيػيـًالحيوانػاتًالميندسػةًوراثيػًا،ً
ًعممية.

 رعاٌة حٌوان اللبن 11424

ف،ًالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػىًمحصػوؿًوتركيػبًالمػبف،ًنظػـًالحمػبًالحديثػة،ًدورًماشيةًالمػبفًفػىًالزراعػةًالعالميػة،ًسػ لتًماشػيةًالمػب
رفػػعًالكفػػاءةًالتناسػػميةًلماشػػيةًالمػػبف،ًالعوامػػؿًالبيئيػػةًوالوراثيػػةًالمػػ ثرةًفػػىًإنتػػاجًالمػػبف،ًتػػدريباتًوتطبيقػػاتًعمميػػةًعمػػىًالمواضػػيعً

ًالسابقة.
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 والذبائح والقطعٌات إنتاج اللحوم 11421

جازرًالحديثػة،ًتقػويـًالػذبائ ًلشغػراضًالعمميػةًوالتجاريػة،ًوتقطيػعًالػذبائ ًوقطعيػاتًالمعػدةًل سػتي ؾًمواصفاتًحيوافًالمحـ،ًالم
وأسػػما ىـ،ًالييكػػؿًالعظمػػىًالطرففوالمحػػورى،ًأىػػـًعضػػ فًالذبيحػػة،ًالتوزيػػعًالعضػػمىًوالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعميػػو،ًتػػدريباتًوتطبيقػػاتً

ًعممية.
 صحة الحٌوان الزراعً 11410

يًالحيوانػػاتًالمزرعيػػةًالمختمفػػة،ًالمسػػبباتًالمرضػػية،ًميكانيكيػػةًمقاومػػةًالمػػرض،ًالمناعػػةًوأنواعيػػا،ًاألمصػػاؿًع مػػاتًالصػػحةًفػػ
والمقاحات،ًالتحصيناتًالوقائيػةًالدوريػةًضػجًاألمػراضًالوبائيػةًوالمعديػة،ًالتطييػرًوالمطيػرات،ًسػ مةًوصػحةًمسػاكفًالحيوانػات،ً

ًالمموثاتًالبيئةًوالبيولوجيةًالمسببوًلشمرا ضًفيًالحيواناتًالمزرعية،ًس مةًالوذاءًوالماءًبمزارعًبمػزارعًاإلنتػاجًالحيػواني،ًالسػمـو
والتسمـًالويرًمعديةًوالمعديػةًالتػيًتصػيبًالحيوانػاتًالمزرعيػة،ًاألمػراضًالمشػتركةًبػيفًالحيػوافًواإلنسػاف،ًاألمػراضًالناتجػةًعػفً

يةًوالخارجية،ًاألمراضًالتيًتنتقؿًلتنسافًعفًطريؽًالمنتجاتًالحيوانية،ًسوءًالوذاءًوالتوذيةًوالميتابولزميةًمفًالطفيمي تًالداخم
ًتدريباتًوتطبيقاتًعمميةًعمىًالمواضيعًالسابقة.
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  واجنإنتاج الد قسم (10)
 
 

 أساسٌات إنتاج الدواجن 10213

الكتاكيػت،ًالتفػريا،ًالتكػػاثرًًأساسػياتًعمػـًوصػناعةًالػدواجف،ًفػػروعًصػناعةًالػدواجف،ًاألصػؿًوالسػتئناس،ًتصػػنيؼًالػدواجفًإنتػاج
نتاجًالبيض،ًأمراضًالدواجف،ًموادًالعمؼًومبادئًتوذيةًالطيور،ًالمساكفًواألدواتًوالحتياجاتًالبيئية،ًالطيورًالثانوية. ًوا 

 وراثة الصفات فً الدواجن10113

الرتبػاطًوالنحػدارًبػيفًالصػفاتًالصفاتًالوصفيةًفيًالدجاج،ًلوفًالريش،ًشكؿًالعرؼ،ًالييكؿًالعظمي،ًمجاميعًالػدـ،ًع قػاتً
،ًطرؽًتحسيفًالصفاتًالوصفية،ًالصفاتًالكمية،ًوزفًالجسـ،ًمعدؿًالنمو،ًإنتاجًالبيض،ًوزفًالبيض،ًسمؾًالقشرة،ًلوفًالقشرةً

ً،ًصفاتًالتكاثر،ًالنفوؽًوالحيوية،ًالمقاومةًالوراثيةًلشمراض،ًطرؽًتحسيفًالصفاتًالكمية.
 كٌمٌاء تغذٌة الدواجن 10112

ً–الػػػدىوفًً–ساسػػياتًوتػػارياًتوذيػػةًالػػدواجفً،ًمتطمبػػاتًالػػدواجفًمػػفًالعناصػػرًالوذائيػػةً،ًالتحميػػؿًالكيمػػاويًليػػاً)الكربرىيػػدراتًأ
ً(.الماءًً-الفيتاميناتًً-األم حًالمعدنيةً–البروتيناتً

 فسٌولوجٌا الدواجن 10111

يًواإلخراجًوالجيػازًاإلخراجػيًوالجيػازًالتنفسػيًوالعصػبيًدراسةًعمـًفسيولوجياًالدواجفًودراسةًفسيولوجياًاليضـًوالجيازًاليضم
والعضػػميًوالجيػػازًالػػدوريًوالػػدورةًالدمويػػةًوالػػدـًوسػػوائؿًالجسػػـًوأيضػػاًدراسػػةًاألعضػػاءًالميمفاويػػةًوالجيػػازًالمنػػاعيًوبعػػضًالوػػددً

ًاليامةًفيًجسـًالطائر.
 إنتاج البٌض والتفرٌخ10114

قطيػعًاألميػات،ًإنتػاجًبػيضًمخصػب،ًأنػواعًالمفرخػاتً،ًمعاممػةًوتخػريفًبػيضًالتفػريا،ًالس لت،ًاختيػارًقطيػعًالتربيػةًوالعنايػةًب
ًالعوامؿًالم ثرةًعميًنسبةًالتفرياًومراحؿًالنموًالجنينيً.

 مزارع أمهات دجاج اللحم والتسمٌن10114

بيحػػة،ًأعػػدادًكتاكيػػتًالمحػػـًالسػػ لت،ًالنمػػوًفػػيًالطيػػور،ًطػػرؽًالتربيػػة،ًخطػػةًالتربيػػة،ًالتفػػريا،ًالتربيػػةًلتحسػػيفًصػػفاتًلحػػـًالذ
ًمعدلتًاإلنتاج.ً-لمتسويؽ،ًاإلنتاجًالتجاريًوالس لتًالمتخصصةً،ًالتوذيةً،ًتجانسًالقطيع

 انتاج اللحم10114

،ًًالس لتًالقياسيةًواليجفًالتجاريػةًإلنتػاجًالمحػـ،ًبػرامجًالتوذيػةًالمختمفػةًإلنتػاجًالمحػـ،ًالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػىًالنمػو،ًجػودةًالمحػـ
ًممةًبداريًالتسميفًعندًالتسويؽ.معا

 انتاج بٌض المائدة10111

ًالس لتًالقياسية،ًاليجفًالتجاريةًإلنتاجًبيضًالمائدة،ًبرامجًالتوذيةًواإلضاءةًفيًفترةًالنموًواإلنتاج،ًنظـًالتربيةًإلنتاجًالبيض
ًخواصًالبيضً.ًًً،ًمعاممةًالطيورًأثناءًاإلجيادًالحراريً،ًصفاتًجودةًالبيضًوالعوامؿًالم ثرةًعمي

   التربٌة إلنتاج البٌض 10111

الس لت،ًالتربيةًلصفاتًإنتاجًالبػيض،ًطػرؽًتكػويفًاليجػيفًوالقطعػافًالتجاريػة،ًالتفػريا،ًصػفاتًكتاكيػتًإنتػاجًالبػيض،ًحضػانةً
ًورعايةًوًإنتاجًأمياتًإنتاجًالبيض،ًاأللشًاإلجباريً.
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 إدارة مزارع الدواجن 10110 

نتاجًالبيضًومزارعًاألرانبً،ًالعممياتًاإلداريػةًاليوميػةًالمختمفػةً،ًالتعامػؿًمػعًالظروؼًالبيئيةًالمث ميًداخؿًمزارعًكتاكيتًالمحـًوا 
نتػاجًالبػيضً منتجاتًالمزرعةً،ًمخمفاتًمزارعًالدواجفً،ًالتطوراتًالحديثةًفيًاإلدارةً،ًدراساتًالجػدوىًلمشػاريعًكتاكيػتًالمحػـًوا 

ًاألرانبً.ًًو
 واجن جودة منتجات الد10131 

لحػػـ(ًوطػػرؽًتسػػويؽًً–بػػيضً(ًلرفػػعًجػػودةًالمنػػتجً،ًتعريػػؼًالجػػودةً)بػػيضًً–دراسػػةًالتجاىػػاتًالحديثػػةًفػػيًمػػزارعًالػػدواجفً)لحػػـً
ًوتصنيعًالبيضًوالعوامؿًالم ثرةًعميًالجودةً)بيضًً–المنتجاتًً)لحـً ً–لحـ(ًوصػفاتًالجػودةً)بػيضًً–بيض(ًومصادرًالمحـو

ًظاـًالحاسبًوالمجازرًالليةًوطرؽًالذب ًومخمفاتًالدواجف.لحـ(ًوطرؽًقياسًالجودةًباستخداـًن
 الدواجن التحسٌن الوراثى فى 10413

يػػةًالتكػػرارًالجينػػي،ًالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػيًالتكػػرارًالجينػػي،ًالتبػػايفً،ًالتشػػابوًبػػيفًاألقارب،المعػػاييرًالوراثيػػة،ًالتربيػػةًالداخميػػةً،ًالترب
ًرية.الخارجية،ًالنتخاب،ًتكويفًالس لتًالتجا

 فسٌولوجٌا البٌئة واإلنتاج  10412

لحػػـ(ًوالصػػػفاتًً–دراسػػةًع قػػةًالعوامػػػؿًالبيئيػػةًوالمعوقػػاتًالبيئيػػػةًالمختمفػػةًالمعػػػرضًليػػاًالطػػائرًعمػػػيًالكفػػاءةًاإلنتاجيػػةً)بػػػيضً
ناصرًالوذائيةًوالمموثػاتًالمموثاتًالبيئيةً(ًوحدودًاألمافًلمعً–التقنيةًً–اإلدارةًً–الرطوبةًً–التيويةًً–الفسيولوجيةً)درجةًالحرارةً

ًالبيئيةًومصادرًالمموثاتًوكيفيةًالتحكـًفيًعوامؿًاإلجيادًالبيئيًالمختمفة.
 وتكوٌن األعالف اإلضافات غٌر الغذائٌة10411

التعريؼًبأىميةًاإلضافاتًغيرًالوذائية،ًاألنواعًالمختمفةًلتضػافات،ًدواعػيًاسػتخداـًاإلضػافاتًفػيًأعػ ؼًالػدواجف،ًتػأثيرًىػذهً
ً،ًوتكويفًاع ؼًالدواجف.نتجًالنيائيًسواءًالمحـًأوًالبيضضافاتًعميًالماإل

 مواد العلف غٌر التقلٌدٌة10414

مخمفػاتًالتصػنيعًالوػذائيًً–تعريؼًموادًالعمؼًغيرًالتقميديةً،ًاألقساـًالمختمفةًلشعػ ؼًغيػرًالتقميديػةً)مخمفػاتًنباتيػةًوحيوانيػةً
ًمةًالوذائيةًلشع ؼًغيرًالتقميديةً،ًتأثيرىاًعميًالمنتجًالنيائيًلمدواجفً)لحـًأوًبيض(.الاً........................(ًالقيً-
 المزارع والمشارٌع الداجنة 10414

مػزارعًاختيارًموقعًالمزرعةً،ًالشتراطاتًالمطموبةًفيًالموقعً،ًالحتياجاتًالبيئيةًفػيًالمػزارعً،ًأنػواعًمػزارعًالػدواجفًالمختمفػةً،ً
 مزارعًاألرانب.ً–رومىًمزارعًالً-السماف

 واألرانب الطٌور الثانوٌة 10414

أنػواعًالسػماف،ًالمسػػاكفًواألدوات،ًإنتػاجًالبػػيضًفػيًالسػػماف،ًتفػرياًوتحضػػيفًالكتاكيػتً،ًرعايػػةًوتربيػةًالسػػماف،ًسػ لتًالحمػػاـ،ً
تربيػةًالػبطً،ًمسػاكفًالػبطً،ًالتفػرياً،ًًسػ لتًالػبطً،ًمميػزاتًتربيةًوًرعايةًالحماـ،ًالتكاثرًوالتفرياً،ًنظـًالتربيةًإلنتاجًالمحـً،

الحضانةًوالرعايةً،ًتوذيةًالبطً،ًإنتاجًالبيضًوالمحػـً،ًسػ لتًاإلوز،ًمميػزاتًوسػموكياتًاإلوزً،ًمسػاكفًاإلوزً،ًالتوذيػةًخػ ؿً
نتػػاجًالبػػيض،ًالتفػػرياً،ًالحضػػانةًوالرعايػػةً،ًتسػػميفًاإلوزً،ًإنتػػاجًالػػريش،ًأنػػواع الرومػػي،ًالمسػػاكفًًفتػػرةًإنتػػاجًالبػػيض،ًالتكػػاثرًوا 

نتػػاجًالبػػيضً،ًأنػػواعً واألدواتً،ًتفػػرياًبػػيضًالرومػػيً،ًحضػػانةًكتاكيػػتًالرومػػي،ًتسػػميفًبػػداريًالرومػػيًإلنتػػاجًالمحػػـ،ًالتوذيػػةًوا 
 توذيةًالنعاـ،ًمنتجاتًالنعاـ. سموؾًطيورًالنعاـ،ًنظـًاإلنتاجًالمتبعةًفيًمزارعًالنعاـ،ًالتزاوج،ًًوالنعاـ،ًمميزاتً
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 ومً والنعامإنتاج الر 10411

السػػ لتًواألنػػواعًفػػيًالرومػػيًوالنعػػاـ،ًالسػػتئناسًوالتصػػنيؼًالعممػػيًلسػػ لتًالرومػػيًوالنعػػاـ،ًإنتػػاجًالبػػيضًوالمحػػـًفػػيًالرومػػيً
والنعاـ،ًالتوذية،ًإدارةًالقطيعًونظـًإسكافًالروميًوالنعاـ،ًالوقايةًمفًاألمراض،ًأساسياتًالتربية،ًالخصوبةًوالتمقي ًالصناعيًفيً

رعايػػةًقطيػػعًبػػداريًً.يً،ًتفػػرياًوتحضػػيفًكتاكيػػتًالرومػػيًوالنعػػاـ،ًالسػػموؾًوالعػػادات،ًنظػػـًتوذيػػةًوتسػػميفًالرومػػيًوالنعػػاـالرومػػ
ًوأمياتًالروميًوالنعاـً.ً

 طٌور زٌنة (  –حمام  –طٌور برٌة ومهاجرة )سمان  10411

مافًوالحمػاـ،ًإنتػاجًالبػيضًفػيًالسػمافًوالحمػاـ،ًتفػرياًرعايةًوتربيةًالسػ العاداتًوالسموؾ، والحماـ،ًالمنشأًواليجرةً، أنواعًالسماف
وتحضيفًكتاكيتًالسػمافًوالتفػرياًالطبيعػيًلبػيضًالحمػاـ،ًالتوذيػة،نظـًتربيػةًالسػمافًوالحمػاـًإلنتػاجًالمحػـ،ًرعايػةًبػداريًوأميػاتً

اوات،ًالكناريػا،ًالحسػوف،ًالب بػؿ،ًالسمافًوالحماـ،األمراض،ًطيػورًالزينػة:ًًمقدمػة،ًاألقفػاص،ًالتوذيػة،ًالسػموكيات،ًاألنػواعً)ًالببوػ
ًالصقور،ًالقمري،ًالطاووس،ًنقارًالخشب(،ًاألمراضًالشائعةًالتيًتصابًبياًطيورًالزينة.

 الطٌور المائٌة 10410

المميػػػزاتًوالخصػػػائصً،ًالسػػػموؾًوالعػػػاداتً،ًالسػػػ لتًواألنػػػواعً،ًأساسػػػياتًالتربيػػػةًواختيػػػارًقطعػػػافًاألميػػػاتً،ًإدارةًالقطيػػػعً،ً
نتػػاجًالبػػيض،ًالتفػػرياً،ًالوقايػػةًمػػفًاألمػػراضً،ًوذلػػؾًفػػيًقطعػػافًالػػبطًوًالحتياجػػ اتًالوذائيػػةًونظػػـًالتوذيػػةًوالتسػػميفً،ًالتكػػاثرًوا 
ًاإلوز.

 إنتاج األرانب 10431

نتػػاجًالمػػبفًفػػيً ًمميػػزاتًاألرانػػب،ًتػػارياًالسػػتئناس،ًالسػػ لتًواألنػػواع،ًالمسػػاكفًوالتجييػػزات،ًالتوذيػػة،ًًطػػرؽًالتربيػػة،ًالتناسػػؿًوا 
ًاألرانب،ًأمراضًاألرانب.

 أمراض وصحة الدواجن 10433

الشروطًالصحيةًفيًمػزارعًالػدواجف،ًالتطييػرًوالمطيػرات،ًالمناعػةًفػيًالػدواجف،ًأمػراضًالػدواجف،ًومسػبباتيا،ًاألدويػةًوالمقاحػات،ً
ًالوقايةًوبرامجًالتحصيف.
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 طبٌقىقسم علم الحشرات الت (33) 

 

 

 مالعاساسٌات  علم الحٌوان أ 33313

الخميػوً،ًأنػواعًًاتنقسػامإً-نسػجةً)التركيػبًوالوظيفػو(ًاأل،ًأنػواعًالخميػوًالحيوانيػوًمقدمةًتاريخيةًفىًعمـًالحيوافً،ًأنػواعًالخ يػاًًو
نتػػػاجًالجاميطػػػاتً،ًالتطػػػورًالجًوالتكاثًر لمقبائػػػؿًالحيوانيػػػةًًتصػػػنيؼًالحيػػػوافًوالتسػػػميوًالعمميػػػةً،ًالصػػػفاتًالعامػػػةًفػػػىًينػػػىً،ًمقدمػػػةًنا 

ً.ً،ًعمـًالبيئةًالحيوانيةًوالنظاـًالبيئىًممكةًالحيوانيةمظيفوًلحيواناتًتمثؿًالمجاميعًالمختمفةًلمالتركيبًوالًو
 ساسٌات علم الحشرات أ33312

جدارًالجسـً،ًمناطؽًجسـًالحشرةًوزوائدىاًالشكؿًالظاىرىًالحشرةً،ًالمميزاتًالعامةًلصؼًالحشراتً،ًسموؾًالحشراتً،ًًيةماى
،ًخػػػراجًعضػػػاءًاإلبػػػوً،أًنسػػػجةًالمرتبطػػةنيكيػػػةًالتػػنفسً،ًالجيػػػازًاليضػػػمىًوالتوذيػػػةً،ًالجيػػازًالػػػدورىًواألالجيػػازًالتنفسػػػىًوميكا،ً

ًتقسيـًالحشراتً.ً،ًًاليرموناتًوعمميةًالتطورً،ًحساسعضاءًالحسًواإلوأالجيازًالعصبىًً،ًنواعًالتكاثرأالجيازًالتناسمىًًو
 قتصادٌة علم الحشرات اإل 333113

الوصؼًوالعوائؿًوالضػررًومظيػرً،ًالتعرؼًعمىًالحشراتًوالرتبًالحشريةً،ًفاتًسسًمكافحةًاألوأمحشراتًقتصاديةًلىميةًاإلاأل
مفػاتً،ًًمفػاتًمحاصػيؿًالحقػؿًوالخضػرًوالفاكيػوًونباتػاتًالزينػوًوالنباتػاتًالطبيػوًوالعطريػةً،ًصابةًودورةًالحياهًوطػرؽًمكافحػةاإل

،ًالحشػراتًالنافعػةًوالمكافحػةًًىميةًالطبيوًوالبيطريػوفاتًذاتًاألالمصنعةً،ًأًواألخشابشجارًالخشبيةًاأل،ًأفاتًالموادًالمخزونوً
ً.ًالبيولوجية

 )علم وظائف األعضاء( فسٌولوجٌا الحشرات 33112

أجيػػزةً،ًتركيػػبًًووظائفػػةًالخصػػائصًالكيميائيػػةًوالطبيعيػػوفػػىًالحشػػراتًًوجػػدارًالجسػػـًمقدمػػةًفػػىًعمػػـًوظػػائؼًاألعضػػاءً،ًتركيػػبً
ًالتػنفسً،ًالجيػازًاإلخراجػىًوطػرؽًاإلخػراجً،ًطػرؽًالتكػاثرًًياائؼًوميكانيكيةًعممالجسـًالمختمفةًوظ ،ًالجيازًالتنفسػىًوميكػانيـز
ً.ً،ًفسيولوجياًالجيازًالعصبىًوطرؽًنقؿًاألشارةًالعصبيةًوغددًوىرموناتًالحشراتوالتراكيبًالمختمفةً

 (علم الشكل الظاهرىمورفولوجٌا الحشرات ) 33111

الخارجيػةً،ًمنػاطؽًالجسػـًالمختمفػةًوزوائػدىاًًوجدارًالجسػـًتشري ًالظاىرىًودراسةًالتراكيبًالمختمفةً،ًتركيبًتعريؼًالحشراتًوال
ًالحشراتًالمختمفة.ًًالجسـًفىًجيزةالتشري ًالمقارفًألتركيبًأجزاءًالفـً،ًقروفًاألستشعارً،ًاألجنحةًواألرجؿً،ًأعضاءًالحسً،ً

 الحشرات النافعة 33114

لحشراتًفىًحياةًاإلنسػافً،ًالحشػراتًالنافعػةً،ًالمفترسػاتً،ًالطفيميػاتًالنافعػةً،ًالحشػراتًاإلجتماعيػةً،ًديػدافًمقدمةًعفًأىميةًا
ًالحريرًوأىميتياً،ًنحؿًالعسؿًومنتجاتو.

 )أكارولوجى( علم األكاروسات 33114

سػػػاتً،ًالجيػػػازًكاًرلػػػداخمىًلشوالتشػػػري ًاوالشػػػكؿًالظػػػاىرىًالصػػػفاتًالعامػػػةًنشػػػأةًوتطػػػورًعمػػػـًاألكاروسػػػاتً،ًتعريػػػؼًاألكػػػاروسًًو
كاروسػػػاتًالنباتيػػػةًشاليضػػػمىًواليضػػػـً،ًطػػػرؽًاإلخػػػراجًواألجيػػػزةًالتناسػػػميةًوالتكػػػاثرًوالمفػػػاتي ًالتقسػػػيميةً،ًاألىميػػػةًاألقتصػػػاديةًل

وً،ً،ًأنػػواعًالقػػرادًوتصػػنيفًكاروسػػاتًتػػرابًالمنػػازؿ،ًأًكاروسػػاتًالمفترسػػةاألًوكاروسػػاتًالمػػوادًالمخزونػػوًوأكاروسػػاتًالمتطفمػػةًاألًو
ً.ًاألىميةًاألقتصاديةًوأىـًاألمراضًالتىًتنقؿًبواسطةًالقراد
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 تربٌة دٌدان الحرٌر 33114

التشػػري ًالخػػارجىً،ًأنػػواعًديػػدافًالحريػػرًوالوضػػعًالتقسػػيمىً،ًديػػدافًحريػػرًالقػػزً)ًديػػدافًالحريػػرمقدمػػةًتاريخيػػةًعػػفًتطػػورًتربيػػةً
مراضًديػدافًالحريػرًوطػرؽًمكافحتيػاًوأفاتً،ًأًؽنتقنيةًحؿًالشراًوزًقساسيةًلتربيةًدودةًالالطرؽًاألً(عضاءوالداخمىًووظائؼًاأل

ًصػناعةًالحريػرًتجفيػؼًوطػباًوحػؿًالشػرائؽ،ًتربيةًأشجارًالتوتًورعايتياًوأنواعيػا،ًًقتصاديوًلتربيةًدودةًحريرًالقزالجدوىًاإل،ً
ًمداخؿًحديثةًفىًمجاؿًصناعةًالحريرً.ً،ًالصفاتًالطبيعيوًوالكيميائيةًلمحريرًً،
 األفات المصاحبة للمواد الغذائٌة المخزونة 33111

نتشارًالفاتًالحشريةًوالحيوانيوًالتػىًتصػيبًالحبػوبًإدراسةًالعوامؿًالمختمفةًالتىًتساعدًعمىًمقدمةًعفًأىـًالموادًالمخزونةً،ً
التعػػرؼًعمػػىًمجػػاميعً،ًفػػاتًصػػابةًوالضػػررًلمجػػاميعًىػػذهًاألعػػراضًاإلأدراسػػةًوالمػػوادًالوذائيػػةًوالمنتجػػاتًالمجففػػةً،ًالمخزونػػةً

دراسػةً،ًالقوارضًومكافحتيػاًفػىًمخػازفًوصػوامعًالوػ ؿً،ًكاروساتًالتىًتصيبًالموادًالمخزونةًومنتجاتياًالمختمفةالحشراتًواأل
ً.ً،ًغازاتًالتبخيرًوقياسًالسميةً،ًاألتجاىاتًالحديثةًفىًمكافحةًأفاتًالموادًالمخزونةًالطرؽًالوقائيةًوالع جية

 الحشرات علم سلوك 33111

فػىًًالتوجيوً)الحركىًوالضػوئىًوبػالحرارةًوبالرائحػةًوبالرطوبػة(ًالتصػالتًالميكانيكيػةًوالكيماويػةًوالبصػريةًوماىوًالسموؾًالحشرىً
ً،ًتأثيرًاليرموناتًوالفرموناتًعمىًسموؾًالحشرات.السموؾًالمورثًًوالسموؾًالمرتبطً،ًسموؾًالتكاثرً،ًسموؾًالتوذيةً،ًالحشراتً

 رات األجتماعٌةالحش 33110

قتصػػادياتًتمقػػي ًالمحاصػػيؿًواً نػػواعًاليامػػوًلنحػػؿًالعسػػؿًاألتطػػورًالحيػػاهًاألجتماعيػػةًفػػىًالحشػػراتً،ًرتػػبًالحشػػراتًاألجتماعيػػةً،ً
،ًأنػواعًالنمػؿًوأىميتػوًكحشػرةًإجتماعيػةً،ًالػدبابيرًوأىميتيػاً،ًًواستخداموًفػىًتمقػي ًالمحاصػيؿًهكثاًروطرؽًإالنحؿًالبرىًً،النباتيوً
ًاألبيضًوأىميتةًاألقتصادية.النمؿً

 األفات الحشرٌة ونحل العسل 33131

صػابةًوالضػػررًالعوائػػؿًومظػاىرًاإل،ًقتصػاديةًلمحشػراتًىميػةًاألاأل،ًفػػاتًسػسًالعامػةًلمكافحػةًاألاألمقدمػةًفػىًاألفػاتًالحشػػريةًًو
خميػةًاطائفػةًالنحػؿًوالنشػاطاتًالدًدراسػةً،ًمقدمةًفػىًتربيػةًنحػؿًالعسػؿً،ًقتصاديةىميةًاإلفاتًذاتًاألوطرؽًالمكافحةًلبعضًاأل

ًنشاءًمنحؿًتربيةًالممكاتًأمراضًواعداءًالنحؿ.قتصاديةًإلوالخارجيةًمنتجاتًنحؿًالعسؿًالجدوىًاإل
 الحشرات الناقلة ألمراض النبات 33133

،الوضػػػعًراضًالنبػػػاتًمػػػألًالناقمػػػةًاتالحشػػػًرً،ًنػػػواعًالتعػػػايشًبػػػيفًالحشػػػراتًوالكائنػػػاتًالدقيقػػػو،ًأالع قػػػةًبػػػيفًالنباتػػػاتًوالحشػػػراتً
الطػرؽًأمثمػةًألىػـًاألمػراضًالتػىًتنقػؿًبواسػطةًالحشػرات،ً(ًاتفيروسػً-ابكتيريػً-يػاتً)فطًرًلمسبباتًالمرضيةالتقسيمىًوالرتبً،ًا

ًمراضً.ًالمختمفةًلمكافحةًالحشراتًالناقمةًلمسبباتًاأل
 علم الطفٌلٌات الحٌوانٌة )باراسٌتولوجى( 33131

دراسػػةًالطفيميػػاتًوع قتيػػاًمػػعًالجسػػـًالمضػػػيؼ.ًًونتقاليػػاًإنػػواعًالطفيميػػاتًوطػػػرؽًعًالتقسػػيمىًألالوضػػأساسػػياتًعمػػـًالطفيميػػاتًًو
وتحديدًالعوامؿًالطفيميةً،ًتشخيصًاألصابةًبالطفيميات.ً،ًالوقايػةًوالسػيطرةًعمػىًالطفيميػاتً،ًالطفيميػاتًاألوليػةً،ًالديػدافًًالتطفؿ

ًوأنواعياًوطرؽًتطفمياً،ًمفصمياتًاألرجؿًالمتطفمة.
 علم األجنة الحٌوانٌة 33134

دراسػةًمراحػؿًالتطػورًًوفسػيولوجىًالتكػاثرً،ً)ًالمنشػأً،ًالنضػجً،ًالخصػاب(ًًالخ يػاًالجنسػية،ً،ًًالتركيبًالدقيؽًلمخميةًالحيوانيػة
ً.دعًوالثديياتافضعضاءًلبعضًالحيواناتًمثؿًالحشراتًوالسييـًوالاألًونسجةًالجنينىًوتشكؿًاأل
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 مٌة وطرق مكافحتهاأفات الزراعات المح 33134

مقدمػػةًعامػػةًفػػىًاألفػػاتًالحشػػريةً)التطػػورًوالوضػػعًالتقسػػيمىًواألعػػراضًواألىميػػةًاألقتصػػاديةً،ًنشػػأةًالزراعػػاتًالمحميػػةًوتطػػورً
ًاتالضػررًودوًرًأشػكاؿفػىًالصػوبًودراسػةًًاألصػابةعػراضًعمػىًأالتعػرؼً،ًًمفاتًالزراعاتًالمحميةًوطػرؽًمكافحاتيػاأنواعياً،ً
،ًبػػػرامجًًالطػػػرؽًالمختمفػػػةًلمكافحتيػػػاًوقتصػػػاديةًالتػػػىًتصػػػيبًالزراعػػػاتًالمحميػػػةًكاروسػػػاتًاإلاألفػػػاتًالحشػػػريةً،ًاألنػػػواعًالحيػػػاهًأل

دارةًاألفاتًداخؿًالصوبًالزراعية ً.ًالمكافحةًالمتكاممةًوا 
 بٌئة الحشراتعلم  33413

بيئػػةًالبيولوجيػػةً،ًنمػػوًالحشػػراتًوالعوامػػؿًمقدمػػةًفػػىًعمػػـًالبيئػػةً،ًالحشػػراتًفػػىًالنظػػاـًالبيئػػىً،ًعوامػػؿًالبيئػػةًالطبيعيػػةً،ًعوامػػؿًال
ًالمنظمةً،ًالكفاءةًالحيويةً،ًإنتشارًالعشيرةً،ًالكفاءةًالبقائيةً،ًمنحنياتًنموًالعشيرةً،ًدوراتًالحياة.

 علم تقسٌم الحشرات. 33412

تصػػنيفيةًالعاليػػةً،ًالتسػػميةًتطػػورًعمػػـًالتقسػػيـًوأىميتػػوً،ًأصػػؿًالحشػػراتًوالمراتػػبًالتقسػػيميةً،ًتعريػػؼًالنػػوع،ًالتصػػنيؼًوالمراتػػبًال
العمميػػةًلمحشػػراتً،ًالصػػفاتًالتقسػػيميةً،ًجمػػعًالحشػػراتًوالمجػػاميعًالحشػػريةً،ًاألخت فػػاتًالفرديػػةً،ً،ًتصػػنيؼًاألطػػوارًالكاممػػةً

ًلمحشراتً،ًالمفاتي ًالتقسيميةًوأىميتياً،ًالرتبًالحشريةًواألخت فاتًبينيياً،ًالعائ تًوأىميتياً.
 .األفات المنزلٌة 33411

لشفػاتًالحياهًوالضررًوطػرؽًالمكافحػةًًاتودوًرالظاىرىًدراسةًالوصؼًمقدمةًفىًاألفاتًالحشريةًوالحيوانيةًالمرتبطةًبالمنازؿً،ً
ضػػراًرًيػػادراسػػةًأنواعًونسػػافًتسػػببًأمراضػػاًلتتنقػػؿًأوًكاروسػػاتًالمنزليػػةًالتػػىًاألًالحشػػريةً، كاروسػػاتًاألً،ًمكافحػػةالوطػػرؽًًىاوا 

نباتػػاتًالزينػػوًالنمػػؿًاألبػػيض(ًأفػػاتًً–)خنػػافسًاألثػػاثًوالمومبيميػػاًثػػاثًاألًوبًاخشػػ،ًأفػػاتًاألالمخزونػػةًًالوذائيػػةالحبػػوبًوالمػػوادً
ً.ً،ًالقوارضًوطرؽًالمكافحةًوالحدائؽًالمنزلية

 المكافحة األحٌائٌة 33414

عمىًالبيضً)طفيؿًالترايكوجراماً،ًتعريؼًالمكافحةًاألحيائيةً،ًالتطفؿًوأنواعةًوحالتوً،ًالتطفؿًتارياًوتطورًالمكافحةًالبيولوجيةً
،ًطفيػػػؿًالكيمػػػػونس(ً،ًالتطفػػػؿًعمػػػػىًاليرقػػػاتًًأمثمػػػػةًلمطفيميػػػاتًالخارجيػػػػةً)طفيػػػؿًالبراكػػػػوف(ً،ًطفيميػػػاتًاليرقػػػػاتًالداخميػػػةً)طفيػػػػؿً
،ًالميكػػػروبميتس(ً،ًطفيميػػػاتًالعػػػذارىً)البراكيماريػػػا(ً،ًالتطفػػػؿًعمػػػىًالحشػػػراتًالكاممػػػةً،ًًاألفتػػػراسًومجػػػاميعًالحشػػػراتًالمفترسػػػةً

ً،ً)البكتريػػا)الخنػػافسًوالػػذبابًوالػػدبابيرًوالبػػؽًوخ فػػة.....(ًقيػػاسًالكفػػاءةًاألفتراسػػيةً،ًالمكافحػػةًالميكروبيػػةًوالمسػػبباتًالمرضػػيةً
،ًحيائيػةًوالعوامػؿًالمحػددةًلنجاحيػػاًدخػاؿًعناصػرًالمكافحػػةًاإلإطػرؽًًسػطوانيةً،ًالركتسػػيات(ًوليػاتً،ًالديػدافًاألاأل،ًالفيروسػاتً

ستخداـًاألعداءًالطبيعيةًحيائيةةًاإلمستقبؿًالمكافح ً.ً،ًاألنتاجًالكمىًلشعداءًالطبيعيةًمعًبعضًاألمثمةًالناجحةًألكثارًوا 
 تربٌة نحل العسل 33414

ًطائفػةًالنحػؿ،ًواعًنحؿًالعسؿًوسػ لتوًمقدمةًتاريخيةًعفًتطورًتربيةًنحؿًالعسؿًوتارياًالنحالةً،ًتطورًالحياةًاألجتماعيةً،ًأن
دورًالنحػؿًفػىًاإلستعدادًلموسـًالفيضً،ًالخ ياًالطينيةًوالخ ياًالخسبيةًالحديثةً،ًً،الداخميةًوالخارجيةًًوالنشاطاتًودورًاألفراد

تأسػيسًالمنحػؿًًومػراضًواعػداءًالنحػؿًأًأجندةًالعممياتًالنحميةًفىًفصوؿًالسنوًالربعةًً،ًتمقي ًالمحاصيؿًومنتجاتًنحؿًالعسؿ
حمايػػةًالنحػػؿًمػػفًالتسػػمـً،ًيائيػػةًكممنتجػػاتًنحػػؿًالعسػػؿًوصػػفاتياًالطبيعيػػةًوال،ًمونػػاتًالنحػػؿًفًرً،ًلوػػةًالنحػػؿً،ودراسػػةًالجػػدوىً

ً.ًًبالمبيدات
 التقٌٌم الحٌوى 33414

مقدمػػػةًعػػػػفًالتقيػػػػيـًالحيػػػػوىً،ًطػػػػرؽًقيػػػاسًالحساسػػػػيةًأوًدرجػػػػةًالمقاومػػػػةً،ًإختبػػػػاراتًالتقيػػػيـًالحيػػػػوىً،ًطػػػػرؽًتعػػػػريضًالحشػػػػراتً
ألحصائىًلنتائجًالتقييـًالحيوىً،ًالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػىًخطػوطًالسػميةً،ًالتقػديرًالحيػوىًليرمػوفًواألكاروساتًلممبيداتً،ًالتحميؿًا

ًاألنس خًومشابياتوً،ًالتقديرًالحيوىًليرموفًالشبابًومشابياتو.
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 النانوتكنولوجى فى مجال الحشرات 33411

قتصػػػػادية،ًإسػػػػتخداـًالنػػػػانوتكنولوجىًفػػػػىًمكافحػػػػةًمقدمػػػػةًعػػػػفًالنػػػػانوتكنولوجىً،ًتطبيقػػػػاتًالنػػػػانوتكنولوجىًفػػػػىًمجػػػػاؿًالحشػػػػراتًاأل
ًالحشرات.

 الكمٌاء الحٌوٌة الحشرٌة 33411

الحشراتًودورىاًفىًالطبيعةً،ًالمركباتًالطبيعيةًوأثرىاًعمىًالحشػراتً،ًاليرمونػاتًوالفرمونػاتً،ًالمثبطػاتًالعصػبيةًوفسػيولوجياً
ًاليضـًواألمتصاص. ًالجيازًالعصبىً،ًميتابوليـز

 الطبٌة والبٌطرٌة الحشرات 33410

،ًطػػةًبالنسػػافًوالحيػػوافًوع قتيػػاًبنقػػؿًمسػػبباتًالمػػراضًبخػػرىًالمرترجػػؿًاأللمحشػػراتًومفصػػمياتًاألوالبيطريػػةًىميػػةًالطبيػػةًاأل
ًالمرتبطةًبصحةًاألنسافًوالحيػوافًنواعًالحشراتأدراسةً،ًىميةًالطبيوًوالبيطريةًبيولوجىًوسموؾًوطرؽًمكافحةًالحشراتًذاتًاأل

ًػًالبعػػوضً–البػػرغشًً–)النوػػؼً (ًالتػػىًتصػػػيبًالحيوانػػاتًالمزرعيػػػوًمػػػفًنػػاق تًاألمػػػراضًالبراغيػػثًوغيرىػػاً–القمػػػؿًً-الػػػذباب
ًالدواجفًمعًدراسةًدورةًالحياهًومظيرًالصابةًوالضررًوطرؽًالع جًوطرؽًالوقايةًمفًالصابةً.ًًو
 هرمونات وفرمونات الحشرات. 33431

زًوتركيبيػػػػاًالكيمػػػػاوىًوأىميتيػػػػاً،ًمشػػػػابياتًاليرمونػػػػاتًوكيفيػػػػةًالكشػػػػؼًعنيػػػػاً،ًاألفػػػػرازاتًاليرمونػػػػاتً،ًإكتشػػػػافياً،ًمػػػػواطفًاألفػػػػرا
ًوالخ ئطًالعصبيةًاليرمونيةً،ًتواجدًاليرموناتًفىًالكائناتًاألخرىًغيرًالحشرية.ًالعصبية

الفرموف،ًالجاذبػاتًالجنسػيةًًمقدمةًعفًالفرموناتً،ًالفرموناتًالجنسيةً،ًتشري ًوفسيولوجياًالوددًالمنتجةًلمفرموناتً،ًجمعًوعزؿ
ًودورًالفرموناتًفىًتنظيـًالعشائرًفىًالحشراتً،ًالعوامؿًالبيئيةًالتىًتحكـًسموؾًالحشرات.

 فسٌولوجٌا التكاثر فى الالفقارٌات.33433

التكاثرًفػىًال فقاريػاتًًمقدمةً،ًأنواعًالتكاثرًفىًال فقارياتً،ًأنواعًاألجيزةًالتناسميةًوتركيبيا،ًأعضاءًالتكاثرًوالعوامؿًالم ثرةً،
ًالبدائيةً،ًالتكاثرًفىًالديدافًالمفمطحةًواألسطوانيةً،ًالتكاثرًفىًالحمقياتً،ًفسيولوجياًالتكاثرًفىًالحشرات.

 إدارة مكافحة األفات. 33432

ويػػةً،ًالمكافحػػةًمقدمػػةًعػػفًالحشػػراتًودورىػػاًفػػىًالطبيعػػةً،ًأىميػػةًمكافحػػةًالحشػػراتًوالعوامػػؿًالمػػ ثرةً،ًطػػرؽًالمكافحػػةًالويػػرًكيما
الزراعيػػةًوالتشػػريعيةً،ًالمكافحػػةًالبيولوجيػػةً،ًالمكافحػػةًالوراثيػػةًوبػػرامجًالمكافحػػةًالمتكاممػػةًوأىػػـًالمػػوادًالكيماويػػةًالمسػػتخدمةًفػػػىً

ًمكافحةًاألفات.
 أفات األشجار واألخشاب المصنعة وطرق مكافحتها. 33431

صػػابةًودورةًالحيػػاهًوطػػرؽًالوصػػؼًوالعوائػػؿًومظيػػرًاإل،ًفػػاتًالحشػػريةًسػػسًالعامػػةًلمكافحػػةًاألمحشػػراتًواأللقتصػػاديةًىميػػةًاإلاأل
واألخشػػػابًالمصػػػنعةً،ًالنمػػػؿًاألبػػػيضً)أنواعػػػةًًشػػػجارًالخشػػػبيةًالقائمػػػةًومنتجاتيػػػاشلقتصػػػاديةًىميػػػةًاإلفػػػاتًذاتًاألالمكافحػػػةًلش

كاروسػػػاتًىػػػـًالحشػػػراتًواألهًألدوراتًالحيػػػاوأضػػػراروةًوطػػػرؽًمكافحتػػػةً(ً،ًحفػػػاراتًاألخشػػػابًوالنػػػاخراتًوطػػػرؽًالتعػػػرؼًعمييػػػاً،ً
،ًمعالجةًاألخشابًبالحرارةًوطػرؽًالتبخيػرًوالمػوادًالمسػتخدمةًًقتصاديةًالتىًتياجـًالشجارًالخشبيةًالطرؽًالمختمفةًلمكافحتيااإل

ًواألحتياطاتًال زمة.
 مشروعات نحل العسل واألهمٌة الطبٌة لمنتجاتة. 33434

نحػؿًالعسػؿًومنتجاتػوًالخػواصً،ًنشػاءًمنحػؿًإختيػارًمنطقػةً،ًإروعاتًالصػويرةًلمنحػؿًالمشػاألقتصاديةًًوالجدوىًًوًحؿاتأسيسًالمن
ىميػػػةًالطبيػػػةًلكػػػؿًمػػػفًعسػػػؿًالنحػػػؿًوالوػػػذاءًالممكػػػىًوسػػػـًالنحػػػؿًوطػػػرؽًالنتػػػاجًواأللعسػػػؿًالنحػػػؿًالطبيعيػػػوًوالتركيػػػبًالكيميػػػائىً

،ًاألتجاىػػاتًالحديثػػةًفػػىًإسػػتخداماتًعسػػؿًؿًحبػػوبًالمقػػاحًوشػػمعًالنحػػؿًالمواصػػفاتًالقياسػػيوًلمنتجػػاتًنحػػؿًالعسػػ،ًوالبروبػػوليسً
ً.ًالنحؿ
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 أفات المحاصٌل الحقلٌة والبستانٌة. 33434

البسػػتانيةًالوصػػؼًوالعوائػػؿًالحقميػػةًًوالىميػػةًالقتصػػاديةًوأسػػسًالمكافحػػةًل فػػاتً،ًالبسػػتانيةًالحقميةًوًمفػػاتًالمحاصػػيؿمقدمػػةًعػػفً
ً.الخضرًوالفاكيوًونباتاتًالزينوًوالنباتاتًالطبيوًوالعطريةالحقؿًًوًمحاصيؿومظيرًالصابةًودورةًالحياهًوطرؽًمكافحةًلفاتً

 األكاروسات الطبٌة والبٌطرٌة. 33434

مقدمػػػةًعػػػفًاألكاروسػػػاتً،ًالتقسػػػيـً،ًاألىميػػػةًاألقتصػػػاديةً،ًالحمػػػـًالمتطفػػػؿًعمػػػىًحيوانػػػاتًالمزرعػػػةً،ًالحمػػػـًكناقػػػؿًلشمػػػراضً،ً
ـًالمسػػببًلمجػػربًلتنسػػافًوالحيػػوافً،ًالقػػرادًكناقػػؿًلشمػػراضً،ًأنػػواعًالقػػرادًأكاروسػػاتًتػػرابًالمنػػازؿًكمسػػبباتًلمحساسػػيةً،ًالحمػػ

ًوالتمييزًبيفًاألنواعً،ًاالقرادًالجامدًوالقرادًالميفً،ًتأثيرًعضًالقرادًعمىًاألنسافًوالحيوافًوطرؽًمكافحةًالقراد.
 أساسٌات الحٌوان الزراعى األقتصادى. 33431

صمياتًالرجؿًوالرخوياتًوغيرىاًوبػيفًالمحاصػيؿًالنباتيػةًفالع قةًبيفًكؿًمفًالديدافًوم،ًمةًولياتًالمتطفاألًوالطفيمياتًوالتطفؿً
ً.ً،ًالفقارياتًاألقتصاديةدورًالقوارضًوالطيورًفىًمجاؿًالزراعةًًوميةًالقتصاديةًلمحيواناتًالبحريةًوالسماؾًىال،ً

 الحٌوان الزراعى التطبٌقى. 33431

كثارًالحيواناتًاألقتصادية،ًاألنتاجًالعضوىًفىًالبيئػةًالبحريػة،ًالطفيميػاتًوكيفيػةًمكافحتيػاً،ًمقدمةًعفًالتقنياتًالحديثةًل تنميةًوا 
الديػػػدافًاألسػػػطوانيةًوالمفمطحػػػةً،ًديػػػدافًاألرضًوأىميتيػػػا،ًالقشػػػرياتًوتنميتيػػػاً،ًالمحاريػػػاتًوطػػػرؽًصػػػيدىاً،ًالمػػػزارعًالسػػػمكيةً،ً

ًالطيورًالمائية.
 ها الحدٌثة.ممرضات الحشرات وتطبٌقات 33421

البكتيرياً،ًالفيروسػاتً،ًالفطريػاتً،ًالنيمػاتوداًكممرضػاتًحشػريةً،ًالريكتسػياًواألسػبيروكيتاتً،ًً–مقدمةًعفًالممرضاتًالحشريةً
ًالمبيداتًالحيويةًوأىميتيا.

 أعداء الحشرات وتطبٌقاتها الحدٌثة. 33423

يتيػػاًفػػىًمجػػاؿًالمكافحػػةً،ًإسػػتخداماتًاألعػػداءًالحيويػػةًفػػىًمقدمػػةًعػػفًاألعػػداءًالحيويػػةًلمحشػػراتً،ًالمفترسػػاتًوالطفيميػػاتًوأىم
ًبرامجًالمكافحةًالمتكاممة.
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 الخضرقسم  (32)
 

 اساسٌات انتاج الخضر 32213

دراسةًاساسياتًانتاجًمحاصيؿًالخضرًبدايةًمفًالزراعػةًحتػىًالحصػادًودراسػةًالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػىًالجػودةًوالطػرؽًالتكنولوجيػةً
نتػاجًمحاصػيؿًالحديثةًالمتعمقةًب تحسيفًاإلنتاج،ًالقيمةًالوذائيةًوالقتصاديةًلمحاصيؿًالخضر،ًالعوامؿًالبيئيةًالم ثرةًعمىًنمػوًوا 

الخضػػر،ًتكػػاثرًمحاصػػيؿًالخضػػر،ًاعػػدادًالرضًلمزراعػػة،ًطػػرؽًزراعػػةًالخضػػر،ًعمميػػاتًالرعايػػةًالمختمفػػة،ًمعػػام تًمػػاًبعػػدً
الزراعةًالعضوية،ًالزراعةًالمحمية،ًالدورةًالزراعية،ًدورًالتربيةًفيًتحسيفًالحصادًلمحاصيؿًالخضر،ًدورًاليرموناتًالنباتية،ًً

ًمحاصيؿًالخضر.
 انتاج محاصٌل الخضر  32113

انتػاجً- انتػاجًخضػرًالعائمػةًالبقوليػة -انتػاجًخضػرًالعائمػةًالقرعيػة  -انتاجًخضرًالعائمةًالمركبة -انتاجًخضرًالعائمةًالباذنجانية
 انتاجًخضرًالعائ تًالخري - تاجًخضرًالعائمةًالليسيةان - خضرًالعائمةًالخيمية
ًانتاجًعيشًالوراب

 زراعات الخضر المحمٌة  32112 

مقدمػػةًعػػفًادارةًالبيػػوتًالمحميػػةً،ًتػػارياًالزراعػػةًالمحميػػة،ًالحصػػائياتًالمحميػػةًوالدوليػػةًعػػفًالزراعػػةًالمحميػػة،ًأىميػػةًالبيػػوتً
العوامػػؿًالبيئيػػةًالمػػ ثرةًعمػػيًالنتػػاجًتحػػتً-أنػػواعًواشػػكاؿًالبيػػوتًالمحميػػةً-تالمحميػػة،ًمميػػزاتًوعيػػوبًالزراعػػةًتحػػتًالمحميػػا

تعقػػيـًً–حػػرثًوتجييػػزًاألرضًً–أعػػدادًوتجييػػزًالصػػوبةًلمزراعػػةً)غسػػيؿًالتربػػةً-طػػرؽًالػػتحكـًفػػيًالظػػروؼًالبيئيػػةً-المحميػػات
تربيػػةً-يدًالخضػػرًتحػػتًالمحميػػاتتسػػم-ريًالخضػػرًالمنزرعػػةًتحػػتًالمحميػػاتً-بيئػػاتًالزراعػػةًًوطػػرؽًانتػػاجًالشػػت تً-التربػػة(

عممياتًالرعايةًتحتًالمحميػاتًبعػضًالمحاصػيؿً)طمػاطـً-طرؽًتحسيفًعقدًالثمارًوالطرؽًالمختمفةًالمستخدمةً–وتقميـًالنباتً
ً–كنتػالوبًً–خيػارًً–انتاجًبعضًمحاصيؿًالخضرًتحػتًالنفػاؽًالب سػتيكيةً)فراولػةًً-فاصوليا(ًً–خيارًً–كنتالوبًً–فمفؿًً–

ًالدارةًالمتكاممةًلمكافحةًالفاتًتحتًالمحمياتً -باميا(ً–مموخيةًً–قرعًكوسةًً–بطياًً–فمفؿًً–فاصولياًخضراءًً–طماطـً
 محاصٌل الخضر ل النمو والتطور فسٌولوجٌا 32111

ًاألخرىًتعريؼًالنموًوالتطورً  المػ ثرةًعميػوًإنتاجيةًالبناءًالضػوئيًوًالعوامػؿ-مقدموًعفًعمـًفسيولوجياًالخضرًوع قتوًبالعمـو
العوامػؿًالبيئيػةًالجويػةًالمػ ثرةً -الرتبػاعًوتطبيقاتيػا(ً-اإلزىػارً)فسػيولوجياًاإلزىػارً-مراحػؿًالنمػوًالمختمفػةًلمحاصػيؿًالخضػرً-

- تأثيرًالضوءًعمػيًنمػوًمحاصػيؿًالخضػر -تأثيرًدرجاتًالحرارةًعميًمراحؿًالنموًالمختمفةً- عميًنموًوتطورًنباتاتًالخضر
تػأثيرًالعوامػؿً- تأثيرًالعوامػؿًالجويػةًاألخػرىًوطػرؽًقيػاسًكفػاءةًعامػؿًالحػرارة-لحرارةًوفسيولوجياًاإلزىارًواإلثمارتأثيرًالضوءًوا

تػأثيرًاليرمونػاتًالنباتيػػةًعمػيًنمػػوً- توذيػػوًمحاصػيؿًالخضػػرًوأعػراضًنقػصًالعناصػػر -األرضػيةًعمػيًنمػػوًمحاصػيؿًالخضػر
ًفسيولوجياًالمحصوؿ -محاصيؿًالخضر
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 خضر الجذرٌة و الدرنٌة و البصلٌة انتاج ال 32114

أىـًًالعوامؿًًالبيئيةًالم ثرةًعمىًإنتاجًالخضرًالدرنيػةًوالجذريػةً- األىميةًالقتصاديةًوالوذائيةًلمخضرًالجذريةًوالدرنيةًوالبصمية
لمحاصػيؿًتحػتًأىػـًمشػاكؿًإنتػاجًتمػؾًا -تكنولوجيػاًإكثػارًالخضػرًالجذريػةًوالدرنيػةًوالبصػمية-والبصػميةًتحػتًالظػروؼًالمصػرية

  -الظروؼًالمصريةًًومدىًتأثرًإنتاجيةًوجودةًتمؾًالمحاصيؿًتحتًظػروؼًالتويػراتًالمناخيػةًالمتوقعػةًخػ ؿًالسػنواتًالقادمػة
ع قةًمراحؿً- الممارساتًالزراعيةًالجيدةًلتنتاج -طرؽًإنتاجًىذهًالمجموعةًمفًالخضرًتحتًالظروؼًالمناسبةًوغيرًالمناسبة

أىػـً– أىـًنتػائجًالبحػوثًالحديثػةًالمػ ثرةًعمػىًاإلنتػاجًكمػاًونوعػا- باحتياجاتًتمؾًالمحاصيؿًمفًالريًوالتسميدالنموًالفسيولوجيةً
نتاجيةًىذهًالمحاصيؿ وضعًالبػرامجًالمختمفػةًسػواءًلمتسػميدًأوًالػريً -األصناؼًالمناسبةًلمزراعةًتحتًالظروؼًالبيئيةًالمختمفةًوا 

 المناسبةًلتنتاجًتحتًالظروؼًالمتباينة
 انتاج الخضر غٌرالتقلٌدٌة  32114

إنتاجًبعضًمحاصػيؿًالخضػرًغيػرًالتقميديػةًالتابعػةً -مقدمةًعفًأىميةًإنتاجًالخضرًغيرًالتقميديةًفيًمصرًوفرصياًالتصديرية
ةًًإنتػػػاجًبعػػػضًمحاصػػػيؿًالخضػػػرًغيػػػرًالتقميديػػػةًالتابعػػػةًلمعائمػػػةًالصػػػميبي -والسػػػيفا(–فاصػػػولياًالميمػػػاً-لمعائمػػػةًالبقوليػػػة)ًفاصػػػوليا

-إنتاجًبعضًمحاصيؿًالخضرًغيرًالتقميديةًالتابعةًلمعائمةًالباذنجانية)طماطـًشيرى- كرنبًاألحمر(-أبوركبة-بروكمى-)بروكس
إنتػػاجً -بطػػياًجورمػوً(ً–قثػاءًً–إنتػاجًبعػػضًمحاصػيؿًالخضػػرًغيػرًالتقميديػػةًالتابعػةًلمعائمػةًالقرعيػػةً)ًقػرعًعسػػميً-حػرنكش(ًً

إنتػاجًبعػضًمحاصػيؿً  -شػيكوريا(ً-ىنػدباء-طرطوفػوً-التابعػةًلمعائمػةًالمركبػةً)خرشػوؼبعػضًمحاصػيؿًالخضػرًغيػرًالتقميديػةً
إنتػاجًبعػضًمحاصػيؿًالخضػرًغيػرًالتقميديػةًالتابعػةً -أبوشوشػةً(ً-كػرات–الخضرًغيرًالتقميديةًالتابعةًلمعائمةًالنرجسيةً)ىميوفً

-شػبت-بقػدونس–يديػةًالتابعػةًلمعائمػةًالخيميػةً)فينوكيػاًإنتػاجًبعػضًمحاصػيؿًالخضػرًغيػرًالتقم -خبيػزة(-لمعائمةًالخبازيةًًً)باميػا
ًتعريؼًبالفطرياتًالزراعيةًوانتاجًعيشًالوراب -كزبره(

 نظم رعاٌة محاصٌل الخضر فً االراضً الجدٌدة   32412

دةًونقػصًتػأثيرًزيػا–ونوعيػةًميػاهًالػريًً–مصػادرًالميػاهًالمتاحػةً -–تعريؼًباألراضيًالجديدةًفػيًمصػرًوالمنػاطؽًالموجػودةًبيػاً
نتاجيػػةًالخضػػروات ً-نظػػـًالػػريًبػػالتنقيطًالعيػػوبًوالمميػػزاتًً–نظػػـًالػػريًالحديثػػةًفػػيًالخضػػروات- كميػػاتًالميػػاهًعمػػىًجػػودةًوا 

الحتياجػػاتًال زمػػةً- مكونػػاتًشػػبكاتًالػػريًالحديثػػةًباألراضػػيًالجديػػدةًوالمواصػػفاتًالقياسػػيةًالمسػػتخدمةًفػػيًزراعػػاتًالخضػػر
حسػػابًالمقننػػاتًالمائيػػةًلمحاصػػيؿً- ومػػديًمناسػػبةًكػػؿًنظػػاـًلمظػػروؼًواإلمكانػػاتًالمتاحػػةًلتصػػميـًوتنفيػػذًنظػػـًالػػريًالمختمفػػة

كيفيػةً - التسػميدًمػعًمػاءًالػريًفػيًنظػـًالػريًالحػديث  -تقػديرًكفػاءةًعمميػةًالػريًعمػىًاإلنتػاج- الخضػرًوالعوامػؿًالمػ ثرةًفييػا
ًبيقيةًفيًانتاجًمحاصيؿًالخضرًباألراضيًالجديدة.بحوثًتط- تطويرًنظـًالريًالمستخدمةًوزيادةًكفاءةًمياهًالريًوالسمدة

 الزراعة بدون تربة لمحاصٌل الخضر  32411

ًمزاياًوعيوبًالزراعةًبدوفًتربةًوالمزارعًالمائية -تعريؼًالزراعةًبدوفًتربةً)ًال رضية(ًوالمزارعًالمائيةً
مػزارعًمخػالطًالبيتمػوثًً–مػزارعًالصػوؼًالزجػاجيًً–شًمػزارعًبػالتًالقػً–مػزارعًالحصػىًً–أنواعًالمزارعًالمائيػة)المزارعًالرمميػةً

المحاليؿًالموذية،ًخصائصًالماءًالمستخدـًفيًتحضيرًالمحاليؿًالموذية،ًتركيزًالعناصرًالموذيةًفيًالمحمػوؿً -والموادًالخري(
أضرارًزيػادةًأوًنقػصًتركيػزً -ةالعوامؿًالم ثرةًعميًاختيارًالتركيزًالمناسبًلمعناصرًالموذي-الموذيًوالتوازفًاأليونيًفيماًبينياً

المػزارعًالمائيػةًالتػػيًلًيسػتخدـًفييػاًبيئػاتًصػػمبةً -النقػاطًالواجػػبًمراعاتيػاًعنػدًتحضػيرًالمحاليػػؿًالموذيػةً -العناصػرًالموذيػة
تصػػميـًمػػزارعًالمحاليػػؿًالموذيػػةً  -(NFTتقنيػػةًالوشػػاءًالموػػذيًً–مػػزارعًاألنابيػػبًً–لتثبيػػتًالجػػذور)مزارعًالمحاليػػؿًالموذيػػةً

ًانتاجًبعضًًانواعًالخضرًتحتًنظـًالزراعةًبدوفًتربة   -المختمفة
 تربٌة محاصٌل الخضر   2414

ًالخريً ًتربيةًالخضرًوأغراضياًوع قتياًبالعمـو األسسًوالقواعػدًالوراثيػةً-نبذهًتاريخيةًعفًتطورًعمـًالتربيةً–مقدمةًعفًمفيـو
طػػرؽً -قػػاييسًالوراثيػػةًالمسػػتخدمةًفػػيًتربيػػةًمحاصػػيؿًالخضػػرطػػرؽًتقػػديرًبعػػضًالم -المسػػتخدمةًفػػيًتربيػػةًمحاصػػيؿًالخضػػر

ًأخػػذىاًفػػيً -أنػػواعًالعشػػائرًالنباتيػػةًفػػيًمحاصػػيؿًالخضػػر -التكػػاثرًوالتمقػػي ًوأىميتيػػاًفػػيًتربيػػةًالخضػػر األسػػسًوالقواعػػدًالػػ ـز
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رؽًالتربيػػةًلمحاصػػيؿًطػػ -طػػرؽًالتربيػػةًلمحاصػػيؿًالخضػػرًذاتيػػةًالتمقػػي  -العتبػػارًفػػيًبػػرامجًالتربيػػةًتًمواصػػفاتًمربػػيًالنبػػات
اإلشػػعاعً -بعػػضًالظػواىرًالمسػتعممةًفػيًبػػرامجًتربيػوًمحاصػيؿًالخضػرً)العقػـًوعػػدـًالتوافػؽًوأنػواعيـ( -الخضػرًخمفيػةًالتمقػي 

التربيػةً -اسػتخداـًالتضػاعؼًفػيًمحاصػيؿًالخضػر -والسػتفادةًمنػوًفػيًاسػتحداثًالطفػراتًودورىػاًفػيًتربيػةًمحاصػيؿًالخضػر
اسػػتخداـًالتقنيػػةًالحيويػػةًالحديثػػةًوالسػػتفادةًمنيػػاًفػػيًبػػرامجًالتربيػػةًلتحسػػيفً -يًتربيػػةًمحاصػػيؿًالخضػػرالداخميػػةًوقػػوةًاليجػػيفًفػػ

ًالخضر
  ةالبٌئٌ اتمحاصٌل الخضر لتحمل اإلجهاد تربٌة 32414

الخضػرًًييدؼًىذاًالمقررًإلىًالتعرؼًعمىًالظػروؼًالبيئيػةًغيػرًالم ئمػةً)اإلجيػادًالبيئػي(ًالمختمفػةًالتػيًتتعػرضًليػاًمحاصػيؿ
وبصفةًخاصةًاإلجيادًالمائيًاإلجيػادًالممحػيًاإلجيػادًالحػراري،ًودراسػةًطػرؽًالتربيػةًالمناسػبةًلتحمػؿًالخضػرواتًلتمػؾًالظػروؼً

 الموػايرة البيئيػة بػالظروؼ المقدمػةًوالتعريػؼ ويشػمؿًالمقػررًعمػىًالمحتويػاتًالتاليػة: مػعًتوضػي ًأىػـًالتطبيقػاتًفػيًىػذاًالمجػاؿ.
طػرؽً- طرؽًالتربيػةًلتحمػؿًالخضػرواتًلممموحػة -التجاه ىذا في تطبيقيا يمكف التي التربية برامج-خضرًال محاصيؿ تواجو التي

طػرؽًالتربيػةً - المنخفضػة الحػرارة لػدرجات طرؽًالتربيةًلتحمؿًالخضػروات -( )الجفاؼ اإلجيادًالمائي التربيةًلتحمؿًالخضروات
طػرؽًالتربيػةًلمقاومػةً- المنخفضػة الحػرارة لػدرجات يػةًلتحمػؿًالخضػرواتطػرؽًالترب -المرتفعػة الحػرارة لػدرجات لتحمػؿًالخضػروات

ًالموايرة البيئية الظروؼ لتحمؿًمحاصيؿًالخضر التطبيقات بعض -ل فات
 انتاج الخضر الثمرٌة والورقٌة  32414

اىػـً-نتػاجًالخضػرًالثمريػةًوالػورقيأىػـًًالعوامػؿًًالبيئيػةًالمػ ثرةًعمػىًا األىميةًالقتصاديةًوالوذائيةًلىـًالخضػرًالثمريػةًوالورقيػة
مشاكؿًإنتاجًتمؾًالمحاصيؿًتحتًالظروؼًالمصريةًًومدىًتػأثرًإنتاجيػةًوجػودةًتمػؾًالمحاصػيؿًتحػتًظػروؼًالتويػراتًالمناخيػةً

الممارسػػاتً-طػػرؽًإنتػػاجًىػػذهًالمجموعػػةًمػػفًالخضػػرًتحػػتًالظػػروؼًالمناسػػبةًوغيػػرًالمناسػػبة- المتوقعػػةًخػػ ؿًالسػػنواتًالقادمػػة
أىػـًنتػائجًالبحػوثًالحديثػةً- ع قةًمراحػؿًالنمػوًالمختمفػةًباحتياجػاتًتمػؾًالمحاصػيؿًمػفًالػريًوالتسػميد- الجيدةًلتنتاجالزراعيةً

وضػعًالبػرامجًالمختمفػةًسػواءً- أىػـًاألصػناؼًالمناسػبةًلمزراعػةًتحػتًالظػروؼًالبيئيػةًالمختمفػة- المػ ثرةًعمػىًاإلنتػاجًكمػاًونوعػا
ًالرعايةًالمناسبةًلتنتاجًتحتًالظروؼًالمتباينة.ًلمتسميدًأوًالريًوغيرىاًمفًعمميات

 انتاج بذور محاصٌل الخضر 32411

ًاألخػػرىًوتعريػػؼًالنمػػوًوالتوييػػراتًالمصػػاحبةًلػػو العوامػػؿًالبيئيػػةً-مقدمػػوًعػػفًًتعريػػؼًالبػػذرةًوع قػػةًإنتػػاجًتقػػاويًالخضػػرًبػػالعمـو
طػرؽًالتمقػي ً -الوراثيةًالمػ ثرةًعمػيًإنتػاجًبػذورًالخضػرالعوامؿً -الجويةًالم ثرةًعميًنموًوتطورًوتكويفًبذورًمحاصيؿًالخضر

نتاجًالبذور اختباراتًالبذورًوالعوامؿًالتيً-طرؽًإكثارًتقاويًالخضرً-سكوفًالبذورًوالعوامؿًالم ثرةًعميوً-وفسيولوجياًاإلزىارًوا 
لمسػػتخدمةًلتحسػػيفًإنتػػاجًتقػػاويًبػػرامجًالتربيػػةًا -تػػأثيرًاليرمونػػاتًالنباتيػػةًعمػػيًإنتػػاجًتقػػاويًالخضػػر -تجػػريًلتحسػػيفًاإلنبػػات

ًحصادًوًاستخ صًوتداوؿًوتخزيفًتقاويًالخضر -اإلنتاجًالتجاريًلبذورًمحاصيؿًالخضر-الخضر
 معامالت ما بعد الحصاد لمحاصٌل الخضر   32411

ًالخريًودورهًفيًتقميؿًالفاقدًفيًمحاصيؿًالخضرًبعد أنواعًً-الحصادًمقدمةًعفًعمـًفسيولوجياًماًبعدًالحصادًوع قتوًبالعمـو
مراحػػؿًنمػػػوًوتطػػورًالثمػػارًوالتوييػػػراتًً-أطػػوارًالنضػػجًالمختمفػػػةًلمثمػػارً–الثمػػارًفػػيًمحاصػػيؿًالخضػػػرًوالتركيػػبًالكيميػػائيًليػػػاً

التوييػػراتًالكيموحيويػػةًالتػػيًتحػػدثًً-مراحػػؿًودلئػػؿًونظػػـًالحصػػادً-الكيموحيويػػةًالتػػيًتحػػدثًبالثمػػارًأثنػػاءًمراحػػؿًالنمػػوًالمختمفػػة
التػػنفسًوتػػأثيرهًعمػػيًالجػػودةًفػػيًً-العوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػيًالجػػودةًفػػيًمحاصػػيؿًالخضػػرًقبػػؿًوبعػػدًالحصػػادً-حصػػادبالثمػػارًبعػػدًال

النحرافػػػاتًالفسػػػيولوجيةًالتػػػيًتحػػػدثًبالثمػػػارًأثنػػػاءًعمميػػػاتًً-دورًاليثيمػػػيفًفػػػيًإنضػػػاجًمحاصػػػيؿًالخضػػػرً-ًمحاصيؿًالخضر
طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽًً-(ًالعبواتًوالتعبئةً-اوؿً)الفرزًوالتدريجًوالوسيؿعممياتًإعدادًوتجييزًمحاصيؿًالخضرًلمتدً-التداوؿًوالتخزيف
ًًتكنولوجياًالمعام تًاإلضافيةًألطالوًفترهًحياهًالثمارًبعدًالحصاد.ً-نقؿًوشحفًوتخزيفًالخضرً-التبريدًالمبدئي
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 انتاج الخضر العضوٌة  32410

اىػػػـًالخضػػػرًالعضػػػويةً-تصػػػديريةًالمتاحػػػةًًًمقدمػػػةًعػػػفًع قػػػةًالنتػػػاجًالعضػػػويًبزيػػػادةًالطاقػػػةًالتصػػػديريةًلمصػػػرًًوالفػػػرصًال
اىػػـًالمعوقػػاتًً–اىػػـًًالييئػػاتًالمنظمػػاتًًالميتمػػةًبتصػػديرًالخضػػرًالعضػػويةً-التصػػديريةًوالنافػػذةًالتصػػديريةًلمخضػػرًالعضػػويةً
الزراعةًتعريؼًً-الزراعةًالعضويةًفىًمصرًوالعالـًومميزاتًالزراعةًالعضوية -والمشاكؿًالتىًتواجوًالتوسعًفىًالنتاجًالعضوى

الممارسػػػاتًالزراعيػػػةًتحػػػتًنظػػػاـًالزراعػػػةً-متطمبػػػاتًالزراعػػػةًالعضػػػويةً -المقارنػػػةًبػػػيفًًالزراعػػػةًالعضػػػويةًوالتقميديػػػة-العضػػوية
الموادًوالمصادرًالمختمفةًالمسموحًبياًفىًالنتاجً -خطواتًًتحويؿًمزرعةًتقميديةًلعضويةًًفىًظؿًالمعاييرًالمنظمة -العضوية
مصػادرًمخصػباتًومحسػناتً-طػرؽًانتػاجًالكمبوسػتًوشػروطًاسػتخداموًً-يةًوشروطياًوطػرؽًانتاجيػاالسمدةًالعضًو -العضوى

المكافحػةًالحيويػةًلشمػراضًوالحشػراتًفػىًالمػزارعً -المخصػباتًالحيويػةًوكيفيػةًاسػتخدامياً-التربػةًتحػتًنظػاـًالزراعػةًالعضػوية
ً–خيػػارًً–يرًتحػتًنظػاـًالزراعػةًالعضػويةًفراولػةًانتػاجًبعػضًالخضػرًلمتصػد -معػاييرًالجػودةًفػىًالمنػتجًالعضػوى -العضػوية
طػػرؽً -باميػاً–مموخيػػةًً–قػرعًكوسػةًً–بطػػياًً–فمفػؿًً–انتػػاجًبعػضًمحاصػيؿًالخضػػرًفاصػولياًخضػراءً -طمػاطـً–كنتػالوبً

ًالحصادًالمناسبةًوعممياتًماًبعدًالحصادًوالتجييزًلمتسويؽًتحتًالنظاـًالعضوى
 اج الخضر موضوعات مختارة فً تكنولوجٌا انت  32431

دراسةًمتخصصةًفيًأحدًالموضوعاتًفيًمجاؿًانتاجًمحاصيؿًالخضرًومنيا:ًكيفيةًاعدادًدراساتًالجدوىًالقتصاديةًلمشاريعً
إنتاجًالخضػرًً-تطبيقاتًإنتاجًشت تًمطعوموًمفًالفرعياتًوالطماطـًً-تطبيقاتًإنتاجًالخضرًتحتًالصوبًً-انتاجًالخضرً

مشػػروعًً-إنتػػاجًالخضػػرًفػػوؽًاألسػػط ًوالبمكونػػاتًًً-تطبيقػػاتًإنتػػاجًشػػت تًخضػػرًمختمفػػةًًً-ًبػػدوفًتربػػةًلمورقيػػاتًوالثمريػػاتً
 مشروعًإنتاجًبذورًمحاصيؿًالخضرً.ً-مشروعًإنتاجًتقاوىًمحاصيؿًخضرًالتكاثرًًً-إنتاجًالخضرًالعضوياً

  مستجدات األبحاث العلمٌة فً مجال انتاج الخضر 32433

لحديثػػةًالتػػيًتجػػرىًسػػواءًفػػىًالػػداخؿًأوًالخػػارجًفػػىًمجػػاؿًتربيػػةًوفسػػيولوجياًانتػػاجًوًتجييػػزًوًدراسػػةًتفصػػيميةًلمبحػػوثًالعمميػػةًًا
دراسةًالطػرؽًالمختمفػةًلشبحػاثًالعمميػةًالتػىًتيػدؼًالػىًانتػاجًوتحسػيفًاألصػناؼًوًانتػاجًبػذورً-تداوؿًوًتخزيفًنباتاتًالخضرً

طبيقاتًالزراعيػةًالحديثػةًالتػىًتيػدؼًالػىًتعظػيـًالسػتفادةًمػفًدراسةًالبحاثًالعمميةًالمتعمقةًباألساليبًوًالت -محاصيؿًالخضر
ًعوامؿًالبيئةًلزيادةًالنتاجًوتحسيفًجودتو
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 حدائقالزهور ونباتات الزٌنة وتنسٌق القسم   (31)
 

 نباتات الزٌنة وتنسٌق الحدائق  و أساسٌات الزهور 31213

والعوامؿًالم ثرةًعمىًنموىاً،ًمشاتؿًالزىورًومكوناتياً،ًدراسةًمختصرةًالكثارًالجنسىًوالخضرىًلمزىورًونباتاتًالزينةًوخدمتياً
لمجموعاتًالزىورًونباتاتًالزينةً،ًمحاصػيؿًالزىػورًاألقتصػاديةً،ًأساسػياتًتخطػيطًوتنسػيؽًالحػدائؽً،ًطػرزًالتخطػيطً،ًالتطػورً

نتاجيػاًعمميػاً،ًالتاريخىًلتخطبطًالحدائؽً،ًأنواعًالحدائؽً.ًالتعرؼًعمىًالزىورًونباتاتًالزينةًوط رؽًإكثارىػاًوعمميػاتًخػدمتياًوا 
ًمشاىداتًوزياراتًالحدائؽًوالمشاتؿًومزارعًالزىورً.ً

 مجموعات الزهور ونباتات الزٌنة  31111

نباتػاتًً–المسطحاتًالخضراءًً–التعرؼًعمىًالمجاميعًالنباتيةًالمختمفةًلمزىورًونباتاتًالزينةًوتتضمفًالنباتاتًالعشبيةًبأنواعياً
الشػجيراتًوالشػجارًً–المتسػمقاتًوالمػداداتًً–النباتػاتًالشػوكيةًوالعصػاريةًً–النباتاتًالمائيةًوالنصػؼًالمائيػةًًً-والصوبالظؿً

ًاألستخداماتًفىًالتنسيؽً.ً–عممياتًالخدمةًً–النتاجًً–األنواعًوطرؽًالكثارًً–النخيؿًواشباهًالنخيؿًً–
 المشاتل والصوب والمزارع التجارٌة   31114

عًالمشػػاتؿ،ًاختيػػارًأرضًالمشػػػتؿًومواصػػفاتيا،ًإعػػدادًاألرضًلمزراعػػػة،ًوتجييزىػػاًومنشػػ تًالمشػػػتؿًالمختمفػػة،ًأنػػواعًالصػػػوبًأنػػوا
المختمفةًومواصفاتيا،ًاستخداماتيا،ًأشكاليا،ًكيفيةًانشائياًواقتصادياتيا،ًالظروؼًالبيئيةًداخؿًالصوبًوالتحكـًفييا،ًانتػاجًبعػضً

الصوبً،ًالتعرؼًعمىًالمشاتؿًوالمزارعًوالصوبًوأجيزةًالتبريدًوالتدفئةًوالرىًوالتسميدًوزياراتًًالمحاصيؿًالزىريةًلمتصديرًتحت
ًميدانيةًلمشاتؿًومزارعًالزىورًونباتاتًالزينة.ً

 إنتاج وتداول النباتات الطبٌة والعطرٌة  31114

،ًطػػرؽًتجفيفيػػا،ًنقميػػا،ًتخزينيػػا،ًانتػػاجًالنباتػػاتًوضػػعياًالتقسػػيميً،ًطػػرؽًالتكػػاثرًوالزراعػػةًوالرعايػػةًواإلنتػػاج،ًمجاميعيػػا،ًأىميتيػػا
سػػتخ صًالزيػػوتًوالتصػػنيع،ًالتعػػرؼًعمػػيً الطبيػػةًوالعطريػػةًفػػيًمصػػرًل سػػتي ؾًالمحمػػيًوالتصػػدير،ًطػػرؽًالتجفيػػؼًوالتخػػزيفًوا 

قميػػاًوتخزينيػػاًالنباتػػاتًالطبيػػةًوالعطريػػة،ًمشػػاىداتًوزيػػاراتًلمنػػاطؽًنمػػوًوزراعػػةًىػػذهًالنباتػػاتًوكػػذلؾًأمػػاكفًجمعيػػاًوتجفيفيػػاًون
ًواستخ صًزيوتيا.ً

 نباتات الزٌنة االقتصادٌة والتصدٌرٌة  انتاج  31114

محطػػاتًاإلنتػػاج،ًالعوامػػؿًالداخميػػةًوالخارجيػػةًالتػػيًتػػتحكـًفػػيًاإلنتػػاج،ًالتقػػاوي،ًالتربػػة،ًالتسػػميدًوالمػػاءًوالػػري،ًالحػػرارة،ًالضػػوء،ً
،ًمقاومػةًالفػات،ًاسػتنباطًأصػناؼًجديػدةًوتسػويقيا،ًأىػـًمحاصػيؿًالزىػورًالرطوبةًالنسبية،ًالرياح،ًالوازات،ًالموادًالمنظمػةًلمنمػو

ونباتاتًالزينةًفيًمصرًوطرؽًإنتاجًوحمايتياًوتأثيرًالعوامؿًالبيئيةًالمػ ثرةًعمػىًالتعػرؼًعمػىًالزىػورًونباتػاتًالزينػةًاألقتصػاديةً
نتاجياًعممياً،ًمشاىداتًوزياًر ًاتًالحدائؽًوالمشاتؿًومزارعًالزىورً.ًوالتصديريةًًوطرؽًإكثارىاًوعممياتًخدمتياًوا 

 المسطحات الخضراء ومغطٌات التربة  31111

أىميةًالمسطحاتًالخضراء،وموطياتًالتربةًفىًتنسيؽًالحدائؽًًاألنواعًالنباتيةًلحشائشًالمسطحاتًالخضراء،ًالطرؽًوالخطػواتً
ءًالمسػػػطحاتًوالم عػػػب،ً،ًالزراعػػػةًومتطمباتيػػػا،ًالعمميػػػةًال زمػػػةًإلنشػػػاءًالمسػػػطحاتًالخضػػػراء،ًالم عػػػبًالرياضػػػية،ًطػػػرؽًإنشػػػا

زالةًالحشائشًوع جًاألمراض.موطياتًالتربػةًواسػتخدامياًفػىً عممياتًالخدمةًوالصيانة،ًالقصًوالحديةًوالتيويةًوالريًوالتسميدًوا 
وموطيػػاتًالتربػػةًًًتنسػػيؽًالحػػدائؽًعمميػػاتًالخدمػػةًوالرعايػػةًوالصػػيانةًلموطيػػاتًالتربػػةًوالتعػػرؼًعمػػىًانػػواعًالمسػػطحاتًالخضػػراء
ًمواصفاتًالم عبًالرياضيةًالدولية،ًالضاءةًفيًالم عبًالرياضية،ًأنواعًالحشائشًالمستخدمةًومواصفاتياً.
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 تصمٌم وتنسٌق الحدائق   31413

دائؽ،ًالتطورًالتاريخيًلمحدائؽ،ًنظـًتخطيطًوتصميـًالحدائؽ،ًالعناصػرًالتنسػيقيةًبالحػدائؽ،ًخطػواتًإنشػاءًالحػدائؽ،ًصػيانةًالحػ
شرحًألنواعًالحػدائؽًوطػرؽًتصػميمياًوتنسػيقياً)الحػدائؽًفػيًمصػر،ًالحػدائؽًالعامػة،ًحػدائؽًالمنػازؿًوالفػي ت،ًحػدائؽًالمصػانع،ً
حػػػػدائؽًاألطفػػػػاؿ،ًالحػػػػدائؽًالصػػػػخرية،ًًالحػػػػدائؽًالصػػػػحراوية،ًحػػػػدائؽًاألريػػػػاؼ،ًحػػػػدائؽًاألسػػػػط ًوغيرىػػػػا(،ًالتػػػػدريبًعمػػػػىًرسػػػػـً

ًًًالتصميماتًلمختمؼًأنواعًالحدائؽً.
 فسٌولوجٌا الزهور ونباتات الزٌنة  31411

دراسػػةًالعوامػػؿًالبيئيػػةًعمػػىًالنمػػوًوالزىػػارًوجػػودةًالنتػػاجًلمزىػػورًونباتػػاتًالزينػػةًواليرمونػػاتًومنظمػػاتًالنمػػوًوطػػرؽًاسػػػتعمالياً
اًومشاىداتًعمػىًتػأثيرًىػذهًوتطبيقاتياًفىًانتاجًالزىورًونباتاتًالزينةً،ًالتعرؼًعمىًالزىورًونباتاتًالزينةًوطرؽًاكثارىاًوانتاجي

ًالعوامؿً.ً
 استخدامات النباتات الطبٌة والعطرٌة ومكوناتها الفعالة  31414

المجػػػاميعًوالمركبػػػاتًالفعالػػػةًفػػػيًالنباتػػػاتًالطبيػػػةًوالعطريػػػةً)ًالزيػػػوتًالطيػػػارةً،ًالقمويػػػداتً،ًالجميكوسػػػيداتً.......الػػػا(ًوضػػػعياً
التػػػىًتػػػدخؿًفييػػػاًمنتجػػػاتًالنباتػػػاتًالطبيػػػةًوالعطريػػػةً،ًتأثيراتيػػػاًعمػػػىًالنبػػػاتًالتقسػػػيميًوأىميتيػػػاً،ًطػػػرؽًأستخ صػػػياً،ًالصػػػفاتً

ًوتأثراتياًعمىًاإلنساف،ًالتعرؼًعمىًأىـًالنباتاتًالطبيةًوالعطريةً.
 استخدام النباتات فً التنسٌق   31411

اء،ًتقميؿًحدةًالرياح،ًًتقميؿًاألثػرًاإلستخداماتًالوظيفيةًلنباتاتًالزينةًفيًتنسيؽًالحدائؽ،ًإص حًعيوبًالمباني،ًتقميؿًالضوض
الناشػػئًعػػفًالنعكاسػػاتًالضػػوئية،ًتمطيػػؼًدرجػػةًالحػػرارةًورفػػعًنسػػبةًالرطوبػػةًوغيرىػػاً.ًاإلسػػتخداماتًالجماليػػةًلنباتػػاتًالزينػػةًفػػيً

ىًليػاًع قػةًتنسيؽًالحدائؽً:ًنمػوذجًفػردي،ًاألسػيجةً،ًاألحػواض،ًاألسػوارًالنباتيػةًوغيرىػاً،ًالتعػرؼًعمػىًاىػـًنباتػاتًالزينػةًوالتػ
ًمباشرةًبتنسيؽًالحدائؽً.

 تنسٌق الزهور والتنسٌق الداخلى بالنباتات  31412

تنسيؽًزىػورًالقطػؼ،ًالعوامػؿًالتػىًيجػبًمراعاتيػاًلقطػؼًاألزىػارً،ًاعػدادىا،ًنقميػا،ًطػرؽًإطالػةًعمرىػا،ًمسػتمزماتًتنسػيؽًزىػورً
،ًالتنسيقاتًالخاصةًبالزىورًوالمناسػبات،ًالزىػورًالجافػةًًالقطؼً،ًأسسًتنسيؽًالزىور،ًطرؽًتنسيؽًالزىور،مدارسًتنسيؽًالزىور

،ًلوةًالزىور،األستعمالتًالمختمفةًلنباتاتًالزينةًفىًالتنسيؽًالداخمىً،ًتدريباتًعمميةًعمىًتنسيؽًالزىورًوكيفيةًاستخداـًنباتاتً
ًيؿًالمباني.الزينةًفىًالتنسيؽًالداخمىًالمختمفةًًًمعارضًالزىور،ًنباتاتًالتنسيؽًالداخميً،ًتجم

  تداول وتخزٌن الزهور ونباتات الزٌنة  31414

التويػراتًالفسػيولوجيةًوالكيماويػةًالتػىًتحػدثًلمزىػورً،ًتعريؼًزىورًالقطؼ،ًطريقةًومواعيدًالقطؼًوطورًالنضجًالمناسبًلمقطػؼ
يفًالزىػػور،ًدرجػػاتًالحػػرارةًونباتػػاتًالقطػػؼًأثنػػاءًوبعػػدًالقطػػؼ،ًالعوامػػؿًالبيئيػػةًقبػػؿًالحصػػادًوتأثيرىػػاًعمػػىًزىػػورًالقطػػؼً،ًتخػػًز

ًالمناسبةًلمتخزيفًوالظروؼًالتخزينيةًالمناسبةًوتأثيرىاًعمىًجودةًاألزىارًبعدًالتخزيف،ًالطرؽًالمناسبةًلشحفًالزىورًوتصديرىا.ً
 تربٌة الزهور ونباتات الزٌنة   31414

ةًالتوريػػث،ًالتضػػاعؼًالكروموسػػومي،ًالعقػػـًوعػػدـًاألسػػسًالوراثيػػةًلتربيػػةًالزىػػورًونباتػػاتًالزينػػةً،السػػيادة،ًالضػػافة،ًالتفػػوؽ،ًدرجػػ
التوافػػؽ،ًالطفػػراتًوالكيميػػرات،ًالسػػ لوًالنقيػػةًوالتربيػػةًالداخميػػة،ًقػػوةًاليجػػيف،ًطػػرؽًتربيػػةًالزىػػورًونباتػػاتًالزينػػة،ًمػػزارعًاألنسػػجة،ً

ًالتيجيفًالخضري،ًاليندسةًالوراثية،ًتطبيقاتًعمميةًلتربيةًالزىورًوالنباتاتًالزينة.ً
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 راعة األنسجة والبٌوتكنولوجً فى مجال الزهور ونباتات الزٌنة ز  31411

مكوناتًمعمؿًزراعةًاألنسجةًواألدواتًوالموادًال زمػةًلػو،بيئاتًزراعػةًاألنسػجةً،زراعػةًاألعضػاء،تنبيوًتكػويفًالجػذورًفػيًمػزارعً
،ًالنباتػػػاتًاألحاديػػػةً)مػػػزارعًالمتػػػؾً،ًمػػػزارعًالكػػػالوسً،ًتنبيػػػوًالتشػػػكؿًلمػػػزارعًالكػػػالوس،ًالنػػػواحيًالتطبيقيػػػةًلزراعػػػةًاألنسػػػجةًالنباتيػػػة

،ًالتيجػػيفًالخضػػػري،ًالوراثػػةًالسػػػيتولوجية،ًاليندسػػػةً البويضػػات(،ًالنباتػػػاتًالخاليػػةًمػػػفًالفيػػرس،ًزراعػػػةًاألجنػػػة،ًزراعػػةًاألندوسػػػبـر
ًالوراثيةً،ًالبيوتكنولوجي

  تنسٌق المدن والقري   31431

وتنسػػيؽًالمسػػاحاتًالخضػػػراء،ًتصػػنيؼًالمػػدفًوتخطيطيػػػا،ًأنػػواعًالشػػػوارعًًالمسػػاحاتًالخضػػراءًواىميتيػػػاًبالمػػدفًوالقػػري،ًتخطػػػيط
وتنسػػػيقيا،ًتنسػػػيؽًأمػػػاكفًانتظػػػارًالسػػػيارات،ًتنسػػػيؽًمراكػػػزًالمػػػدفًواألمػػػاكفًالمخصصػػػةًلممشػػػاه،ًتنسػػػيؽًالميػػػاديفًالعامػػػة،ًتنسػػػيؽً

أمػاكفًالسػتجماـ،ًتنسػيؽًوتخطػيطًالمناطؽًالسكنية،ًالم عػبًالرياضػيةًوالسػاحاتًالرياضػية،ًتنسػيؽًالمنػاطؽًالصػناعية،ًتنسػيؽً
ًالقري،ًتنسيؽًالحدائؽًالعامةًفيًالمدف.ً

 تقسٌم وتصنٌف الزهور ونباتات الزٌنة    31432

تارياًوأصوؿًالتقسػيـ،ًالتقسػيماتًالمختمفػةًلمزىػورًونباتػاتًالزينػةًالتقسػيـًعمػىًأسػاسًالسػتعماؿًفػىًأغػراضًالتنسػيؽًوالتخطػيط،ً
معمػػرة،ًاألبصػػػاؿًالمزىػػػرة،ًالمسػػػطحاتًالخضػػراءًوحشػػػائشًالزينػػػة،ًالنباتػػاتًالمائيػػػةًوالنصػػػؼًمائيػػػة،ًالحوليػػات،ًالزىػػػورًالعشػػػبيةًال

نباتاتًالظؿًوالصوب،ًالنباتاتًالشوكيةًوالعصارية،ًالمتسمقاتًوالمدادات،ًالشجيرات،ًالشجار.ًالتقسيـًمفًالناحيةًالنباتيةًوموقعً
اتاتًال بذريةً)ًالسرخسيات(،ًالنباتاتًالبذريةً،ًالتخطيطًالعػاـًلمتصػنيؼًالتطػورى،ًالزىورًونباتاتًالزينةًمفًالمممكةًالنباتية،ًالنب

معراةًالبذور،ًموطاةًالبذور)ًالتطورًونشوءًالنباتاتًالزىريةً(ً)ذواتًالفمقتيف،ًذواتًالفمقةًالواحدةً(،ًالتقسيـًعمىًأساسًالمكوناتً
ًالكيمائيةًلمنبات.ً
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 قسم  علوم األراضى والمٌاه(34)
 
 

 أساسٌات علم األراضً 34213

ًالرض،ًتكػػويفًاألراضػػيًوخواصػػياًالمورفولوجيػػةًوالطبيعيػػةًوالكيماويػػةًوالبيولوجيػػة،ًالتركيػػبًالمعػػدنىًلػػشرض،ًمقدمػػةًفػػيً مفيػػـو
ًحصرًوتقسيـًاألراضي،ًالعناصرًالوذائيةًوخصوبةًاألراضي،ًاألراضيًالمصرية.

 نشوء وتقسٌم االراضى 34113

ًفًالراضى،ًمورفولوجياًالراضى،ًاألفاؽًالساسيةًالتشخيصية،ًنظـًتقسيـًالراضى.عوامؿًوعممياتًتكوي
 الكٌمٌاء البٌئٌة لؤلراضى 34112

عمػػىًالخػػواصًالكيميائيػػة،ًالمحمػػوؿًالرضػػىًوصػػورًونشػػاطًًكونػػاتًالطػػورًالصػػمبلػػشرض،ًتػػأثيرًموالعضػػوىًالتركيػػبًالمعػػدنىً
كيروكيميائيػةًلػشرض،ًتفػاع تًالتبػادؿًاليػونىًوتفػاع تًالمتصػاص،ًتفػاع تًاليوناتًواتزانياًمعًالطورًالصمب،ًالخواصًال

ً.األكسدةًوالختزاؿ،ًمصيرًوسموؾًالمموثاتًفىًالرض
 الفٌزٌاء البٌئٌة لؤلرض 34111

ًالخواصًالفيزيائيةًوالميكانيكيةًلشرضًوطرؽًقياسيا،ًانتقاؿًالطاقةًوالمادةً)ماء،ًحرارة،ًىواء(ًباألرض.
 لؤلراضى مٌكروبٌولوجٌا البٌئٌةال 34114

الرضًكبيئػػػةًلنمػػػوًالكائنػػػػاتًالدقيقػػػة،ًالكائنػػػاتًالحيػػػػةًالدقيقػػػةًفػػػػىًالرض،ًالػػػدوراتًالبيولوجيػػػةًلمكربػػػػوفًوالنيتػػػروجيفًوالفوسػػػػفورً
الدقيقػةًبػاألرضً،ًاليندسةًالوراثيةًوزيادةًكفاءةًكائناتًالرضًالنافعة،ًالع قةًبيفًالحيػاءًفىًاألرضًوالكبريتًوالحديدًوالمنجنيز

ًوالنبات،ًالمادةًالعضويةًباألرض،ًدورًالكائناتًفىًإزالةًالمموثاتًمفًالرض.
 تغذٌة النبات 34114

تقسيـًالعناصرًالوذائية،ًفسيولوجياًالعناصرًالوذائيةًبالنبات،ًملياتًانتقاؿًالماءًوالموذياتًالىًالنبات،ًدورًالعناصرًالوذائيةًفػىً
 صولى.نموًالنباتًواإلنتاجًالمح

 نظم المعلومات الجغرافٌة  34114

مقدمػػةًلػػنظـًالمعمومػػاتًالجورافيػػو،ًمكونػػاتًالػػنظـ،ًمصػػادرًالبيانػػاتًوتقنيػػاتًالحصػػوؿًعمييػػاًومعالجػػةًالبيانػػاتًالجورافيػػو،ًتحميػػؿً
ً.بياناتًالمرئياتًالفضائية،ًالتحميؿًالحقمىًوالمعممىًالمصاحب،ًاستخراجًوعرضًالبياناتًعمىًالخرائطًالرضية

 أساسٌات االستشعار عن بعد 34111

تعريؼًالستشعارًعفًبعد،ًأنواعًالبياناتًالتىًيوفرىاًالستشعارًعفًبعد،ًكيفيػةًاسػتخداـًبيانػاتًاألقمػارًالصػناعية،ًالتعامػؿًمػعً
ًاألراضىًوالمياه،ًالستشعارًعفًبعدًوأنواعًخرائطًالتربة ً.ًًالصورًالجوية،ًتطبيقاتًتقنياتًالستشعارًعفًبعدًفىًعمـو

  خواص الغروٌات 34111

تعريؼًعمـًالورويػات،ًتقسػيـًالورويػات،ًالخػواصًالضػوئيةًوالكيربيػةًوالحركيػةًوالسػطحيةًوالميكانيكيػةًلمػنظـًالورويػة،ًأمثمػةًلمػنظـً
ًالوروية.

 األراضً وتحسٌن استصالح  34110

تحسػيفًاألراضػػىًورفػعًانتاجيتيػاًنظػػـًطػرؽًأنػواعًاألراضػيًوخواصػياًوطػػرؽًاستصػ حيا،ًتقػويـًمشػروعاتًاستصػػ حًاألراضػي،ً
ً.الستص حًوالتحسيفًالمستداـًلشراضى
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  صخور ومعادن 34131

التركيبًالكيميائىًألقساـًالمعادفًوظػروؼًنشػأتيا،ًالخػواصًالطبيعيػةًوالبموريػةًوالبصػريةًواإلشػعاعيةًلممعػادف،ًدورةًالصػخورًفػىً
ًوتقسيماتيا،ًالدراساتًالميكروسكوبيةًلممعادفًوالصخور.الطبيعة،ًخواصًالصخورًالناريةًوالرسوبيةًوالمتحولةً

  )أساسٌات وتطبٌقات(رصاد جوٌة أ 34133

دراسػػةًعناصػػرًالمنػػاخ،ًتحميػػؿًالبيانػػاتًالمناخيػػة،ًالطػػرؽًالتجريبيػػةًلتقػػديرًعناصػػرًالمنػػاخًوالبخػػرنت ،ًاسػػتخداـًبػػرامجًالحاسػػبًفػػىً
ًالتنب ًبالتويراتًالمناخيةًالزراعية.

 م األراضىحصر وتقٌٌ 34132

أسػػسًحصػػرًالراضػػى،ًطػػرؽًحصػػرًالراضػػى،ًأسػػسًتقيػػيـًالراضػػى،ًطػػرؽًتقيػػيـًالراضػػى،ًاسػػتخداـًبػػرامجًالحاسػػبًفػػىًتقيػػيـً
ًالراضى.

 التحلٌالت المعملٌة لؤلراضى والمٌاه والنبات واألسمدة 34413

ات،ًتقػػػديرًالعناصػػػرًبالنبػػػات،ًتقػػػديرًالخػػػواصًالكيميائيػػػةًلػػػشرض،ًتحميػػػؿًالميػػػاه،ًطػػػرؽًأخػػػذًالعينػػػاتًالنباتيػػػة،ًطػػػرؽًىضػػػـًالنبػػػ
ًفػػىًالسػػمدةًالتجاريػػة،ًتقػػديرًالعناصػػرًالصػػورىًفػػىًالرضًوالنبػػاتًواألسػػمدة،ًاجيػػزةًالتحميػػؿً النيتػػروجيفًوالفوسػػفورًوالبوتاسػػيـو

ًالدقيؽ.
 خصوبة األراضً  34412

لسػػمدةًالمعدنيػػةًوالعضػػوية،ًالحتياجػػاتًكيميػػاءًوتفػػاع تًالعناصػػرًالوذائيػػةًفػػيًالرضًوالعوامػػؿًالتػػيًتحػػددًصػػ حيتيا،ًأنػػواعًا
خصػػػوبةًاألراضػػػي،ًتفػػػاع تًمكونػػػاتًالرضًالعضػػػويةًوالمعدنيػػػةًمػػػعًوطػػػرؽًتقيػػػيـًالسػػػمادية،ًطػػػرؽًاضػػػافةًالسػػػمدة،ًاختبػػػاراتً

ًالعناصرًالوذائية.ً
  الزراعة العضوٌة 34411

عةًالعضويةًفىًالعالـًوفىًمصر،ًالتسػميدًالعضػوىًأسسًالزراعةًالعضوية،ًالتسميدًفىًالزراعةًالعضوية،ًالقوانيفًالمنظمةًلمزرا
والحيػػػوى،ًمقاومػػػةًالفػػػاتًفػػػىًالزراعػػػةًالعضػػػوية،ًالقياسػػػاتًال زمػػػةًلمحكػػػـًعمػػػىًجػػػودةًالمحاصػػػيؿًالمنتجػػػوًتحػػػتًنظػػػـًالزراعػػػةً

ًالعضوية.
 الرى والصرف الزراعى 34414

لريػػات،ًكفػػاءةًالػػرى،ًالتسػػربًالمػػائىًفػػىًالحقػػؿ،ًالتعػػرؼًعمػػىًطػػرؽًالػػرىًوالصػػرؼًالمختمفػػة،ًكميػػةًالػػرىًالمضػػافة،ًالفتػػرةًبػػيفًا
ًالعوامؿًالمحددةًلختيارًنظاـًالرىًأوًالصرؼ،ًتبطيفًالقنواتًالمفتوحة،ًالتخطيطًالعاـًلشبكاتًالرىًوالصرؼ.

  االسمدة والتسمٌد 34414

اصػرًالسمػػاديةًبػاألرض،ًالصػورًالتػىًالسمدةًالمعدنيةًالنيتروجينية،ًالفوسفاتية،ًالبوتاسية،ًأسػمدةًالعناصػرًالصػورى،ًكيميػاءًالعن
يمتصػػػياًالنبػػػاتًمػػػفًالعناصػػػرًالسػػػمادية،ًصػػػناعةًالسػػػمدةًالمعدنيػػػةًفػػػىًمصػػػر،ًطػػػرؽًنقػػػؿًتػػػداوؿًوحفػػػظًالسػػػمدة،ًقػػػوانيفًالبيئػػػةً

ًًالمرتبطةًبصناعةًواستخداـًالسمدةً)نماذجًدوليةًومحمية(،ًطرؽًالتسميد،ًطرؽًرفعًكفاءةًاستخداـًاألسمدةًالمعدنية.
  الزراعٌة إدارة المخلفات 34414

طػرؽًجمػعًونقػؿًوتػداوؿًًً،الزراعيػةًالخواصًالمورفولوجيػةًوالكيميائيػةًوالفيزيقيػةًوالبيولوجيػةًلممخمفػاتالزراعية،ًمصادرًالمخمفاتً
دىً،ًالتقيػػػيـًالقتصػػػاالزراعيػػػةً،ًمنتجػػػاتًاخػػػرىًمػػػفًالمخمفػػػاتزراعيػػػة،ًانتػػػاجًالسػػػمدةًالعضػػػويةًمػػػفًالمخمفػػػاتًالالزراعيػػػةالمخمفات

ً.ومنتجاتياًالزراعيةًممخمفاتل
  تلوث االراضى والمٌاه ومعالجتها 34411

التمػػػوثًالكيمػػػائيىًوالبيولػػػوجىًواإلشػػػعاعيًلشراضػػػىًوالميػػػاه،ًالميػػػاهًكمصػػػدرًلتمػػػوثًالبيئػػػةًاليوائيػػػةًوالمائيػػػةًواألرضػػػيةًواألنظمػػػةً
لمبيداتًوالعناصرًالثقيمة،ًع جًالتموثًكيميائيػاًوطبيعيػاًالمحيطة،ًالرضًكمدففًلمنفاياتًالمموثة،ًتموثًالمياهًالجوفية،ًالتموثًبا

ًوبيولوجيا،ًطرؽًالتنب ًبتموثًالراضىًوالمياه.ً
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  إدارة الموارد المائٌة 34411

الدورةًالييدرولوجية،ًقياسًكمياتًالمصادرًالمائية،ًالماءًفػىًالرضًوطػرؽًقياسػو،ًكفػاءةًنقػؿًالميػاهًمػفًمصػادرىا،ًتوزيػعًالميػاهً
ً،ًاستخداـًبرامجًالحاسبًاللىًفىًالتنبوءًبتدىورًالمواردًالمائية.قوؿ،ًالتحكـًفىًالتصرفاتًالمائيةالىًالح

  هٌدرولوجٌا المٌاه الجوفٌه 34410

ًالدورةًالييدرولوجيةًلممصادرًالمائية،ًمصادرًالمياهًالجوفية،ًتقسيـًالمياهًالجوفية،ًديناميكيةًالمياهًالجوفيػةًوتطبيقاتيػاًعمػىًحركػة
ًمياه،ًطرؽًاستكشاؼًالمياهًالجوفية،ًالنتاجًالنوعىًلمطبقاتًالحاممةًلممياه.ال
  الزراعات الملحٌة 34431

تعريؼًالزراعةًالممحية،ًمصادرًتمم ًالراضىًوالمياه،ًالنباتاتًالمحبوًلشم حًأوًاليالوفيت،ًالنباتػاتًالمتحممػةًلشمػ ح،ًزراعػةً
ـًالزراعةًالممحية،ًالتسػميدًالمعػدنىًتحػتًنظػـًالزراعػةًالممحيػة،ًالزراعػةًالممحيػةًفػىًمحاصيؿًالعمؼًوالمحاصيؿًالزيتيةًتحتًنظ

ًمصر.
  جودة المٌاه للزراعة 34433

المواردًالمائيةًالزراعيػة،ًخػواصًميػاهًالػرىًالكيميائيػةًوالطبيعيػة،ًالمكونػاتًالذائبػةًوالمعمقػةًفػىًالميػاه،ًالمعػاييرًالمحػددهًلصػ حيةً
دارتيػاًمشػاكؿًالسػميةًلػبعضًالمكونػاتًالذائبػةًوطػرؽًالتومػبًعمييػا،ًمشػاكؿًالرشػ ًالناتجػةًعػفًمياهًالػرىًمشػاكؿًمموحػ ةًالميػاهًوا 

خواصًمياهًالرى،ًتأثيرًنوعيةًمياهًالرىًعمىًالتربوًوالنباتًوالمػزارعًالمائية،ًخواصًمياهًالشربًلحيواناتًالمزرعة،ًمعاييرًجودةً
عمػىًمشػاكؿًميػاهًالشػربًلحيوانػاتًالمزرعػة،ًطػرؽًالتومػبًعمػىًمشػاكؿًميػاهًالشػربًًمياهًالشربًلحيواناتًالمزرعة،ًطرؽًالتومب

 لحيواناتًالمزرعة.
  رى وتسمٌد المحاصٌل  34432

،ًالتسػػػميدًالمعػػػدنىًوالعضػػػوىًمختمفػػػةجدولػػػةًالػػػرىًلممحاصػػػيؿًالنمػػػاذجًلأسػػػسًرىًالمحاصػػػيؿ،ًالحتياجػػػاتًالمائيػػػةًلممحاصػػػيؿ،ً
ً،ًالتسميدًمعًالرى،ًطرؽًرفعًكفاءةًالرىًوالتسميد.المختمفةًرًالسمدةًلممحاصيؿطرؽًالتسميدًوصًونماذجًلً،لممحاصيؿ

  تقٌٌم االثر البٌئى للمشروعات الزراعٌة 34431

أسسًوطرؽًتقييـًالثرًالبيئىًلممشروعات،ًانواعًالمشػروعاتًالزراعيػةًوتأثيرىػاًعمػىًالبيئػةًالمحيطػة،ًالمشػروعاتًالزراعيػةًكثيفػةً
المعدنيةًوالعضويةًوالكيماوياتًالزراعيةًوتأثيرىاًعمىًجودةًالمنتجاتًالزراعيةًوجودةًالمياهًالسػطحيةًوالجوفيػةًالستخداـًلشسمدةً

والنبعاثػػاتًالوازيػػة،ًتقيػػيـًالثػػرًالبيئػػىًلمشػػروعاتًالنتػػاجًالحيػػوانى،ًمشػػروعاتًالنتػػاجًالػػداجني،ًمشػػروعاتًالتصػػنيعًالزراعػػى،ً
ًومبوست.ًمشروعاتًانتاجًالسمدةًالعضويةًوالك
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 غذٌةعلوم وتقنٌة األقسم  (34)
 
 

 أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة   34213

ً–البروتينػػاتًً–كيميػػاءًالمكونػػاتًالحيويػػةًالرئيسػػيةًًوالثانويػػةً)ًالكربوىيػػدراتًً–أىميػػةًالكيميػػاءًالحيويػػةًفػػىًالمجػػالتًالمختمفػػػػػةً  
ً)ًاليدـًوالبناءً(ًًً–الطاقةًالحيويةًً–األنزيماتًً–اليروموناتًً–الفيتاميناتً–األحمػاضًالنوويةًً-الدىػػوف  عممياتًالميتابوليـز

 أساسٌات تصنٌع وحفظ األغذٌة   34212 

ًػًالتسػػمـًالوػػذائىًواألمػػراضًالمنقولػػةًبواسػػطةًالوػػذاء الفسػػادًً-مقدمػػةًعػػفًالتصػػنيعًالوػػذائىً،ًالخػػواصًالحسػػيةًوالطبيعيػػةًلشغذيػػة
خطػواتًتجييػزًالمػوادًالوذائيػةًلمتصػنيع،ًالمبػادىءًاألساسػيةًلحفػظًً-ةًعمػىًالنشػاطًالميكروبػىالعوامؿًالمػ ثًرً-الميكروبىًلشغذية

 .المنتجاتًالنباتيةًوالحيوانيةً–األغذيةًبالتبريدًوالتجميدًوالتجفيؼً،ًوباستخداـًالحرارةًوالموادًالحافظةًوالتممي ًوالتسكيرًواألشعاعً
 والتجفٌف .تقنٌة حفظ األغذٌة بالتبرٌد والتجمٌد  34113

نظـًالتبريػدًوالتجميػدًوالتجفيػؼًوتػأثيرًىػذهًالطػرؽًعمػىًالجػودةًوالقيمػةًً-األسسًالعمميةًلحفظًاألغذيةًبالتبريدًوالتجميدًوالتجفيؼً
 التوذويةً،ًاألغذيةًالمجمدةًسابقةًالتجييزً.ً

 تقنٌة اللحوم واألسماك ومنتجاتها . 34112

ًواألسػػػماؾ ًواألسػػػػماؾًًمحػػػػدداتًالجػػػودةً–ًالتركيػػػبًالتشػػػػريحىًلعضػػػ تًالمحػػػػـو ًً–الطازجػػػةًفػػػػىًالمحػػػـو تصػػػػنيعًمنتجػػػاتًالمحػػػػـو
ًواألسماؾًوتقييـًجودتياً.ً

 تقنٌة األغذٌة الحٌوانٌة والسمكٌة والداجنة  34111

ًواألسػػػػماؾًوالػػػػدواجفًًً ًالحيوانػػػػاتًوالػػػػدواجفًالقيمػػػػةًالتوذويػػػػةًلمً–تصػػػػنيؼًوتقسػػػػيـًوالتركيػػػػبًالكيموحيػػػػوىًلعضػػػػ تًالمحػػػػـو حػػػػـو
ًوالدواجفًواألسماؾًً–ماؾواألس  األستفادةًمفًمخمفاتًتصنيعًاألغذيةًالحيواينةًً-تقييـًالمنتجاتًً–تصنيعًوحفظًمنتجاتًالمحـو

 تقنٌة الحبوب ومنتجاتها .  34114

ً–تًالمولػً–منتجػاتًالخبيػزًً–تقنيةًطحفًالحبوبًوالخواصًالريولوجيةًلمعجائفًالوذائيةًً–التركيبًالتشريحىًوالكيماوىًلمحبوبً
صػناعةًالنشػاًوشػرابًالػذرةًعػالىًالفركتػوزًاألسػتفادةًً-تقنيػةًضػربًاألرزًً–منتجػاتًالحبػوبًالخاصػةًً-تقنيةًصناعةًالمكرونػةً

ًمفًمخمفاتًالمطاحفًوالمضاربً.ً
 األغذٌة الوظٌفٌة   34114

التحػػدياتًالتػػىًً–عمػػىًاألغذيػةًالوظيفيػػةًًتعريػؼًاألغذيػػةًالوظيفيػػةً،ًالمركبػاتًالفعالػػةًحيويػػًاًوالمميػػزةًاألغذيػةًالوظيفيػػةً،ًأمثمػػةًًً
 تواجةًتطويرًوتسويؽًوتوييرًالقوانيفًالمنظمةًلشغذيةًالوظيفيةً.

  كٌمٌاء األغذٌة 34114 

ً–مضاداتًطبيعيةًلمتوذيػةًً–فيتاميناتًً–معادفًً–انزيماتًً–بروتيناتًً–لبيداتًً–كربوىيدراتًً–كيمياءًمكوناتًالوذاءً)ًماءً
ًمضاداتًاألكسدةًالطبيعية(ً.ًً–مموثاتًاألغذيةً

 تحلٌل األغذٌة .  34111

ًالطرؽًالكيمياويةًواألجيزةًالمستخدمةًفىًتحميؿًاألغذيةً.ً-طرؽًسحبًوتخزيفًوتجييزًالعيناتًلمتحميؿًً
 .  ( تطبٌقى ) الكٌمٌاء الحٌوٌة 34111

النزيمػاتًً–الميبيػداتًً–البروتينػاتًً–لمكربوىيػدراتًالمحاليؿًالمنظمةً)الختباراتًالوصػفيةًً–األمافًفىًمعامؿًالكيمياءًالحيويةً
 الفيتاميناتًً.ً–األحماضًالنوويةً–
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 كٌمٌاء األحماض النوووٌة .   34110

ًالحمػػاضًالنوويػػةًوًالنكميوتيػػداتًوالقواعػػدًالنيتروجنيػػة( ً–الشػػفرةًالوراثيػػةًً-تركيػبًوخػػواصًوفصػػؿًاألحمػػاضًالنوويػػةً،ًميثػػابوليـر
 طرؽًعزؿًوتقديرًاألحماضًالنوويةًً–يـًالفصؿًوالوصؿًأنًزً-والكروموسوماتً

 كٌمٌاء حٌوٌة البروتٌنات والكربوهٌدرات واللبٌدات   34131

أيػػػضًوالتحػػػولتًالعامػػػةًلمكربوىيػػػدراتًوالبروتينػػػاتًفػػػىًالػػػنظـًً–التركيػػػبًوالخػػػواصًالعامػػػةًلمكربوىيػػػدراتًوالبروتينػػػاتًوالميبيػػػداتً
ًصصةًلمكربوىيدراتًوالبروتيناتًوالميبيداتً.ًالتفاع تًالمتخً–الحيويةًالمختمفةً

 الخواص الحسٌة و الطبٌعٌة لؤلغذٌة   34133

الخواصًالطبيعيةًوًالتركيبًً–الخواصًالحسيةًوًالطبيعيةًلشغذيةًوًع قتياًبالجوانبًالفسيولوجيةًوالسيكولوجيةًل نسافًً
 . الخصائصًالريولوجيةًل غذيةً–ًطرؽًتقديرًالخواصًالعضويةًالحسيةًلشغذيةً–الكيماوىًلشغذيةً

 التقنٌة الحٌوٌة و تطبٌقاتها فى مجال األغذٌة  34132

أسػػسًالتحػػػويرًالػػوراثيًوًأىدافػػػوًفػػػىًاألغذيػػةًالنباتيػػػةًوًالحيوانيػػػةًوًالكائنػػاتًالحيػػػةًالدقيقػػةًمقارنػػػةًالوػػػذاءًالمحػػورًوراثيػػػًاًبمثيمػػػوًً
ًخ قياتًالمنظمةًلتطبيقاتًالتقنيةًالحيويةًفىًالوذاءً.ًاألً–تطبيقاتًالتقنيةًالحيويةًوًالبيئيةًً–التقميديً

 سالمة االغذٌة   34131

ًالمضافاتًالوذائيةًالمرتبطًًبس مةًالوذاء.ًً–مصادرًالخطرًالطبيعيةًوًالكيماويةًوًالحيويةًفىًالوذاءًوًالبيئةً
 تقنٌة حفظ االغذٌة  34134

التويػراتًالتػيًتحػدثًً-ضػافاتًالوذائيػةً،ًإنتقػاؿًاألمػراضًعػفًطريػؽًالوػذاءًالتداوؿًالصػحيًلشغذيػةً،ًالً-الوذاءًوًالتوذيةًًً
فػػػيًالوػػػذاءً،ًتعبئػػػةًوًتوميػػػؼًوًتخػػػزيفًاألغذيػػػةًًحفػػػظًاألغذيػػػةًبالتعميػػػبًوًالتبريػػػدًوًالتجميػػػدًوًالتجفيػػػؼًوًالتػػػدخيفًوًالتممػػػي ً

ًوالتخميؿًوًاإلشعاع.
 تداول و تخزٌن االغذٌة   34134

األغذيػػةً،ًأنػػواعًوًطػػرؽًتقػػويـًالمخػػازفً،ًتػػداوؿًوًتخػػزيفًالغذيػػةًالطازجػػةًًوالجافػػةًوًمنتجاتيػػاً،ًًنظػػـًًتػػداوؿًوًنقػػؿًوًتخػػزيف
ًتقويـًجودةًالغذيةًالمخزنةًوًتحديدًالعمرًالتخزينىًلياً.ً–استخداـًالشعاعًوًالموادًالحافظةًفىًإطالةًفترةًتخزيفًالغذيةً

 اإلنزٌمات  34134

ًيماتً،ًالمنشطاتًوًالمثبطاتً،ًالنزيماتًودورىاًفىًالنباتأقساـًالنزيماتً،ًحركيةًالنًز
 تغذٌة االنسان  34413

احتياجػاتًً–الطاقةًوًاحتياجػاتًاإلنسػافًمنيػاًوًطػػػػرؽًقياسػياًً–ىضـًوًامتصاصًمكوناتًالوذاءًً–الحالةًالوذائيةًفيًالعالـًً
إعػدادًالمخػاليطًً–توذيػةًالفئػاتًالحساسػةًً-القيمػةًالتوذويػةًًتأثيرًأعدادًًوًطييًاألغذيةًعمػػػىًً–اإلنسافًمفًالعناصرًالوذائيةً

ًالمجاميعًالوذائيةً.ً–التوازفًالوذائىًً–الوذائيةً
 مٌكروبٌولوجٌا األغذٌة  34412

ً–الموقػعًالتقسػيمىًلمبكتريػاًوًالفطريػاتًوًالخمػائرًذاتًالع قػةًباألغذيػةًوًصػحةًالنسػافًً–األحياءًالدقيقةًاليامةًفيًاألغذيػةًً
الميكروبػػاتًً–عوامػػؿًإعاقػػةًوًتحطػػيـًالكائنػػاتًالحيػػةًالدقيقػػةًً–مصػػادرًالتمػػوثًبالحيػػاءًالدقيقػػةًً–لعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػىًالنمػػوًا

ًكمسببًلشمراضًًوًالتسمـًالوذائىًوًالعدوىًالوذائيةً.
 مراقبة جودة األغذٌة  34411

الطػرؽًاألحصػائيةًً–فحػػػػصًجػودةًالشػحناتًالوذائيػةًً–جػودةًالتعريؼًبجودةًالغذيةًوًمقاييسًالجودةًوًنظػـًوًبػرامجًمراقبػةًالً
ً HACCPنظـًاليزوًوًتحميؿًالمخاطرًوًالتحكـًفىًالنقاطًالحرجةًً–فىًمراقبةًالجودةً
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 تقنٌة السكر و منتجاته   34414

جػػودةًً-ـًوًالمكػػررخطػػواتًالتركيػػزًوًالتنقيػػةًوًانتػػاجًالسػػكرًالخػػاً–إعػػدادًوًاسػػتخ صًوًتنقيػػةًعصػػائرًالمحاصػػيؿًالسػػكريةًً
ًصناعةًالحموىًوًالشيكولتوً.ً–بدائؿًالسكرًً–السكرً

 تصنٌع منتجات الخضر والفاكهة  34414

مظاىرًتدىورًوًفسادًالخػػضرًوالفاكيةًخ ؿًالنقؿًوًالتداوؿًً–القيمػػػػةًالتوذويةًوًالخواصًالتكنولوجيةًلثمارًالخضرًوًالفاكيةًً
ً–تقنيػػػةًصػػػناعةًالعصػػػائرًوًالمشػػػروباتًًً-إعػػػدادًوًتجػػػػػػييزًالخضػػػرًوًالفاكيػػػػػػةًلمتصػػػنيعًً–وًالتخػػػزيفًوًتأثيرىػػػاًعمػػػىًالجػػػودةً

تصػػػنيعًً–المخمػػػ تًً–منتجػػػاتًالطمػػػاطـًً–المربػػػىًوًالجمػػػىًوًالمػػػرم دًً-الفاكيػػػػػػةًالمسػػػكرةًً–عجائػػػػػػػفًالفاكيػػػةًً–المركػػػػػػزاتً
ًمنتجاتًجديدةً.

 غٌر التقلٌدٌة  تقنٌة حفظ االغذٌة بالحرارة و الطرق  34411

ً–طػػرؽًحسػػابًالمعاممػػةًالحراريػػةً–خطػػواتًتصػػنيعًالغذيػػةًالمبسػػترةًوًالمعقمػػةًبػػالطرؽًالمختمفػػةًً–أسػػسًحفػػظًالغذيػػةًبػػالحرارةً
الحقػػػوؿًالكيربيػػػةًً–الحفػػػظًبالشعػػػػػػاعًوًالضػػػوطًالعػػػػػالىًوالتسػػػخيفًالومػػػىً،ًالميكرويػػػؼًً–النظػػػػػػػـًالمختمفػػػةًلممعاممػػػةًالحراريػػػةً

ًالنابضةً
 تقنٌة للزٌوت و الدهون و منتجاتها   34411

إعػػػدادًوًاسػػػتخ صًً-الخصػػػائصًالطبيعيػػػةًوًالكيماويػػػةًلمزيػػػوتًوًالػػػدىوفًالمستخمصػػػةًً–المصػػػادرالمختمفةًلمزيػػػوتًوًالػػػدىوفً
ًتفاع تًالزيوتًوًالدىوفً–منتجاتًالزيوتًًوًالدىوفًً–وتكريرًوًخمطًوأسترةًالزيوتًوًالدىوفً

 ٌات و منتجاتها تقنٌة البقول  34410

المعػػػػػام تًالمبدئيػػةًقبػػؿًالتصػػنيعًوًتأثيرىػػاًعمػػىًً–مضػػاداتًالتوذيػػةًً–الخػػواصًالطبيعيػػةًوًالكيماويػػةًً–القيمػػةًالوذائيػػةًلمبقػػوؿًً
ًتصنيعًالمنتجاتًالمختمفةًمفًفوؿًالصوياوًالفوؿًالسودانيًوًالبقولياتًاألخرىًوًتقييـًًجودتيا.ً–الجودةً

 اعٌة  التخمرات الصن  34431

ًتطبيقاتًالتخمراتًالصناعيةًفيًإنتاجًًبعضًالمكوناتًالحيويةً.ًً–األساسياتًوًالعوامؿًالمرتبطةًبالتخمراتًالصناعيةًً
 تقنٌة صناعة الغذاء  34433

ًوالسػػػماؾًوالػػػدواجفًوًً–تقنيػػػةًصػػػناعةًالسػػػكرًوًالحمويػػػاتًوًالشػػػيكولتةً،ًصػػػناعةًالزيػػػوتًوًالػػػدىوفًالوذائيػػػةًً تصػػػنيعًًالمحػػػـو
ًتداوؿًوًتصنيعًالخضرواتًالفواكو.ًًًًًً–الحبوبًوًمنتجاتياًًً-البيضًوًمنتجاتياً

 الكٌمٌاء الحٌوٌة النباتٌة 34432

المركبػػاتًًًالحيويػػةًفػػىًالنبػػاتًودورىػػاًفػػىًً–تحميػػؽًوًىػػدـًالمركبػػاتًالحيويػػةًفػػىًالنبػػاتًً–عمميػػةًالتمثيػػؿًالضػػوئىًفػػىًالنبػػاتًً
ًًالمقاومةًوًالمناعةً.ً

 فى مجال علوم و تقنٌة االغذٌة . ورات الحدٌثةالتط 34401

ًمحاضراتًوًدراساتًعمميةًفىًالتخصصاتًالمختمفةًالمتعمقةًبالطرؽًالحديثةًلتصنيعًوًحفظًاألغذيةً.ًً
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 فاكهةمحتوٌات مقررات مرحلة البكالورٌوس قسم  ال(34)
 

 مبادئ إناا  محاصيل الفاكهة 71117

نتػاجًمحاصػيؿًالفاكيػةًًً-ياًوفسيولوجياًمحاصيؿًالفاكيةًمورفولوجًً-مقدمةًعفًعمـًالفاكيةً العوامؿًالبيئيةًوتأثيرىػاًعمػىًنمػوًوا 
إنشػاءًحػدائؽًالفاكيػةًً-التحسيفًالوراثيًلمحاصػيؿًالفاكيػةًً-إكثارًمحاصيؿًالفاكيةًً-اإلزىارًواإلثمارًفيًمحاصيؿًالفاكيةًً-
اإلدارةًً-خػؼًالثمػارً-تقميـًوتربيػةًأشػجارًالفاكيػةًً-يؿًالفاكيةًتسميدًمحاصً-ريًمحاصيؿًالفاكيةً-تصميـًحدائؽًالفاكيةًً-

ًحصادًوتداوؿًثمارًمحاصيؿًالفاكية.ً-المتكاممةًلشفاتً
 إكثار محاصٌل الفاكهة 34111

دارةًالمشتؿ.-األصوؿًً-اإلكثارًالدقيؽً-اإلكثارًالخضريًً-اإلكثارًالجنسيًً-األساسًالفسيولوجيًلتكثارً  المشاتؿًوا 

 سٌولوجٌا محاصٌل الفاكهةف34113 

ً-العوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػىًامتصػػاصًالعناصػػرًالموذيػػةًمػػفًالتربػػةًوًالتػػوازفًالوػػذائىًوالصػػفرارًوأعػػراضًنقػػصًالعناصػػرً-مقدمػػةً
التمثيؿًالضوئىًوالنػت ًوًالعوامػؿًالمػ ثرةً-األساسًالعممىًلمتسميدًوًطرؽًالتسميدًوالطرؽًالمختمفةًلمتصاصًالعناصرًوًالماءً

طػػورًالشػػبابًوًالبمػػوغًوً-الظػػروؼًالبيئيػػةًالمػػ ثرةًعمػػىًنمػػوًأشػػجارًالفاكيػػةًوًكيفيػػةًالػػتحكـًفييػػاً-وًكيفيػػةًالػػتحكـًفييػػاًًعمييمػػا
مقدمػةًعػفًاليرمونػاتً-فسيولوجياًالسكوفًوًدورًالراحةًوًطرؽًالتومبًعميوً-إزىارًوًعقدًونموًالثمارًوًالعوامؿًالم ثرةًعمييـً

ًىًنموًوازىارًواثمارًأشجارًالفاكية.النباتيةًوًدورىاًفىًالتحكـًعم
 الممارسات الزراعٌة فى انتاج محاصٌل الفاكهة 34112

دارةًالمزرعةًً-مقدمةًً ًً-دراسةًأنواعًوأصناؼًالفاكيةًالمنتشرًزراعتياًفيًمصرً-تصميـًوا 
إلنتػاجًالكتمػةًالنباتيػةًلمحاصػيؿًًمبػدأًالكفػاءةًالمتحتممػةًفػيًاسػتخداـًالطاقػةًالشمسػيةً-األساسًالعمميًلمبػدأًالمحصػوؿًالمتحتمػؿًً

جمػعًً–إكثػارًمحاصػيؿًالفاكيػةًً-مبػادئًالع قػاتًالمائيػةًوع قتيػاًببػرامجًالػرىًوالتسػميدًً–الفاكيةًوع قتوًبنظـًالتقميـًوالتربيػةً
 معام تًماًبعدًالحصادًوًتخزيفًوتداوؿًًمحاصيؿًالفاكية.ً-وتعبئةًمحاصيؿًالفاكيةً

 ى محاصٌل الفاكهةالزراعة المنضبطة ف 34111

ادواتًالزراعػةًالمنضػبطةًوخطػواتًتنفيػذىاًً-تعريؼًالزراعةًالمنضبطةًوأىميتياًفيًتطػويرًإنتػاجًوتصػديرًالحاصػ تًالبسػتانيةً
المبػػػادئًً-أساسػػػياتًاإلستشػػػعارًعػػػفًبعػػػدًً-أساسػػػياتًالػػػنظـًالمعموماتيػػػةًالجورافيػػػةًً-أساسػػػياتًنظػػػـًتحديػػػدًالمكػػػافًالعالميػػػةًً-

ً-تقنياتًتفسيرًالنتائجًً-طرؽًتحميؿًالبيانات(ًً-المباديًاإلحصائيةًالمستخدمةً)ىيكؿًالبياناتًوأنواعياًً-طًاألساسيةًلمخرائ
 دراساتًبحثيةًوتطبيقيةًفيًحؿًالمشاكؿًوتحسيفًاإلنتاجًوالجودةً.ً-00خرائطًالتفسير

ًًمحاصػيؿًالفاكيػةًوالمقارنػاتًوًالتويػػراتًالتطً-الجينػاتً تحميػؿًالتعبيػرًالجينػػىًً-ويريػةًفػىًالشػفرةًالوراثيػةًالشػفرةًالوراثيػةًلجينػـو
. ًعمىًمستوىًالجينـو

 التغٌرات المناخٌة والبٌئٌة وتؤثٌراتها على محاصٌل الفاكهة 34114

أنمػػاطً-الميكانيكيػػاتًالعامػػةًل سػػتجابةًلتجيػػادً-إجيػػادًالعناصػػرًالوذائيػػةً-الجيػػاداتًالمائيػػةً-إجيػػادًالمموحػػةًً-إجيػػادًالحػػرارةً
ًالتأثيراتًعمىًاإلنتاجيةًوتصنيؼًمحاصيؿًالفاكية.-مراحؿًاألقممة،ًمراحؿًالتكيؼً-بةًلتجياد،ًإستراتيجياتًالمقاومةًالستجا



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –مرحلة البكالوريوس الئحة 

121 

 

 فسٌولوجٌا ما بعد الحصاد 34413

ًمراحػؿًنمػوًوتطػورًالثمػارًوعوامػؿًالجػودةً-القيمةًالوذائيػةًلمثمػارًودورىػاًفػيًصػحةًاإلنسػافً-تركيبياًالتشريحيًً-تعريؼًالثمار
دورًاليرمونػػاتًالنباتيػػةًخاصػػةًً-عمميػػةًالتػػنفس:ًقياسػػيا،ًوالمعػػدلتًالنسػػبيةًوأىميتيػػا،ًوالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمييػػاًً-وسػػ مةًالوػػذاء

النمػوًالمورفولػوجي،ًوالتركيػبًوالنمػوً-الجوانبًالبيولوجيةًلمتدىور-التخميؽًالحيويًلتيثميفًً-اإليثيميفًفيًنضجًوشيخوخةًًالثمار
 الماءًواألضرارًالفسيولوجيةًوالميكروبية.فقدًً-الميكروبيً

 منظمات النمو وتطبٌقاتها فً محاصٌل الفاكهة  34412

ع قػػةًالتػػوازفًاليرمػػونيً-التػػوازفًالفسػػيولوجيًلميرمونػػاتًالنباتيػػةً-ع قػػةًاليرمونػػاتًالنباتيػػةًببعضػػياً-النظػػاـًاليرمػػونيًالنبػػاتيً
تقنيػاتًأوًفنيػاتًالتطبيػؽًبمنظمػاتًً-سيولوجيًماًبعدًالثمػارًوتخػزيفًالثمػارًتأثيرًمنظماتًالنموًعمىًفً-بالظواىرًالفسيولوجيةً

 النموًفيًحقوؿًمحاصيؿًالفاكية.

 زراعة وإنتاج الموالح  34411

التكػػاثرً-اإلزىػػارًاإلثمػػارًً-طبيعػػةًالنمػػووالظروؼًالبيئيػػةًً-التقسػػيـً–منػػاطؽًالنتشػػارًواألىميػػةًالوذائيػػة،ًالصػػحيةًوالقتصػػاديةًً
نشػاءًالبسػتافًً-واألصوؿً جمػعًً-األصػناؼًً–التربيػةًوالتحسػيفًالػوراثيً-خػؼ(ًً-تقمػيـً-تسػميدًً-إدارةًالبسػتافً)ري-تخطيطًوا 

 األمراضًوالفاتًوالمكافحة.ً-وتعبئةًوتداوؿًوتخزيفًالثمارً

 المقننات المائٌة والسمادٌة فى محاصٌل الفاكهة 34414

حسػػػابًاحتياجػػػاتًالػػػريًً-تقػػػديرالمقنناتًالمائيػػػةًلممحصػػػوؿ-ىًالمقننػػػاتًالمائيػػػةًالعوامػػػؿًالمػػػ ثرةًعمػػػ-المقصػػػودًبالمقننػػػاتًالمائيػػػةً
التركيػػزًالحػػرجً-العناصػػرًالمعدنيػػةًالموذيػػةًالكبػػرىًوالصػػورىًوأعػػراضًالػػنقصًوالزيػػادةً-المقصػػودًبالمقننػػاتًالسػػماديةً-لممحصػوؿ

األسػسًً-حسػابًالمقننػاتًالسػماديةًلممحصػوؿ-ديةالعوامػؿًالمػ ثرةًعمػىًالمقننػاتًالسػما-مفًالعناصرًالمعدنيةًفيًالتربةًوالنباتً
ًالعمميةًلمتسميدًمعًالري.

 محاصٌل الفاكهةلاإلنتاج العضوى والمستدام  34414

ً-القوانيفًالعضويةًوالتسجيؿًواعتمادًالشياداتً-تعريؼًوأىميةًالزراعةًالعضويةً
األسػمدةًومحسػناتًالتربػةً-الشػتمةًوالنقػؿ،ًخمطػاتًبيئػةًالزراعػةًاإلكثػارًبالبػذرةًأو-إدارةًالتربةًوتجييزًميدًالبذرةًأوالشتمةًلمزراعػةً

إدارةًالحشػػػائش:ًاإلسػػػػتراتيجيات،ًتقنيػػػػاتًوفكػػػرًالػػػػتحكـًفػػػػيًً-الػػػريًوالتسػػػػميدً-الزراعػػػػةً-ومحاصػػػيؿًالتوطيػػػػةًوعمػػػؿًالكمبوسػػػػتً
الطػػػػرؽًالحيويػػػػةًًالحشػػػػراتًواألمػػػػراض:ًمتابعػػػػةًالفػػػػات،ًالطػػػػرؽًالمتبعػػػػةًفػػػػيًالػػػػتحكـًمتضػػػػمنةً-الحشػػػػائشًبطػػػػرؽًغيػػػػرًكيماويػػػػةً

التسػويؽ:ًاإلسػتراتيجيات،ًسػوؽًالجممػة،ًسػوؽًً-طرؽًالحصاد،ًطرؽًالتداوؿًبعػدًالحصػاد،ًتخػزيفًونقػؿًالمحاصػيؿً-)البيولوجية(
ًالتخطيطًواإلدارة:ًتكامؿًكؿًالعوامؿ.-التجزئة،ًوطرؽًالتسويؽًالمباشرةً

 تكنولوجٌا مابعد الحصاد 34414

ً-نظـًالحصادًً-ؿًحصادًالحاص تًالبستانيةًدلئً-أسبابًالفاقدًماًبعدًالحصادً
المنتجػاتً-إعػدادًوتجييػزًوتػداوؿًالمحصػوؿًل سػتي ؾًالطػازجًً-التخػزيفًالمبػردًً-تقنيػاتًالتبريػدً-المواصفاتًالقياسيةًلمجػودةً

 الشحفًالمبرد.-الع جًالتجفيفيًً-المقطعةًالطازجةً

 الزراعات البٌنٌة فى محاصٌل الفاكهة 34411

 Mixed, Row, Patch, Strip and Relay)أنػػواعًالزراعػػةًالبينيػػةًً-راعػػةًالبينيػػةًواليػػدؼًالرئيسػػيًمنيػػا ًمػػاًىػػيًالًز

intercropping)ً-ًًالمعوقػػاتًالقتصػػاديةًالتػػىًتواجػػوًتطبيػػؽًنظػػاـًالزراعػػةًً-الفائػػدةًاإلقتصػػاديةًلتطبيػػؽًنظػػاـًالزراعػػةًالبينيػػة
الع قػةًبػيفًعوامػؿًنمػوًالنبػاتً)ضػوء،ًمػاءًوتوذيػة(ًونجػاحًً-الزراعةًالبينيػةًأساسياتًىامةًيجبًم حظتياًعندًإتباعًً-البينيةً

المحاصيؿًالموصىًبياًلمزراعةًالبينيةً)المحممة(ًمعًبعضًمحاصػيؿًالفاكيػةًاليامػةًً-نظاـًالزراعةًالبينيةًفيًمحاصيؿًالفاكيةً
الػػريًوالحتياجػػػاتًالمائيػػػةًلمحاصػػػيؿًً-البينيػػػةًًنظػػػاـًومسػػافةًالزراعػػػةًلمحاصػػػيؿًالفاكيػػػةًتحػػتًنظػػػاـًالزراعػػػةً-وكيفيػػةًزراعتيػػػاً
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األفاتًواألمراضًفيًمحاصػيؿًالزراعػةً-التسميدًلمحاصيؿًالفاكيةًتحتًنظاـًالزراعةًالبينيةً-الفاكيةًتحتًنظاـًالزراعةًالبينيةً
ًيؿًالبم .دراسةًاقتصاديةًلمزراعةًالبينيةًفيًبعضًمحاصيؿًالفاكيةًمثؿًالمانجو،ًالميموف،ًجوافةًونخً-البينيةً

 زراعة وإنتاج العنب 34411

ً-الوصؼًالمورفولوجيًلشجيرةًالعنب-الظروؼًالبيئيةًوع قتياًبنجاحًزراعةًالعنبً
الجمػعًوالتعبئػةًوالتخػزيفً-نمػوًالثمػارًوالنضػجً-الريًوالتسػميدً-التقميـً-تكويفًىيكؿًالشجيرةً-إنشاءًالبستافً-األصناؼًواإلكثار

ًمكافحةًالفات.ً-
 ة وتحسٌن محاصٌل الفاكهةتربٌ 34410

ًالطبيعيةًالتيًساعدتًعمىًتطورًعمـًالتربية عػدـًالتوافػؽً-تكويفًاألجنػةًبػالطرؽًال جنسػيةًوالتضػاعفاتًالكروموسػوميةًً-العمـو
طػػرؽًتربيػػةًمحاصػػيؿًالفاكيػػةًإلنتػػاجًسػػ لتًً-اكتشػػاؼًجينػػاتًذاتًأىميػػةًاقتصػػاديةًبػػالطرؽًالحديثػػة-الجنسػػيًوالعقػػـًالجنسػػيً

طػرؽًنقػؿًالجينػاتًإلنتػاجًشػت تًمحسػنةًمػفًً-اليندسةًالوراثيةًوأىميتياًفيًتحسيفًالفواكوً-الطفرات-الستيرادًالتيجيف-متميزةً
ًأشجارًالفاكية.ً-الفاكية ًاستخداـًالوسائؿًالحديثةًفيًدراسةًجينـو

 الكٌمٌاء الحٌوٌة والبٌولوجٌا الجزٌئٌة فى الفاكهة 34431

ًً-تًالتنفسًتفاع تًالبناءًالضوئيًوتفاع  ًالميتػابولـو ًًوالبروتيػـو -دراسػةًعنصػرًالنيتػروجيفًً-تفاع تًاأليضًوعمـًالجينػـو
تفػاع تًأيػضًالػػً-Terpenoidsًتفاع تًأيضًالػًًً-GC-MSالتخميؽًًالحيويًلشحماضًاألمينيةًودراستوًباستخداـًتقنيةًالػً

Phenylً-ًًلجدارًالخموى.أيضًالسكرياتًفىًا-ايضًالدىوفًفىًًطبقةًالكيوتيكؿ
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 بٌداتكٌمٌاء وتقنٌة المقسم   (31)
 

 أساسٌات الكٌمٌاء الطبٌعٌة   31313

النظريػػػةًاللكترونيػػػةًالحديثػػػةًً-الدراسػػػاتًالطيفيػػػةًلمػػػذرةًوترتيػػػبًتوزيػػػعًاللكترونػػػاتًفػػػيًالػػػذرةًً-تركيػػػبًالػػػذرةًوالػػػروابطًالكيميائيػػػةً
حػالتًالمػادةًً-المػادةًوأقسػامياًوتكوينيػاًووحػداتًالقيػاسًً-باإللكترونػاتًً)الميكانيكاًالكمية(ًوترتيػبًشػوؿًالمسػاراتًاإللكترونيػة

المحاليػػؿ،ًالمحاليػػؿًالمثاليػػةًوالحقيقػػةًوالصػػفاتًً-الحالػػةًالسػػائمةًوبعػػضًالخصػػائصًالطبيعيػػةًلمسػػوائؿًً-الوازيػػةًوقػػوانيفًالوػػازاتً
التػزافًً–قػوانيفًالكيميػاءًالحراريػةًً-ثرًعمػيًحػرارةًالتفاعػؿًالعوامؿًالتيًتػً ً-الحالةًالورويةًالكيمياءًالحراريةًً-العامةًلممحاليؿً

 التفاع تًالكيميائية.ً-الرموزًً–
 أساسٌات الكٌمٌاء العضوٌة العامة  31312

طريقػػةًتسػػميةًالمركبػػاتًالعضػػويةًوخواصػػياًالطبيعيػػةًوالكيماويػػةًً-ميكانيكيػػةًالتفػػاع تًالعضػػويةًً-تركيػػبًالجزيئػػاتًالعضػػويةً
اللكاينػاتًىاليػداتًاللكيػؿ،ًالكحػولتًالليفاتيػةًً-ديدًمفًالمركباتًوالتيًتشمؿًالمركباتًالليفاتيةً)اللكانػاتًوطرؽًتحضيرًالع

المركبػػاتًالعطريػػةً)مركبػػاتًً-األحمػػاضًالكربوكسػػيميةًومشػػتقاتيا(ًالمركبػػاتًالنيتروجينيػػةًً-اللدىيػػداتًوالكيتونػػاتًً-الثيػػراتًً–
،ًالفينػػولت،ًالحمػػاضًالكربوكسػػػيميةًالعطريػػة،ًاللدىيػػدات،ًالكيتونػػػات،ًالنيتروالعطريػػة،ًاألمينػػاتًالعطًر يػػػة،ًأمػػ حًثػػانيًالزونيػػػـو
ًً-المركبػػاتًالحمقيػػةًالمتجانسػػةًوغيػػرًالمتجانسػػة،ًالسػػتيرويداتًً-البتروكيماويػػاتًً–الصػػباغًً–الحمػػاضًالكبريتونيػػةًالعطريػػة(ً

ًالمركباتًالعضويةًعميًصورًالبوليمرات.ً-التربيناتً
 أساسٌات الكٌمٌاء التحلٌلٌة  31311

الطػػرؽًالمختمفػػةًفػػيًالتحميػػؿًالكمػػيًوالنشػػاطًاأليػػونيًوالتػػزافًالكيميػػائيًوثوابػػتًالتػػزافًفػػيًتفػػاع تًالحموضػػةًوالقمويػػةًوحاصػػؿً
ترسػيبًتفػاع تًالً-تفػاع تًالتحميػؿًالكمػيًالحجمػيًوقيػاسًرقػـًالحموضػةًوالمحاليػؿًالمنظمػةًً-اإلذابةًفػيًتفػاع تًالترسػيبً

واألكسػػدةًوالختػػزاؿًوطػػرؽًالمعػػايراتًالمختمفػػةًوالػػدلئؿًالمسػػػتخدمةًومنحنيػػاتًالػػدلئؿًفػػيًتفػػاع تًالتعػػادؿًوالترسػػيبًواألكسػػػدةً
مقدمػةًفػيًالتحميػؿًالطيفػيًمػعًً-مقدمةًفيًطرؽًالتحميؿًالكيروكيميائيًوالقطبًالكيربيًوع قتوًبالتحميؿًالكيميػائيًً-والختزاؿً

أقسػاـًالتحميػؿًً-مقدمػةًفػيًطػرؽًالفصػؿًوالتحميػؿًالكرومػاتوجرافيًً-بيرًً-صاصًوتطبيقاتًقانوفًلمبيرتوصؼًعممياتًالمت
ًالكروماتوجرافيًوميكانيكياتًالفصؿ.

 أساسٌات الكٌمٌاء العضوٌة والطبٌعٌة 31314

ائصًكػػؿًحالػػةًوقػػوانيفًالكيميػػاءًتركيػبًالػػذرةًوالػػروابطًالكيميائيػػةًوترتيػػبًتوزيػعًاللكترونػػاتًووحػػداتًالقيػػاسًوحػػالتًالمػادةًوخصػػ
الحراريػػةًوالتػػزافًالكيمػػػاويًباإلضػػافةًإلػػيًدراسػػػةًميكانيكيػػاتًوطػػرؽًتحضػػػيرًوتفػػاع تًالمركبػػاتًالعضػػػويةًالمختمفػػةًسػػػواءًذاتً

ًالسمسمةًالمفتوحةًأوًالحمقيةًباإلضافةًإليًالمركباتًالعطريةًوالستريداتًوالصبواتًالنباتيةًوالتربيناتًوالبتروكيماويات.
 تحلٌل المبٌدات   31113

الييئػاتًالدوليػةًً-المصػطمحاتًالمسػتخدمةًفػيًمجػاؿًتحميػؿًالمبيػداتًومتبقياتيػاًً-مقدمةًفيًتحميؿًالمبيداتًالمجيزةًوالمتبقيػاتً
ميػؿًعمميػاتًمػاًقبػؿًالتحً-المنوطةًبتحميؿًووضعًدستورًالحدودًالقصوىًلمتبقياتًالمبيداتًفيًاألغذيةًوالعيناتًالبيئيةًالمختمفػةً

احتياطيػاتًوكيفيػةًنقػؿًوتخػزيفًالعينػاتًالتػيًً-والتيًتشتمؿًعمػىًمػاًيمػى:ًطػرؽًتجميػعًالعينػاتًمػفًالمنتجػاتًوالبيئػاتًالمختمفػةً
الطػػرؽًالمختمفػػةًفػػيًالسػػتخ صًمػػفًمختمػػؼًالعينػػاتًلممبيػػداتًومتبقياتيػػاًومػػدىًصػػ حيةًالطريػػؽًالمسػػتخدمةًً-ت خػػذًلمتحميػػؿً

الطػرؽًالمتبعػةًفػيًتنقيػةًالمستخمصػاتًً-تحديػدًأسػسًاختيػارًالمػذيبًالمناسػبًل سػتخ صًً-ًوتطبيقياًتحتًالظروؼًالمختمفػة
طػػػرؽًتحميػػػؿًمتبقيػػػاتًً-اختبػػػارًطريقػػػةًالتحميػػػؿًواختبػػػارًكفاءتيػػػاًوتخصصػػػياًً-وتركيػػػزًالمسػػػتخمصًوًالػػػتخمصًمػػػفًالمػػػذيباتً

ـًوالبػػيضًومنتجػػاتًاأللبػػافًوالعينػػاتًالبيئيػػةً)التربػػةًالمبيػػداتًفػػيًمختمػػؼًالمنتجػػاتًالزراعيػػةًوالوذائيػػةًواألعػػ ؼًالحيوانيػػةًوالمحػػًو
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عممياتًالشتقاؽًالكيميائيًالتيًتجػرىًلػبعضًً-والماءًواليواء(ًوالعيناتًالحيوانيةًوعيناتًالدـًوالبوؿًوالتحميؿًالكيميائيًالجنائيً
بقيػػػػاتًالمبيػػػػداتًبػػػػأجيزةًالتحميػػػػؿًطػػػػرؽًالتقػػػػديرًلمتً-متبقيػػػػاتًالمبيػػػػداتًلتسػػػػييؿًقياسػػػػياًوتتبػػػػعًنػػػػواتجًتحطميػػػػاًوالطػػػػرؽًالحديثػػػػةً

الحكػـًعمػىًصػ حيةًطػرؽًالتقػديرًالمتبعػةًً-الموادًالقياسيةًوكيفيةًتحضيرىاًواسػتخدامياًعنػدًالتقػديرًً-الكروماتوجرافيًوالطيفيً
ًحسابًحدودًالتقديرًلممركباتًالمختمفةًتبعاًلطريقةًأوًوسيمةًالتحميؿًالمستخدمة.ً-وكيفيةًحسابًنسبًالستعادةً

 كٌمٌاء مبٌدات الحشرات   31112

كيميػػاءًً-الزيػػوتًالمعدنيػػةًوخواصػػياًكمبيػػداتًحشػػريةًوالمػػوادًالنشػػطةًسػػطحياًودورىػػاًً-كيميػػاءًالمبيػػداتًالحشػػريةًالويػػرًعضػػويةً
كيمياءًالمبيداتًالحشريةًالعضويةًالمخمقةً)مركباتًالكمػورًالعضػوية،ًمركبػاتًالفوسػفورًً-المبيداتًالحشريةًذاتًاألصؿًالنباتيً

طػػػرؽًتحضػػػيرًًً-العضػػوية،ًمركبػػػاتًالكاربامػػػات،ًالبيرثرويػػػداتًالمخمقػػػة،ًكيميػػػاءًمبيػػػداتًالحشػػػراتًمػػػفًمجػػػاميعًأخػػػرىًمختمفػػػة(ً
ًالع قةًبيفًالتركيبًالكيميائيًلممبيداتًالمختمفةًوالتأثيرًالحيويًليا.ً-المبيداتًالمختمفةً

 كٌمٌاء مبٌدات الفطرٌات  31111

دراسػةًالخػواصًالكيمياويػةًوالطبيعيػةًلممبيػداتًالفطريػةًًوع قػةًذلػؾًبكفاءتيػاًفػيًً-تيػةًالفطريػةًمقدمةًعفًمسبباتًاألمراضًالنبا
ً-تقسيـًالمبيداتًالمستخدمةًفيًمكافحةًتمؾًالفاتً)المبيداتًالويرًعضويةًوالعضويةًوالمبيداتًالجيازيػة(ًً-مكافحةًالفطرياتً

دراسػةًظػاىرةًمقاومػةًمسػبباتًاألمػراضًالنباتيػةًلتمػػؾًً-أثيرًلكػؿًمجموعػةًدراسػةًالخػواصًالسػامةًلممبيػداتًالميكروبيػةًوطريقػةًالتػ
التجاىاتًالحديثةًفيًمكافحةًمسبباتًاألمراضًالنباتيةًوبدائؿًالمبيداتًالتقميديةًمفًمركباتًاوًً-المبيداتًوكيفيةًالتومبًعميياً

ًمستخمصاتًطبيعيةًكمبيداتًفطرية.
 كٌمٌاء مبٌدات النٌماتودا  31114

أىػػـًاألجنػاسًالمتواجػػدةًفػػيًالبيئػةًالمصػػريةًومنيػػاًالتػػيًً-تقسػػيـًالنيمػػاتوداًوكيفيػةًالتعػػرؼًعمييػػاًً-عػػفًالفػػاتًالنيماتوديػةًًمقدمػة
اإلجػػراءاتًالوقائيػػةًً-ع قػػةًىػػذهًالفػػاتًبالبيئػػةًالمحميػػةًً-تصػيبًالنباتػػاتًوتتطفػػؿًعمػػىًالمجمػػوعًالخضػػريًأوًالمجمػػوعًالجػػذريً

المكافحػةًالمباشػرةًً-الطػرؽًالفيزيائيػةًً-طرؽًالمكافحةًالمختمفػةًوالتػيًتشػمؿًالمكافحػةًالحيويػةًً-ضدًاإلصابةًبمثؿًىذهًالفاتً
كيميػػػػاءًالمبيػػػػداتًً-الزيػػػػوتًالمعدنيػػػػةًً-بالمبيػػػػداتًالمختمفػػػػةًالعضػػػػويةًمنيػػػػاًوغيػػػػرًالعضػػػػويةًوالمبيػػػػداتًذاتًاألصػػػػؿًالطبيعػػػػيً

ًتخدمةًفيو.سموؾًمبيداتًفيًالوسطًالمسً-المستخدمةًضدًالفاتًالحيوانية
 التقٌٌم الحٌوي للمبٌدات   31114

الطػػرؽًً-التقيػػيـًالحيػػويًواختبػػاراتًالوربمػػةًً-التقيػػيـًالحيػػويًوحساسػػيةًالسػػ لتًلممبيػػداتًً-مقدمػػةًفػػيًالتقيػػيـًالحيػػويًلممبيػػداتً
العوامػؿًالتػػيًً-تقيػيـًالحيػويًالخصػائصًالعامػةًلمً-العتبػاراتًالحصػائيةًلتقيػيـًنتػائجًالتقيػيـًالحيػويًً-المختمفػةًلمتقيػيـًالحيػويً

التقيػػيـًالحيػػويًلممبيػػداتًالفطريػػةًً-عوامػػؿًخاصػػةًبالمبيػػداتًً-يجػػبًتثبيتيػػاًعنػػدًإجػػراءًالتقيػػيـًالحيػػوي:ًعوامػػؿًخاصػػةًبالحشػػرةً
ًوالمبيداتًالحشائشية.

 مبٌدات اآلفات )عام(  31114

الطػػرؽًالمختمفػػةًلمكافحػػةًالفػػاتً)الزراعيػػة،ًً-سػػافًأضػػرارىاًالقتصػػاديةًعمػػىًاإلنتػػاجًالزراعػػيًوصػػحةًاإلنً-مقدمػػةًعػػفًالفػػاتً
ً-التطورًالتاريخيًلكتشػاؼًالمبيػداتًً-تشريعاتًمكافحةًالفاتًاقتصادياًوتكنولوجياًً-الميكانيكية،ًالحيوية،ًالكيميائية....إلا(ً

ً-الييػدروكربوناتًاليالوجينيػةًً-األقساـًالمختمفةًلممبيداتًالمستخدمةًفيًمكافحةًالفاتًمثػؿًالزيػوتًوالمبيػداتًمػفًأصػؿًنبػاتيً
تطػورًصػناعةًالمبيػداتًً-مركبػاتًالبيريثرينػاتًالطبيعيػةًوالمحضػرةًصػناعياًً-مركباتًالكارباماتًً-مركباتًالفوسفورًالعضويةً

ةًكيفيػػةًتػػداوؿًوتخػػزيفًالمبيػػداتًوالبطاقػػً-طػػرؽًتطبيػػؽًمبيػػداتًالفػػاتًً-الصػػورًالمختمفػػةًلتجييػػزاتًالمبيػػداتًًً-محميػػاًوعالميػػا
مشػػػاكؿًوأخطػػػارًالتوسػػػعًفػػػيًً-نظػػػـًالػػػتحكـًالمتكامػػػؿًل فػػػاتًً-التجاىػػػاتًالحديثػػػةًلمكافحػػػةًالفػػػاتًً-المصػػػاحبةًلعبػػػوةًالمبيػػػدً

ًتوصياتًوزارةًالزراعةًالمصريةًفيًمكافحةًالفات.ً-استخداـًالمبيداتً
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 كٌمٌاء مبٌدات األكاروسات  31111

أىػػـًاألجنػػاسًالمتواجػػدةًفػػيًالبيئػػةًالمصػػريةًومنيػػاًالتػػيًً-يػػةًالتعػػرؼًعمييػػاًتقسػػيـًاألكاروسػػاتًوكيفً-مقدمػػةًعػػفًاألكاروسػػاتً
اإلجػػراءاتًالوقائيػػةًً-ع قػػةًىػػذهًالفػػاتًبالبيئػػةًالمحميػػةًً-تصػيبًالنباتػػاتًوتتطفػػؿًعمػػىًالمجمػػوعًالخضػػريًأوًالمجمػػوعًالجػػذريً

المكافحػةًالمباشػرةًً-الطػرؽًالفيزيائيػةًً-حيويػةًطرؽًالمكافحةًالمختمفػةًوالتػيًتشػمؿًالمكافحػةًالً-ضدًاإلصابةًبمثؿًىذهًالفاتً
كيميػػػػاءًالمبيػػػػداتًً-الزيػػػػوتًالمعدنيػػػػةًً-بالمبيػػػػداتًالمختمفػػػػةً)العضػػػػويةًمنيػػػػاًوغيػػػػرًالعضػػػػويةًوالمبيػػػػداتًذاتًاألصػػػػؿًالطبيعػػػػيً

ً.الجديدًفيًمبيداتًاألكاروساتً-سموؾًمبيداتًفيًالوسطًالمستخدمةًفيوًً-المستخدمةًضدًاألكاروساتًالنباتيةً
 مكافحة آفات المنتجات المخزونة   31110

التخزيفًًطرؽً-الفاتًالحشريةًوالويرًحشريةًالتيًتصيبًالمنتجاتًالمخزونةًً-العوامؿًالم ثرةًعمىًتخزيفًالحبوبًوالمنتجاتًالمخزونةً
ً ًالحشراتًبالمخازفًً-مظاىرًاإلصابةًً-المختمفة ًعمىًتعداد ًلمكً-العوامؿًالم ثرة ًافاتًالمخازفًاإلجراءاتًالوقائية اإلجراءاتًً-افحة

ًالع جيةًمفًمكافحةًطبيعيةًوكيميائيةًومتكاممة.

 كٌمٌاء عضوٌة متقدمة   31131

تػػأثيرًالمسػػتبدلتًعمػػيًً-الخاصػػيةًالعطريػػةًفػػيًالمركبػػاتًالعضػػويةًوبعػػضًالجزيئػػاتًالبيولوجيػػة،ًتفػػاع تًالسػػتبداؿًواإلزاحػػةً
نظريػةًالسػتبداؿًوتشػمؿًالتوجيػػوًوالنشػاطًالمبنػيًعمػيًكػؿًمػفًتوزيػػعًً-لحمقػةًالعطريػةًالحمقػةًفػيًالنشػاطًالكيميػائيًوالتوجيػوًفػػيًا

طػرؽًالتحضػيرًوالخػواصًالطبيعيػةًوالكيميائيػةًً-الشحفًوثباتًالحالةًالنتقاليةًوتطبيقاتًعامةًلتخميؽًبعضًالمركباتًالعضػويةً
مقدمػػػةًفػػػيًكيميػػػاءًً-الكيتونػػػات،ًالحمػػػاضًالكربوكسػػػيمية(ًًلممركبػػػاتًالعطريػػػةً)مركبػػػاتًالنيتػػػروًالمينػػػات،ًالفينػػػولتًاللدىيػػػدات،

ًخواصًوتسميةًوطرؽًتفاع تًالمركباتًالحمقيةًغيرًالمتجانسة.ً-المركباتًالعطريةًالويرًمتجانسةً
 علم السموم  31413

ًًوأىدافوًًوأقساموًوأىميتوً تقيػيـًالسػميةًً-والفقاريػاتًالتأثيراتًالسامةًلممبيداتًعمىًكؿًمفًال فقارياتًً-مقدمةًعفًعمـًالسمـو
ً-طػػػرؽًالتعػػػرضًلممبيػػػداتًوالنفاذيػػػةًوالتوزيػػػعًوالخػػػراجًً-الع قػػػةًبػػػيفًالجرعػػػةًوالسػػػتجابةًً-مػػػعًتقػػػديرًبعػػػضًالػػػدللتًالكميػػػوً

السػػميةًالختياريػػةًً-دراسػػاتًعمػػىًحركيػػةًالمبيػػداتًداخػػؿًجسػػـًالكػػائفًالحػػيًوتمثيػػؿًالمبيػػداتًالمختمفػػةًداخػػؿًجسػػـًالكػػائفًالحػػيً
ودراسػػاتًعػػػفًميكانيكيػػةًالفعػػػؿًالسػػػاـًً-الجيػػػازًالعصػػبيًالمركػػػزيًوانػػزيـًالسػػػيتايؿًكػػوليفًاسػػػتريزًكيػػدؼًلممبيػػػداتًً-يػػداتًلممب

ً-الكرباماتيػػػػػةًً-الفوسػػػػػفورًالعضػػػػػويةًً-الييػػػػػدروكربوناتًالمكمػػػػػورةًً-مػػػػػفًأصػػػػػؿًنبػػػػػاتيًً–لممبيػػػػػداتًالمختمفػػػػػةً)غيػػػػػرًالعضػػػػػويةً
ً-الحتياطػػػػػاتًً-التػػػػػداوؿًاألمػػػػػفًلممبيػػػػػداتًً-ا(،ًمقاومػػػػػةًالحشػػػػػراتًلممبيػػػػػداتًالبيرثرويػػػػػداتًالمحضػػػػػرةًصػػػػػناعياً...........الػػػػػ

ًالسعافاتًاألوليةً.
 كٌمٌاء مبٌدات الحشائش   31412

الختياريػػػةًفػػػيًمبيػػػداتًً-الطػػػرؽًالتقميديػػػةًوالكيميائيػػػةًلمكافحػػػةًالحشػػػائشًً-طبيعػػػةًنمػػػوًالحشػػػائشًوأسػػػبابًانتشػػػارىاًوأضػػػرارىاً
التجييػزاتًالمختمفػةًً-مبيداتًعمػىًحسػبًطريقػةًالسػتخداـًوالمجػاميعًالكيميائيػةًوتبعػاًلطريقػةًالتػأثيرًالحشائشًواسبابيا،ًتقسيـًال

مجػػاميعًمبيػػداتًالحشػػائشًالتػػيًتثػػبطًعمميػػةًالتمثيػػؿًً-العوامػػؿًالبيئيػػةًالتػػيًتػػ ثرًعمػػىًمبيػػداتًالحشػػائشًً-لمبيػػداتًالحشػػائشً
مجػاميعًً-مجػاميعًالمبيػداتًالشػبييةًباليرمونػاتًً-تكػويفًالصػبواتًمجػاميعًمبيػداتًالحشػائشًالتػيًتثػبطًً-الضوئيًفػيًالنبػاتً

مجػاميعًمبيػداتًالحشػائشًالتػيًتثػبطًتخميػؽًالميبيػداتًداخػؿًً-مبيداتًالحشػائشًالتػيًتثػبطًتخميػؽًاألحمػاضًاألمينيػةًفػيًالنبػاتً
قػػػةًبػػػيفًالتركيػػػبًالكيميػػػائيًلمبيػػػداتًدراسػػةًالع ً-مجػػػاميعًمبيػػػداتًالحشػػػائشًالتػػػيًتتػػداخؿًمػػػعًانقسػػػاـًالخ يػػػاًالنباتيػػػةًً-النبػػاتً

ًمبيػػداتًالحشػػائشًداخػػؿًً-السػػتخداماتًالمختمفػػةًلمبيػػداتًالحشػػائشًً-الحشػػائشًوالتػػأثيرًالبيولػػوجيًعمػػىًالحشػػائشً ميتػػابوليـز
نقػػؿًصػػفةًالمقاومػػةًلممحاصػػيؿًالحقميػػةًضػػدًً-مقاومػػةًالحشػػائشًلتمػػؾًالمبيػػداتًً-امتصػػاصًوانتقػػاؿًمبيػػداتًالحشػػائشًً-النبػػاتً

ًداتًالحشائش.مبي
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-تجييػزاتًالمسػاحيؽًالقابمػةًلمبمػؿًً-تجييػزاتًمسػاحيؽًالتعفيػرًً-أسسًاختيػارًوتطبيػؽًالمبيػداتًً-مقدمةًعامةًعفًالتجييزاتً
تجييػزاتًً-تجييػزاتًالمركػزاتًالقابمػةًل سػتح بً-األقػراصًً-تجييزاتًالمحبباتًبأنواعياًً-تجييزاتًالمساحيؽًالقابمةًلمذوبافً

تجييػزاتًالمحاليػؿًً-تجييزاتًالمركػزاتًالزيتيػةًً-تجييزاتًالمعمقاتًالمركزةًً-تجييزاتًالمحاليؿًالمركزةًً-المستحمباتًالمركزةًً
تجييػػزاتًالتحػػررًً-تجييػػزاتًاإليروسػػولتًً-تجييػػزاتًمػػوادًالضػػبابًً-تجييػػزاتًمػػوادًالػػدخافًً-تجييػػزاتًالمػػدخناتًً-الزيتيػػةً
ًالسامة.ً-تًمعاممةًالبذورًتجييزاً-المتحكـً  تجييزاتًالطعـو

 كٌمٌاء المنتجات الطبٌعٌة   31414

الكشػػػؼًعػػػفًالمركبػػػاتًً-اسػػػتراتيجياتًالبحػػػثًفػػػيًالمنتجػػػاتًالطبيعيػػػةًالنباتيػػػةًً-مقدمػػػةًفػػػيًكيميػػػاءًالمنتجػػػاتًالطبيعيػػػةًالنباتيػػػةً
أجيػزةًالفصػؿًالكرومػاتوجرافيًالحديثػةًً-لطبيعيةًالنباتيػةًعزؿًًوتنقيةًالمركباتًاً-استخ صًالعيناتًالنباتيةًً-الطبيعيةًالنباتيةً

ً-كيميػػاءًالف فونيػػداتًً-كيميػػاءًالتربينػػاتًً-كيميػػاءًالقمويػػداتًً-كيميػػاءًالزيػػوتًالطيػػارةًً-أقسػػاـًالمركبػػاتًالنباتيػػةًالطبيعيػػةًً-
اسػػتخداـًأجيػػزةًاألشػػعةًفػػوؽًالبنفسػػجيةًً-التعػػرؼًعمػػىًالمركبػػاتًالنباتيػػةًالطبيعيػػةًً-كيميػػاءًالجميكوسػػيداتًً-كيميػػاءًالفينػػولتً

ًواألشعةًتحتًالحمراءًوالرنيفًالنوويًالموناطيسيًومطياؼًالكتمةًفيًتقديرًالتركيبًالكيميائيًلممركباتًالطبيعية.
 كٌمٌاء عضوٌة تطبٌقٌة  31414

شػاطياًالكيمػاوي،ًتػأثيرًالحػثًأوًميكانيكيةًالتفاع تًالعضويةًوطػرؽًتقػديرىا،ًتػأثيرًالتركيػبًالكيمػاويًلممركبػاتًالعضػويةًعمػيًن
تافػتًً-معادلػةًىاميػتًً-التأرج ًأوًالحجـًالتقديراتًالكميػةًالتػيًتحسػب،ًتػأثيرًالتركيػبًوع قػةًذلػؾًبالنشػاطًالكيمػاويًلممركػبً

سدةًوالختػزاؿًميكانيكيةًاألكً-تأثيرًبيئةًالتفاعؿًعميًمعدؿًالتفاع تًالكيماويةًالكيمياءًالفراغيةًلممركباتًالعضويةًً-إلىًمخرهً
ًدراسةًدرجاتًالحموضةًلشحماضًالكربوكسيميةًالمختمفة.ً-كيفيةًحدوثًاإلزاحةًاللكترونيةًً-
 تطبٌقٌةطبٌعٌة كٌمٌاء   31411

حركيػػةًالتفػػاع تًً-النتروبػػيًوالػػديناميكاًالحراريػػةًً-السػػسًالرياضػػيةًفػػيًقػػوانيفًالػػديناميكاًالحراريػػةًالث ثػػة،ًالكيميػػاءًالحراريػػةً
ًالبيولوجيػةًوالكيميػاءًالحيويػةًالجزيئيػةًً-مياويةًلشنظمةًغيرًالمتزنةًوالمتجددةًمثؿًالخ يػاًالحيػةًالكي وتطبيقاتيػاًفػيًبحػوثًالعمػـو
نظريػػةًانصػػاؼًالموصػػ تًودورىػػاًفػػيًتقنيػػةًصػػناعةًً-النػػانوتكنولوجىًوتطبيقاتيػػاًوالفيمتوثانيػػوًفػػيًسػػرعةًالتفػػاع تًالحيويػػةًً-

الطاقةًالسطحيةًوكيمياءًالسطوحًخاصةًعنػدًسػطوحًالغشػيةًالخمويػةًً-حركيةًالجزيئاتًً-ؿًالبالغًالدقةًالحاسباتًوأجيزةًالتحمي
معػادلتًقيػػاسًسػػرعةًوجزيئيػةًالتفػػاع تًبأنواعيػػاًتطبيقيػاًفػػيًتوليػػدًالطاقػةًالنوويػػةًوكػػذاًالطاقػةًالمتجػػددةًمػػفًً-والسػطوحًالبينيػػةً

التػزافًالكيمػاويًً-قانوفًالوجوهًوالتويػراتًفػيًحالػةًالمػادةًً-ليكيةًمفًمساقطًالمياهًطاقةًالرياحًوالطاقةًالشمسيةًوالطاقةًالييدرًو
ًوالكيمياءًالكيربائيةًوالتحميؿًالكيربائي.

 خواص التفاعالت العضوٌة  31411

يميػاءًالفراغيػةًكالً-التفػاع تًالعضػويةًً-ميكانيكيةًاألكسدةًوالختزاؿًً-التشابوًالضوئيًً-الصورًالتركيبيةًلممركباتًالعضويةً
الع قػػةًبػػػيفًً-التنػػاوبًفػػيًالمركبػػػاتًالعضػػويةًً-العوامػػػؿًالمػػ ثرةًعمػػىًمعػػدؿًالتفػػػاع تًالعضػػويةًً-لجزيئػػيًإعػػادةًالتنظػػيـًً-

ًالتفاع تًالكيميائيةًالضوئية.ً-تركيبًالمركباتًالعضويةًوتكويفًالموفً
 قٌاس سرعة التفاعالت الكٌمٌائٌة أسس   31410

ً-قػوانيفًالػديناميكاًالحراريػةًً-فتػرةًنصػؼًالعمػرً-ظػروؼًالتفاعػؿًً-جزيئيػةًالتفاعػؿًً-رتبػةًالتفاعػؿًً-ميائيًمعدؿًالتفاعؿًالكي
معػػادلتًقيػػاسًسػػرعةًوجزيئيػػةًً-حركيػػةًالتفػػاع تًالكيمياويػػةًلشنظمػػةًغيػػرًالمتزنػػةًوالمتجػػددةًً-النتروبػػيًوالػػديناميكاًالحراريػػةً

ًالكيربائيةًوالتحميؿًالكيربائي.ًالتزافًالكيماويًوالكيمياءً-التفاع تً
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 كٌمٌاء تحلٌلٌة متقدمة   31431

نظريػػاتًتػػداخؿًاألشػػعةًالكيروموناطيسػػيةًمػػعًالمػػادةًً-الطيفػػيًًطبيعػػةًالشػػعةًالكيروموناطيسػػيةًوالقػػوانيفًاألساسػػيةًل متصػػاص
ً-عةًفػوؽًالبنفسػجيةًوالتحػتًالحمػراءًوقوانيفًالمتصاصًالطيفيًبماًيشػمؿًطػرؽًالتحميػؿًالطيفػيًباسػتخداـًالتحميػؿًالمػوني،ًاألشػ

طػػرؽًالتحميػػؿًالكمػػيًالكيروكيميائيػػةًمثػػؿًطػػرؽًالترسػػيبًً-التحميػػؿًبتقػػديرًطيػػؼًالميػػبًوالمتصػػاصًوالنبعػػاثًالطيفػػيًلمػػذراتً
نظريػػاتًً-مقدمػػةًفػػيًطػػرؽًالفصػػؿًالتحميمػػيًً-قيػػاسًكميػػةًالكيربػػاءًً-التوصػػيؿًالكيربػػيًً-طػػرؽًقيػػاسًفػػرؽًالجيػػدًً-الكيربػػيً

التحميػؿًالكرومػاتوجرافيًباسػتخداـًالعمػودًوالػورؽًً-أقسػاـًالتحميػؿًالكرومػاتوجرافيًوميكانيكيػاتًالفصػؿًً-يؿًالكرومػاتوجرافيًالتحم
ًتفسيرًنتائجًالتحميؿًالكروماتوجرافي.ً-التحميؿًالكروماتوجرافيًالسائؿًً-التحميؿًالكروماتوجرافيًالوازيًً-والطبقةًالرقيقةً

 لكمً المتقدم كٌمٌاء التحلٌل ا  31433

ًالتحميػؿًالكرومػاتوجرافيً-أقسػاـًالتحميػؿًالكرومػاتوجرافيًً-نظريػاتًالتحميػؿًالكرومػاتوجرافيًً-مقدمػةًفػيًطػرؽًالفصػؿًالتحميمػيً
الطػػرؽًالحديثػػةًفػػيًالسػػتخ صًوالتحميػػؿًً-التحميػػؿًالكرومػػاتوجرافيًالوػػازيًوالسػػائؿًً-باسػػتخداـًالعمػػودًوالػػورؽًوالطبقػػةًالرقيقػػةً

الختباراتًالمتبعةًفػيًالتحقػؽًمػفًصػ حيةًالطػرؽًالمسػتخدمةًفػيًالتحاليػؿًتحضيرًوضبطًالمحاليؿًالقياسيةًًوً-جرافيًالكروماتًو
ًالفصػػؿًالمناسػػبةطريقػػةًًاألسػػاسًالعممػػيًفػػيًاختيػػارً-طػػرؽًالشػػتقاؽًالكيميػػائيًالتػػيًقػػدًتجػػرىًعمػػىًالمركبػػاتًقبػػؿًتحميميػػاًً-

ً-المستخدمةًوكيفيةًحسابًالتركيزًاألصميًلمعينةًًوالتدريبًعمىًالبرمجياتًزيًوالسائؿوالمقارنةًبيفًالتحميؿًالكروماتوجرافيًالوا
الطيفػػيًوقػػوانيفًالمتصػػاصًالطيفػػيًبمػػاًيشػػمؿًطػػرؽًالتحميػػؿًًالشػػعةًالكيروموناطيسػػيةًوالقػػوانيفًاألساسػػيةًل متصػػاصخػػواصً

ً-الكمػػيًالكيروكيميائيػػةًمثػػؿًطػػرؽًالترسػػيبًالكيربػػيًطػػرؽًالتحميػػؿًً-الطيفػػيًباسػػتخداـًالتحميػػؿًالمػػونيً،ًاألشػػعةًفػػوؽًالبنفسػػجيةً
ًقياسًكميةًالكيرباءًوتطبيقاتياًالعممية.ً-التوصيؿًالكيربيًً-طرؽًقياسًفرؽًالجيدً

  المبٌدات ومكافحة آفات النبات  31434

لسػػػامةًلممبيػػػداتًالفطريػػػةًدراسػػػةًالخػػػواصًالكيماويػػػةًوالطبيعيػػػةًلممبيػػػداتًالفطريػػػةًوالبكتيريػػػةًوأقسػػػامياًالمختمفػػػة،ًدراسػػػةًالخػػػواصًا
والبكتيريةًوالميكروبية،ًطبيعةًالحشائشًك فػة،ًالطػرؽًالمختمفػةًلمكافحتيػا.تجييزًمبيػداتًالحشػائشًوكيفيػةًتطبيقيػا،ًسػموؾًمبيػداتً

 الحشائشًفيًالنباتاتًالراقيةًوالتربة،ًالقساـًالمختمفةًالكيماويةًلمبيداتًالحشائش.
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 التنمٌة الرٌفٌةقسم (31)
 
 

 أساسٌات علم المجتمع الرٌفى 31313

ًالجتماعيػةًاألخػرى،ًالتريػؼً ًوأىداؼًونظريةًومنيجًعمـًالمجتمعًالريفى،ًع قةًعمـًالمجتمعًالريفىًبعمـًالجتمػاعًوالعمػـو مفيـو
ًوالتحضر،ًخصائصًالحياةًالريفيةًوالسكافًالريفييف،ًالم سساتًوالمنظماتًالريفية،ًالمشاكؿًالجتماعيةًالريفية.

 المإسسات االجتماعٌة الرٌفٌة 31113

تعريؼًوخصػائصًوأنػواعًالم سسػاتًالجتماعيػةًالريفيػة،ًالع قػاتًالمتبادلػةًبػيفًالم سسػاتًالريفيػة،ًتويػرًالم سسػاتًالجتماعيػةً
ًالريفية.

 النظرٌات االجتماعٌة المعاصرة 31112

ًووظػػائؼًالنظريػػاتًالجتماعيػػة،ًتطػػورًالنظريػػةًالجتماعيػػةًخػػ  سػػياماتًروادًالنظريػػةًالجتماعيػػة،ًالعشػػريف،ًأىػػـًإؿًالقػػرفًمفيػػـو
ًتحميؿًبعضًالظواىرًالجتماعيةًالمعاصرةًفىًضوءًالنظرياتًالجتماعية.

 طرق البحث االجتماعى 31111

مشػػكمةًالبحػػثًوصػػياغتياًومراجعػػةًاألدبيػػاتًًإختيػػارخصػػائصًالمػػنيجًالعممػػى،ًمراحػػؿًعمميػػةًالبحػػثًالجتمػػاعىًوتشػػتمؿًعمػػىً:ً
اىيـًوالفػػػروضًالعمميػػػةًونػػػوعًالدراسػػػةًوالمػػػنيجًالمسػػػتخدـًفػػػىًالبحػػػثًوأدواتًجمػػػعًالبيانػػػاتًوتحديػػػدًالمجػػػاؿًالبشػػػرىًوتحديػػػدًالمفػػػ

والمكانىًوالزمنىًوجمعًومراجعةًوتصنيؼًوتفريغًوجدولةًالبياناتًوتحميؿًوتفسيرًالبياناتًوكتابةًالتقريرًالنيػائىًوالتحميػؿًالنػوعىً
ًلمظواىرًالجتماعية.

 الدٌموجرافى للمجتمع الرٌفى التحلٌل 31114

ًومجػػػػاؿًدراسػػػػةًالػػػػديموجرافياًالجتماعيػػػػة،ًمحػػػػدداتًالنمػػػػوًالسػػػػكانىًلممجتمػػػػعًالريفػػػػى،ًالمواليػػػػدًوالوفيػػػػاتًواليجػػػػرة،ًتكػػػػويفً مفيػػػػـو
فيػػػةًوخصػػػائصًالسػػػكافًالػػػريفييف،ًالتوزيػػػعًالجورافػػػىًلمسػػػكافًالػػػريفييف،ًع قػػػةًالمتويػػػراتًالديموجرافيػػػةًبػػػالمتويراتًالجتماعيػػػةًوالثقا

ًوالقتصاديةًوالبيئية،ًالمشاكؿًوالسياساتًالسكانيةًالريفية.
 إعداد القادة واإلدارٌٌن الرٌفٌٌن 31114

ًونظريػػػاتًالقيػػػادةًواإلدارة،ًأنػػػواعًالقيػػػادة،ًسػػػماتًالقيػػػادة،ًطػػػرؽًاكتشػػػاؼًالقػػػادة،ًدورًالقػػػادةًواإلداريػػػيفًالمحميػػػيفًفػػػىًتنميػػػةً مفيػػػـو
ًًاتًالقياديةًواإلداريةًفىًالمجتمعًالريفى.المجتمعًالريفىًالمحمى،ًتنميةًالمياًر

 تنمٌة المجتمعات الرٌفٌة والمستحدثة 31114

مفػػػاىيـًالتنميػػػة،ًركػػػائزًومػػػداخؿًالتنميػػػةًالريفيػػػة،ًمنػػػاىجًومليػػػاتًعمميػػػةًالتنميػػػةًالريفيػػػة،ًتنميػػػةًالمجتمعػػػاتًالجديػػػدةًفػػػىًاألراضػػػىً
ًالمستصمحة.

 نقل ونشر المبتكرات الجدٌدة 31111

ًنقؿًون شػرًالمبتكػراتًالجديػدة،ًمراحػؿًوأنػواعًعمميػةًالتبنػى،ًالعوامػؿًالفرديػةًوالتنظيميػةًوالم سسػيةًالمػ ثرةًعمػىًعمميػةًتبنػىًمفيـو
ًالريفييفًلممستحدثاتًوالمبتكراتًالجديدة،ًدراسةًلحالتًمختمفةًلتبنىًالمبتكراتًالجديدة،ًمعوقاتًعمميةًالتبنىًومواجيتيا.

 التدرج االجتماعى الرٌفى 31111

ًووظػػائؼًعمميػػةًالتػػدرجًالجتمػػاعى،ًالػػنظـًالطبقيػػةًحػػوؿًالعػػالـ،ًأسػػاليبًتشػػخيصًوقيػػاسًالطبقػػاتًالجتماعيػػة،ًالطبقػػاتًم فيػػـو
ًالجتماعيةًفىًالريؼًوالحضر،ًع قةًالتدرجًالجتماعىًالطبقىًبالتويرًالجتماعى.

ً
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 علم االجتماع االقتصادى الرٌفى 31110

ًعمػـًالجتمػاعًالقتصػادىًالريفػىًومقارنتػوًبعممػىًالقتصػادًالجتمػاعىًوالقتصػادًتارياًعمـًالجتماعًالقتصادىًونشػ أتو،ًمفيػـو
السياسػػػى،ًاليويػػػةًالجتماعيػػػةًلعمػػػـًالقتصػػػادًالزراعػػػىًفػػػىًظػػػؿًر يػػػةًعمػػػـًالجتمػػػاعًالقتصػػػادى،ًالجوانػػػبًالجتماعيػػػةًلػػػبعضً

ًالمشروعاتًالتنمويةًالوطنية.
 والمشروعات الصغٌرة المبادرات االستثمارٌة الرٌفٌة 31131

ًالمسػػتثمرًالخػػاصًوأنػػواعًالمسػػتثمريف،ًالػػدوافعًالماديػػةًوالتنظيميػػةً الػػروحًالسػػتثماريةًفػػىًالنظريػػةًالجتماعيػػةًوالقتصػػادية،ًمفيػػـو
نيػػاضًالمبػػادراتًالسػػتثمارية،ًالسػػتثمارًالمحمػػىًوالسػتثمارًاألجنبػػىًفػػىًظػػؿًالعولمػػةًلممشػػروعاتًالصػػويرةً والم سسػيةًلتشػػجيعًوا 

ًالمتوسطة،ًالخريطةًالوطنيةًلممشروعاتًالصويرة،ًمراحؿًإقامةًوتقييـًالمشروعاتًالصويرةًودورىاًفىًالتنميةًالريفية.ًو
 الرٌفٌة  موضوعات مختارة فى التنمٌة 31101

 تحلٌل المشاكل االجتماعٌة والبٌئٌة الرٌفٌة 31413

ًالمشاكؿًالجتماعيػةًوالبيئيػة،ًالمػداخؿًالنظريػةًلدراسػةً أىػـًالمشػاكؿًالجتماعيػةًوالبيئيػةًفػىًالمنػاطؽًً،المشػاكؿًالجتماعيػةمفيـو
ًالريفيةًوأسبابياًومثارىاًوطرؽًمواجيتيا،ًع قةًالمشاكؿًالجتماعيةًوالبيئيةًبالسياساتًالجتماعيةًوالبيئية.

 تخطٌط وتقٌٌم برامج التنمٌة الرٌفٌة 31412

ًالتخطػػيطًوأنواعػػوًومراحمػػوًوأسػػاليبو،ًكيفيػػةًًو ضػػعًخطػػةًلبػػرامجًومشػػروعاتًتنمويػػةًريفيػػة،ًتعريػػؼًالتقيػػيـًوأنواعػػوًوأسػػاليبو،ًمفيػػـو
ًكيفيةًتقييـًماًتـًإنجازهًمفًأىداؼًتضمنتياًخطةًالتنميةًالمحمية.

 االحصاء االجتماعى وتطبٌقاته 31411

صػائية،ًمقػاييسًالدللػةًمبادىءًالحصػاءًالوصػفىًوالسػتدللى،ًالحتمػالتًوتوزيػعًالمعاينػات،ًالتحقيػؽًمػفًصػحةًالفػروضًالح
ًالحصائيةًالمستخدمةًفىًتحميؿًالبياناتًالمستمدةًمفًالعيناتًالمختمفةًوفقاًلنوعًالمتويراتًالبحثية.

 علم النفس االجتماعى 31414

ًمبػػادىءًعمػػـًالػػنفسًالجتمػػاعى،ًع قتػػوًبعمػػـًالػػنفسًوعمػػـًالجتمػػاع،ًمجػػاؿًدراسػػتوًونظرياتػػو،ًالسػػتفادةًمػػفًنظريػػاتًعمػػـًالػػنفس
ًالجتماعىًفىًفيـًوتحميؿًالظواىرًالجتماعيةًوخاصةًفىًالمجتمعاتًالريفية.

 السٌاسة االجتماعٌة الرٌفٌة 31414

تعريػػؼًالسياسػػةًالجتماعيػػةًوع قتيػػاًبالمشػػاكؿًوالتشػػريعاتًالجتماعيػػة،ًع قػػةًالسياسػػاتًالجتماعيػػةًبالتنميػػةًالريفيػػة،ًالعوامػػؿً
ًلريفية.الم ثرةًعمىًالسياساتًالجتماعيةًا

 المنظمات االجتماعٌة الرٌفٌة 31414

ًوبنيافًومياـًوأنواعًالمنظماتًالريفية،ًفعاليةًوكفاءةًالمنظماتًالجتماعيةًالريفية،ًالتكامؿًوالتنسيؽًبيفًالمنظماتًالريفية، ًمفيـو
ًدورًالمنظماتًالريفيةًفىًالتنميةًالريفية.

 الحوكمة والتنمٌة الرٌفٌة 31411

ًالحوكمػػػة،ًم حػػػاورًوعناصػػػرًالحكػػػـًالرشػػػيد،ًدورًالحوكمػػػةًفػػػىًالتنميػػػةًالريفيػػػة،ًاإلدارةًالمحميػػػةًوالحكػػػـًالمحمػػػى،ًال مركزيػػػةًمفيػػػـو
وأبعادىػػػاًالسياسػػػيةًواإلداريػػػةًوالماليػػػةًوالقتصػػػادية،ًالعوامػػػؿًالم سسػػػيةًوالسياسػػػيةًالمشػػػجعةًلتطبيػػػؽًال مركزيػػػةًالمناسػػػبةًلممجتمػػػعً

ًيؽًوتقييـًال مركزية.الريفىًالمصرى،ًالتخطيطًالتدريجىًلتطب
 دٌنامٌات التغٌر االجتماعى 31411

ًوأسػػػبابًوكيفيػػػةًحػػػدوثًالتويػػػرًالجتمػػػاعى،ًنظريػػػاتًالتويػػػرًالجتمػػػاعى،ًمنػػػاىجًدراسػػػةًالتويػػػرًالجتمػػػاعى،ًع قػػػةًالتويػػػرً مفيػػػـو
ًالجتماعىًبالتويرًالثقافىًوالقتصادى،ًع قةًالتويرًالجتماعىًبالتنميةًالريفية.
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 ة الرٌفٌةاألسر 31410

ًووظائؼًوأشكاؿًاألسرةًوالزواج،ًخصائصًاألسرةًالريفيةًوتويرىا،ًمشاكؿًاألسرةًالريفية،ًأدوارًومكانةًالمرأةًالريفية. ًمفيـو
 الثقافة والبنٌان االجتماعى الرٌفى 31431

ًالثقافػػة،ًمكونػػاتًالثقافػػةًالريفيػػة:ًاألفكػػارًوالمعػػاييرًوالماديػػاتًالثقافيػػةًالريفيػػة،ًمفيػػًو ًالبنيػػاتـًالبنيػػافًالجتمػػاعى،ًمكونػػاتًمفيػػـو
الريفػػى،ًع قػػةًالثقافػػةًبالبنيػػافًالجتمػػاعىًالريفػػى،ًالتويػػرًالثقػػافىًوع قتػػوًبػػالتويرًالجتمػػاعىًوالتنميػػةًفػػىًالمجتمػػعًًىالجتمػػاع
ًالريفى.

 المجتمعات الرٌفٌة المقارنة  31433

ًاًوتطورىاًوبنيانياًوميامياًوتويرىا.فحصًوتحميؿًالنظـًالمجتمعيةًالريفيةًحوؿًالعالـًمفًحيثًنشأتي
 معوقات التنمٌة الرٌفٌة المستدامة 31432

ًوعناصرًالتنميةًالريفيةًالمستدامة،ًأىـًالعقباتًوالمشاكؿًالتىًتعوؽًعمميةًالتنميةًالريفيةًالمستدامةًعمىًالمستوييفًالقومىً مفيـو
القتصػػاديةًوالبيئيػػة،ًوأسػػبابًومثػػارًتمػػؾًالعقبػػاتًوالمشػػاكؿًوكيفيػػةًوالمحمػػىًمػػفًمختمػػؼًالنػػواحىًالجتماعيػػةًوالثقافيػػةًواإلداريػػةًًو

ًمواجيتيا.
 تارٌخ الفكر االجتماعى 31431

اإلسياماتًالفكريةًالجتماعيةًلممنظريفًالجتمػاعييفًابتػداءًمػفًالحضػاراتًالقديمػةًحتػىًعصػرًمبػاءًعمػـًالمجتمػعً)ًبػفًخمػدوف،ً
ًكونت،ًسبنسر،ًدوركايـ،ًفيبرً(.

 مجال التنمٌة الرٌفٌة فى بحث 31434

ًالطالػػبًبػػإجراءًبحػػثًفػػىًأحػػدًالموضػػوعاتًفػػىًمجػػاؿًالتنميػػةًالريفيػػةًتحػػتًإشػػراؼًأعضػػاءًىيئػػةًالتػػدريسًيػػتـًخ لػػوًتطبيػػؽً يقػػـو
قواعػػدًالمػػنيجًالعممػػىًومػػاًسػػبؽًأفًدرسػػوًالطالػػبًمػػفًمقػػرراتً،ًوخاصػػةًمقػػرراتًطػػرؽًالبحػػثًوالحصػػاءًالجتمػػاعىًوالنظريػػاتً

ًالجتماعية.
ً
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 حاصٌلعلوم المقسم (30)
 
 

 اساسٌات انتاج المحاصٌل  30233

دراسةًاساسياتًإنتاجًوتوزيعًالمحاصيؿًفيًالعالـًوفيًجميوريةًمصرًالعربيةً،ًالعوامؿًالبيئيػةًالتػيًتػ ثرًعمػيًانتػاجًالمحاصػيؿً
صػػيؿً،ًعمميػػاتًرعايػػةً،ًعمميػػاتًتجييػػزًالرضًقبػػؿًالزراعػػةًودراسػػةًطػػرؽًزراعػػةًورعايػػةًمحاصػػيؿًالحقػػؿً،ًطػػرؽًزراعػػةًالمحا

المحصوؿًبعدًالزراعةً،ًطرؽًالتسميدًوالسمدةً،ًبيولوجياًالحشائشًوطرؽًمقاومتيػاً،ًطػرؽًالحصػادًوالتخػزيفً،ًجػودةًالتقػاويً،ً
ًالزراعةًالعضويةًلممحاصيؿً،ًالنظـًالزراعيةً،ًالدوراتًالزراعيةً.

 انتاج محاصٌل الحقل المصرٌة   30133

حصػػادًمحاصػػيؿًالحقػػؿًومعػػام تًبعػػدًالحصػػادًلممحاصػػيؿًالحقميػػةًالرئيسػػيةًتحػػتًانػػواعًالراضػػيًدراسػػةًطػػرؽًزراعػػةًورعايػػةًًو
دراسػػةًالتركيػػبًالنبػػاتيًلممحاصػػيؿ1ًًالمختمفػػةًفػػيًجميوريػػةًمصػػرًالعربيػػةًًمػػعًالتعػػرؼًعمػػيًالظػػروؼًالبيئيػػةًالم ئمػػةًلنتاجيػػاً

شًالتػػيًتنمػػوًفػػيًحقػػوؿًالمحاصػػيؿًوعمػػؿًمجموعػػةًنباتيػػةًالسػػابقةًوالتػػدريبًعمػػيًتمييزىػػاً،ًالتعػػرؼًعمػػيًنباتػػاتًوبػػذورًالحشػػائ
1ًلمحشائشًالمنتشرةًبشماؿًالدلتاً،ًزياراتًدوريةًبمحطةًالبحوثًالزراعيةً

 االحصاء وتصمٌم التجارب  30134

وزيعػاتًتعريؼًعمـًالحصاءًواىميتوًفيًالبحثًالعمميً،ًطرؽًالمعاينةً،ًالمقاييسًالحصائيةًالوصفيةً،ًنظريػاتًالحتمػاؿً،ًالت
النظريػػةًاليامػػةً)ًالطبيعػػيً،ًتً،ًؼً(ًاختبػػاراتًالمعنويػػةًباسػػتعماؿًاختبػػاراتًتً،ًؼً،ًمربػػعًكػػايً،ًاسػػسًتصػػميـًالتجػػاربً،ً

1ًالتحميؿًالحصائييًلتجاربًالعشوائيةًالتامةً،ًوالقطاعاتًالعشوائيةًالكاممةً،ًالنحدارًوالرتباطًالبسيطً
 تربٌة النبات 30134

السػػػػيتولوجيةًوع قتيػػػػاًبتربيػػػػةًالنبػػػػاتً،ًطػػػػرؽًتربيػػػػةًالمحاصػػػػيؿًالذاتيػػػػةًوالخمطيػػػػةًالتمقػػػػي ًلتحسػػػػيفًالمحاصػػػػيؿًالقواعػػػػدًالوراثيػػػػةًًو
القتصاديةًلنتاجًاصناؼًجديدةًمتفوقةًفيًكميةًالمحصوؿًوجودتوًومقاومتوًل جيػادًالبيئػيًوالبيولػوجيً،ًتطبيقػاتًطػرؽًالتقنيػةً

الػػػذاتيًوالخمطػػػيًلممحاصػػػيؿًؽًالمسػػػتعممةًفػػػيًتربيػػػةًالنباتػػػاتً،ًطػػػرؽًالتمقػػػي ًالحيويػػػةًوتحسػػػيفًالمحاصػػػيؿً،ًالتػػػدريبًعمػػػيًالطػػػًر
1ً،ًمقاييسًالمحصوؿًوالجودةًلبعضًالمحاصيؿًالحقمية

 التقنٌة الحٌوٌة وتطبٌقاتها فً تحسٌن المحاصٌل  30131

سػػتًوانتػػاجًاليجػػفًالجسػػميةً،ًاسػػتخداماتًزراعػػةًالنسػػجةً،ًزراعػػةًالجنػػةًوالبويضػػاتًوالمتػػوؾًوحبػػوبًالمقػػاحً،ًزراعػػةًالبروتوب 
1ًًالوراثةًالجزيئيةًوتطبيقاتياًفيًمجاؿًتحسيفًالنباتاتً،ًتطبيقاتًعمميةًلمموضوعاتًالتيًدرستًفيًالمحاضرات

 استزراع الصحراء والمناطق الجافة 30131

حاريًوتتسـًبتحممياًالشػديدًدراساتًتفصيميةًعفًانواعًالصحاريًوالعوامؿًالمناخيةًالمصاحبةًلياًواىـًالزراعاتًالتيًتصم ًلمص
لمجفاؼًوالتعرضًلمزراعاتًالجافةًوالمطريةًوالمراعيً،ًعممياتًتجييزًالرضًقبؿًالزراعةًودراسةًطرؽًزراعةًورعايةًمحاصػيؿً
الحقػػؿًفػػيًالراضػػيًالصػػحراويةًوالمستصػػمحةً،ًعمميػػاتًرعايػػةًالمحصػػوؿًبعػػدًالزراعػػةً،ًطػػرؽًالتسػػميدًوالسػػمدةًفػػيًالراضػػيً

1ًالزراعةًالعضويةًلممحاصيؿً،ًالنظـًوالدوراتًالزراعيةًلمحاصيؿًالراضيًالصحراويةًالجديدةً،ً
 انتاج وجودة التقاوي 30123

تعريػػؼًالتقػػاويًواىميتيػػاً،ًطػػرؽًالمعػػػاينةًوتجيػػػيزًالعينػػاتًلمفحػػصً،ًاختبػػػاراتًجػػػودةًالتقػػاويً)ًالنقػػاوةً،ًًالنبػػاتً،ًًالحيويػػةً،ًً
صػػنؼً(ًتشػػريعاتًمراقبػػةًجػػودةًالتقػػاويًوتػػداولياً،ًالعوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػيًحيويػػةًالتقػػاويً،ًًتخػػزيفًالرطوبػػةً،ًًالمػػراضً،ًنقػػاوةًال

1ًالتقاويًودراسةًفسيولوجياًالبذورً،ًطرؽًتجنبًخمطًًالتقاويً،ًًقياسًطرؽًتقديرًجودةًالتقاويً
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 انتاج محاصٌل الحبوب والبقول 30122

البقػوؿًالرئيسػيةًفػيًمصػرً،ًتقػديـًمناقشػاتًعػفًبعػضًالمواضػيعًالخاصػةًدراساتًتفصػيميةًعمػيًطػرؽًانتػاجًمحاصػيؿًالحبػوبًًو
1ًبزيادةًانتاجيةًالمحاصيؿًالسابقةً،ًوتأثيرًظروؼًالجيادًالبيئيًوالبيولوجيًعميًانتاجيةًىذهًالمحاصيؿً

 والصحراوٌة ادارة المراعً الطبٌعٌة  30124

ًسًتحسيفًالمراعيً،ًدراسةًحالةًالمراعيً،ًالمراعيًالصحراويةًواستو لياانواعًالمراعيًالطبيعيةً،ًالدارةًالسميمةًلممراعيً،ًاسً
1ً
 محاصٌل اعالف الحٌوان والدواجن  30124

التركيػػبًالكيمػػاويًل عػػ ؼًوع قتػػوًبالقيمػػةًالوذائيػػةً،ًالستسػػاغةًومعػػدؿًالسػػتي ؾًوع قتيمػػاًبصػػفاتًالعمػػؼًونػػوعًالحيػػوافً،ً
وفًوالسي جً،ًظروؼًتخزيفًوحفظًالعػ ؼً،ًاسػتخداـًالعػ ؼًفػيًمخػاليطًاوًخمطػاتًزراعةًالع ؼًلنتاجًالدريسًوالمطح

لتوطيةًاحتياجاتًالنموًوالنتاجًلمحيوانػاتًالمجتػرةًودواجػفًالرعػيًودواجػفًالمحػـًًوالبػيضً،ًجػودةًالعػ ؼًمػفًالناحيػةًالصػحيةً
1ًوالوذائيةً

 فسٌولوجٌا محاصٌل الحقل   30432

مػػيًالنمػػوًفػػيًمحاصػػيؿًالحقػػؿًوالتحميػػؿًالكمػػيًلنمػػوًالمحاصػػيؿًاليامػػةً،ًالقمػػ ً،ًالرزً،ًالػػذرةًالشػػاميةً،ًتػػأثيراتًعوامػػؿًالبيئػػةًع
ًالقطفً،ًبعضًالمحاصيؿًالسكريةًوالعمفيةًاليامةًالمزروعةًتحتًظروؼًالمناقسةً.

 كٌب وتقسٌم نباتات محاصٌل الحقلتر 30431

ـًالنبػاتيًلنػواعًواصػناؼًىػذهًالمحاصػيؿً،ًطػرؽًتمييػزًىػذهًالمحاصػيؿًفػيًدراسةًمورفولوجياًوتركيبًالمحاصػيؿًاليامػةً،ًالتقسػي
مراحؿًنموىاًالمختمفةً،ًالتدريبًعميًطرؽًالتعرؼًعميًنباتاتًوبذورًالمحاصيؿًوطرؽًالتمييزًبينياً،ًتقاريرًفصػميةًعػفًبعػضً

ًموضوعاتًالدروسًالنظريةً.
 بٌولوجٌا ومقاومة الحشائش  30434

والمعػػام تًالزراعيػػةًعمػػيًانتشػػارًونمػػوًوتكػػاثرًالحشػػائشً،ًاساسػػياتًطػػرؽًالمكافحػػةًالمتكاممػػةًلمحشػػائشً،ًًتػػأثيرًالعوامػػؿًالبيئيػػة
تمييػػزًبػػذورًونباتػػاتًالحشػػائشًالشػػائعةًالنتشػػارًفػػيًشػػماؿًالػػدلتاًباسػػتخداـًالمفػػاتي ًالنباتيػػةًوالتعػػرؼًعمػػيًاطػػوارًنموىػػاً،ًعمػػؿً

1ًرةًمجموعاتًنباتيةًمفًبذورًونباتاتًالحشائشًالمنتش
 بٌئة محاصٌل الحقل   30434

النظرياتًالمختمفةًلتوزيعًالمحاصيؿًفيًالعالـً،ًنظرياتًنشوءًالنواعًوالتصنيفاتًالوراثيةً،ًالنتخػابًالطبيعػيً،ًنظريػاتًالطػرزً
اراتًلمحطػاتًالرصػادًالبيئيةً،ًتقسيـًالمناخاتً،ًالعوامؿًالبيئيةًالخارجيةًوتموثًالبيئةًوالتحمؿًوالموائمػةًل جيػاداتًالبيئيػةً،ًزيػ

ًالجويةًومناطؽًتجمعًالنباتاتًالبريةًفيًالدلتاًوالساحؿًالشماليً،ًتقاريرًومناقشاتًعفًبعضًمواضيعًالدروسًالنظريةً
 جودة الحبوب والبقول الغذائٌة تقنٌة   30431

المختمفػػةً،ًالختبػػاراتًالكيمائيػػةًدراسػػةًالعوامػػؿًالمختمفػػةًالتػػيًتػػ ثرًعمػػيًجػػودةًوقيمػػةًمحاصػػيؿًالحبػػوبًوموافقتيػػاًل سػػتعمالتً
والطبيعيػػةًالخاصػػةًبػػالجودةً،ًصػػناعةًطحػػفًالقمػػ ً،ًصػػناعةًضػػربًالرز،ًطػػرؽًالخبيػػزً،ًتػػأثيرًالتخػػزيفًعمػػيًجػػودةًالحبػػوبً،ً

1ًمقاييسًالجودةًفيًالبقوؿً،ًتدريبًعمميًعميًاختباراتًالجودةًلمحاصيؿًالحبوبًوالبقوؿً
 انتاج المحاصٌل غٌر التقلٌدٌة 30431

تقيػػػيـًوطػػػرؽًانتػػػاجًالمحاصػػػيؿًغيػػػرًالتقميديػػػةً)ًمحاصػػػيؿًطبيػػػةً،ًمحاصػػػيؿًذاتًالسػػػتعماؿًالخػػػاصً،ًمحاصػػػيؿًمتنوعػػػةً(ًاىػػػـً
العوامػػؿًالمػػ ثرةًعمػػيًانتاجيػػةًوجػػودةًتمػػؾًالمحاصػػيؿً،ًمسػػتقبؿًىػػذهًالمحاصػػيؿًفػػيًالزراعػػةًالمصػػريةً،ًالقيمػػةًالقتصػػاديةًليػػذهً

لمنتجاتًتمؾًالمحاصيؿً،ًدراسةًالتركيػبًالنبػاتيًليػذهًالمحاصػيؿً،ًالتعػرؼًعمػيًالمػوادًًالمحاصيؿً،ًالصفاتًالفيزيقيةًوالكيمائية
1ًالفعالةًليذهًالمحاصيؿًوطرؽًتقديرىاً
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 تاج وجودة محاصٌل العلف والمراعًان 30430

ةًاعػ ؼًخضػراءًًاوًطرؽًانتاجًمحاصيؿًالعمؼًالنجيميةًوالبقوليةًوالنباتاتًالخريًالتيًتصم ًلتوذيةًالحيوافًالزراعيًفيًصوًر
1ًمحفوظةًاوًمراعيً،ًالمراعيًالطبيعيةً،ًطرؽًحفظًالع ؼًالخضراءً،ًجودةًمحاصيؿًالعمؼًوطرؽًقياسياً

 انتاج وتقنٌة جودة محاصٌل االلٌاف   30421

يسًالجػػودةًعمميػػاتًانتػػاجًمحاصػػيؿًالليػػاؼًوخاصػػةًالقطػػفً،ًالخػػواصًالطبيعيػػةًوالكيماويػػةًل ليػػاؼًالطبيعيػػةًوالصػػناعيةً،ًمقػػاي
ل ليػػاؼًالطبيعيػػةً،ًالتعػػرؼًعمػػيًالليػػاؼًالطبيعيػػةًالمختمفػػةً،ًتقػػديرًالجػػودةًل ليػػاؼًالطبيعيػػةًباسػػتعماؿًالجيػػزةً،ًفػػرزًالقطػػفً،ً

1ًطرؽًحمجًالقطفً،ًزياراتًميدانيةًلمعامؿًتقديرًجودةًالقطفً
 إنتاج وجودة المحاصٌل الصناعٌة الغذائٌة  30423

محاصػػػيؿًالسػػػكرًوالزيػػػتًالرئيسػػػيةًودراسػػػةًصػػػفاتًالجػػػودةًلتمػػػؾًالمحاصػػػيؿًومػػػديًتأثرىػػػاًبالعمميػػػاتًدراسػػػةًتفصػػػيميةًعمػػػيًإنتػػػاجً
الزراعيػػة،ًالتقػػديرًالمعممػػىًألىػػـًصػػفاتًالجػػودةًلمزيػػتًوالسػػكرًوتقػػديـًمناقشػػاتًعػػفًبعػػضًالمواضػػيعًالخاصػػةًبزيػػادةًإنتاجيػػةًىػػذهً

ًالمحاصيؿًوتأثيرًظروؼًاإلجيادًعميًاإلنتاجية.
 فى تربٌة المحاصٌل الحقلٌة الهامة موضوعات   30422

،ً،ًالقم ً،ًالذرةًالشػاميةً،ًالرزموضوعاتًفيًطرؽًالتربيةًواستنباطًاصناؼًجديدةًلممحاصيؿًاليامةًفيًمصرًوخاصةًالقطفً
1ًًمحاصيؿًالعمؼً،ًمناقشاتًوتقاريرًعفًبعضًموضوعاتًالدروسًالنظرية

 ل الحبوب واالعالف تربٌة وتحسٌن محاصٌ 30421

اتًتفصيميةًعميًطرؽًتربيةًوتحسيفًمحاصػيؿًالحبػوبًوالعػ ؼًبالمنػاطؽًالصػحراويةً،طػرؽًانتػاجًاصػناؼًجديػدةًمتفوقػةًدراس
فػػيًكميػػةًالمحصػػوؿًوجودتػػوًومقاومتػػوًل جيػػادًالبيئػػيًوالبيولػػوجي،ًانتػػاجًمحاصػػيؿًالزيػػتًالرئيسػػيةًودراسػػةًصػػفاتًالجػػودةًلتمػػؾً

المناطؽًالصحراويةً،ًطرؽًانتاجًمحاصيؿًالعمؼًالنجيميةًوالبقوليةًوالنباتػاتًالخػريًالمحاصيؿًومديًتأثرىاًبالعممياتًالزراعيةًب
1ًالتيًتصم ًلتوذيةًالحيوافًالزراعيًفيًصورةًاع ؼًخضراءًاوًمحفوظةًاوًمراعيً

 عالف للمناطق الجافة والصحراوٌةتربٌة وتحسٌن محاصٌل الحبوب واال 30424

محاصيؿًالحبوبًوالع ؼًبالمناطؽًالصحراويةً،ًطػرؽًانتػاجًاصػناؼًجديػدةًمتفوقػةًًدراساتًتفصيميةًعميًطرؽًتربيةًوتحسيف
ًفيًكميةًالمحصوؿًوجودتوًومقاومةًل جيادًالبيئيًوالبيولوجيً

 راعً المناطق الجافة والصحراوٌة ادارة م 30424

تيػاً،ًطػػرؽًاسػػتو ؿًالمراعػػيًوالمحافظػػةًانػواعًالمراعػػيً،ًالمراعػػيًالمصػػريةً،ًالمراعػيًالمختمفػػةًبالمنػػاطؽًالصػػحراويةًوطػػرؽًاداًر
1ًعميياً،ًطرؽًتحسيفًالمراعيً،ًتطبيقاتًعمميةًعميًالموضوعاتًالسابقةً،ًمعًزياراتًميدانيةًلممناطؽًالرعويةً

 فسٌولوجٌا االجهادات البٌئٌة  30424

تتاجيػػػةًالمحاصػػػيؿًالمخ تمفػػػةً،ًميكانيكيػػػاتًتحمػػػؿًالنػػػواعًانػػػواعًالجيػػػاداتًالبيئيػػػةًوطػػػرؽًقياسػػػياًوتػػػأثيرًذلػػػؾًعمػػػيًفسػػػيولوجياًوا 
ًالمختمفةًلبعضًىذهًالجياداتً،ًتدريباتًمعمميةًعميًالمواضيعًالخاصةًبالمقررً.

 بٌولوجٌا ومقاومة الحشائش فً المراعً والمناطق الصحراوٌة   30421

لمكافحةًالمتكاممةًلمحشائش،ًتمييزًتأثيرًالعوامؿًالبيئيةًوالمعم تًالزراعيةًعميًانتشارًونموًوتكاثرًالحشائشً،ًاساسياتًطرؽًا
بذورًونباتاتًالحشائشًالشائعةًًالنتشارًفيًالمراعيًوالراضيًالصحراويةًباستخداـًالمفاتي ًالنباتيةًوالتعرؼًعمػيًاطػوارًنموىػاً

ًً،ًعمؿًمجموعاتًنباتيةًمفًبذورًونباتاتًالحشائشًالمنتشرةً.
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 وراثةقسم ال( 21)
 

ً
  أساسٌات علم الوراثة 21313

ئطًاللماـًالط بًبأساسياتًالوراثةًالمندلية،ًدراسةًاللي تًالمتعددة،ًالتفاعؿًالجيني،ًالتكاثرًوالنقساـًالميتوزيًوالميػوزي،ًالخػرا
،ًبنػاءًالبػروتيف،ًالطفػراتًالوراثيػة،ًمقدمػةًفػيًوراثػةًالعشػائر،ًمقدمػةًفػيDNAًًالكروموسومية،ًالنواة،ًبناءًجزئً وبناءًالكروموسػـو

ًإلنساف،ًمبادئًالوراثةًالكمية،ًمقدمةًعفًالتخصصًالدقيؽًلميندسةًالوراثية،ًتطبيقاتًالتقنيةًالحيويةً)مقدمة(.وراثةًا
 بٌولوجٌا الخلٌة 21112

البنػػػاءًالعػػػاـًلمخميػػػة،ًالفػػػرؽًبػػػيفًالخميػػػةًالنباتيػػػةًوالحيوانيػػػة،ًبنػػػاءًووظيفػػػةًالوشػػػاءًالخمػػػوي،ًالتركيػػػبًالكيمػػػاويًلمخميػػػةً)البروتينػػػاتً
كمػادةDNAًًالنوويػة(،ًمحتػوىًالخميػةًمػفًالمػادةًالوراثيػةًفػيًالكائنػاتًالمختمفػة،ًنمػوذجًواطسػوفًوكريػؾًلتركيػبًجػزئًًواألحماض

،ًعضػػػياتًالخميػػػةً)الميتكونػػػدريا،ًالب سػػػتيدات،DNAًفػػػيًالخميػػػةًالحيػػػةًوفػػػيًأنبوبػػػةًالختبػػػار،ًتضػػػاعؼDNAًًوراثيػػػة،ًتضػػػاعؼً
...الا(،ًإنتاجًالطاقةًفي ًالخمية،ًالتمثيؿًالضوئيًفيًالخمية،ًالبناءًالدقيؽًلمنواةًوالكروموسومات.ًأجساـًجولجيًالميسزـو

 التكنٌك الوراثى 21111

الميكرسكوبات.ًمحاليؿًتثبيتًاألنسجة.ًالصبوات.ًتحضيرًالخ ياًالميتوزيةًوالميوزية.ًالييئةًالكروموسػومية.ًكروموسػوماتًالوػددً
ًة.ًعزؿًالمادةًالوراثية.ًالفصؿًالكيربى.المعابيةًفىًالدروسوفي .ًتحضيرًقطاعاتًفىًأنسج

 وراثة اإلنسان والمجتمع 21114

الوراثةًوالطبً)نظرةًعامة(،ًالييئةًالكروموسػومية،ًالوراثػةًالمندليػةًواألمػراضًالوراثيػةًفػيًاإلنسػاف،ًالوراثػةًالكيموحيويػةًواألمػراضً
ماتًالجسػػميةًواألمػػراض،ًشػػذوذاتًكروموسػػوماتًالجػػنس،ًالوراثيػػة،ًالوراثػػةًالجزيئيػػةًوأمػػراضًالييموجمػػوبيف،ًشػػذوذاتًالكروموسػػًو

،ًالوراثػػةًوالبيئػػة،ًالتػػ وائـًالوراثػػةًالكميػػةًواألمػػراضًالوراثيػػةًوالسػػتجابةًالمناعيػػة،ًالوراثػػةًوالسػػرطاف،ًالوراثػػةًوالعػػ جًالجينػػى،ًالػػت ـز
فًبيئتػػو،ًوراثػػةًالصػػػحةًوالمػػرض،ًوراثػػػةًاألخويػػةًوالصػػنوية،ًالصػػػفاتًالمظيريػػةًفػػيًالتػػػوائـ،ًالػػذكاءًفػػيًالتػػػوائـ،ًاإلنسػػافًكجػػزءًمػػػ

الصفاتًالكميةًفيًالنساف،ًاألمراضًالوراثية،ًالنتخابًالطبيعػى،ًالطفػراتًوالمواءمػة،ًالنتخػابًضػدًالطفػراتًالمنتخبػةًالضػارة،ً
تقدمػةًفػيًمجػاؿًالحمؿًالوراثىًفيًاإلنساف،ًتعددًالطرزًفيًالعشائرًاإلنسػانية،ًتقسػيـًاألجنػاس،ًالستشػارةًالوراثيػة،ًموضػوعاتًم

ًعمـًالوراثةًوالمجتمعً
 خلوٌةوراثة  21114

مقدمػػػةًعػػػفًعمػػػـًالوراثػػػةًالسػػػيتولوجية،ًالشػػػكؿًوالتركيػػػبًلمكروموسػػػوماتًالعاديػػػةًوكروموسػػػوماتًالوػػػددًالمعابيػػػة،ًسػػػموؾًالكيازمػػػاتً
ً قتياًبالتطور.ونظرياتًالعبور،ًالشذوذاتًالكروموسوميةًالعدديةًوالتركيبية،ًالسماتًالسيتولوجيةًوالوراثيةًوع

 التقنٌة الحٌوٌة وتطبٌقاتها فً مجال الوراثة  21114 

يختصًالمقررًبتوفيرًالمعموماتًاألساسيةًعفًكمونةًالجيناتًوكمونػةًالكائنػاتًالحيػةًنباتيػةًوحيوانيػةًوطػرؽًدراسػةًالتعبيػرًالجينػىً
لبروتيناتًالنباتيةًالحيوانيةًخاصػةًالدوائيػةًواألمصػاؿًلمكائناتًالمكمونة،ًويتطرؽًالمقررًالىًتطبيقاتًفيًىذاًالمجاؿًمثؿًتحويرًا

ًلع جًاألمراضًاإلنسانيةًوكذلؾًأنتاجًالمحاصيؿًالميندسةًوراثياًعاليةًالجودة.
 الوراثة الكمٌة  21111

متوسػطًالعشػيرة،ًالفرؽًبيفًالصفاتًالكميةًوالداجنيةًوالفرؽًبيفًالطبيعةًالوراثيةًلكػ ًمنيمػا،ًاخت فػاتًالمسػتمرةًلمصػفاتًالكميػة،ً
يػػرًمتوسػػطًالتػػأثير،ًالقيمػػةًالتوريثيػػة،ًانحػػراؼًالسػػيادة،ًالتبػػايفًالػػوراثى،ًالقياسػػاتًالمتعػػددة،ًالتشػػابوًبػػيفًاألفػػراد،ًالتويػػرًالبيئػػى،ًالتو
ىًالػػػوراثى،ًكفػػػاءةًالشػػػكؿًالمظيػػػرى،ًالمكػػػافئًالػػػوراثى،ًالنتخػػػاب،ًأنػػػواعًالنتخػػػاب،ًالسػػػتجابةًل نتخػػػاب،ًالعوامػػػؿًالتػػػيًتػػػ ثرًعمػػػ

ًالستجابةًل نتخابًواستخداماتًىذهًالمعموماتًفيًالتربيةًلممحاصيؿ.
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 زراعة الخالٌا واألنسجة النباتٌة   21111

أساسياتًزراعةًالخ ياًواألنسجةًالنباتية،ًتحضػيرًالبيئػاتًوتعقيميػا،ًتحضػيرًاألنسػجةًالنباتيػةًالمختمفػة،ًالتكػاثرًالػدقيؽًلمنباتػات،ً
ًالبذورًالصناعية،ًالخت فاتًالخضريةًفيًمزارعًاألنسجةًوالتعرؼًعمييا.مزارعًالبروتوب ست،ًتقنيةً

 الوراثة والتمثٌل الغذائى   21131

إلمػػاـًالطػػ بًبأساسػػياتًالوراثػػةًوع قتيػػاًبالتمثيػػؿًالوػػذائى،ًييػػتـًىػػذاًالمقػػررًبػػالتعريؼًبشػػبكاتًالتمثيػػؿًالوػػذائى،ًالػػتحكـًالجينػػىً
،ًالتحػويرًالػوراثىًلمسػاراتًالرجعى،ًالبيولوجياًالجزيئيةًلششارا تًالحيوية،ًاألشاراتًوالتشكيؿًالحيػوى،ًقواعػدًمعمومػاتًالميتػايوليـز

. ًالميتايوليـز
 األصول الوراثٌة والطفرات 21134

مقدمػػةًلػػ راءًالمختمفػػةًفػػيًاألصػػوؿًالوراثيػػةًومقارنػػةًبػػيفًالوراثػػةًالمندليػػةًووراثػػةًالصػػفاتًالمسػػتمرة،ًالنمػػوذجًالكيموحيػػوىًلمجػػيف،ً
عقيدةًاألساسيةًلموراثةًوتحوراتيا،ًنظرياتًمنشػأًالجػيف،ًوسػائؿًجمػعًالعينػات،ًطػرؽًتقػديرًالخت فػاتًالوراثيػة،ًالتحميػؿًالػوراثي،ًال

ر،ًالمعموماتيةًوقواعدًالمعمومات،ًالواسماتًالجزيئيػةًوتقػديرًالخت فػاتًالوراثيػة،ًالقرابػةًالوراثيػةًوالقرابػةًالجورافيػة،ًأمػراضًالعشػائ
والحفػػاظًعمػػىًاألصػػوؿ،ًًالمقػػررًبدراسػػةًأنػػواعًالطفػػرات،ًتػػأثيرًالطفػػراتًعمػػىًالمػػادةًالوراثيػػة،ًالخصػػائصًالعامػػةًلمطفػػرات،ًالوراثػػةً

الطفراتًالتمقائيػة،ًالطفػراتًالمسػتحدثة،ًالطفػراتًالجسػمية،ًالطفػراتًالتػيًتحػدثًفػيًالنسػيجًالتناسػمي،ًالطفػراتًالوذائيػة،ًالطفػراتً
ًالطفراتًواستخداماتياًفيًتحسيفًالنباتات.ًالمميتة،ًالطفراتًالكيميائية،

 إحصاء بٌولوجً  21123

ًالخطػػىً طػػرؽًتمثيػػؿًالبيانػػات،ًمقػػاييسًالنزعػػةًالمركزيػػة،ًمقػػاييسًالتشػػتت،ًالحتمػػالت،ًتوزيػػعًبواسػػوف،ًاختبػػاراتًالمعنويػػة،ًالػػت ـز
ًتًتحميؿًالتبايفًواختباراتًأخرى.ًًوالرتدادًالخطى،ًاختباراتًالمطابقةًوالجداوؿًالمصاحبة،ًاختبارًمربعًكاى،ًدراسا

 عشائر  الوراثة  21122

ةًمقدمة،ًالعشيرةًالمندلية،ًتكرارًالتراكيػبًالوراثيػة،ًالتكػرارًالجينػى،ًقػانوفًىػاردىًفػاينبرج،ًالتػزافًفػيًالعشػائر،ًالخت فػاتًالوراثيػ
ى،ًتعػددًالطػرزًالوراثيػة،ًموضػوعاتًأخػرىًمختػػارةًومصػادرىا،ًمليػةًالتكػرارًالجينػى،ًالطفػرات،ًاليجػرة،ًالنتخػاب،ًالنحػػراؼًالػوراث

ًفيًمجاؿًوراثةًالعشائرًواستخداماتًىذهًالمعموماتًفيًالتحسيفًالوراثيًلمكائنات.
 الوراثة الجزٌئٌة  21414

النػووىًًالماـًالط بًبأساسياتًالوراثةًالجزيئيةًتركيبياًالكميائىًوتضاعؼًًالمادةًالوراثية،ًعمميةًنساًالجيناتًوتجييزًالحػامض
الرسوؿ،ًعمميةًالنساًبالتفصػيؿ.ًعمميػةًالترجمػةًبالتفصػيؿ،ًالشػفرةًالوراثيػة،ًبنػاءًالبػروتيف.ًالطفػراتًالوراثيػة.ًكيفيػةًتكػويفًتراكيػبً
ىًوراثيةًجديدةًوأص حًالتراكيبًالوراثيةًالجديدة.ًالتعبيرًالجينىًفيًالكائنػاتًوحيػدةًالخميػةًوالكائنػاتًالراقيػة،ًتنظػيـًالتعبيػرًالجينػ

ًفيًالكائناتًالدقيقةًوالراقية.
   تنظٌم التعبٌر الجٌنى 21414

تنظػػيـًالتعبيػػرًً–تنظػػيـًالتعبيػػرًالجينػػىًفػػىًالبكتيريػػاًونظريػػةًالوبػػروفًأمثمػػةًعمػػىًذلػػؾًمثػػؿًاوبػػروفًال كتػػوزًواوبػػروفًالتربتوفػػافً
توىًالنسػػاًومػػاًبعػػدًالنسػػاًوعنػػدًمسػػتوىًالجينػػىًفػػىًالكائنػػاتًحقيقيػػةًالنػػواةًوأمثمػػةًلػػبعضًالليػػاتًالمسػػتخدمةًفػػىًذلػػؾًعنػػدًمسػػ

ًالترجمةًوماًبعدًالترجمة.
 السمٌة الوراثٌة  21410

ً تقييـًاألثرًالضارًعمىًالمادةًالوراثية،ًأثرًوًنتيجةًوجودًمموثاتًالبيئةًمػفًمعػادفًثقيمػة،ًمضػيفاتًأغذيػة،ًأدويػة،ًعقػاقير،ًسػمـو
وكالػةًحمايػةًالبيئػةًاألمريكيػةًاعتبػاراًمػفًالخميػرةًوحتػىًاإلنسػافًثػـًًفطرية،ًمبيدات.ًتوظيؼًمجموعةًمفًالختباراتًالمعتمدةًمػف

ًوضعًإرشاداتًالحماية.ً
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 البٌولوجٌا الجزٌئٌة  21431

،ًمعادلػػةًاألسػػاس،ًعمميػػةDNAًىػػوًالمػػادةًالوراثيػػة،ًبنػػاءًوتضػػاعؼDNAًًالوظػػائؼًالبيولوجيػػةًوالع قػػاتًبػػيفًمكونػػاتًالخميػػة،ً
ًالمركب.DNAًلمطفرات،ًتنظيـًالتعبيرًالجينيًفيًالبكتيرياًوفيًحقيقيةًالنواه،ًالنسا،ًالترجمة،ًاألساسًالجزيئيً

 المعلوماتٌة الحٌوٌة وتحلٌل الجٌنوم   21432

،ًطػرؽً تعريؼًالمعموماتيةًالحيويةًبمعناىاًالواسع،ًتحميؿًتتابعاتًالنيكمونيد،ًأساسياتًالحتمالتًالوراثيةًوتطبيقاتيػاًعمػىًالجينػـو
وتحميؿًالجينوميات،ًاسػتخداـًبػرامجًالحاسػبًاللػىًفػيDNAًًًثيةًالجديدة،ًاستخداماتًالحاسبًاللىًفيًتحميؿًالػًالتوليفاتًالورا

DNAًًتحميػػؿًرقػػائؽًالػػػً تحميػػؿًشػػجراتًالقرابػػةًباسػػتخداـًطػػرؽًالمعموماتيػػةًالحيويػػة،ًدراسػػةًالرتبػػاطًبػػيفًالجينػػاتًوتتابعػػاتًحػػـز
والبروتينػػاتًوتحميميػػاًبػػالكمبيوتر،ًأمػػاكفًإنزيمػػاتًالتحديػػد،ًعمػػؿًخريطػػةDNAًًتتػػابعًًالبػػروتيفًوكػػذلؾًتحميػػؿًنتػػائجًالنسػػاًالجػػيف،

جينومية،ًع قػةًالجينػاتًبالصػفاتًوالتنبػ ًببنػاءًالبروتينػات،ًًالحفػاظًعمػىًمػواردًقاعػدةًبيانػاتًعريضػةًلمجينومػاتًوطػرؽًالبحػثً
ًعنياًمقارنةًالتتابعات.

 الوراثة المناعٌة  21431

ةًالميكروبيػػػة،ًاألسػػػاسًالخمػػػويًلممناعػػػةًالتأقمميػػػةًواألصػػػيمة،ًالعػػػدوىًالميكروبيػػػةًومقاومػػػةًالعائػػػؿ،ًأقسػػػاـًوبنػػػاءًمقدمػػػةًلعمػػػـًالمناعػػػ
وع قتيمػا،ًالػذاكرةًالمناعيػة،ًبروتينػاتًالمناعػةBًًًوخ يػاTًًوخصائصًاألجساـًالمضادةًالمختمفػةًوتكوينيػا،ًدورًكػؿًمػفًخ يػاً

اـًالمضػػادةًالمختمفػػة،ًًتفاعػػؿًانتجػػيف،ًجسػػـًمضػػاد،ًالخ يػػاًالعائمػػةًالطبيعيػػةًوالعػػدوىًفػػيًالػػدـ،ًردًالفعػػؿًالمنػػاعيًوتخميػػؽًاألجسػػ
 الفيروسية،ًجيناتًأجساـًالمناعة.

 وراثة الكائنات الدقٌقة  21434

رى،ًالقتػرافًالمادةًالوراثيةًفيًالبكترياًمفًحيثًتركيبياًوتضاعفيا،ًملياتًتوارثًالمادةًالوراثيػةًفػيًالبكتريػا،ًالتحػوؿًالػوراثىًالبكتيػ
البكتيرى،ًالستقطابًفػيًالبكتريػا،ًالب زميػداتًالبكتريػة،ًتنظػيـًالتعبيػرًالجينػىًفػيًالبكتريػا،ًالطفػراتًفػيًالبكتريػا،ًتػوارثًالصػفاتً

يػةًفيًالفيروسات،ًأنواعًالفيروسات،ًالتطبيقاتًالوراثيةًلمبكترياًفيًمجاؿًاليندسةًالوراثية،ًشػرحًامكانيػةًعمػؿًتراكيػبًوتواليػؼًوراث
ًجديدةًفيًالكائناتًالدقيقة،ًاألىميةًالبيولوجيةًليذهًالكائنات،ًمجالتًالتقنيةًالحيوية.

 الجٌنومكس  21434

إلماـًالط بًبأساسياتًالجينومكسً)مدخؿ(،ًالخرائطًالجينومية،ًعمؿًالخػرائطًببصػمةًأنزيمػاتًالقصػر،ًطريقػةًدمػجًالخ يػاًبعػدً
سنتيةًعمىًالمستوىًالخموي،ًالمكتبػاتًالجينوميػة،ًتحديػدًعػددًالكمونػاتًالمطموبػة،ًأدواتًاإلشعاع،ًطريقةًاستعماؿًالمجساتًالفموًر
ًالكمونة،ًترتيبًالمكتبات،ًفؾًالتتابعات.

 المكتبة الجٌنومٌة والحفاظ على األصول الوراثٌة 21431

الخطػػػرًباسػػػتخداـًالطػػػرؽًالكيمائيػػػةًًالمصػػػادرًالوراثيػػػةًوالتنػػػوعًالػػػوراثيًفػػػيًالسػػػ لتًالنباتيػػػةًوالحيوانيػػػة،ًتقػػػديرًلمسػػػ لتًتحػػػت
ًوالجزيئية،ًالحفاظًعمىًالس لتًبالطرؽًالجزيئيةًوعمؿًمكتباتًجينية.

  دراسات وراثٌة حدٌثة 21431

ًمواضيعًبحثيةًوراثيةًحديثةًتدرسًكحمقاتًمناقشةًلمطمبو.
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 لمقررات العامةا
 متطلبات جامعة أو كلٌة أو مجاالت

 
 

 حقوق اإلنسان 11311

حقوؽًاإلنسافًفىًالمعاىداتًوالمواثيؽًالدولية،ًتارياًدراسةحقوؽًاإلنسافً)ًالقػانوفًاإلنجميػزى،ًالقػانوفًالفرنسػى،ًالدسػتورًًتعريؼ
تصػػػنيؼًحقػػػوؽًاإلنسػػػاف،ًحقػػػوؽًاإلنسػػػافًفػػػىًالشػػػرائعًالسػػػماوية،ًميثػػػاؽًاألمػػػـًالمتحػػػدةًوالمنظمػػػاتًالدوليػػػةًاألمريكػػػىًوتعدي تػػػة،ً

ًتطبيقاتًفىًمجاؿًالدراسة.مكافحةًالفساد،ًًواإلقميمية،ً
 لغة إنجلٌزٌة )عام( 11331

 مقدمة فى الحاسب االلى 11221

 ) فى مجال ................( تخصصى -تدرٌب مٌدانى 11100

باإلضافةًإلىًالقيػاـًبػرج تًًدراستةًمجاؿالحقميةًوجمعًالبياناتًالخاصةًبيتناوؿًىذاًالمقررًتدريبًالط بًعمميًاًعمىًالعممياتً
ًةًإلىًالم سساتًوالمنشأتًوالجياتًوالمزارعًوالم سساتًالتعميميةًوالبحثيةًذاتًالصمةًبطبيعةًالدراسةً.عممي

 تصمٌم وتخطٌط مشروع التخرج 11411

ومنػػاىجًالبحػػثًالعممػػىًوطرقػػو.ًيػػتـًتقسػػيـًالطػػ بًإلػػىًًهماىيتػػةًوخصائصػػةًومراحػػؿًإعػػدادهًومصػػادًرً-مقدمػػةًعػػفًالبحػػثًالعممػػى
يتـًإختيارًمنسؽًلكؿًمجموعةًويػتـًإعػدادًمقتػرحًلممشػروعً)ًسػواءًحػؿًمشػكمةًوبالتنسيؽًمعًالمشرؼًًراد(ًأف0-6مجموعاتًمفً)

ًيتـًعرضًومناقشةًمقترحًالمشروعًنيايةًالفصؿًالدراسىًاألوؿً)فصؿًالخريؼ(.تنفيذًمشروعًصوير(ًً–فكرةًجديدةًًذتنفيً–
 مشروع التخرج 11413

ًالمشػػرؼًبمتابعػػةًالمشػػروعًطػػواؿ61011ًلتنفيػػذًالمشػػروعًالمقتػػرحًضػػمفًمقػػررً)ًيتفػػرغًالطػػ بًيومػػًاًعمػػىًاألقػػؿًأسػػبوعياًً (ًويقػػـو
ًالط بًبتقديـًتقريرًعفًالمشروعًنيايةًالفصؿًالدراسىًالثانىً)فصؿًالربيع(.كماًالفصؿًالدراسى،ً ًيقـو

 )كتابة علمٌة(لغة إنجلٌزٌة  11431

ًالمفاىيـًالمرتبطةًبمجاؿًالدراسة
 ًاإلبداع الفن  11433

ييدؼًالمقررًإلػيًتنميػةًأسػاليبًالتفكيػرًالبػداعيًمػفًحيػثًاسػتحداثًالطػرؽًلتنميػةًالط قػةًوالتفػردًلػديًالطالػبًمػفًخػ ؿًتعمػـً
الفنوفًالمرئيةًوجمالياتًالشكؿًونظرياتًالمػوفًوالفنػوفًالمسػموعةًمػفًحيػثًتػذوؽًالموسػيقيًوالرتقػاءًبمسػتويًاألحسػاسًواإلدراؾً

اـًلممجتمػػعًورفػػعًكفػػاءةًالميػػاراتًالذاتيػػةًوالمكانػػاتًالبشػػريةًلػػديًالخػػريجًلمواكبػػةًكػػؿًمػػاًىػػوًجديػػدًالسػػمعيًلمنيػػوضًبالػػذوؽًالعػػ
 لممستحدثاتًالعصريةًلستيفاءًاحتياجاتًسوؽًالعمؿًفيًظؿًعصرًالعولمةًوميراتًالقرفًالحاديًوالعشريف.ًً

 الثقافة الرٌاضٌة  11432

يـًعامةًعفًاألىميةًالتربويةًلمرياضةًوالتربيػةًالبدنيػةًكمػاًينػاقشًالمقػررًدورًييدؼًىذاًالمقررًإليًإكسابًط بًالجامعاتًمفاى
الرياضػػةًفػػيًالتنميػػةًالصػػحيةًوالبدنيػػةًلمشػػبابًوالشػػاباتًوصػػوًلًإلػػيًدورًالرياضػػةًفػػيًتنميػػةًاإلنتمػػاءًلممجتمػػعًالمصػػريًويػػدرسً

يػػػػةًوقواعػػػدىاًالعامػػػػةًكمػػػاًييػػػػتـًالمقػػػررًبػػػػدورًالرياضػػػػةًالطالػػػبًاألنػػػػواعًالمختمفػػػةًلممسػػػػابقاتًالرياصػػػيةًالمحميػػػػةًوالدوليػػػةًواألوليمب
ًواألقتصادًوالسياحةًالرياضيةًفيًتنميةًالمجتمع.
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 السٌاحة والمجتمع  11431

يسػػتيدؼًىػػذاًالمقػػررًإبػػرازًكيفيػػةًتػػداخؿًالنشػػاطًالسػػياحيًوصػػناعةًالسػػياحةًبكافػػةًقطاعاتيػػاًفػػيًإطػػارًالمجتمػػعًالمضػػيؼ،ًحيػػثً
مثؿًتعريؼًالسياحةًمفًوجيةًنظرًعمماءًاإلجتماعًوعمماءًالنثربيولوجيػاًودراسػةًالسػياحةًوكػذلؾًًيتناوؿًبعضًالمفاىيـًالساسية

الدراساتًالجتماعيةًلمسياحة.ًكماًيتضمفًالمقررًطبيعةًوحدودًوخصػائصًالع قػاتًاإلجتماعيػةًوالر يػةًالمتبادلػةًبػيفًالسػائحيفً
حداثًالتويرًالجتمػاعيًوالثقػافيًومظػاىرًىػذاًالتويػرًبػالمجتمعًالمضػيؼًوالسكافًالمحمييف.ًىذاًباإلضافةًإليًدورًالسياحةًفيًإ

ًمعًاإلشارةًألىـًالتجاربًالعالميةًفيًىذاًالصدد.
ويتنػػاوؿًىػػذاًالمقػػررًع قػػةًالفنػػادؽًبالبيئػػةًودورىػػاًفػػيًالحفػػاظًعمييػػاًمػػفًخػػ ؿًمػػاًيسػػمىًبالفنػػادؽًالخضػػراءًمػػعًدراسػػةًالممارسػػةً

ؽًوالتحدياتًالتيًتواجيياًعميًالمسػتوىًالػدوليًوالمسػتوىًالمحمػيًتطبيقػًاًعمػيًمصػر،ًكمػاًيتنػاوؿًالخاصةًبيذهًالنوعيةًمفًالفناد
ًأيضًاًدراسةًالفنادؽًاإليكولوجيةًوع قتياًبالبيئةًوتنميةًالمجتمع.

ادًالسػياحيًومػاًكماًيتناوؿًأيضًاًدورًالمرشدًالسياحيًمفًخ ؿًالتعرؼًعميًطبيعةًالمياـًالمتكاممةًالتيًي ديياًفيًمجػاؿًاإلرشػ
ًلياًمفًمثارًإيجابيةًفيًكسبًثقةًالزائرًسواءًمفًالمواطنيفًأوًاألجانبًوزيادةًالوعيًالسياحي.ً

 اإلسعافات األولٌة  11434 

ىػػذاًالمقػػررًيعطػػيًفكػػرةًعامػػةًعػػفًأساسػػياتًاألسػػعافاتًاألوليػػةًحيػػثًيػػتمكفًالمشػػاركيفًفػػيًىػػذاًالمقػػررًمػػفًأكتسػػابًالميػػاراتً
مػػعًالمواقػػؼًالطارئػػةًبيػػدؼًالبقػػاءًعمػػيًالحيػػاهًوالحػػدًمػػفًحػػدوثًمضػػاعفاتًمسػػتقبميةًأوًأيػػاًمػػفًتبعاتيػػاًحتػػيًالمطموبػػةًلمتعامػػؿً

ًوصوؿًاإلغاثةًالطبية.
 التفكٌر النقدى  11434

ًوالقػػدراتً،ًوالسػػتدلؿً،ًوالسػػتنباطً،ًوالتركيػػبًكالتحميػػؿ:ًًمياراتػػوًوتنميػػةًالتفكيػػرًعمميػػاتًأىميػػةًتبيػػافًإلػػىًالمقػػررًىػػذاًييػػدؼ
ًالتفكيػرًمعنػىً:ًالتاليػةًالموضػوعاتًعمػىًالمقػررًىػذاًويشتمؿًالواعىًالفيـًعمىًوالقدرةً،ًوالتمحيصًالنقدًعمىًكالقدرة:ًًالمعرفية
ًالناقػدًالتفكيػرًبػيفًالعممى،ًالع قػةًوالتفكيرًالناقدً،ًالتفكيرًالفمسفىًالفكرًتارياًفىًالناقدًواص حا ،ًالتفكيرًلوةً :ًًالنقدىًأوًالناقد
ًالناقد.ًالتفكيرًفاعميةًتدعيـًفىًوأثرىاًوالتصالتًالمعموماتًالستدلؿ،ًثورةًعمىًوالقدرةًالمنطؽًيفوب
 االنسان والبٌئة  11434

يتناوؿًالمقررًالموضوعاتًالبيئيةًومفيومياًوع قتياًباألنسافًوالنظـًالبيئيةًثػـًينػاقشًالتمػوثًالبيئػيً)ًتمػوثًاليػواء،ًتمػوثًالمػاء،ً
(ًكمػػػاًيػػدرسًالطالػػػبًأنػػواعًالنفايػػاتًوتأثيرىػػػاًعمػػيًالبيئػػػةًوييػػتـًالمقػػررًبػػػالظواىرًالبيئيػػةً)ظػػػاىرةًاألحتبػػاسًالحػػػراريًتمػػوثًالتربػػة

ًوتعريفياًوأسبابياً،ًالتصحرً،ًتأكؿًطبقةًاألوزوفً،ًاألمطارًالحمضيةًإليًجانبًاألقتصادًوالبيئةًوالتشريعاتًالبيئية.
 الصحة االنجابٌة للجنسٌن  11431

اًالمقررًإليًمساعدةًالطالب/الطالبةًعميًفيـًالصحةًالجنسيةًوالحقوؽًاإلنجابيةًوع قتيمػاًبتنميػةًاألسػرةًوالمجتمػعًمػعًييدؼًىذ
التركيزًعميًأىميةًصحةًالمرأةًودورىاًفيًالمجتمعًكماًيدرسًالطالب/ًالطالبةًأساليبًتنظيـًاألسرةًوالوسائؿًالمتبعةًوالوقايةًمفً

ًؿًالممارساتًالجنسيةًالخاطئة.األمراضًالتيًتنتقؿًمفًخ 
 أساسٌات انتاج البساتٌن 13213

القيمػػةًالقتصػػاديةًلممحاصػػيؿًالبسػػتانية،ًالعوامػػؿًالبيئيػػةًالمػػ ثرةًعمػػىًنموىػػا،ًالعمميػػاتًالزراعيػػة،ًالتكػػاثر،ًدورًاليرمونػػات،ًتربيػػةً
ًرًونباتاتًالزينةًوتنسيؽًالحدائؽ.وتحسيفًالمحاصيؿًالبستانية،ًالزراعةًالمحمسةًوالعضوية،ًالتنسيؽًالداخمىًبالزىًو

 التقنٌة الحٌوٌة فى مجال اإلنتاج النباتى 13413

المبػادئًوالتقنيػاتًالمسػتخدمةًفػىًدراسػةًالتعبيػرًالجينػيًً-مقدمةًالمقرر،ًالكيمياءًالحيويةًلشحماضًالنوويػةًوالمعموماتيػةًالحيويػةً
نتػاجًنباتػً-لمجيناتًذاتًالقيمػةًالقتصػاديةً اسػتخداـًالتقنيػةًالحيويػةًفػىًانتػاجًنباتػاتًًمقاومػةًً-اتًمحسػنةًوراثيػاًنقػؿًالجينػاتًوا 

اسػػتخداـًالتقنيػػةًالحيويػػةًفػػىًإنتػػاجًنباتػػاتًًً-اسػػتخداـًالتقنيػػةًالحيويػػةًفػػىًإنتػػاجًنباتػػاتًًمقاومػػةًلتجيػػادًالبيئػػيً-لتجيػػادًالحيػػوىً
ًذاتًثمارًأفضؿًفىًقدرتياًالتخزينية.
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 اإلنتاج النباتى تطبٌقات تكنولوجٌا النانو فى 13412

تطبيقػػػاتًالنػػػانوتكنولوجىًفػػػىًًالعمميػػػاتًالزراعيػػػةًالمختمفػػػةًلزيػػػادةًالكفػػػاءةًًً-مقدمػػػةًعػػػفًالنػػػانوتكنولوجىًولمحػػػةًتاريخيػػػةًعنػػػوًً
بعػػػضًتطبيقػػػاتًًً-اإلنتاجيػػةًوالجػػػودةًوالتعبئػػةًوالتػػػداوؿ:ًاألسػػمدةً:ًًمميػػػزاتًاألسػػػمدةًالنانومتريػػةًوتأثيرىػػػاًعمػػىًالنمػػػوًواإلنتاجيػػةً

المبيػداتً:ًمميػزاتًالمبيػداتًالنانومتريػةًودورىػاًفػىًتقميػؿًً-رفػعًكفػاءةًاسػتخداـًاألسػمدةًً-داـًالصػورًالنانومتريػةًلشسػمدةًًاستخ
حمايػػػةًالنبػػػات:ًًدورًالمػػػوادًالنانومتريػػػةًفػػػىًتشػػػخيصًمسػػػبباتًًً-التمػػػوثًالبيئػػػىً،ًبعػػػضًتطبيقػػػاتًالصػػػورًالنانومتريػػػةًلممبيػػػداتً

النانومتريػػةًفػػىًتقميػػؿًالمتبقيػػاتًالسػػامةًلممبيػػداتًفػػىًمنتجػػاتًالنباتيػػةً،ًدورًالمػػوادًالنانومتريػػةًفػػىًًاألمػػراضًوالفػػاتً،ًدورًالمػػواد
تطبيقػػاتًالنػػانوتكنولوجىًفػػىًالزراعػػةًالمنضػػبطةًودورىػػاًفػػىًتحسػػيفًالمحصػػوؿًبػػدوفًإضػػرارًًً-تحسػػيفًالجيػػازًالػػدفاعىًلمنبػػاتً

ًاستخداـًالموادًالنانومتريةًفىًمجاؿًتكنولوجياًماًبعدًالحصاد.ً-ذوردورًالموادًالنانومتريةًفىًإنباتًالبًً-التربةًوالماءً
 نظم اعتماد الجودة للمحاصٌل الزراعٌة  13411

ًالجودةًلممحاصيؿًالبستانيةًً ًً-أىميةًتطبيؽًنظـًاعتمادًالجودةًفىًتطويرًإنتاجًوصناعةًالمحاصيؿًالبستانيةًفػىًمصػرً–مفيـو
بػرامجًمراقبػةًالمنػتجًمػفًالزراعػةًوًحتػىًً-بػرامجًمراقبػةًجػودةًالشػت تًً-اقبةًجػودةًالبػذورًبرامجًمًرً-معاييرًالجودةًفىًالسوؽً

المنظمػاتًالدوليػةًل عتمػادًوالجػودةًلممنتجػاتًالبسػتانيةًوًأىػـًً–الحصادً)أىـًقياساتًالجمعًوالتعبئةًلمراقبةًجودةًثمارًالفاكيػة(ً
أىميػػػةًتطبيػػػؽًنظػػػـًاعتمػػػادًالجػػػودةًفػػػىًتطػػػويرًإنتػػػاجًوصػػػناعةًً-يةًشػػػياداتًالعتمػػػادًوالجػػػودةًالتػػػىًتعطػػػىًلممحاصػػػيؿًالبسػػػتان

ًأمثمةًعمىًبعضًنظـًاعتمادًالجودة:ً-المحاصيؿًالبستانيةًفىًمصر
Good Agricultural Practices (GAP)ً-ًISO 22000ً-ًHazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP 

 جنىأساسٌات االنتاج الحٌوانى والسمكى والدا  12213

وضػػعًالحيوانػػاتًفػػىًالمممكػػةًالحيوانيػػة،ًسػػ لتًالماشػػيةًواألغنػػاـًوالمػػاعز،ًأسػػسًإنشػػاءًمػػزارعًاإلنتػػاجًالحيػػواني،ًإسػػطبؿًالحميػػبً
وماكيناتو،ًإدارةًمزارعًاأللبافًوالتسػميف،ًنظػـًتنشػئةًالعجػوؿًوالعجػ ت،ًرعايػةًالط ئػؽًوالرعايػةًالتناسػميةًلمقطيػع،ًالعوامػؿًالمػ ثرةً

الحيوانػػاتًالمزرعيػة،ًتقسػػيـًاألسػماؾ،ًأنػواعًالمػػزارعًالسػمكية،ًالسػػتخداماتًالمختمفػةًلمنتجػاتًمػػزارعًالػدواجف،ًأنػػواعًًعمػىًإنتاجيػة
مزارعًالدواجف،ًتصميـًمزارعًالدواجف،ًأنواعًواشتراطاتًمساكفًالدواجف،ًالعوامػؿًالبيئيػةًالمػ ثرةًعمػىًإنتػاجًالػدواجفًطػرؽًالتربيػةً

نتاجًالبيض،ًمباد ًئًتوذيةًالدواجف،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.التكاثرًوا 
 أسس اإلحصاء  12113

اإلحصاءًووظائفوًوالطريقػةًالعمميػة،ًالعشػيرةًوالعينػاتًوأقسػاميا،ًعػرضًوتمخػيصًالبيانػات،ًالمقػاييسًالوصػفية،ًالتوزيػعًالطبيعػي،ً
اطً،ًتحميػػؿًالتبػػايفًالمشػػترؾ،ًأنػػواعًالتجػػاربًتحميػػؿًالتبػػايف،ًالفػػروضًوالمػػودي تًالحصػػائيةًواختبػػاراتًالمعنويػػة،ًالرتػػداد،ًالرتبػػ

ًالحيوانيةًوالداجنةًوأساسياتًوخطواتًتصميميا،ًتطبيقاتًعمىًالتجاربًالعشوائيةًالبسيطةًوالكاممة،ًتماريفًوتطبيقاتًعممية.ً
 التقنٌة الحٌوٌة وتطبٌقاتها فى مجال اإلنتاج الحٌوانً والداجنى     12413

ًالتقنيةًالحيوية،ًاستخ داميا،ًالتقنيةًالحيويةًوبرامجًتربيةًالحيواف،ًالتحسيفًالمتوقعًفيًمجاؿًاإلنتاجًالحيوانيًبتطبيؽًالتقنيةًمفيـو
الحيويػػةًفػػيًمجػػاؿًاإلنتػػاجًالحيػػوانيًوالػػداجني،ًمصػػرًوالتقنيػػةًالحيويػػة،ًكروموسػػوماتًالػػدواجف،ًالخريطػػةًالكروموسػػوميةًلمػػدجاج،ً

 اثيةًفيًالدواجف،ًتدريباتًوتطبيقاتًعممية.المجاميعًالرتباطية،ًتطبيقاتًاليندسةًالوًر
 علم االحٌاء الدقٌقة الزراعٌة  11212

ً–الع قػػةًبػػيفًالحيػػاءًالدقيقػػةًوًالنباتػػاتًً–الطػػرؽًالحديثػػةًلمتعػػرؼًعمػػىًالميكروبػػاتًً–اسػػسًالتقسػػيـًً–المجػػاميعًالميكروبيػػةًًًً
ًمفًالتربةًبالطرؽًالحيويةً.ًإزالةًالتموثًً–تحمؿًالموادًالعضويةًوًانط ؽًالعناصرًالوذائيةً
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 مبادىء الكٌمٌاء الحٌوٌة الزراعٌة   11211

كيميػػػاءًالمكونػػػاتًالحيويػػػةًالرئيسػػػيةً،ًالكربوىيػػػدراتًوالبروتينػػػاتًوالػػػدىوفً،ًأقسػػػاـًالنزيمػػػاتً،ًالتفػػػاع تًاألنزيميػػػةً،ًاألحمػػػاضً
ً)ًالنوويػػةًوالفيتامينػػاتًواليرومونػػاتًًعمميػػاتًاليػػدـًوالبنػػاءًوالتػػنفسًوالتم ثيػػؿًالضػػوئىًفػػىًالنباتػػاتًالخضػػراءًوعمميػػاتًالميتػػابوليـز

ًاليدـًوالبناء(ًتركيبًووظائؼًالخميةًالنباتيةً،ًمكوناتًالنباتًالرئيسيةًوالثانويػةً،ًعمميػاتًاليػدـًوالبنػاءًوالتػنفسًوالتمثيػؿًالضػوئى
ً.فىًالنباتاتًالخضراءً،ًمزارعًاألنسجةًوالتحكـًفيياًبوسائؿًالبيولوجياًالجزيئيةً

 سالمة األغذٌة واأللبان .   11143

ً–الممرضاتًالتىًمنشأىاًاألغذيةًواللبافًً–األمراضًالتىًمنشاىاًاألغذيةًواأللبافًً–نظرةًعامةًعمىًس مةًاألغذيةًواأللبافً
تًالبكتيريةًالفيروساً-األخطارًالفيزيائيةً(ً–األخطارًالكيميائيةًً–أنواعًمخاطرًاألغذيةًواأللبافً)ًاألخطارًالبيولوجيةً

ًفىًاألغذيةًواأللبافًً–وتطبيقاتياًفىًس مةًاألغذيةًواأللبافً تثبيطًالممرضاتًً–موادًالحساسيةًفىًاألغذيةًواأللبافًً–السمـو
ًخ ؿًالمعام تًالتصنيعيةً   أنظمةًأدارةًوتقييـًالمخاطرً.ً–والسمـو

 التقنٌة الحٌوٌة فى مجال األغذٌة واأللبان  11142

التقنياتًالحديثةًفىًً–المبادىءًاألساسيةًلمكيمياءًالحيويةًوالبيولوجيةًالجزيئيةًً–لتقنيةًالحيويةًومراحؿًتطورىاًمقدمةًعفًاًً
التقنياتًالمستخدمةًل نتاجًً–اليندسةًاأليضيةًفىًالبكترياًلنتاجًالمكوناتًالوذائيةًً–الكيمياءًالحيويةًوالبيولوجيةًالجزيئيةً

تطبيقاتًاليندسةًالوراثيةًفىًبائاتًبكترياًحمضًً–الوراثةًفىًبادئاتًبكترياًحمضًال كتيؾًً–ذائيةًالميكروبىًمفًالمكوناتًالو
أستخداـًً–انتاجًالنزيماتًواستخدامياًفىًتصنيعًاألغذيةًواأللبافًً–تطبيقاتًاليندسةًالوراثيةًفىًخميرةًالخبازًً–ال كتيؾً

التقنيةًالحيويةًفىًتحسيفًالجودةًوالقيمةًالوذائيةًوتمديدًفتراتًالص حيةًفىًمنيجًً–التقنيةًالحيويةًفىًأنتاجًنكياتًاألغذيةً
 . التقنيةًالحيويةًومعالجةًمخمفاتًمصانعًالغذيةًواأللبافً–الفاكيةًوالخضرواتً

 الخواص الحسٌة والطبٌعٌة لآلغذٌة واأللبان  11141

القواـً(ًوع قتياًبالجوانبًالفسيولوجيةًً–الرائحةًً–ًالطعـً–الموفًً-الخواصًالحسيةًفىًالغذيةًواأللبافً)ًالمظيرً
الخواصًالطبيعيةًوالتركيبًالكيميائىًً–الطرؽًالعضويةًالحسيةًوتطبيقاتياًفىًتقييـًالغذيةًواللبافًً–والسيكولوجيةًل نسافً

ًالخصائصًاليندسيةًوالضوئيةًوالريولوجيةًل غذيةًواللبافً.ًً–ل غذيةًواللبافً
 قبة جودة األغذٌة واأللبان . مرا 11443

برامجًالجودةًوأنظمةًالجودةًفىًاألغذيةًً–أسسًجودةًالغذيةًواللبافًً–ع قةًالجودةًبالنتاجًً-الجودةً)ًالدورًوالوظيفةً(ًً
األنظمةًً–دةً(ًنظـًتوكيدًالجًوً–نظـًالجودةًالشاممةًً–أنظمةًإدارةًالجودةًً–نظـًتوكيدًالجودةًً–واللبافً)ًبرامجًمراقبةًالجودةً

ً–HAACPًنظاـًتحميؿًالمخاطرًونقاطًالتحكـًالحرجةًً-ً GMPالممارساتًالتصنيعيةًالجيدةًً-ً ISOالقياسيةًلمجودةً
ًالطرؽًاألحصائيةًفىًمراقبةًالجودةً.ًً-فحصًالشحناتًالوذائية

 القواعد الصحٌة فى مصانع األغذٌة واأللبان .  11442

ً–برامجًالموادًالمسببةًلمحساسيةًً–الكائناتًالدقيقةًوبرامجًالشئوفًالصحيةًً–المطيراتًالتطييرًًوً–التنظيؼًوالمنظفاتً
التصميـًً–مصادرًالتموثًالوذائىًتصميـًوانشاءًمصانعًالغذيةًواأللبافً)ًالشروطًالواجبًمراعاتياًفىًالمكافًً–القوارضً
التفتيشًعمىًً–(ًالنظافةًالشخصيةً)ًالتنظيؼًوالتطييرً(ًالتخمصًومعالجةًالمخمفاتًً–الدواتًً–الماءًً–اليواءًً–اليندسىً

ًالمنشأتًالوذائيةً.ً
 المواصفات القٌاسٌة وقوانٌن وتشرٌعات األغذٌة واأللبان .  11441

جًدورًالقوانيفًوالتشريعاتًفىًحمايةًالمنتً–المواصفاتًالقياسيةًوالتشريعاتًوالقوانيفً)ًالمحميةًوالدوليةً(ًفىًاألغذيةًواأللبافً
ًالقانوفًالتجارىًوع قتوًبالضوابطًالمختمفةًل ستيرادًوالتصديرً.ً–الييئاتًالمرتبطةًبنظـًالتوحيدًالقياسىًً–والمستيمؾً



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –مرحلة البكالوريوس الئحة 

141 

 

 تداول وتخزٌن وتسوٌق األغذٌة واأللبان    11444

فً)ًالثابتً،ًالعشوائىً،ًنظـًالتخزيً–أنواعًالمخازفًً–وظائؼًالتخزيفًفىًاألغذيةًواأللبافًً–نظـًتداوؿًاألغذيةًواأللبافًً
ًالتسويؽًً–نظـًالتسجيؿًوالسج تًفىًالمخازفًً–والمرفً(ًالدورةًالمخزنيةً ً–بحوثًالتسويؽًً–أستراتيجياتًالتسويؽًً–مفيـو

ًدورةًحياةًالسمعً.ً
 تقنٌة النواتج الثانوٌة والمخلفات فى األغذٌة واأللبان   11444

الجوانبًالكيموحيويةًًوالتوذويةًلمنواتجًالثانويةًفىًاألغذيةًً–لتدويرًواقتصاديتياًىندسةًعمميةًاً–تقنياتًتصنيعًالمخمفاتً 
طرؽًً–التقنياتًاألنزيميةًلمتحولتًالحيويةًلمنواتجًالثانويةًفىًاألغذيةًواأللبافًً–ميكروبيولوجياًالنواتجًالثانويةًً–واأللبافً

شرشًًالجبفًً-واتجًالثانويةًفىًاألغذيةًواأللبافًوتصنيعًالوقودًالحيوىالتحميؿًالمستخدمةًلمراقبةًتقنياتًالتصنيعًالحيويةًًالن
النواتجًالثانويةًفىًصناعةًالسكرًوعصيرًالزيوتًوالخضرواتًوالفاكيةًً–واستخداماتوًكأحدًالنواتجًالثانويةًفىًمصانعًاللبافً

ًوالدواجفًوالسماؾً.   والمحـو

 مضافات األغذٌة واأللبان  11444

بدائؿًمكوناتًاألغذيةًً–الموادًالحافظةًً–المموناتًالطبيعيةًوالصناعيةًوبدائمياًً–المستحمباتًً–فةً)ًالمثبتاتًالموادًالمضا
مضافاتًً–الموادًالمتحكموًفىًاألسًالييدروجينىًً–المحمضاتًً–بدائؿًالدىوفًً–مضاداتًاألكسدةًً–والنزيماتًً–واللبافً

فوائدًومخاطرًمضافاتًالغذيةًًً–اتًالتوذويةًًتقييـًتناوؿًمضافاتًاألغذيةًواللبافًالمضافً-موادًالنكيوً(ً–األغذيةًالخاصةً
ًً–مضافاتًاألغذيةًواللبافًوع قتياًبالمراضًً–وًاللبافً دورًمضافاتًالغذيةًواللبافًفىًسموؾًونشاطًوتعمـًومشاكؿًالنـو

 ًالقوانيفًالمنظمةًلمضافاتًالغذيةًحوؿًالعالـً.ً–عندًالطفاؿً

 تعبئة وتغلٌف االغذٌة وااللبان  11441

ً–العبػواتًالب سػتيكيةًً–العبػواتًالمعدنيػةًً–أنػواعًالعبػواتً)ًالعبػواتًالزجاجيػةًً–وظائؼًوخصػائصًومواصػفاتًالعبػوةًالوذائيػةً
التعبئػةًفػىًالجػوًالمعػدؿًًاألغمفػةًالقابمػةًلشكػؿًً–العبواتًالحيويػةًالقابمػةًلمتحمػؿًً–العبواتًمتعددةًًالطبقاتًً–العبواتًالورقيةً(ً

المػوادًالمسػتخدمةًفػىًً–أغطيػةًالعبػواتًً–البطاقػةًالوذائيػةًً–التفػاع تًبػيفًالوػذاءًوالعبػوةًً-التعبئػةًالنشػطةًً–التعبئةًالذكيةًً–
ً–بػواتًالمثبتػاتً(ًالختبػاراتًالطبيعيػةًوالميكروبيولجيػةًلمعً-المػوادًال صػقةً–تحسيفًصفاتًالعبواتً)ًأحبػارًالطباعػةًتصنيعًًو

 إعادةًاستخداـًوتدويرًالعبواتً.ً

 الزراعٌة وطرق مكافحتها اآلفات 14113

بالمسػػػبباتًالمرضػػػيةًالفطريػػػةًوالبكتيريػػػةًوالنيماتوديػػػةًوالفيروسػػػيةًوالنباتػػػاتًالزىريػػػةًالمتطفمػػػةًوالتعػػػرؼًعمػػػىًدوراتًالحيػػػاةًًتعريػػػؼ
الحػػدًمػػفًانتشػػارًالمسػػبباتًالمرضػػية،ًدراسػػةًاألىميػػػةًًالعائػػؿًواسػػتخداـًطػػرؽًالمكافحػػةًالمتنوعػػةًفػػيًبةفػػيًإصػػاًالطفيػػؿوسػػموؾً

القتصػػػاديةًوأعػػػراضًاإلصػػػابةًوالضػػػررًودوراتًالحيػػػاةًألىػػػـًالحشػػػراتًالقتصػػػاديةًوالفػػػاتًالحيوانيػػػةًاألخػػػرى،ًكيميػػػاءًالمبيػػػداتً
داتًالفطريػةًوالبكتيريػة،ًالخػواصًالكيماويػةًوالطبيعيػةًلممبيػًسػةالحشريةًغيرًالعضويةًوذاتًاألصؿًالنباتيًوالعضويةًالمخمقػة،ًدرا

 دراسةًالخواصًالسامةًلممبيداتًالفطريةًوالبكتيريةًوالميكروبية،ًطبيعةًالحشائشًك فة.ًالطرؽًالمختمفةًمكافحتيا.
 افحتهاالمحاصٌل الحقلٌة وطرق مك آفات 14413

ةًوالبكتيريػػػػةًوالنيماتوديػػػػةًالفطريػػػػًةبػػػػاألعراضًالمرضػػػػيةًالشػػػػائعةًعمػػػىًمحاصػػػػيؿًالحقػػػػؿ،ًدراسػػػػةًأىػػػػـًالمسػػػبباتًالمرضػػػػيًالتعريػػػؼ
المػػرضًلػػبعضًالمحاصػػيؿًالقتصػػاديةًًورةالمػػرضًودًةوالفيروسػػيةًوالنباتػػاتًالزىريػػةًالمتطفمػػةًوطػػرؽًعزليػػاًوالتعػػرؼًعمييػػا،ًدراسػػ

ووضعًالضوابطًلمحدًمفًانتشارىاًوطرؽًالوقايةًالمختمفةًوطرؽًالمقاومةًالحيويػةًاألىميػةًالقتصػاديةًوأعػراضًاإلصػابةًوالضػررً
 وراتًالحياةًألىـًالحشراتًالقتصاديةًالتيًتياجـًمحاصيؿًالحقؿ،ًالطرؽًالمختمفةًلمكافحتيا.ود
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 كافحتهااألشجار الخشبٌة وطرق م آفات 14412

والنيماتوديػػػةًًلبكتيريػػػةبػػػاألعراضًالمرضػػػيةًالشػػػائعةًعمػػػىًاألشػػػجارًالخشػػػبية،ًدراسػػػةًأىػػػـًالمسػػػبباتًالمرضػػػيةًالفطريػػػةًواًالتعريػػػؼ
ودوراتًالحيػاةًألىػـًالحشػراتًالقتصػاديةًالتػيًًلمػرضالمتطفمةًوطرؽًعزلياًوالتعػرؼًعمييػا،ًدراسػةًاًالزىريةنباتاتًوالفيروسيةًوال

ًتياجـًاألشجارًالخشبية،ًالطرؽًالمختمفةًلمكافحتيا.
 آفات المحاصٌل البستانٌة وطرق مكافحتها 14411

دراسػػةًأىػػـًالمسػػبباتًالمرضػػيةًالفطريػػةًوالبكتيريػػةًوالنيماتوديػػةًالتعريػػؼًبػػاألعراضًالمرضػػيةًالشػػائعةًعمػػىًالمحاصػػيؿًالبسػػتانيةً،ً
والفيروسيةًوالنباتاتًالزىريةًالمتطفمةًوطرؽًعزليػاًوالتعػرؼًعمييػاً،ًدراسػةًالمػرضًودوراتًالحيػاةًأىػـًالحشػراتًالقتصػاديةًالتػيً

 تياجـًالمحاصيؿًالبستانيةً،ًالطرؽًالمختمفةًلمكافحتيا.ً
 طبٌقاتها فً مجال  وقاٌة النباتالحٌوٌة وت التقنٌة 14414

واإلنزيماتًالخاصةًبالدراسةًوالتعرؼًعمػىًالجػيفًالمطمػوبًوطػرؽًالعػزؿًوتخميػؽDNAًًباليندسةًالوراثية،ًدراسةًحمضًًالتعريؼ
نتػاجًنًمػةنباتػاتًمقاًوًإنتػاجالجيفًصػناعيًا،ًطػرؽًإدخػاؿًالجينػاتًإلػىًالخ يػاًالنباتيػة،ً باتػاتًألمػراضًالنبػاتًومقاومػةًالحشػراتًوا 

 .مقاومةًلممموحةًوتحسيفًصفاتًالنباتاتًالقتصادية
 الزراعات المحمٌة وطرق مكافحاتها آفات  14411

بػػػاألعراضًالمرضػػػيةًالشػػػائعةًفػػػيًالصػػػوبًودراسػػػةًأعػػػراضًاإلصػػػابةًوالضػػػررًودورةًالحيػػػاةًألنػػػواعًمسػػػبباتًاألمػػػراضًًالتعريػػػؼ
ً.ؽًالمختمفةًلمكافحتياوالحشراتًوالكاروساتًالتيًتصيبًالزراعاتًالمحمية،ًالطًر

 وأمراض النخٌل والزٌتون والتٌن آفات  14430

بػػاألعراضًالمرضػػيةًالشػائعةًعمػػىًالنخيػػؿًوالزيتػػوفًوالتػيف،ًدراسػػةًأىػػـًالمسػػبباتًالمرضػيةًالفطريػػةًوالبكتيريػػةًوالنيماتوديػػةًًالتعريػؼ
مرضًودورةًالمػرضًليػذهًالمحاصػيؿًووضػعًالضػوابطًوطرؽًعزلياًوالتعرؼًعمييا،ًدراسةًالًطفمةوالفيروسيةًوالنباتاتًالزىريةًالمت

الحشػػراتًالقتصػػاديةًالتػػيًًىػػـلمحػػدًمػػفًانتشػػارىاًوطػػرؽًالوقايػػةًوالمقاومػػةًالمختمفػػة،ًاعػػراضًاإلصػػابةًوالضػػررًودوراتًالحيػػاةًأل
 .تياجـًىذهًالمحاصيؿًوالطرؽًالمختمفةًلمكافحتيا

 التقنٌة الحٌوٌة لؤلحٌاء الدقٌقة 14113

لوظيفةًفيًخ ياًاألحياءًالدقيقةًونشػاطًالكائنػاتًالدقيقػةًونموىػاًفػيًالبيئػاتًالمختمفػةًوعوامػؿًالتػأثيرًعميػو،ًالتنظػيـًع قةًالبناءًبا
نتػػاجًالطاقػػة،ًتفاعػػؿًالبكتيريػػاًوالفيروسػػاتًالبكتيريػػة،ًالعػػزؿً الػػوراثيًواأليضػػيًلتكػػويفًوعمػػؿًاإلنزيمػػات،ًاأليػػضًالميكروبػػيًلمنمػػوًوا 

اءًالدقيقةًاليامةًوالمفيدةًوالحفػاظًعمييػا.ًالتجاىػاتًالحديثػةًفػيًالتقنيػةًالحيويػةًوع قتيػاًبالعمميػاتًوالتعرؼًعمىًس س تًاألحي
الميكروبيػػة،ًالكائنػػاتًالدقيقػػػةًواسػػتخداماتياًفػػػيًالوػػذاءًوالصػػػناعةًوالزراعػػةًوالطػػب،ًالمفػػػاع تًالبيولوجيػػة،ًبيئػػػاتًالنمػػو،ًتصػػػميـً

ًس لتًوالحفاظًعميياًوتدىورىا،ًتثبيتًالخ ياًالميكروبيةًواإلنزيماتًواستخداماتيا.المفاع تًالتخمريةًوتشويميا،ًاختباراتًال
 التقنٌة الحٌوٌة وتطبٌقاتها الزراعٌة 14414

مناقشاتًمتكاممةًعفًالتجاىػاتًالحديثػةًفػيًالوراثػةًوالتقنيػةًالحيويػةًبمجػالتًالمختمفػةًواليندسػةًالبيولوجيػةًوع قتيػاًوأثرىػاًعمػىً
ًتاجًالنباتاتًلموادًجديدة.الزراعة،ًإن

 إنتاج الطاقةفى حماٌة البٌئة والتقنٌة الحٌوٌة  14433

التحوؿًالبكتيري،ًتحضيراتًالب زميداتًالصويرةًوالكبيرة،ًالتحميؿًبإنزيماتًالتحديدًوعمؿًتراكيػبًجينيػة،ًًعمػؿًالخػرائطًالوراثيػة،ً
،ًالطاقػةًمػفًالكتػؿًالحيويػة،ًتقنيػاتً-southern and western blottingً،TLC-ً HPLCًPCRًSSRجػؿًالكزوفػوريز،ً

تحويؿًالطاقة،ًنظـًالبكتيريػاًوالطحالػب،ًمػزارعًالطاقػة،ًًالسػتخداـًالكامػؿًلممحاصػيؿًإنتػاجًالكحػوؿًمػفًالمخمفػاتًالزراعيػة،ًنظػـً
ً.ًًإنتاجًاليدروجيفًكوقودًوتقميؿًالكربوف،ًًالتمثيؿًالضوئيًالصناعي

 


