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 اإلطار العام لتطوير الالئحة الداخلية 

 جامعة اإلسكندرية مرحلة الدراسات العليا -لكلية الزراعة 
   
 
 

  :مقدمة عن الكلية

 ىبمدينة دمنهور حيث شغلت ف 1942ت كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية في أغسطس أأنش
عامها األول المبنى الخاص بمدرسة الزراعة المتوسطة وفى العام التالي أضيف إليها مبنى المدرسة 

 الثانوية بدمنهور بعد إجراء بعض التعديالت التي تالئم الدراسة بالكلية .
كما أضيف إليها عدد من المعامل حققت إلى حد ما الغرض من إنشائها في ذلك الوقت وفى 

ن قبلتهم في عامها األول حيث كانوا واحد وستون فقط وقد بدأت الدراسة في ذلك حدود الطالب الذي
، اإلنتاج  ى، االقتصاد الزراع ىالوقت إلى جانب القسم العام في بعض التخصصات وهى األراض

 دات الحشرية والفطرية والمحاصيل ، الصناعات الغذائية ، المبي، الحيوان والحشرات، البساتينىالحيوان
 

نظرًا لوجود الكلية بدمنهور بعيدة عن باقي كليات الجامعة ومرافقها في اإلسكندرية مما اليحقق 
األساس من وحدة الجامعة بجميع كلياتها في مكان واحد لذلك وبعد مجهوادت كبيرة ألعضاء هيئة 

ير نالتدريس الذين كانوا يعملون بالكلية في ذلك الوقت وكان عددهم خمسة فقط هم أ.د.محمد م
، أ.د.ابراهيم عبد الرحمن سيد احمد . وعميد لخشن، أ.د.على على االزالقى ، أ.د.شفيق على الخشن

الكلية في ذلك الوقت أ.د.حامد سليم والذين كللت مساعيهم بالنجاح وانتقلت الكلية إلى اإلسكندرية 
ق لية الحقوحيث شغلت جزء من مبنى المدرسة االيطالية "الليتوريا" مشاركة مع ك 1947عام 

 .والمكتبة العامة في نفس المبنى
 

نتيجة للزيادة المطردة في إعداد الطالب المقبولين بكليات الجامعة المختلفة ونتيجة لإلنشاءات 
اية الستينات  ، انتقلت كلية الحقوق إلى مبناها الجديد  المعمارية الجديدة إلى أقامتها الجامعة مع بد

 .كلية الزراعة بمبنى المدرسة االيطاليةو بذلك استقلت  1962في مارس
ومع مرور األعوام وزيادة أعداد الطالب والبدء في الدراسات العليا بالكلية رسميًا في  

وكذلك بدء الدراسة في عديد من أقسام وشعب التخصص الجديدة بالكلية قامت كلية  1951يناير
 الزراعة بإضافات جديدة ومستمرة لمباني الكلية .

 
 -ـم هذه اإلنشاءات ما يلـى :ومن أه
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ويشمل أقسام وشعب المحاصيل والخضر  1954أنشئ في عام -مبنى مجمع العلوم النباتية  -1
 والفاكهة ونباتات الزينة والوراثة واألشجار الخشبية .

 . 1961مبنى مستقل لفرع كيمياء مبيدات اآلفات وقسم األراضي والمياه عام  -2
عية بفرعية الصناعات الغذائية واأللبان بدأ العمل به مبنى مستقل لقسم الصناعات الزرا -3

  1963عام
 . 1964مبنى خاص لقسم الهندسة الزراعية أنشئ عام -4
  1969عام أنشئ المنزليواالقتصاد  الزراعي اإلرشادبشعبتيه  الزراعي اإلرشادمبنى قســم  -5
والفاكهة وفروع المحاصيل والخضر  أقسامجديدة لمعامل  إنشاءاتمع بداية السبعينات أضيفت   -6

 الخشبية.الزينة والوراثة واألشجار  ونباتات
 بالكلية . المركزيوتشغيل الوحدات األولى من المعمل  إلنشاءمبنى الكلية  -7

أوجه  فيبتعلية العديد منها الستيعاب الزيادة المستمرة  المبانيوفى نهاية السبعينات تم تطوير 
مكتبة  لتشغلهفة للكلية مع تخصيص جزء من المبنى القديم للكلية والخدمات المختل األنشطة

 تمت بها  التي واإلضافاتالكلية بعد التجديدات 

بمنطقة الشاطبى ، تبلغ المساحة الكلية لمبنى  اإلسكندريةمدينة  فيهـذا وتشغل الكلية موقعا متميزا 
 ات خضراء .مسطح والباقي مبانيفدانا  7.7الكلية قرابة تسعة أفدنة منها 

 
 :رسالة الكلية

النهاية إلى خدمة المجتمع  فيتنشد  والتيجزء من رسالة الجامعة  هيإن رسالة الكلية 
محاور متعددة إلى  فيلمحيط الجامعة المباشر ثم تمتد  االقتصاديةوتنميته المجتمعية  المصري

 واألفريقي. العربيمحيطات أكبر فأكبر لتشمل مصر والعالم 
للمناطق الريفية والصحراوية  االقتصاديةالتنمية المجتمعية  فيوتختص رسالة كلية الزراعة 

بالقيمة المهنية والمهارية والتنافسية  االرتقاءوالساحلية الزراعية والريفية/الحضرية وذلك من خالل 
 فيقة للزراعة يتناسب مع القيمة والمكانة الحقي الذي الحقيقيكلية الزراعية إلى المستوى  لخريجي

لى المستوى   من خالل : العالميمصر وا 
 . واألخالقي المهنياإلرتقاء بمستوى األداء إلى المستويات القياسية من حيث السلوك  -1

ضمان جودة أداء وتميز أعضاء هيئة التدريس من خالل تقديم دورات تدريبية متنوعة  -2
تباع نظم التقييم والتقويم للعملية التعليمية  العلمي.والبحث  ومستمرة وا 

من خبراتهم  واالستفادةبالتعاون بين العلماء والباحثين المصريين بالخارج  االتصالتفعيل قنوات  -3
 مجال العلوم الزراعية . فيكل ماهو جديد  في

 

 اإلرتقاء بنوعية البحوث العلمية وبرامج الدراسات العليا والمراكز البحثية . -4
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 والحفاظ على البيئة . الزراعياإلرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة إلى المجتمع  -5

 
 :أهـداف الكليـة

مجال  ىالتقنيات الجديدة فم واألبحاث العلمية والتخصصات و العلو  ىالكبير ف مواكبة التطور -1
 العلوم الزراعية .

قادرة على التعامل مع المشاكل  إعداد كوادر علمية في مجال التخصصات العلمية بالكلية -2
يجاد الحلول المناسبة بالدراسة والبحث وقادرة على وضع خطط وبرامج التنمية و   الزراعية.ا 
 العمل.إعداد كوادر ذو شخصية قادرة على اتخاذ القرار مؤهلة لسوق  -3

 االعتماد وفقا للنظم العالمية.اسة بما يتمشى مع مضمون الجودة و تطوير الدر  -4
 خدمة المجتمع و تنمية البيئة. ىحقيق دور الكلية والجامعة فت -5
 

 :لوائح الدراسات العليـار تطو

اء جامعة اإلسكندرية )فاروق ــشـبإن 1942لسنة  32صدور مرسوم بقانون رقم  1942
 .(األول سابقاً 

بالالئحة التنفيذية لقانون  1956لسنة  216صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1956
 .الجامعاتتنظيم 

الجمهورية  فيبشأن تنظيم الجامعات  1958لسنة  184صدور القانون رقم  1958
 .العربية المتحدة

بالالئحة التنفيذية لقانون  1959لسنة  1911صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1959
 .تنظيم الجامعات

للقانون بالالئحة التنفيذية  1969لسنة  1187صدور قرار رئيس الجمهورية رقم    1969
 .شأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له في 1958لسنة  184رقم 

 .بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له 1972لسنة  49صدور القانون رقم   1972

بالالئحة التنفيذية لقانون  1975لسنة  819صدور قرار رئيس الجمهورية رقم    1975
 .1972لسنة  49للقانون رقم  تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة

ــاري   314رقــم  الــوزاريصــدور القــرار    1975 بإصــدار الالئحــة الداخليــة  23/4/1975بت
 .جامعة اإلسكندرية والقرارات المعدلة له –للدراسات العليا بكلية الزراعة 

بشــأن تعــديل بعــض أحكــام  19/4/1983بتــاري   317رقــم  الــوزاريصــدور القــرار    1983
 .جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –لداخلية للدراسات العليا الالئحة ا
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فــي شــأن إصــدار الالئحــة  4/12/2116بتــاري   3183صــدور القــرار الــوزاري رقــم   2116
ــة الزراعــة بالشــاطبى  ــة لكلي ــا(  –الداخلي ــة الدراســات العلي جامعــة اإلســكندرية )مرحل

 طبقًا لنظام الساعات المعتمدة.

بشأن إصـدار الالئحـة العامـة  2/9/2111بتاري   2693وزارى رقم صدور القرار ال 2111
 للدراسات العليا بجامعه اإلسكندرية بنظام الساعات المعتمدة.

ـــــم   2111 ـــــوزارى رق ـــــرار ال ـــــاري   779صـــــدور الق ـــــى شـــــ 14/4/2111بت ن إصـــــدار أف
ـــــة الزراعـــــة بالشـــــاطبى  ـــــة لكلي ـــــة  –الالئحـــــة الداخلي جامعـــــة االســـــكندرية ) مرحل

ــــق الالئحــــة العامــــة للدراســــات  ــــا ( بنظــــام الســــاعات المعتمــــدة وف الدراســــات العلي
 العليا بجامعة االسكندرية بنظام الساعات المعتمدة.
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 القواعد العامة لالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة 
 ســكندريةجــامعة اال -الزراعة كلية ل

 
 األولالباب 

 القواعد األساسية
 
 

 ( :2مادة )

 الشهادات والدرجات العلمية التالية:بناءًا على اقتراح مجلس كلية الزراعة تمنح جامعة اإلسكندرية 
 .دبلومات الدراسات العليا .1

 في العلوم الزراعية. درجات الماجستير .2

 درجات دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية. .3

 
 ( :1مادة )

 الدراسة:مواعيد 
 أسبوع دراسي شامل االمتحانات. 15فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  .1

 أسبوع دراسي شامل االمتحانات. 15فصل الربيع: يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة  .2

 أسابيع دراسية شاملة االمتحانات. 8فصل الصيف: يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة  .3

 
 ( :3مادة )

 نظام الدراسة:

سـاعة  16ُيسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عـن 
عـدد مـن السـاعات ال يزيـد  ىللطالب التسـجيل فـي فصـل الصـيف فـُيسمح معتمدة لكل فصل. كما 

 ساعات معتمدة. وال يحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات. 9عن 
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 ( :4مادة )
 الساعة المعتمدة:

 الواحد، وهى تعادل: ىالفصل الدراس ىالساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر ف
 .األسبوع ىساعة دراسية نظرية واحدة ف .1

 .األسبوع ىأو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية أو اإلكلينيكية ف .2

 .ىاألسبوع طوال الفصل الدراس ىأو أربع ساعات من التدريبات الميدانية ف .3

 
 ( :5مادة )

 الشروط العامة للقبول والتسجيل:

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتـرف بهـا مـن المجلـس  .1
 األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا أستوفى شروط القبول بكل برنامج.

القسـم العلمـي )إن وجـدت( وأن يحصـل علـى موافقـة مجلـس القسـم  أن يستوفى الطالب شروط .2
 المختص ومجلس الكلية.

 أن يستوفى الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. .3

 ىيختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمـده مـن المرشـد األكـاديم .4
 ورئيس القسم.

 الب مسجاًل في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية.ال يعتبر الط .5

 له بالحضور وحساب المقررات الدراسية له.ُيسمح  ىللطالب لك ىالتسجيل إجبار  .6

ع ـــيف والربــــمـن فصـلي الخري ىانـــبوع الثـــة األسـايـــل نهـــبـجيل قـــوم بالتســذي ال يقــب اللالطا .7
 ال يحق له حضور المحاضرات. ىاألسبوع األول من الفصل الصيف أو

 

  

 ( :6مادة )
 قواعد دراسة مقرر:

 يقرر مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات الدراسة. .1

 ىمقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراس ىيحق للطالب أن يحذف / يضيف أ .2
الربيــع( أو نهايــة األســبوع األول مــن فصــل الصــيف بعــد تعبئــة نمــوذج الحــذف  –)الخريــف 

دون أن يظهــر المقــرر الــذي تــم حذفــه فــي ســجله  ىواإلضــافة واعتمــاده مــن المرشــد األكــاديم
 .ىالدراس



 

7 

 

عشــر مــن بدايــة  ىقبــل نهايــة األســبوع الثــان ىللطالــب باالنســحاب مــن المقــرر الدراســُيســمح  .3
بعـد تعبئـة نمـوذج االنسـحاب  ىالخريف أو األسبوع السادس مـن الفصـل الصـيفالربيع و  ىفصل

وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هـذا المقـرر ويرصـد  ىواعتماده من المرشد األكاديم
 .ى( في سجله الدراسWللطالب تقدير منسحب )

الســـاعات مـــن علـــى األقـــل % 75للطالـــب بـــدخول االمتحـــان النهـــائي إال إذا حضـــر  ُيســـمحال  .4
% مـــن مجمـــوع عـــدد الســـاعات 25التدريســـية للمقـــرر. فـــإذا تجـــاوزت نســـبة غيـــاب الطالـــب 

عـن  خالل أول ستة أسابيع يوجه إليه رئيس القسـم إنـذاراً  ىالتدريسية للمقرر بدون عذر رسم
ــا ، ــق إدارة الدراســات العلي ــاب وتجــاوزت نســبته  طري  % مــن مجمــوع عــدد25إذا تكــرر الغي

للمقرر بدون عذر رسمي يخطر الطالب بحرمانه من دخول امتحـان نهايـة  الساعات التدريسية
 ىالفصــل وذلــك فــي األســبوع الثــاني عشــر بموافقــة عميــد الكليــة ويرصــد لــه فــي ســجله الدراســ

 (.FWمنسحبا انسحابًا إجباريا من المقرر )

رر ــــلمق ىئان النهـاـــ( إذا تعـذر عليـه دخـول االمتحIالب على تقدير غيـر مكتمـل )ــل الطــيحص .5
أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ومجلـس الكليـة شـريطة أن يكـون 

% على األقل مـن متطلبـات المقـرر، وعليـه أداء االمتحـان خـالل أسـبوعين 75قد حضر وأدى 
 (.FW) ى، و إال حصل على تقدير منسحب إجبار ىالتال ىمن بدء الفصل الدراس

ال تحسـب لـه كســاعات  (I, W or FW) فيهــا الطالـب علـى تقــدير المقـررات التـي يحصـل .6
 دراسية وال تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.

يحــق للطالــب إعــادة التســجيل فــي أي مقــرر ســبق لــه النجــاح أو الرســوب فيــه بغــرض تحســين  .7
 هذا المقرر. ىتقديره ف

اصـل عليهـا فـي المقـررات جميـع تقديراتـه الح Transcript ىيرصد في سـجل الطالـب الدراسـ .8
في جميع محاوالته وتدخل جميعها في حساب المتوسط التراكمـي للـدرجات فـي جميـع الفصـول 

 .CGPA (Cumulative Grade Point Average)الدراسية 

ــة أو الجامعــة ضــمن  .9 ــررات دراســية مــن خــارج القســم أو الكلي ــي مق ــب التســجيل ف يجــوز للطال
مجلــس الكليــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس القســم المخــتص وذلــك بعــد موافقــة  ىبرنامجــه الدراســ

 .GPAحساب المتوسط التراكمي للدرجات  ىوتدخل هذه المقررات ف
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ال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه علـى  .11
راسـة ، ويجـب عليـه إعـادة دراسـة المقـرر إذا كـان إجباريـًا ويحـق للطالـب دCتقدير اقـل مـن 

مقـــرر بـــديل إذا كـــان اختياريـــًا وتـــدخل الـــدرجات الحاصـــل عليهـــا فـــي محاوالتـــه فـــي حســـاب 
 .CGPAجميع الفصول الدراسية  ىللدرجات ف ىالمتوسط التراكم

 ى أحد مقررات البرنامج الدراسى بمـا فـى ذلـكف Cينذر الطالب إذا حصل على تقدير أقل من  .11
 المقررات المعادة والمضافة.

ذات  ىفـ ىالطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لـنفس البرنـامج مـرة أخـر في حالة شطب  .12
 التخصص.

درسـه ومـر عليـه أكثـر مـن خمـس سـنوات مـن تـاري  اجتيـازه  ىال يحسب للطالب المقرر الذ .13
المقرر وحتى وقت الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سبع سنوات حتـى وقـت الحصـول 

 .على الدكتوراه

 التراكمي للدرجات:حساب المتوسط  .14

 نقاط المقرر. xنقاط تقدير المقرر = عدد الساعات المعتمدة للمقرر    (أ 

لكل فصل دراسـي )ألقـرب ثالثـة أرقـام عشـرية( وفقـا  GPAالمتوسط التراكمي للدرجات  (ب 
 للمعادلة:

 

 .........[ + 2[ + ]نقاط تقدير المقرر1]نقاط تقدير المقرر                           

 الدراسي الفصل فيمجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب          

 

 وفقا للمعادلة: CGPAيتم حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  (ج 

 مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالب     

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية  

courses all of hourscredit  ofnumber  of Sum

courses allin  hourscredit  of points of Sum
CGPA

 

= CGPA 

=GPA 
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مقـرر دراسـي كمسـتمع دون دخـول االمتحـان، وفـي حالـة حضـور  ىيمكن للطالب التسجيل ف .15
% مـــن الســـاعات التدريســـية للمقـــرر أو أكثـــر يرصـــد للطالـــب تقـــدير مســـتمع 75الطالـــب 

(Listener - L). 

إذا كان له متطلب سابق ويجب عليـه أن يجتـاز  ىفي مقرر دراسال يسمح للطالب بالتسجيل  .16
 المتطلب السابق أواًل.

تدعائه ألداء ـــجيل عند اســي بعد التســرر الدراســحاب من المقـــالب باالنســـمح للطــيس .17
 Military)ة كريـــدمة العســـحب ألداء الخـــر منســد له تقديــكرية ويرصـــة العســالخدم

Withdrawal -  MWوال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية  ىسجله الدراس ى( ف
 المقررات.

بحــث  ىأثنـاء تقدمـه فـ (In Progress - IP)السـجل الدراسـي  ىيرصـد تقـدير الطالـب فـ .18
ــــدير مرضــــي  ــــه نتيجــــة مناقشــــة الرســــالة بتق ــــدكتوراه، وترصــــد ل رســــالة الماجســــتير أو ال

(Satisfactory - S)  أو غيـر مرضـي(Unsatisfactory - U) حسـاب  ىوال تـدخل فـ
 .GPAمتوسط نقاط التقدير 

 
 ( :7مادة )

 قواعد تقييم المقرر:

الدرجـــة لالختبـــارات الدوريـــة  ىويخصـــص بـــاق ى% مـــن الدرجـــة لالمتحـــان النهـــائ61يخصـــص  -1
 والتقييم المستمر.

 :ىيكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يل -2
  



 

 

11 

 

 
Grade Points Marks 

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء عاليًا 
     Very high graduate caliber 

A 4.000 95 -100 

A- 3.666 90 -< 95 

B+ 3.333 85 -< 90 

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضياً 
      Satisfactory Performance 
 
 

B 3.000 80 -< 85 

B- 2.666 75 -< 80 

C+ 2.333 70 -< 75 

C 2.000 65 -< 70 

ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء أقل من المتوقع 
 منهم 

  The Performance of the student  
  is less than expected 

C- 1.666 60 -< 65 

D+ 1.333 55 -< 60 

 اظهروا أداء غير مرضيرصد هذا التقدير للطلبة الذين 
   Unsatisfactory Performance 

D 1.000 50 -< 55 

 راسب  للطالب يرصد
                                         Fail 

F 0.000 < 50 

 للطالب المنسحب من مقرر يرصد
                  Withdrawal 

W ---  

 يرصد للطالب المنسحب إجباريًا من المقرر
  Forced Withdrawal 

FW ---  

  يرصد للطالب الذي لم يكمل متطلبات المقرر
  Incomplete 

I ---  

 للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية يرصد
        Military Withdrawal     MW ---  

  للطالب المسجل مستمع يرصد
  Listener 

L ---  

 العلمية ولم تكتمل بعدالمسجل لساعات الرسالة  للطالب يرصد
    In Progress    IP ---  

 للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح  يرصد
               Satisfactory 

S ---  

   للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية يرصد
      Unsatisfactory U ---  
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 ( :8مادة )
 العليا: الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات

ـــــل عـــــام دراســـــ ـــــة ك ـــــي بداي ـــــرامج الدراســـــات  ىتحـــــدد ف ـــــدة لب ـــــة تســـــجيل الســـــاعة المعتم قيم
 العليا بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.

 

 ( :9مادة )
 المرشد األكاديمي:

ـــــــا  ـــــــب مرشـــــــدا أكاديمي ـــــــل طال ـــــــون يحـــــــدد القســـــــم لك ـــــــة يفضـــــــل أن يك ـــــــن أعضـــــــاء هيئ م
ــــــس التخصــــــص  ــــــدريس مــــــن نف ــــــا أمكــــــن الت ــــــك لتقــــــديم النصــــــح واإلرشــــــاد خــــــالل كلم وذل
اختيــــــــار المقــــــــررات الدراســــــــية األساســــــــية و التكميليــــــــة  ىفتــــــــرة دراســــــــته ولمســــــــاعدته فــــــــ

ــــــــــيس  اً استشــــــــــاري ىالالزمــــــــــة لمجــــــــــال تخصصــــــــــه. ويكــــــــــون رأى المرشــــــــــد األكــــــــــاديم ول
إلزاميــــــًا للطالــــــب وذلــــــك حتــــــى نهايــــــة دراســــــة الطالــــــب للمقــــــررات. ويجــــــوز للطالــــــب حريــــــة 

 ىكلمــــــــا كــــــــان ذلــــــــك ممكنــــــــًا ويســــــــتبدل بالمشــــــــرف العلمــــــــ لمرشــــــــد األكــــــــاديمىااختيــــــــار 
 . الماجستير والدكتوراه عند تسجيل الرسالة ىلطالب درجت

 

 ( :20مادة )
 تحويل الساعات المعتمدة:

ــــــب  .1 ــــــس القســــــم يســــــمح للطال ــــــراح مجل ــــــى اقت ــــــاء عل ــــــة وبن ــــــس الكلي ــــــة مجل ــــــد موافق بع
ــــــة أخــــــرى  ــــــل عــــــدد مــــــن الســــــاعات المعتمــــــدة ســــــبق لــــــه أن درســــــها فــــــي جامع بتحوي
ــــــى الدرجــــــة وان يكــــــون قــــــد نجــــــح  ــــــات الحصــــــول عل ــــــى أن تكــــــون مــــــن بــــــين متطلب عل

 أو ما يعادله بشرط:C فيها بتقدير ال يقل عن 

ـــــــــد مجمـــــــــوع الســـــــــاعات  (أ ) ـــــــــة عـــــــــن أال يزي % مـــــــــن مجمـــــــــوع الســـــــــاعات 31المحول
 .الدراسية الالزمة للحصول على الدرجة

أال تكــــون قــــد احتســــبت لــــه وحصــــل بموجــــب دراســــتها علــــى شــــهادة أو درجــــه علميــــة  (ب )
 .أخرى

ــــــي  (ج ) ــــــن جامعــــــة أخــــــرى ف ــــــة م ــــــك الســــــاعات المعتمــــــدة المحول ــــــدخل تل حســــــاب ال ت
 .GPA للدرجات ىالمتوسط التراكم
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ســـــــكندرية رامج الدراســـــــات العليـــــــا بجامعـــــــة االأحـــــــد بـــــــللطالـــــــب المســـــــجل فـــــــي ُيســـــــمح  .2
علـــــــى  Cالتـــــــي نجـــــــح فيهـــــــا بتقـــــــدير  الســـــــاعات المعتمـــــــدةعـــــــدد مـــــــن  ىأن يحـــــــول أ

برنــــــــامج  ىجامعــــــــة اإلســــــــكندرية فــــــــ ىســــــــبق وأن درســــــــها فــــــــ األقــــــــل أو مــــــــا يعادلــــــــه
مـــــــن بـــــــرامج الدراســـــــات العليـــــــا  ىإلـــــــى أ التعلـــــــيم المســـــــتمر أو برنـــــــامج لـــــــم يســـــــتكمل

اق بهــــــا إذا كانــــــت هــــــذه المقــــــررات مــــــن متطلبــــــات البرنــــــامج االلتحــــــ ىالتــــــي يرغــــــب فــــــ
ـــــــي حســـــــاب  ـــــــدخل هـــــــذه الســـــــاعات ف ـــــــدرجات ىالمتوســـــــط التراكمـــــــوت بشـــــــرط  GPA لل

ــــــى  ــــــازه المقــــــرر وحت ــــــاري  اجتي ــــــر مــــــن خمــــــس ســــــنوات مــــــن ت أال يكــــــون قــــــد مــــــر أكث
ـــــــــى  ـــــــــدبلوم أو درجـــــــــة الماجســـــــــتير وســـــــــبع ســـــــــنوات حت ـــــــــى شـــــــــهادة ال حصـــــــــوله عل

 حصوله على درجة الدكتوراه.

للطالـــــــب بالتســـــــجيل فـــــــى أحـــــــد بـــــــرامج التعلـــــــيم المســـــــتمر أثنـــــــاء تســـــــجيله ُيســـــــمح ال  .3
 فى احد برامج الدراسات العليا فى نفس التخصص.

 
  



 

13 

 

 الباب الثانى
 برامج الدراسات العليا

 
 ( :22مادة )

 التالية:الشهادات والدرجات العلمية بناءًا على اقتراح مجلس كلية الزراعة تمنح جامعة اإلسكندرية 
 التخصصية في : دبلومات الدراسات العليا .1

 دبلوم اإلرشاد الزراعي .1

 دبلوم التشجير البيئي وصيانة الموارد الشجرية .2

 دبلوم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية .3

 دبلوم اإلحصاء والتخطيط الزراعي .4

 دبلوم االقتصاد المنزلي .5

 الهندسة والميكنة الزراعية ىدبلوم التقنيات الحديثة ف .6

 دبلوم تصنيع األلبان ومنتجاتها ومراقبة الجودة .7

 دبلوم أمراض النبات ما بعد الحصاد لمحاصيل التصدير .8

 دبلوم اإلنتاج الحيواني .9

 دبلوم إنتاج الدواجن .11

 دبلوم تربية نحل العسل وديدان الحرير .11

 دبلوم زراعة الخضر المحمية .12

 وتنسيق الحدائقدبلوم الزهور ونباتات الزينة  .13

 دبلوم تصميم وتنسيق المواقع .14

 دبلوم استصالح وتحسين األراضي .15

 دبلوم مراقبة وتداول وتصنيع األغذية .16

 دبلوم تكنولوجيا األسماك واإلدارة .17

 هدبلوم الفاكه .18

 دبلوم مكافحة اآلفات وحماية البيئة من التلوث بالمبيدات .19

 هدبلوم التنمية الريفي .21

 طندبلوم إنتاج وجودة محصول الق .21

 دبلوم إنتاج وجودة محاصيل الحبوب .22

 دبلوم الهندسة الوراثية .23

  



 

 

14 

 

 في العلوم الزراعية ،   درجات الماجستير .2

   درجات دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية .3

  وذلك في أحد البرامج االتية والتابعة لالقسام العلمية كما يلي :

 
 

 
 

  

  . التعليم اإلرشادي الزراعي1
  .غابات و أشجار خشبية 2
دارة األعمال الزراعية3   . االقتصاد وا 
  . االقتصاد المنزلي4
  . الهندسة الزراعية والنظم الحيوية5
  . علوم وتقنية األلبان6
  . أمراض النبات7
  . االنتاج الحيواني والسمكي8
  . انتاج الدواجن9

  . علم الحشرات التطبيقي11
  . الخضر11
  . الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق12
  . علوم األراضي والمياه13
  األغذية. علوم تقنية 14
  . الفاكهة15
  . كيمياء وتقنية مبيدات اآلفات16
  . التنمية الريفية17
  . علوم المحاصيل18
  الوراثـة .19
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 الباب الثالث
 قواعد دبلوم الدراسات العليا

 
 ( :21مادة )

 شروط التسجيل:

من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط الواردة ى تسجيل الطالب لنيل أى يشترط ما يلي ف
 (:5في المادة )

في العلوم الزراعية أو ما يناظرها من التخصصات  أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس .1
المعاهد المعترف بها من المجلس األعلى  أو إحدى الجامعات من ىفي الكليات االخر 

 . للجامعات

يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة  .2
 ىفي غير التخصص بعد اجتيازه عددًا من المقررات الدراسية التكميلية الت البكالوريوس

 مقررات أربعة عن التكميلية قرراتالم عدد يتجاوز اليحددها مجلس القسم المختص. بحيث 

 المقررات هذه للنجاح في تأهيلية سنة الطالب يقضى مقررات أربعة عن زيادتها حالة وفى

، Cررات عن ـلتلك المق ىط التراكمـــل المتوسـويجب أال يق لومـالدب رراتــجيل مقـــرط لتســـكش
 وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

 
 

 ( :23)مادة 
 الساعات الدراسية للبرنامج:

ــــــى  ــــــب عل ــــــواردة فــــــى لكــــــي يحصــــــل الطال ــــــا التخصصــــــية ال أحــــــد دبلومــــــات الدراســــــات العلي
ــــــــــادة ) ــــــــــب (11م ــــــــــوم بدراســــــــــة أن  يج ــــــــــد 31يق ــــــــــنهم   هســــــــــاعة معتم ســــــــــاعة  12م
وان يجتــــــــاز ) مــــــــن قائمــــــــة المقــــــــررات األساســــــــية (  همــــــــن المقــــــــررات اإلجباريــــــــ همعتمــــــــد

ويحســــــــب   +cالطالــــــــب مقــــــــررات الــــــــدبلوم المســــــــجل بــــــــه بتقــــــــدير عــــــــام ال يقــــــــل عــــــــن 
يبــــــــين فــــــــي ،   GPAأســــــــاس حســــــــاب متوســــــــط نقــــــــاط التقــــــــدير  ىالتقـــــــدير العــــــــام علــــــــ

ــــــــــش ـــــــــوم الدراسـ ــــــــــهادة دبل ـــــــــا اسـ ــــــــــات العلي ـــــــــالـ ـــــــــدبلوم واجم ـــــــــ ىم ال  ىالمتوســـــــــط التراكم
 الطالب . ه[ الذي حصل علي CGPAللدرجات ] 
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 الباب الرابع
 درجة املاجستري ىالقواعد العامة للحصول عل

 

 ( :24مادة )

 شروط التسجيل:

 (:5ماده ) ىتسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة ف ىيشترط ما يلي ف
مـن التخصصـات  يعادلهـافـي العلـوم الزراعيـة أو مـا  أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس .1

المعاهـــد المعتـــرف بهـــا مـــن المجلـــس األعلـــى  أو إحـــدى الجامعـــات مـــن ىفـــي الكليـــات االخـــر 
 .(+Cتقدير عام جيد على األقل )ب للجامعات

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص قبـول تسـجيل الطالـب الحاصـل  .2
غير فرع التخصص وذلك بعد اجتيازه عددًا من المقررات الدراسـية  ىعلى درجة البكالوريوس ف

 المقررات عدد يتجاوز ال. بحيث هالتكميلية في مستوى البكالوريوس والتي يراها القسم ضروري

 تأهيليـة سـنة الطالـب يقضـى مقـررات أربعـة عـن زيادتها حالة وفى مقررات أربعة عن هالتكميلي

 ىط التراكمـــــل المتوسـويجب أال يق لتسجيل مقررات الماجستيركشرط  المقررات هذه للنجاح في
 وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج. Cررات عن ـلتلك المق

التســـجيل لدرجـــة  ىويرغـــب فـــ البكـــالوريوس ىعلـــى الطالـــب الحاصـــل علـــى تقـــدير مقبـــول فـــ .3
فــى  علــى األقــل +Cبتقــدير  ىالحصــول علــى دبلــوم تخصصــ الماجســتير طبقــا لالئحــة الكليــة

   .أحد فروعةفى نفس التخصص المطلوب لتسجيل فيه درجة الماجستير أو 

و إال وجـب   +Cال يقـل عـن  CGPAبعد اجتياز الطالب المقـررات الدراسـية بنجـاح بتقـدير  .4
ررات لتحســين متوســط تقــدير أو إعــادة بعــض المقــ همقــررات إضــافي ىعلــى الطالــب التســجيل فــ

يتقـــدم الطالـــب بطلـــب لتســـجيل موضـــوع ثـــم يقتـــرح مجلـــس القســـم لجنـــة اإلشـــراف  -الـــدرجات
 الطالــب جتيــازبالكليــة أن يــتم ذلــك بعــد ا هلنظــام بعــض البــرامج الدراســي ويجــوز طبقــاً  .الرســالة

   . +Cال يقل عن  CGPAبنجاح بتقدير  هاألقل من ساعات المقررات الدراسي ى% عل31

سـيمينار للقسـم قبـل التقـدم بتسـجيل موضـوع الرسـالة وعرضـه  ىيعرض الطالب خطة البحث فـ .5
العــام كلمــا كــان ذلــك ممكنــًا  هويتــرك للطالــب حريــة اختيــار موضــوع الدراســ علــى مجلــس القســم

 على أن يكون ضمن الخطة البحثية للقسم العلمى المسجل به.
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، هيـــوتحديـــد مســـتوى اللغـــة األجنب ICDLالحصـــول علـــى الرخصـــة الدوليـــة للحاســـب اآللـــي  .6
مـن  هالصـادر  هشرطين لنيل درجة الماجستير وذلك قبل مناقشة الرسالة ووفقـًا للقـرارات المنظمـ

 مجلس الجامعة.

 CGPAات ـــدرجـلل ىتراكمـط ـــبمتوس جميـع المقـررات الخاصـة بالدرجـة ىبعد نجاح الطالب ف .7
مجلـس عرض تقرير صالحية الرسالة علـى واالنتهاء من موضوع الرسالة يتم +C ال يقل عن

 القسم.

ة رسـالتهم العلميـة وال يرصـد التقـدير ـازون مناقشـــــتير للطـالب الـذين يجتــة الماجســتمنح درج .8
 أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير.

 

 ( :25مادة )

 الساعات الدراسية للبرنامج:

%  51معتمـدة مـنهم سـاعة  31 يـدرسالماجسـتير يجـب أن يحصـل الطالـب علـى درجـة  ىلك .1
ــ ــررات الدراســـية الخاصــة بالقســم العلمــ ىعل ــل مــن المق ــا  ىاألق ــب ) منه ــه الطال  6المســجل ب

وال يقــل عــدد  (يــتم اختيارهــا مــن قائمــة المقــررات األساســية –ســاعات مــن المقــررات االجباريــة 
. مـع ضـرورة سـاعات  6الساعات المعتمدة التى يدرسها الطالب خارج القسم المسجل به عن 

باإلضـافة إلـى  هسـاعات معتمـد 3مقرر اإلحصـاء وتصـميم التجـارب بواقـع  هالطالب بدراسقيام 
 هإلقاء ثالث سمينارات فى إطار مقرر حلقات النقاش العلمية موزعـة علـى ثـالث فصـول دراسـي

 للرســالة هسـاعات معتمـد 8ويضـاف إلـي ذلــك  للدراســة. هالسـاعات اإلجماليـضـمن عــدد وذلـك 
 . هساعة معتمد 38بحيث يصل عدد الساعات اإلجمالية للحصول على الدرجة إلي 

باإلضافة إلي ما سبق البد أن يجتاز الطالـب مقـرر القواعـد العلميـة لكتابـة الرسـائل واألبحـاث   .2
 ) بدون ساعات معتمدة ( كمتطلب داخلي للحصول علي الدرجة.   00650

سـاعة معتمـدة فـى الفصـل الدراسـى  (1بواقـع ) الخاصةيسمح للطالب بتسجيل مقرر الدراسات  .3
 الواحد وبعدد ال يتجاوز ثالث مقررات أثناء فترة دراسته للدرجة .  

ــة ويجــوز أن تكتــب  .4 ــة وتــزود بملخــص باللغــة العربي تكتــب رســائل الماجســتير باللغــة االنجليزي
قتصــاد المنزلــى و التعلــيم باللغــة العربيــة بالنســبة القســام االقتصــاد وادارة االعمــال الزراعيــة واال

 االرشادى الزراعى و التنمية الريفية وذلك بعد موافقة المجالس المختصة.
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 ( :26مادة )

 هيئة اإلشراف:

يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بناء على  .1
اقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين. 

 بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن أربعة أعضاء.و ويجوز للمدرسين االشتراك في اإلشراف 

ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في في حالة قيام الطالب  .2
من الجهة التي يجرى  مجال التخصص ىف حملة درجة الدكتوراهاإلشراف احد المتخصصين 

 فيها البحث.

على أن يكون المشرف الرئيسي ال تقل عن ثالثة و ال تزيد لجنة اإلشراف عن أربعة أعضاء و  .3
 .دائمًا من الكلية

على إشرافه عام فلمجلس الكلية أن يرفع اسمه من  ىالمشرفين ولم يمض في حال سفر أحد .4
حالة إعارة المشرف بعد عام من اإلشراف  ىوف لجنة اإلشراف بناء على اقتراح مجلس القسم

 .فعلية أن يقدم تقريرا علميا عن الرسالة قبل السفر 

تقريـــرًا دوريـــًا عـــن مـــدى تقـــدم الطالـــب كـــل ســـتة أشـــهر مـــن  الرســـالةيحـــرر المشـــرفون علـــى  .5
تـــاري  تســـجيل خطـــة البحـــث. ويـــتم التوقيـــع عليـــه مـــن قبـــل لجنـــة اإلشـــراف مجتمعـــة، وفـــي 
حالــــة اخــــتالف اراء أعضــــاء لجنــــة اإلشــــراف يقــــوم القســــم العلمــــي بدراســــة الحالــــة واتخــــاذ 

يـــتم ت العليـــا بالكليـــة و القـــرار المناســـب. تعتمـــد التقـــارير مـــن مجلـــس القســـم ولجنـــة الدراســـا
ــــلجنـــة اإلش ىار الطالـــب عـــن طريـــق إدارة الدراســـات العليـــا بالكليـــة بـــرأـــــإخط راف عـــن مـــدى ـ

 استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة(. تقدمه في الرسالة )

د يلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك بع .6
 توجيه ثالثة إنذارات له.
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 ( :27مادة )

 لجنة الحكم:

تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعـد االنتهـاء مـن إعـدادها إلـى مجلـس القسـم المخـتص تمهيـدا 
 :ىللعرض على مجلس الكلية باآلت

الباحــث، و يقــوم بــالتوقيع عليــه مــا قــام بــه تقريــر عــن صــالحية الرســالة للمناقشــة موضــح بــه  .1
حالـة  ىفـ المشرفين. كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحًا بتشكيل لجنـة الحكـم علـى الرسـالة.جميع 

سفر أحد المشرفين يرسل المشرف المسافر خطابًا أو فاكس خالل أسبوعين يفيد موافقته على 
ذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير، وفـ ىما جاء ف حالـة  ىتقرير الصالحية. وا 

 عدم ورود موافقته خالل أسبوعين على تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

 

لـى الرسـالة مـن يشكل مجلس الكلية بنـاء علـى اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص لجنـة الحكـم ع .2
المشــرف علــى الرســالة والعضــوان اآلخــران مــن بــين األســاتذة واألســاتذة  ثالثــة أعضــاء أحــدهم

المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعـدد المشـرفين يجـوز أن 
ويجوز أن يكـون العضـوان أو أحـدهما مـن ، للجنة على أن يكون لهم صوت واحديشتركوا في ا

يكـون أحـدهما مستواهم العلمي من األخصائيين وذلك بشرط أن  ىاألساتذة السابقين أو ممن ف
علــى األقــل مــن خــارج الكليــة. ويــتم اعتمــاد تشــكيل لجنــة الحكــم مــن نائــب رئــيس الجامعــة 

 . للدراسات العليا والبحوث

 

حالــة تعــذر  ىلجنــة الحكــم فــ ىلجنــة اإلشــراف فــ ىيجــوز أن تــتم المناقشــة بحضــور أحــد ممثلــ .3
 المناقشة.المشتركين في لجنة  حضور المشرفين اآلخرين

 

إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشـهر مـن تـاري  اعتمـاد الجامعـة لتشـكيل لجنـة الحكـم يعـاد  .4
لجنـة غيير تشكيل الاللجنة يتم تحالة عدم انعقاد  ىفاعتماد اللجنة بنفس األعضاء مرة أخرى و 

 بلجنة أخرى.
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لمناقشـة وتقـوم اللجنـة مجتمعـة لصـالحية الرسـالة  ىيقدم كل عضو تقريرا منفردا وافيا عن مد .5
اللجنــة أن  ىبموضــوع البحــث وعلــ ومــا يتعلــقمحتويــات الرســالة  ىبمناقشــة الطالــب عالنيــة فــ

مجلـس القسـم ثـم مجلـس الكليـة .  ىبنتيجـة المناقشـة للعـرض علـ مفصـالً  تقدم تقريـرا جماعيـاً 
كمال ما تراه من نقص على أن تتقدم للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث الستو 

للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة  ىبتقرير جماع
أشهر على األكثر من تاري  المناقشة علـى أن توافـق لجنـة الحكـم أو مـن تفوضـه علـى إجـازة 

 الرسالة.

 

 ىشـان يخـص سـير البحـث العلمـ ىأ ىبين أعضاء لجنة اإلشـراف فـ ىإذا حدث خالف في الرأ .6
مجلـس القسـم ويعتبـر قـرار مجلـس القسـم  ىو اإلشراف وتشكيل لجنة الحكم يرفـع الموضـوع إلـ

 ألعضاء لجنة اإلشراف بعد موافقة مجلس الكلية . هذه الحالة ملزماً  ىالعلمي المختص ف
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 الباب اخلامس
 القواعد العامة للحصول على دكتوراه الفلسفة

 
 : (28مادة )

 شروط التسجيل:

 (:5باإلضافة للشروط الواردة في ماده )الفلسفة دكتوراه في تسجيل الطالب لدرجة  يشترط التالي
في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها أن يكون حاصاًل على درجة ماجستير  .1

 من المجلس األعلى للجامعات.

ـــب  .2 ـــول تســـجيل الطال ـــس القســـم المخـــتص قب ـــراح مجل ـــى اقت ـــاء عل ـــة بن ـــس الكلي يجـــوز لمجل
ـــى درجـــة  ـــ الماجســـتيرالحاصـــل عل ـــازه عـــددًا مـــن  ىف ـــد اجتي ـــك بع ـــرع التخصـــص وذل ـــر ف غي

والتــــي يراهــــا القســــم والماجســــتير مســــتوى البكــــالوريوس  ىالمقــــررات الدراســــية التكميليــــة فــــ
 حالــة وفــى مقــررات أربعــة عــن تكميليــةال المقــررات عــدد يتجــاوز الضــرورية. بحيــث 

كشـرط  المقـررات هـذه للنجـاح فـي تأهيليـة سـنة الطالـب يقضـى مقـررات أربعـة عـن زيادتهـا
ــــدكتوراه لتســــجيل مقــــررات  ـــــل المتوسـويجــــب أال يقــــال  Cررات عــــن ـط التراكمــــي لتلــــك المقــــــ

 وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

في مجال  تحريريا ثم شفويا Comprehensive Exam شامليعقد للطالب امتحان  .3
ال يقل  CGPAللدرجات  ىتراكمالتخصص بعد اجتياز المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط 

ال وجو ، +Cعن  إعادة بعض المقررات  ة أوـجيل في مقررات إضافيـب على الطالب التسـا 
 . لتحسين متوسط تقدير الدرجات

استيعاب موضوعات  ىف قدرة الطالب عمقا وشموالً  إلى قياس شاملاليهدف االمتحان   .4
 هوالتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجي ىالتخصص الرئيس

  على التأمل والتحليل واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة.

ــــــة األمتحــــــان  .5 ــــــون لجن ــــــرى والشــــــفوى(  الشــــــاملتتك ــــــى )التحري ــــــن خمســــــة أســــــاتذة عل م
ـــــــنهم أســـــــتاذ  ـــــــن بي ـــــــون م ـــــــتاًل عـــــــأن يك ـــــــط مم ـــــــة اإلشـــــــراف واحـــــــد فق ـــــــن ن لجن ويمك

اإلســــــتعانة فــــــى لجنــــــة اإلمتحــــــان بأســــــاتذة مــــــن خــــــارج القســــــم العلمــــــى أو مــــــن خــــــارج 
ــــــة ــــــن خــــــارج الجامع ــــــة أو م ــــــن  الكلي ــــــين م ــــــاوز عــــــدد األعضــــــاء الممتحن ــــــى أال يتج عل

ـــــــــة عـــــــــن عضـــــــــوين فقـــــــــط  ـــــــــب أداء. خـــــــــارج الكلي ـــــــــى الطال اإلمتحـــــــــان بشـــــــــقية  وعل
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ــــــة  التحريــــــرى والشــــــفوى ــــــس الكلي ــــــاري  إعتمــــــاد مجل ــــــالث شــــــهور مــــــن ت فــــــى خــــــالل ث
ذا لـــــــم يتقـــــــدم الطالـــــــب لإلمتحـــــــان فـــــــى خـــــــالل هـــــــذه الفتـــــــره يعـــــــاد  لتشـــــــكيل اللجنـــــــة وا 
ــــــالث شــــــهور أخــــــرى  ــــــدة ث ــــــنفس األعضــــــاء وتســــــرى لم ــــــرة أخــــــرى ب ــــــة م تشــــــكيل اللجن

يعتمـــــــد بواســـــــطة و تجـــــــدد بعـــــــدها بتشـــــــكيل جديـــــــد يقترحـــــــة مجلـــــــس القســـــــم المخـــــــتص 
 المجالس المتخصصة.

ــــــاز اإلمتحــــــان .6 ــــــد إجت ــــــب ق ــــــر الطال ــــــة أراء  يعتب ــــــة أغلبي ــــــى موافق الشــــــامل إذا حصــــــل عل
أعضـــــــاء اللجنـــــــة وتكـــــــون النتيجـــــــة النهائيـــــــة لإلمتحـــــــان بشـــــــقية أن الطالـــــــب مؤهـــــــل 

يتقـــــــدم بطلـــــــب  الشـــــــاملاجتيـــــــاز الطالـــــــب لالمتحـــــــان  فـــــــى حالـــــــة أو غيـــــــر مؤهـــــــل .
ـــــــب اإلمتحـــــــان  لتســـــــجيل موضـــــــوع الرســـــــالة ـــــــاز الطال ـــــــدم اجتي ـــــــرار بع ـــــــة الق ـــــــى حال وف

يتعــــــــين أن يكــــــــون القــــــــرار مســــــــببًا ويحــــــــق للطالــــــــب معرفــــــــة أســــــــباب عــــــــدم  الشــــــــامل
ويســـــــمح للطالـــــــب بطلـــــــب إعـــــــادة التقـــــــدم لإلمتحـــــــان مـــــــرة اخـــــــرى  إجتيـــــــازة لإلمتحـــــــان

ــــــذى  ــــــة اإلمتحــــــان ال ــــــى األقــــــل مــــــن تــــــاري  دخول ــــــك بعــــــد مــــــرور ثــــــالث أشــــــهر عل وذل
ذا تكـــــــرر رســـــــوبه يســـــــمح لـــــــه بالتقـــــــدم أمـــــــام لجنـــــــة  يســـــــبقة وأمـــــــام نفـــــــس اللجنـــــــة وا 

عتمادهــــــا مــــــن المجــــــالس جديــــــدة يــــــتم تشــــــكيلها بــــــإ قتراح جديــــــد مــــــن مجلــــــس القســــــم وا 
 المتخصصة .

ـــــــة بحـــــــث الرســـــــالة، ح .7 ـــــــب ســـــــب طبيع ـــــــاز الطال ـــــــد اجتي ـــــــل مـــــــن  31وبع ـــــــي األق % عل
ـــــــــــررات الدراســـــــــــية ـــــــــــدير  ســـــــــــاعات المق ـــــــــــل عـــــــــــن  CGPAبنجـــــــــــاح بتق   +Cال يق

ــــــــس القســــــــم  ــــــــرح مجل ــــــــة اإلشــــــــراف يجــــــــوز أن يقت ــــــــم لجن ــــــــب ث ــــــــب بطل ــــــــدم الطال يتق
ــــــل اجتيــــــازه االمتحــــــان  لتســــــجيل موضــــــوع الرســــــالة ــــــك قب ــــــى أن يجتــــــازه  الشــــــاملوذل عل

مـــــــن تـــــــاري  تســـــــجيل موضـــــــوع فتـــــــرة ال تتجـــــــاوز فصـــــــلين دراســـــــيين متتـــــــاليين خـــــــالل 
 .الرسالة

ســــــيمينار للقســــــم قبــــــل التقــــــدم بتســــــجيل موضــــــوع  ىيعــــــرض الطالــــــب خطــــــة البحــــــث فــــــ .8
ـــــــس القســـــــم ـــــــى مجل ـــــــار موضـــــــوع  الرســـــــالة وعرضـــــــه عل ـــــــة اختي ـــــــب حري ـــــــرك للطال ويت

الدراســـــــة العـــــــام كلمـــــــا كـــــــان ذلـــــــك ممكنـــــــًا علـــــــى أن يكـــــــون ضـــــــمن الخطـــــــة البحثيـــــــة 
 للقسم العلمى المسجل به.

ـــــــــي .9 ـــــــــة للحاســـــــــب اآلل ـــــــــى الرخصـــــــــة الدولي ـــــــــد ICDL الحصـــــــــول عل مســـــــــتوى  وتحدي
اللغـــــــة األجنبيـــــــة كشـــــــرط لنيـــــــل درجـــــــة الـــــــدكتوراه ووفقـــــــًا للقـــــــرارات المنظمـــــــة الصـــــــادرة 

دراســـــــتة لدرجـــــــة مـــــــا لـــــــم يجتـــــــازهم الطالـــــــب بنجـــــــاح أثنـــــــاء  مـــــــن مجلـــــــس الجامعـــــــة،
 الماجستير.
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ـــــــبعــــــد نج .11 ـــــــ ــــــب ف ــــــع المقــــــررات الخاصــــــة بالدرجــــــة ىاح الطال ـــــــبمتوس جمي  ىتراكمــــــط ــ
ــــــدرجات  ــــــل عــــــن  CGPAلل ــــــتم  +C ال يق ــــــن موضــــــوع الرســــــالة ي واالنتهــــــاء م

 عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم.

ــــــب  .11 ــــــدكتوراه للطال ــــــازتمــــــنح درجــــــة ال ــــــذي يجت ــــــع  ال ــــــة وجمي مناقشــــــة رســــــالته العلمي
متطلبــــــــات الدرجــــــــة وذلــــــــك بنــــــــاًء علــــــــى اقتــــــــراح مجلــــــــس القســــــــم وموافقــــــــة مجلــــــــس 

 للدرجات في شهادة الدكتوراه. ىوال يرصد التقدير أو المعدل التراكم الكلية.

 
 ( :29مادة )

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 51مـــنهم  همعتمـــدســـاعة  24 يـــدرسيجـــب أن  هالـــدكتورايحصـــل الطالـــب علـــى درجـــة  ىلكـــ .1
األقــــل مــــن المقــــررات الدراســــية الخاصــــة بالقســــم العلمــــي المســــجل بــــه الطالــــب  ى% علــــ
يــــــتم اختيارهــــــا مــــــن قائمــــــة المقــــــررات  –ســــــاعات مــــــن المقــــــررات اإلجباريــــــة 6)منهــــــا 

ــــب مــــن خــــارج  وال (.األساســــية ــــوم بدراســــتها الطال ــــى يق ــــدة الت ــــل عــــدد الســــاعات المعتم يق
ــــه عــــن  ــــرر  ســــاعات، 6القســــم العلمــــى المســــجل ب ــــب بدراســــة مق ــــام الطال مــــع ضــــرورة قي
ــــالب قـــد اجتـــــازه فـــ هســـاعات معتمـــد 3اإلحصـــاء وتصـــميم التجـــارب بواقـــع  ى إذا لـــم يكـــن الطـ

باإلضـــافة إلـــى إلقـــاء ثـــالث ســـمينارات فـــى إطـــار مقـــرر حلقـــات النقـــاش . مرحلـــة الماجســـتير
ـــــك  ـــــالث فصـــــول دراســـــية وذل ـــــى ث ـــــة موزعـــــة عل ـــــة ضـــــمن عـــــدد العلمي الســـــاعات اإلجمالي

ــــك  للدراســــة ــــي ذل ــــث يصــــل عــــدد الســــ للرســــالة همعتمــــد ةســــاع 24 ويضــــاف إل اعات ـبحي
 .  هساعة معتمد 48 ىاإلجمالية للحصول على الدرجة إل

ـــي مـــا ســـ  .2 ــــباإلضـــافة إل ـــد أن يجت ـــب مقـــرر القواعـبق الب ــــاز الطال ـــة الرســــ ـــة لكتاب ائل ـد العلمي
ـــــواألبح ــــد)، 00650 اثـ ــــدون ســــاعات معتم ــــ هب ــــب داخل ــــ ى( كمتطل الدرجــــة  ىللحصــــول عل

 مرحلة الماجستير. ىإذا لم يكن الطالب قد اجتازه ف

( ســـاعة معتمـــدة فـــى الفصـــل 1يســـمح للطالـــب بتســـجيل مقـــرر الدراســـات الخاصـــة بواقـــع ) .3
 الدراسى الواحد وبعدد ال يتجاوز ثالث مقررات أثناء فترة دراسته للدرجة .  

تكتـــــب رســـــائل الـــــدكتوراة باللغـــــة االنجليزيـــــة وتـــــزود بملخـــــص باللغـــــة العربيـــــة ويجـــــوز أن  .4
قتصــــــاد واال عمــــــال الزراعيــــــةدارة األا  االقتصــــــاد و قســــــام تكتــــــب باللغــــــة العربيــــــة بالنســــــبة أل

ـــــيم االرشـــــادى الزراعـــــى ـــــى و التعل ـــــك بعـــــد موافقـــــة المجـــــالس و  المنزل التنميـــــة الريفيـــــة وذل
 .هالمختص
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 ( :10مادة )

 هيئة اإلشراف:

ــــــــب المســــــــجل لدرجــــــــة يقــــــــ .1 ــــــــى الطال ــــــــة اإلشــــــــراف عل ــــــــة تشــــــــكيل لجن ــــــــس الكلي ر مجل
ـــــق  ـــــس القســـــم ووف ـــــراح مجل ـــــى اقت ـــــاء عل ـــــدكتوراه بن ـــــين ال ـــــة مـــــن ب خطـــــة القســـــم البحثي

ــــــــي اإلشــــــــراف  األســــــــاتذة أو األســــــــاتذة المســــــــاعدين. ويجــــــــوز للمدرســــــــين االشــــــــتراك ف
ــــــة المطروحــــــة طـــــــبقًا  ــــــن الموضــــــوعات البحثي ــــــين عــــــدد م ــــــار ب ــــــب االختي ويجــــــوز للطال

 .للقواعد الموضوعة لكل تخصص

فــــــي حالــــــة قيــــــام الطالــــــب ببحــــــث خــــــارج الجامعــــــة يجــــــوز بموافقــــــة مجلــــــس الكليــــــة أن  .2
ــــــدكتوراه فــــــيشــــــتر  ــــــة درجــــــة ال مجــــــال  ىك فــــــي اإلشــــــراف احــــــد المتخصصــــــين مــــــن حمل

ــــــ ــــــي يجــــــرى فيهــــــا البحــــــث. وف ــــــن الجهــــــة الت ــــــد  ىالتخصــــــص م ــــــع األحــــــوال ال تزي جمي
مـــــــن  ســـــــىلجنـــــــة اإلشـــــــراف عـــــــن أربعـــــــة أعضـــــــاء وعلـــــــى أن يكـــــــون المشـــــــرف الرئي

 الكلية.

ـــــة أن  .3 ـــــس الكلي ـــــى إشـــــرافه عـــــام فلمجل ـــــم يمـــــض عل فـــــي حـــــال ســـــفر أحـــــد المشـــــرفين ول
حالــــــة  ىمجلــــــس القســــــم ، وفــــــبنــــــاء علــــــى اقتــــــراح  اإلشــــــرافاســــــمه مــــــن لجنــــــة  يرفــــــع

إعـــــــارة المشـــــــرف بعـــــــد عـــــــام مـــــــن اإلشـــــــراف فعليـــــــة أن يقـــــــدم تقريـــــــرا علميـــــــا عـــــــن 
   .الرسالة قبل السفر

تقريـــــرًا دوريـــــًا عـــــن مـــــدى تقـــــدم الطالـــــب كـــــل ســـــتة  الرســـــالةيحـــــرر المشـــــرفون علـــــى  .4
ــــــة  ــــــل لجن ــــــن قب ــــــه م ــــــع علي ــــــتم التوقي ــــــاري  تســــــجيل خطــــــة البحــــــث. وي ــــــن ت أشــــــهر م

حالــــــــة اخــــــــتالف اراء أعضــــــــاء لجنــــــــة اإلشــــــــراف يقــــــــوم  ىاإلشــــــــراف مجتمعــــــــة، وفــــــــ
بدراســـــــة الحالـــــــة واتخـــــــاذ القـــــــرار المناســـــــب. تعتمـــــــد التقـــــــارير مـــــــن  ىالقســـــــم العلمـــــــ

ار الطالــــــب عــــــن طريــــــق ـيــــــتم إخطــــــت العليــــــا بالكليــــــة و مجلــــــس القســــــم ولجنــــــة الدراســــــا
ـــــــــإدارة الدراس  ىات العليــــــــا بالكليــــــــة بــــــــرأي لجنــــــــة اإلشــــــــراف عــــــــن مــــــــدى تقدمــــــــه فـــــــــ

 إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة(.و استمرار التسجيل أ ) الرسالة

ــــــر  .5 ــــــأن أداءه غي ــــــد ب ــــــة تفي ــــــارير دوري ــــــة تق ــــــه ثالث ــــــب إذا حــــــرر ل ــــــى تســــــجيل الطال يلغ
 توجيه ثالثة إنذارات له. مرض وذلك بعد
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 ( :12مادة )

 لجنة الحكم:

تتقــدم لجنــة اإلشــراف علــى الرســالة بعــد االنتهــاء مــن إعــدادها إلــى مجلــس القســم المخــتص تمهيــدا 
 للعرض على مجلس الكلية باآلتي:

تقريـــــــر عـــــــن صـــــــالحية الرســـــــالة للمناقشـــــــة موضـــــــح بـــــــه مســـــــتواها العلمـــــــي والبحثـــــــي  .1
بهــــــــا الباحــــــــث، و يقــــــــوم بــــــــالتوقيع عليــــــــه جميــــــــع  واإلضــــــــافات العلميــــــــة التــــــــي قــــــــام

ــــــــى  ــــــــم عل ــــــــة الحك ــــــــة اإلشــــــــراف اقتراحــــــــًا بتشــــــــكيل لجن ــــــــدم لجن ــــــــا تق المشــــــــرفين. كم
 الرسالة.

ــــــم  .2 ــــــة الحك ــــــس القســــــم المخــــــتص لجن ــــــراح مجل ــــــى اقت ــــــاء عل ــــــة بن ــــــس الكلي يشــــــكل مجل
ــــــــى ا ــــــــة أعضــــــــاء أحــــــــدهمعل ــــــــى الرســــــــالة األســــــــتاذ  لرســــــــالة مــــــــن ثالث المشــــــــرف عل

األســـــــاتذة بالجامعـــــــات ويكـــــــون رئـــــــيس اللجنـــــــة أقـــــــدم  والعضـــــــوان اآلخـــــــران مـــــــن بـــــــين
للجنـــــــة علـــــــى أن األســـــــاتذة وفـــــــي حالـــــــة تعـــــــدد المشـــــــرفين يجـــــــوز أن يشـــــــتركوا فـــــــي ا

ــــــد ــــــم صــــــوت واح ــــــون له ــــــن األســــــاتذة ، يك ــــــون العضــــــوان أو أحــــــدهما م ويجــــــوز أن يك
ــــــــك بشــــــــرط أن  ــــــــي مســــــــتواهم العلمــــــــي مــــــــن األخصــــــــائيين وذل الســــــــابقين أو ممــــــــن ف
يكـــــــون أحـــــــدهما علـــــــى األقـــــــل مـــــــن خـــــــارج الجامعـــــــة. ويـــــــتم اعتمـــــــاد تشـــــــكيل لجنـــــــة 

 . والبحوثالحكم من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 

ـــــد نشـــــر أو قبـــــول نشـــــر بحـــــ .3 ث مـــــن الرســـــالة فـــــي أحـــــدى المجـــــالت يـــــتم تقـــــديم مـــــا يفي
العلميــــــــــة المتخصصــــــــــة أو أحــــــــــد المــــــــــؤتمرات العلميــــــــــة المتخصصــــــــــة وذلــــــــــك قبــــــــــل 

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لدرجة الدكتوراه 

ــــــ .4 ــــــتم المناقشــــــة بحضــــــور أحــــــد ممثل ــــــة اإلشــــــراف فــــــ ىيجــــــوز أن ت ــــــة الحكــــــم  ىلجن لجن
 حالة تعذر حضور المشرفين اآلخرين. ىف

خــــــالل ثالثــــــة أشــــــهر مــــــن تــــــاري  اعتمــــــاد الجامعــــــة لتشــــــكيل إذا لــــــم تنــــــاقش الرســــــالة  .5
ـــــة اشـــــتراك  ـــــنفس األعضـــــاء مـــــرة أخـــــرى وفـــــي حال ـــــة ب ـــــة الحكـــــم يعـــــاد اعتمـــــاد اللجن لجن

فــــــي حالــــــة عــــــدم ممــــــتحن أجنبــــــي يجــــــوز أن تمتــــــد هــــــذه الفتــــــرة إلــــــى أربعــــــة أشــــــهر و 
 بلجنة أخرى.لجنة غيير تشكيل الاللجنة يتم تانعقاد 

لمناقشـــــــة لصـــــــالحية الرســـــــالة  ىفيـــــــا عـــــــن مـــــــديقـــــــدم كـــــــل عضـــــــو تقريـــــــرا منفـــــــردا وا .6
ومـــــــا محتويـــــــات الرســـــــالة  ىوتقـــــــوم اللجنـــــــة مجتمعـــــــة بمناقشـــــــة الطالـــــــب عالنيـــــــة فـــــــ

اللجنــــــة أن تقــــــدم تقريــــــرا جماعيــــــا مفصــــــال بنتيجــــــة  ىبموضــــــوع البحــــــث وعلــــــ يتعلــــــق
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للجنـــــــة الحكـــــــم أن المناقشـــــــة للعـــــــرض علـــــــي مجلـــــــس القســـــــم ثـــــــم مجلـــــــس الكليـــــــة . و 
الباحـــــــث الســـــــتكمال مـــــــا تـــــــراه مـــــــن نقـــــــص علـــــــى أن توصـــــــى بإعـــــــادة الرســـــــالة إلـــــــى 

ــــــــة  ــــــــب مهل ــــــــه بمــــــــنح الطال ــــــــر جمــــــــاعي للقســــــــم المخــــــــتص توصــــــــى في تتقــــــــدم بتقري
الســـــــتكمال مالحظاتهـــــــا خـــــــالل ســـــــتة أشـــــــهر علـــــــى األكثـــــــر مـــــــن تـــــــاري  المناقشـــــــة 

 على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.

ــــــرأ .7 ــــــي ال ــــــة اإلشــــــرا ىإذا حــــــدث خــــــالف ف ــــــين أعضــــــاء لجن ــــــب شــــــان يخــــــص  ىأ ىف ف
ـــــــم يرفـــــــع الموضـــــــوع إلـــــــ ـــــــة الحك ـــــــث العلمـــــــي و اإلشـــــــراف وتشـــــــكيل لجن  ىســـــــير البح

ــــــ ــــــس القســــــم العلم ــــــرار مجل ــــــر ق ــــــس القســــــم ويعتب ــــــ ىمجل ــــــة  ىالمخــــــتص ف هــــــذه الحال
 ملزما ألعضاء لجنة اإلشراف بعد موافقة مجلس الكلية .

 
 

 ( :11مادة )

 البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:

 أو درجات علمية مشتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثنائيةيجوز منح شهادات 
Dual Degree  الدرجة المشتركة أو بنظام Joint Degree   
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 الباب السادس
 تمرــم املسـالتعلي

 
 ( :13مادة )

 :التسجيل لمقررات دراسية

مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل برنامج التعليم  ىيحق للطالب أن يسجل ف .1
وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة المقبولين المستمر وذلك بعد موافقة مجلسي القسم والكلية ، 

 في برنامج التعليم المستمر حتى األسبوع الثالث من بدء الدراسة كحد أقصى.

 بنجاح يمنح إفادة بذلك.حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته  ىف .2

يجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أحد برامج الدراسات العليا إذا ما استوفى  .3
أكثر من خمس سنوات على دراستها بالنسبة لبرامج  على أال يمر شروط القبول بالبرنامج

 الدبلوم والماجستير وسبع سنوات لبرامج الدكتوراه.

 
 ( :14مادة )

 :التبادليةالبرامج 

واعتمــــــــاد يجـــــــوز لمجلــــــــس الكليــــــــة بنــــــــاء علــــــــى اقتـــــــراح مجلــــــــس القســــــــم المخــــــــتص  .1
ــــــــا بدراســــــــة بعــــــــض مقــــــــررات الدراســــــــات الجامعــــــــة  الســــــــماح لطــــــــالب الدراســــــــات العلي

ـــــــا ـــــــا بالجامع ـــــــة االالعلي ـــــــة المرتبطـــــــة مـــــــع جامع ـــــــات ت األجنبي ـــــــاهم ســـــــكندرية باتفاقي تف
ــــــــويس. ويـــــــتم احتســـــــاب هـــــــذه المقـــــــررات ضـــــــمن متطلبـــــــات مـــــــنح الدرجـــــــة هتنائيـــــــ مح ــ
ــــــــللط ــــــــالب أن يحـــــــول أي عــــــــ ـــــــدير ـدد مـــــــن هـــــــذه المق ـــــــي نجـــــــح فيهـــــــا بتق  Cررات الت

 ىيرغــــــب فــــــ ىالتــــــعلــــــي األقــــــل أو مــــــا يعادلــــــة إلــــــي أي مــــــن بــــــرامج الدراســــــات العليــــــا 
ــــــا االلتحــــــاق ــــــدخل  به ــــــامج وت ــــــات البرن ــــــن متطلب ــــــررات م ــــــذه المق ــــــت ه ســــــاعات إذا كان

بشــــــــرط عــــــــدم  GPAللــــــــدرجات  ىفــــــــي حســــــــاب المتوســــــــط التراكمــــــــهــــــــذه المقــــــــررات 
مـــــــــرور أكثـــــــــر مـــــــــن خمـــــــــس ســـــــــنوات علـــــــــى دراســـــــــتها بالنســـــــــبة لبـــــــــرامج الـــــــــدبلوم 

 والماجستير وسبع سنوات لبرامج الدكتوراه.
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يجــــــــوز لمجلــــــــس الكليــــــــة بنــــــــاء علــــــــى اقتــــــــراح مجلــــــــس القســــــــم المخــــــــتص الســــــــماح  .2
ـــــــة بدراســـــــة بعـــــــض مقـــــــررات الدراســـــــات  ـــــــدين بجامعـــــــات أجنبي ـــــــب المقي للطـــــــالب األجان

حالــــــة اجتيــــــاز الطالــــــب المقــــــرر ومتطلباتــــــه بنجــــــاح يمــــــنح إفــــــادة  ىفــــــو العليــــــا بالكليــــــة 
 بذلك.

لســــــــماح يجــــــــوز لمجلــــــــس الكليــــــــة بنــــــــاء علــــــــى اقتــــــــراح مجلــــــــس القســــــــم المخــــــــتص ا .3
ــــــة ــــــات أجنبي ــــــن جامع ــــــزة لألســــــاتذة م ــــــا  متمي ــــــررات الدراســــــات العلي ــــــض مق ــــــدريس بع بت

 بالكلية.

 

 ( :15مادة )

 :التعليم عن بعد

ــب  ــراح القســم المخــتص الســماح للطــالب المصــريين واألجان ــى اقت ــاء عل ــة بن ــس الكلي يجــوز لمجل
ه سكندريجامعة اال المرتبطة معبااللتحاق ببرامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات األجنبية 
 باتفاقيات ثقافية عن طريق التعليم عن بعد أو التعليم اإللكتروني.

 
 ( :16مادة )

 اللوائح واألنظمة والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذه الالئحة. تلغى كافة

 ( :17مادة )

 مجلـس الجامعــة الجامعـة بعـد مصــادقةالالئحـة مــن تـاري  صــدورها بقـرار مـن رئــيس  يعمـل بهـذه
عات المعتمـدة بمـا يتفـق جميع طالب الدراسات العليا الذين يدرسـون وفـق نظـام السـا ىوتطبق عل

 الطالب .مع مصلحة 
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 جدول املقررات الدرسية

 اخلاصة بالدبلومات
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 (01)الرمز الكودى:     التعليم االرشادي الزراعيقسـم 

 ىالزراعدبلوم اإلرشاد 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
 في األسبوع الساعات

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى
 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج اإلرشادية 01521
تطبيقـــات اإلحصـــاء االجتمـــاعي فـــي العمـــل  01522

  3 2 2 اإلرشادي   

  3 2 2 القيادة في العمل اإلرشادي 01550
  3 2 2 طرق البحث في اإلرشاد الزراعي 01570

 المقررات اإلختيارية :
  3 2 2 اإلرشاد الزراعي في المجتمعات الصحراوية 01526
  3 2 2 اإلعالم الزراعي والرأي العام 01530
  3 2 2 التنظيمات اإلرشادية الزراعية 01540
أساســيات إنتــاج وتجهيــز الطــرق والمعينــات  01551

 اإلرشادية
2 2 3  

  3 2 2 مناهج تعليم الكبار 01561
  3 2 2 مناهج التدريب في اإلرشاد الزراعي 01562
 01521 3 2 2 مشكالت العمل اإلرشادي 01563
  3 2 2 الصحافة والمطبوعات اإلرشادية 01564
  3 2 2 قضايا معاصرة في اإلرشاد الزراعي 01571
  3 2 2 اإلرشاد الزراعي والقضايا السكانية الريفية 01574
 01521 3 2 2 تقييم األنشطة اإلرشادية     01580
ــا  01590 االرشــاد الزراعــي  فــى مجــاالت التكنولوجي

 الزراعية
1 4 3  
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 (02)الرمزالكودى:             غابات واشجار خشبية قسـم 

 وصيانة املوارد الشجرية   ىدبلوم التشجري البيئ

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

 في األسبوع الساعات
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

02504 
قياســات األشــجار و مبــادىء المعاينــة 

 في الغابات
2 2 3   

   3 2 2 الخشبيةتكنولوجيا صناعة المنتجات  02505

  3 2 2 تنمية و استثمار الغابات و األشجار 02506

  3 2 2 تركيب وخواص األخشاب 02507

دارة المشاتل 02512   3 2 2 زراعة األشجار وا 

  3 2 2 التأثيرات البيئية للغابات واألشجار 02516

 المقررات اإلختياريـة :

  3 2 2 أساسيات علوم الغابات 02501

 02507 3 2 2 حفظ وتجفيف األخشاب 02509

  3 2 2 المنتجات الغير خشبية للغابات 02511

 02512 3 2 2 تشجير المناطق الجافة 02514

  3 2 2 التقنية الحيوية في مجال الغابات 02518

02522 
التشـــــجير البيئـــــي للمـــــدن والمنــــــاطق 

 02514 3 2 2 الجديدة

 02506 3 2 2 تربية وتحسين الغابات 02524

02530 
حشــــرات وأمــــراض األشــــجار الخشــــبية 

  3 2 2 واألخشاب

  3 2 2 حماية وصيانة الغابات و األشجار 02532
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
 في األسبوع الساعات

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

قتصاديات التشجير 02534   3 2 2 دراسات الجدوى وا 

  3 2 2 سياسة وتخطيط الغابات 02535

  3 2 2 أمراض البذور وطرق مكافحتها 07514

  3 2 2 تسميد األراضى المستصلحة 14502

  3 2 2 الرى والصرف الزراعى 14505

17503 
ــــــتحكم  ــــــدات و ال أســــــس ترشــــــيد المبي

  2 - 2 المتكامل
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 (03)الرمز الكودى:    االقتصاد وادارة االعمال الزراعية قسـم 

 دبلوم اإلحصاء و التخطيط الزراعي -2

الرقم 
 الكودى

 ـررالمقــاســـــم 
 في األسبوع الساعات

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى
 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 التحليل اإلحصائي الزراعي 03501
  3 2 2 المحاسبة المالية الزراعية  03502
  3 2 2 بحوث العمليات في الزراعة 03512
  3 2 2 طرق التخطيط االقتصادي الزراعي  03545
  3 2 2 التحليل االقتصادي الكلي  03552
  3 2 2 مبادئ االقتصاد القياسي  03555

 المقررات اإلختياريـة 
  3 2 2 التشريعات والقوانين الزراعية  03510

العرض والطلب على المنتجات  03517
 الزراعية

2 2 3  

  3 2 2 أساليب التمويل واالئتمان الزراعي  03522
 03545 3 2 2 السياسة الزراعية   03536
  3 2 2 اقتصاديات االراضى الزراعية والمياه 03542
  3 2 2 التحليل االقتصادي الجزئي   03551
 03501 3 2 2 االحصائىطرق التنبؤ  03554
  3 2 2 التنمية االقتصادية 03560
  3 2 2 المشاكل اإلقتصادية البيئية 03537

تحليل الدخل والتكاليف للمشروعات  03544
 الزراعية 

2 2 3  
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 الزراعية للمشروعاتدبلوم دراسة اجلدوى االقتصادية  -1

 
  

الرقم 
 الكودى

 ـــررالمقــــاســـــم 
 في األسبوع الساعات

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 عملى محاضرة السابق

 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 المحاسبة المالية الزراعية 03502
  3 2 2 التجارة الخارجيـة الزراعية 03514
   3 2 2 أساليب التمويل واالئتمان الزراعي 03522

03544 
تحليل الدخل والتكاليف للمشروعات 

  3 2 2 لزراعية

  3 2 2 المشاكل االقتصادية البيئية 03537
  3 2 2 أساليب التحليل االقتصادي الجزئي 03591

     المقررات اإلختياريـة :

03503 
اقتصاديات انتاج وتسويق محاصيل 

 03544 3 2 2 الفاكهة 

 03544 3 2 2 اقتصاديات الصناعات الزراعية  03504
  3 - 3 اقتصاديات محصول القطن  03505
  3 - 3 القطن  محصولتجارة  03506
  3 2 2 وتسويق محصول القطن  تمويل 03507
  3 2 2 التسويق السمكي  03508
 03544 3 2 2 اقتصاديات ادارة المشاريع الحيوانية  03524
  3 2 2 جغرافية اإلنتاج الزراعي 03527
  3 2 2 إقتصاديات االنتاج التعاونى 03530
 03544 3 2 2 اقتصاديات محاصيل الحبوب 03533
 03533 3 2 2 تسويق محاصيل الحبوب  03540
 03544 3 2 2 اقتصاديات مشاريع االستصالح  03548
  3 2 2 اقتصاديات التخزين 03556
  3 2 2 اساليب التحليل االقتصادي الكلي  03592

 03522 3 2 2 دراسة الجدوي للمشروعات الزراعية  03593
03544 



 

35 

 

 (04)الرمز الكودى:      قسـم االقتصاد املنزلي

 دبلوم االقتصاد املنزلي

 

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

 في األسبوع الساعات
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 المنزليتخطيط برامج االقتصاد  04502

  3 2 2 غذاء وتغذية اإلنسان  04503

  3 2 2 المستهلك والسوق 04504

   3 4 1 تنسيق وتأثيث المنزل 04505

  3 4 1 تصميم وتنفيذ مالبس 04506

   3 2 2 رعاية وتربية الفئات الخاصة 04507

 المقررات اإلختياريـة :

 04502 3 - 3 االقتصاد المنزلي والتنمية  04508

  3 2 2 صحة أسرية وبيئية  04509

 04504 3 2 2 اقتصاديات األسرة  04510

 04505 3 4 1 تاري  وطرز األثاث المنزلي 04511

 04506 3 2 2 التراث الشعبي النسجي والملبسي 04512

  3 2 2 نمو وتطور الطفل 04513

  3 2 2 العمل الميداني في االقتصاد المنزلي  04514

 04503 3 4 1 الطهي التجريبي 04515

04516 
اإلقتصــــاد المنزلــــى ودور مجاالتــــه فــــى 

  3 2 2 حماية البيئة
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 (05)الرمز الكودى:       والنظم احليوية  قسـم اهلندسة الزراعية

 اهلندسة الزراعية ىدبلوم التقنيات احلديثة ف

الرقم 
 ــــررالمقــــاســـــم  الكودى

 في األسبوع الساعات
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 الخواص الطبيعية للمواد الزراعية   05543
  3 2 2 تقنيات تبخير وتجفيف المواد الغذائية  05551
  3 2 2 تقنيات الري بالرش والتنقيط  05561
  3 2 2 تقنيات االت زراعية  05562
  3 2 2 تقنيات جرارات زراعية  05563

05593 
تقنيات تهيئة البيئة والطاقة فـي المنشـ ت 

  3 2 2 الزراعية

 المقررات اإلختيارية :

تخطــيط وتهيئــة المبــاني الزراعيــة )المنــا   05500
 والبيئة(

2 2 3  

تقنيــــات الــــرى الســــطحى والســــريان  فــــي  05501
 القنوات  المكشوفة 

2 2 3  

  3 2 2 تشغيل وصيانة مشاريع الرى 05503
  3 2 2 هيدرولوجيا هندسة الرى 05504
  3 2 2 نظم الصرف الزراعى 05505
 05561 3 2 2 تقنيات ري الحدائق والمسطحات الخضراء 05506
  3 2 2 االت ومعدات استصالح األراضي 05533

05562 3 2 2 صيانة وتشغيل اآلالت والجرارات 05536
05563 

  3 2 2 ىنت ومباني خدمة االنتاج الحيوااال 05537
  3 2 2 نظم ادارة المزارع االلية  05538
 05543 3 2 2  نظم صناعة الغذاء في مصر  05547
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الرقم 
 ــررالمقــــــاســـــم  الكودى

 في األسبوع الساعات
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

05549 
هندســـة طحـــن محاصـــيل الحبـــوب وضـــرب 

  3 2 2 االرز 

 05543 3 2 2 هندسة تبريد وتجميد الغذاء 05553
  3 2 2 معالجة مخلفات مصانع األغذية 05556

05581 
الطاقــــة الشمســــية فــــي تخطــــيط وتصــــميم 

  3 2 2 المنش ت الزراعية

 05593 3 2 2 تصميم وانشاء مخازن اإلنتاج الزراعى 05582
 05562 3 2 2 االت خدمة البساتين 05590

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (06)الرمز الكودى:      األلبـان تقنيةقسـم علوم و
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 دبلوم تصنيع ومراقبة األلبـان ومنتجاتها

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
 في األسبوع الساعات

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى
 : األساسيةالمقررات 

  3 4 1 تصنيع الجبن ومشابهاته 06512

  3 2 2 المعامالت الحرارية التصنيعية علي اللبن 06516

  3 4 1 كيمياء تركيب اللبـن ومنتجـاته  06531

  3 4 1 تحليل االلبان ومنتجاتها 06543

  3 2 2 الرقـابة علي إنتاج اللبن وتداوله  06551
  3 2 2 القياسية لمنتجات االلبان المواصفات 06556

 المقررات اإلختياريـة :

  3 4 1 تصنيع النواتج اللبنـية المتخمرة 06513

 06531 3 4 1 تصنيع النواتج اللبنية الدهنية وبدائلها 06514

  3 4 1 تصنيع المثلوجات اللبنية وبدائلها 06515

 06551 3 2 2 سـالمة االلبان ومنتجاتها 06520

06521 
ـــــبن  ـــــي الل الرقابـــــة الميكروبيولوجيـــــة عل

 06543 3 4 1 ومنتجاته 

  3 - 3 إدارة مصانع ومعامل األلبان 06552

 06556 3 2 2 تعبئة وتغليف اللبن ومنتجاته 06555

 
 

 (07)الرمز الكودى:          قسـم أمراض النبـات

 دبلوم أمراض النبات مابعد احلصاد حملاصيل التصدير  



 

39 

 

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

 في األسبوع الساعات
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 أساسيات أمراض النبات 07511
   3 2 2 الطرق العامة لمكافحة أمراض النبات 07531
   3 2 2 طرق مكافحة أمراض ما بعد الحصاد 07532

07541 
السموم الطفيليـة وتأثيراتهـا علـي المنتجـات 

  3 2 2 النباتية 

أثــر المتبقيــات علــي الحبــوب والثمــار بعــد  07542
 الحصاد

2 2 3  

اللـــوائح والقـــوانين الخاصـــة بالرقابـــة علـــي  07547
 الصادرات والحجر الزراعي

3 - 3  

 المقررات اإلختياريــة :  
  3 2 2 أمراض محصول القطن وطرق مكافحتها  07506

ــة وطــرق  07512 ــات الزراعــات المحمي أمــراض نبات
 مكافحتها 

2 2 3 0751
1 

  3 2 2 أمراض البذور وطرق مكافحتها  07514
  3 2 2 أمراض محاصيل الحقل قبل وبعد الحصاد 07521

 3 2 2 أمراض محاصيل الفاكهة قبل وبعد الحصاد  07522
0753

2 

 3 2 2 أمراض محاصيل الخضر قبل وبعد الحصاد  07523
0753

2 

07524 
ــة  ــات الطبي ــة والنبات أمــراض محاصــيل الزين

 3 2 2 قبل وبعد الحصاد   
0753

2 
  3 2 2 أمراض محاصيل الحبوب وطرق مكافحتها  07536
  3 2 2 جمع وتداول وتخزين المحاصيل البستانية  16514

 

 (08)الرمز الكودى:   ىوالسمك قسـم اإلنتاج احليوانى

 ىدبلوم اإلنتاج احليوان

المتطلب الساعات  في األسبوع الساعات ــررالمقـــــاســـــم الرقم 
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 مشاكل تغذية الحيوانات المزرعية 08511
  3 2 2 واللحم تغذية حيوانات اللبن 08514
  3 2 2 فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعى 08521
  3 2 2 فسيولوجيا انتاج اللبن واللحم 08523
  3 2 2 أساسيات انتاج اللبن واللحم 08529
  3 2 2 انتاج األغنام والماعز 08527

 المقررات اإلختياريــة : 
 08514 3 2 2 ميكروبيولوجيا الكرش 08512

08513 
طرق التحليالت الدقيقة في تغذية 

 08514 3 2 2 الحيوان

  3 2 2 الطفيليات واإلنتاج الحيواني 08515

االعالف واالضافات الغذائية للحيوانات  08516
 المزرعية 

3 - 3 08511 

 08514 3 2 2 تغذية العجول الصغيرة  08517
  3 2 2 اساسيات انشاء مزارع االرانب  08518
  3 2 2 اساسيات انتاج االرانب  08519
 08523 3 2 2 فسيولوجيا الحيوان الزراعي  08520
 08529 3 2 2 فسيولوجيا البيئة والتأقلم 08522
 08523 3 2 2 الهرمونات واالنتاج الحيواني  08524
 08523 3 2 2 التقنيات الحيوية في فسيولوجيا الحيوان  08525
  3 2 2 تربية الحيوان الزراعي  08526
  3 2 2 احصاء وتصميم التجارب  08528
 08529 3 - 3 انشاء المزارع والقطعان الحيوانية  08530
 08515 3 2 2 صحة حيوانات المزرعة  08531

 

 (09)الرمز الكودى:    قسـم إنتاج الدواجـن

 دبلوم إنتاج الدواجـن

المتطلب الساعات  في األسبوع الساعات ــررالمقـــــاســـــم الرقم 
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 أساسيات تغذية الدواجن 09511
  3 2 2 تكوين مخاليط أعالف الدواجن 09512
  3 2 2 أساسيات تربية الدواجن 09521

09524 
ـــــي  تحســـــين الصـــــفات االقتصـــــادية ف

  3 2 2 الدواجن

  3 2 2 أساسيات فسيولوجيا الدواجن  09531
  3 2 2 فسيولوجيا البيئة و اإلنتاج 09533

 المقررات اإلختياريـة :

09513 
ـــــة ألعـــــالف  ـــــر الغذائي اإلضـــــافات غي

 09511 3 2 2 الدواجن

 09511 3 2 2 التداخل الغذائي 09514
 09521 3 2 2 الوراثة الكمية و الوصفية في الدواجن 09522
 09522 3 2 2 تربية عشائر الدواجن 09523
 09531 3 2 2 فسيولوجيا الهرمونات والخلية الحية 09532
 09531 3 2 2 فسيولوجيا التناسل في الطيور 09534
  3 2 2 تجهيز و تسويق منتجات الدواجن 09551
  3 2 2 التفري  والمفرخات 09562
  3 2 2 مساكن الدواجن  09571

الــــــدواجن و المشــــــاريع إدارة مــــــزارع  09582
 الصغرى

2 2 3  

  3 2 2 صحة وامراض الدواجن 09598
 
 

 

 (22)الرمز الكودى:       احلشرات التطبيقيعلم قسـم 

 دبلوم تربيه حنل العسل وديدان احلرير

المتطلب الساعات  في األسبوع الساعات ــررالمقــــاســـــم الرقم 
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

 : األساسيةالمقررات 

  2 2 1 إدارة مناحل 11502
  3 2 2 تربية نحل العسل   11503
  3 2 2 مورفولوجيا وفسيولوجيا نحل العسل 11504
  2 2 1 تربية ملكات نحل العسل 11505
  3 2 2 أساسيات تربية ديدان الحرير 11510
  3 2 2 ديدان الحرير ياوفسيولوج يامورفولوج 11512
  3 2 2 بيئة حشرات  11514

 المقررات اإلختياريــة :
  3 2 2 األهمية الطبية لمنتجات نحل العسل 11506
  3 2 2 تقنية انتاج عسل وشمع النحل  11507
 11503 2 2 1 أمراض وأعداء نحل العسل  11508
  3 2 2 تسمم النحل بالمبيدات  11509
 11510 3 2 2 تربية ديدان الحرير  11511
  3 2 2 الحشرات الملقحة للمحاصيل  11513
  3 2 2 حشرات اجتماعية  11515
  3 2 2 أفات القطن وطرق مكافحتها  11516
  3 2 2 افات أشجار الفاكهه وطرق مكافحتها 11517

11518 
أفات المواد المخزونة وطرق 

  3 2 2 مكافحتها 

  3 2 2 اساسيات تربية نحل العسل  11520
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 (12)الرمز الكودى:       قسـم اخلضـر

 دبلوم زراعة اخلضر احملميـة

الرقم 
 ــررالمقــــــاســـــم  الكودى

 في األسبوع الساعات
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

12500 
الخضر بالزراعة  فسيولوجيا نباتات

  3 2 2 المحمية

انشاء الصوب واالنفاق الخاصة بالزراعات  12502
 المحمية

2 2 3  

محميات فى تصميم وتنفيذ نظم الري  12503
 الخضر

2 2 3   

طرق انتاج وتربية نباتات الخضر تحت  12504
 الصوب واالنفاق 

2 2 3  

  3 2 2 تسميد وتغذية نباتات الخضر المحمية 12505
  3 2 2 اصناف وهجن خضروات الزراعة المحمية 12506

 المقررات اإلختياريــة :

12501 
عالقة العوامل البيئية برفع وتحسين 

 انتاج وجودة محاصيل الخضر 
2 2 3  

12507 
استخدام المخصبات الحيوية في الزراعة 

  3 2 2 المحمية 

  3 - 3 التسميد العضوي في الزراعة المحمية  12508
 12503 3 2 2 الزراعات الألأرضية  12510

12511 
التكنولوجيا الحيوية فى تحسين انتاج 

 12506 3 2 2 الخضر المحمية

07523 
أمراض محاصيل الخضر قبل وبعد 

  3 2 2 الحصاد 

أسس ترشيد استخدام المبيدات في  17507
 الزراعة المحمية 

2 2 3  
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(13)الرمز الكودى:          احلدائققسـم الزهور ونباتات الزينة وتنسيق 

 دبلوم الزهور ونباتات الزينة وتصميم وتنسيق احلدائق -2

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

 في األسبوع الساعات
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

كثار الزهور ونباتات الزينة  13503   3 2 2 المشاتل وا 

13504 
المسطحات الخضراء ونباتات الزينة 
  3 2 2 العشبية والنباتات الطبية والعطرية

نباتات التربية الخاصة والمجاميع النباتية  13505
ستعماالتها فى التنسيق.  األخرى وا 

2 2 3  

  3 2 2 تصميم وتخطيط وتنسيق وتنفيذ الحدائق 13509

قطف وتداول وتخزين وتسويق وتصدير  13515
 الزهور 

2 2 3  

  3 - 3 انشاء المشاتل والحدائق والمزارع  13520
 المقررات اإلختيـاريــة :

 13503 3 2 2 تكنولوجيا انتاج الزهور ونباتات الزينة 13506

تربية الزهور ونباتات الزينة وزراعة  13507
 األنسجة

2 2 3  

  3 2 2 مصدات الرياح 13508

تنسيق زهور القطف والتنسيق الداخلي  13510
 بنباتات الزينة

2 2 3   

 13509 3 2 2 تنسيق وتشجير وتجميل المدن والقرى 13511
  3 - 3 إدارة المشاتل ومحطات اإلنتاج والتربية 13512

13514 
الزهور ونباتات الزينة وعلم النفس 

  3 2 2 والفنون الجميلة

 13511 3 - 3 الزهور ونباتات الزينة ومقاومة التلوث 13516

07524 
أمراض محاصيل الزينة والنباتات الطبية 

  3 2 2 قبل وبعد الحصاد 
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 دبلوم تصميم وتنسيق املواقع واحلدائق -1

 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
 في األسبوع الساعات

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 
  3 2 2 مبادئ نباتات الزينة 13553

   3 2 2 اساسيات تصميم وتنسيق الحدائق 13559
  3 2 2 استخدام النباتات فى التنسيق 13560

  3 4 1 تصميم وتنسيق احد المواقع 13590
  3 2 2 تاري  ونظريات تصميم وتنسيق الحدائق 13521

  3 2 2 التصميم الحضري 05522

 المقررات اإلختيـاريــة :

13554 
نباتات الزينة الصحراوية وتنسيق 

 الحدائق 
2 2 3   

   3 2 2 انتاج نباتات الزينة 13555

 13555 3 - 3 نباتات الزينة والبيئة والتلوث 13556
   3 2 2 المسطحات الخضراء ومغطيات التربة 13557

   3 2 2 العشبيةالنباتات  13558
   3 2 2 الشجيرات واألشجار والنخيل 13561

   3 2 2 التنسيق الداخلى بالنباتات  13562
 13559 3 2 2 تنسيق المدن والقرى  13563

  3 2 2 الرسم الحر والمناظر الخلوية 05523

05524 
أساسيات عالقة اإلنسان والكائنات لبيئة 

  3 2 2 الموقع

  3 2 2 والقرى للمدنالتخطيط العمرانى  05525
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الرقم 
 الكودى

 ــــررالمقــــاســـــم 
 في األسبوع الساعات

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

  3 2 2 نظم الرى والصرف فى الحدائق 05526
 05525 3 2 2 تطوير وتنسيق العشوائيات 05527
  3 2 2 والعمارةتاري  الفن  05528
  3 2 2 يةصر تشكيلاالنباتات والمياه كعن 05529
  3 2 2 االت خدمة وميكنة بستانية 05530

05531 
أسس التصميم والمنظور والظل 

  3 2 2 االظهار و 
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 (14)الرمز الكودى:     قسـم علوم األراضى واملياه

 دبلوم أستصالح وحتسني األراضى

 الرقم
 ـــررالمقـــــاســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

   3 2 2 حصر وتقييم االراضي  14501
  3 2 2 تسميد األراضى المستصلحة 14502
  3 2 2 أستصالح وتحسين األراضى  14503
  3 6 - دراسات حقلية وزيارات ميدانية  14504
  3 2 2 الري والصرف الزراعي  14505
  3 2 2 نظم الر ي واالحتياجات المائية  14506
 : اإلختياريةالمقررات 

  3 2 2 موروفولوجيا ونشوء وتقسيم االراضي  14507
  3 2 2 التصوير الجوي واالستشعار عن بعد  14508

 14503 3 2 2 خدمة وتحسين االراضي  14509
  3 2 2 تلوث االراضي  14510

 14506 3 2 2 ري المحاصيل في االراضي الجافة  14511

12502 
إنشـــــاء الصـــــوب واألنفـــــاق الخاصـــــة 

 بالزراعة المحمية 
2 2 3  

  3 2 2 طرق التخطيط االقتصادي الزراعي  03545
  3 2 2  اقتصاديات مشاريع االستصالح  03548
  3 2 2 معدات استصالح االراضي االت و  05533

18550 
ــــوين وتنميــــة المجتمعــــات الريفيــــة  تك

  3 - 3 الجديدة 
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 (15)الرمز الكودى:    األغذية   قنيةقسـم علوم وت

 دبلوم تكنولوجيا األمساك واإلدارة -2

الرقم 
 ـــررالمقـــــاســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 الكيمياء والكيمياء الحيوية لألسماك 15511

  3 2 2 تداول و أسس تصنيع األسماك 15512

  3 2 2 ميكروبيولوجيا األسماك ومنتجاتها 15514

  3 2 2 بيولوجيا إنتاج األسماك 15521

  2 2 1 اإلحصائيةالطرق  15531

  2 - 2 اإلدارة والتمويل 15532

 المقررات اإلختيارية :

 15511 3 4 1 تحليل المنتجات السمكية 15513

 15512 3 2 2 تصنيع األسماك متقـــــدم 15516

 15513 3 2 2 مراقبة جودة األسماك ومنتجاتها 15518

  2 - 2 مصادر الثروة السمكية 15522

 15521 2 2 1 السمكيةالمزارع  15523

  2 2 1 أساليب الصيد 15525

  2 - 2 االقتصاد السمكي 15533

  3 2 2 التسويق السمكي  15535
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 دبلوم مراقبة وتداول وتصنيع  األغذية  -1

الرقم 
 الكودى

 ـــررالمقـــــاســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 كيمياء األغذية ) متقدم (  15550
  3 2 2 تحليل األغذية  متقدم )أ( 15552
  3 4 1 ميكروبيولوجي االغذية متقدم  ) أ (  15561

15571 
تصـــــميم وانشـــــاء الوحـــــدات الغذائيـــــة 

  3 2 2 المتكاملة 

  3 2 2 مراقبة االنتاج  15572
  3 2 2 تعبئة وتخزين االغذية  15574

 المقررات اإلختيارية :

 3 4 1 أجهزة تحليل األغذية 15551
15550,
15552 

 15552 3 2 2 تحليل االغذية متقدم  ) ب(  15553
  3 2 2 الخواص الحسية والفزيقية لالغذية  15555
 15561 3 4 1 ميكروبيولوجي االغذية متقدم ) ب (  15562
 15561 2 - 2 سالمة وأخطار الغذاء   15570
  2 - 2 المواصفات والقوانين الغذائية  15576

15578 
ــاج  نظــم الفحــص الصــحي لوحــدات انت

  3 2 2 االغذية 

اســتخدام الحاســبات اآلليــة فــي مراقبــة  15581
 األغذية

2 2 3 15582 

  2 2 1 التحليل االحصائي في مراقبة االغذية  15582
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 (16)الرمز الكودى:                 الفاكهــهقسـم 

 دبلوم إنتاج الفاكهه

الرقم 
 ـــررالمقـــــاســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 انتاج الفواكه المستديمة الخضرة 16501
  3 2 2 الفواكه المتساقطة االوراقانتاج  16502
  3 2 2 فسيولوجى أشجار الفاكهة 16507
  3 2 2 جمع وتداول وتخزين ثمار الفاكهه 16512

07522 
امراض محاصيل الفاكهة قبل وبعد 

  3 2 2 الحصاد 

  3 2 2 افات أشجار الفاكهة وطرق مكافحتها 11517
 المقررات اإلختيارية :

  3 2 2 أشجار الفاكهة تربية وتحسين 16503
 16507 3 2 2 تغذية وتسميد أشجار الفاكهة 16504
  3 2 2 اكثار أشجار الفاكهة 16506
 16502 3 2 2 تقليم أشجار الفاكهة 16509
  3 2 2 فواكهه المناطق الجافة 16510
  3 2 2 فواكه المناطق االستوائية 16511

جمع وتداول وتخزين المحاصيل  16514
 البستانية 

2 2 3 16512 

االرشاد الزراعى فى المجاالت  01590
 التكنولوجية الزراعية

1 4 3  

اقتصاديات انتاج وتسويق محاصيل  03503
 الفاكهه

2 2 3  

  3 2 2 نظم الري واالحتياجات المائية  14506
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(17)الرمز الكودى:     مبيدات االفاتوتقنية قسـم كيمياء 

 دبلوم محاية البيئة من التلوث باملبيدات

الرقم 
 ـررالمقــــــاســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 أسس التقنية البيولوجية ومكافحة اآلفات 17501

17502 
 أخطار السمية المهنية للمبيدات

  3 2 2 الملوثاتو 

  3 2 2 أسس ترشيد المبيدات والتحكم المتكامل  17503

أسس تشريعات حماية البيئة والغذاء من  17504
 المبيدات والسموم

2 2 3  

  3 2 2 كيمياء مصادر الطاقة الحيوية والمتجددة 17552

17553 
والماء ملوثات التربة كيمياء معالجة 

   3 2 2 والهواء

 المقررات اإلختيارية :

   3 2 2 ملوثات ومخاليطها المقارنة سمية  17505
  3 2 2 تجهيز المبيدات لزيادة اختياريتها   17506

17507 
أســــس ترشــــيد اســــتخدام المبيــــدات فـــــى 

   3 2 2 الزراعات المحمية

17508 
أخطار الملوثات على النظام الحيوى فى 

  3 2 2 البيئة 

17509 
طرق قياس المخاطر الصحية لملوثات 

  3 2 2 البيئة

إســــتخدام النظــــائر المشــــعة فــــى العلــــوم  17510
 البيولوجية   

2 2 3  

  3 2 2 اسس مقاومة اآلفات للمبيدات 17511
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الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

17512 
ــــــتحكم  ترشــــــيد إســــــتخدام المبيــــــدات وال

 17503 3 2 2 المتكامل 

 17502 3 2 2 تلوث البيئة بالمبيدات 17513
 17502 3 2 2 كيمياء النواتج الطبيعية النباتية 17551

17554 
المجااااااااااامية الميمااياااااااااا  ل م ا ااااااااااا  

 اخصائصها
2 2 3   

  3 2 2 كيمياء النظام الحيوى 17555

 17553 3 2 2 ميمياء اعادة إستخدام إلمخ فا  17556

17557 
أجهاا ة اقااحل ت  ياا  احصااد الم ا ااا  

 العضاي 
2 2 3   

17558 
أجهاا ة اقااحل ت  ياا  احصااد الم ا ااا  

  غيح العضاي 
2 2 3  
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 (18)الرمز الكودى:    التنمية الريفيةقسـم 

 دبلوم التنمية الريفية

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

النظريـــة االجتماعيـــة والمجتمـــع الريفـــى  18501
 المحلى

2 2 3  

  3 2 2 القياس الكمى للظواهر االجتماعية  18515

التنميــــــة الريفيــــــة سياســــــات ونمــــــاذج  18520
 المتكاملة

3 - 3  

  3 2 2 أجهزة التنمية الريفية 18522
  3 - 3 تنمية الموارد البشرية الريفية 18541

18550 
ـــــة  ـــــات الريفي ـــــة المجتمع ـــــوين وتنمي تك

 الجديدة
3 - 3  

 المقررات اإلختيارية :

  3 - 3 التغير االجتماعى والتنمية الريفية 18503

  3 - 3 والنظم الزراعيةالسياسة  18517
 18517 3 - 3 تخطيط وموازنة التنمية الريفية 18532

 18551 3 - 3 تنمية الموارد الطبيعية الريفية 18534
 18522 3 2 2 أساليب إدارة المنظمات الريفية 18545

  3 2 2 التكنولوجية الريفية المناسبة 18551
  3 - 3 معوقات التنمية الريفية 18560

  3 - 3 تقويم نتائج التنمية الريفية  18562
  3 4 1 بحوث ميدانية 18571

  3 4 1 تدريبات ميدانية  18572
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 (19)الرمز الكودى:   احملاصيلعلوم قسـم 

 دبلوم انتاج وجودة حمصول القطن -2

الرقم 
 الكودى

 ـررالمقـــــــاســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 إنتاج محصول القطن 19501
  3 2 2 جودة تقاوى محصول القطن 19503

  3 2 2 حلج القطن 19504
  3 2 2 فرز القطن 19505

19506 
الطــــرق اإلحصــــائية لجــــودة محصــــول 

  3 2 2 القطن

  3 2 2 جودة الياف محصول القطن 19507

 المقررات اإلختيارية :

  3 - 3 اقتصاديات محصول القطن 03505
 03505 3 - 3 تجارة محصول القطن 03506

 03505 3 2 2 تمويل وتسويق محصول القطن 03507

07506 
امــــــراض محصــــــول القطــــــن وطــــــرق 

 مكافحتها
2 2 3  

  3 2 2 افات القطن وطرق مكافحتها  11516

  3 2 2 تربية محصول القطن 19502
  3 2 2 اآللياف الصناعية 19508

  3 2 2 جودة بذرة القطن 19509
 19507 3 2 2 غزل القطن 19510

  3 2 2 نسج القطن 19511
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 دبلوم انتاج وجودة حماصيل احلبوب -1

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 إنتاج محاصيل الحبوب 19551

19552 
فحــــــص واختبــــــارات تقــــــاوي محاصــــــيل  

  3 2 2 الحبوب

   3 2 2 عمليات طحن القمح 19554
   3 2 2 عمليات ضرب األرز 19555

19556 
الطـــــرق اإلحصـــــائية لجـــــودة محاصـــــيل  

  3 2 2 الحبوب

  3 2 2 الحبوبجودة محاصيل  19557

 المقررات اإلختيارية :
 03544 3 2 2 إقتصاديات محاصيل الحبوب 03533
  3 2 2 تربية محاصيل الحبوب 19553
 03533 3 - 3 تسويق محاصيل الحبـوب 03540

05549 
هندسة طحـن محاصـيل الحبـوب وضـرب 

  3 2 2 االرز 

ــــــوب وطــــــرق  07536 امــــــراض محاصــــــيل الحب
 مكافحتها

2 2 3  

  3 2 2 افات المواد المخزونة وطرق مكافحتها  11518
 19557 3 2 2 جودة الخبز ومنتجات القمح 19558
  3 2 2 جودة منتجات محاصيل الحبوب االخري 19559
  3 2 2 تخزين محاصيل  الحبوب 19560
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 (20)الرمز الكودى:          قسـم الوراثـــة

 دبلوم اهلندسة الوراثيـة

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 : األساسيةالمقررات 

  3 - 3 مبادئ الوراثة الجزيئية 20501
   3 - 3 مبادئ الهندسة الوراثية 20502

  3 6 - تكنيك هندسة وراثية 20503
  3 - 3 حيوية والتحسين الزراعىتكنولوجيا  20506

  3 - 3 هندسة وراثية حديثة 20512
  3 6 - تكنيك هندسة وراثية حديثة 20513

 المقررات اإلختيارية :

  3 4 1 زراعة انسجة 20504
  3 - 3 جينومكس تركيبى 20505

 20506 3 2 2 المعلوماتية الحيوية والوراثة 20507

 20505 3 - 3 جينومكس وظيفى 20515

  3 - 3 تكنولوجيا حيوية بيئية 20516
 20515 3 - 3 جينومكس مقارن 20525

  3 - 3 تكنولوجيا حيوية طبية 20526
  3 - 3 وراثة هندسة الميتابولزم 20527

  3 - 3 انزيمات التحور الوراثى 20528
  3 - 3 بعات الجزيئات الكبيرةاتحليل تت 20529

  3 - 3 الفرماكوجينومكس 20530
  3 - 3 األمان الحيوى واألخالقى 20531
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 جدول املقررات الدرسية

 اخلاصة باملاجستري والدكتوراة
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 (01)الرمز الكودى:     ىالزراع ىالتعليم االرشادقسـم 
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 مناهج البحث في اإلرشاد الزراعي  01602
  3 2 2 اإلرشاد الزراعي والنظريات االجتماعية   01603
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

01604 
مناهج البحث في اإلرشاد الزراعي  

 ()متقدم
2 2 3  

  3 2 2 اإلرشاد الزراعي وقضايا التنمية المعاصرة   01605
 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث   01600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  01601

 المقررات اإلختيارية العامة:
  3 2 2 الطرق والمعينات اإلرشادية  01610
 01610 3 2 2 التصوير وتطبيقاته في العمل اإلرشادي  01612
  3 2 2 ذيوع وتبني التقنيات الزراعية   01620
  3 2 2 البرامج والمشروعات االرشادية الزراعية  01621
  3 2 2 التعليم اإلرشادي والسكاني   01622
  3 2 2 االرشاد الزراعية وتنمية المراة الريفية 01623
التكنولوجيا االرشاد الزراعى وأقلمة  01624

 الزراعية الجديدة
2 2 3  

ادوار االرشاد الزراعى فى تعظيم االنتاجية  01625
  3 2 2 الزراعية

إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج اإلذاعية  01630
 والتليفزيونية

2 2 3  

01632 
نظريات االتصال وتطبيقاتها في العمل  

  3 2 2 اإلرشادي 

 

في األسبوع الساعات المقـــــــــرراســـــم الرقم  المتطلب الساعات  
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

  3 2 2 االتصال الجماهيري والرأي العام   01634
  3 2 2 الصحافة والمطبوعات الزراعية    01635

01640 
دارة العمل اإلرشادي   تنظيم وا 

 2 2 الزراعي)متقدم(
3 

 

  3 2 2 التدريب في اإلرشاد الزراعي   01642
  3 2 2 تحليل المشكالت اإلرشادية   01643
  3 2 2 النظم اإلرشادية الزراعية المقارنة   01644
  3 2 2 القيادة اإلرشادية الزراعية )متقدم(  01650
  3 2 2 تعليم الكبـار )متقدم(   01661
  3 2 2 الزراعياالرشاد االقتصادي  01662
 01603 3 2 2 االرشاد الزراعي و التغيير االجتماعي 01663
  3 2 2 االحصاء االجتماعي في االرشاد الزراعي  01671
  3 2 2 تقييم العمل االرشادي الزراعي 01679
  3 2 2 مبادئ التعليم الزراعي 01691
  3 - 3 تاري  و فلسفة التعليم الزراعي 01692
  1 - 1 دراسات خاصة في التعليم الزراعي 01696
  3 - 3 السياسات التعليمية الزراعية 01698

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (02)الرمز الكودى:    غابات واشجار خشبيةقسـم 
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الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 فسيولوجيا النمو باألشجار متقدم 02606
  3 2 2 التركيب فوق الدقيق لألخشاب متقدم 02641
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 
  3 2 2 ميكروبيولوجيا أراضي الغابات 02638
  3 2 2 كيمياء االخشاب  02653

: المقررات اإلجبارية العامة  
8/24 - - بحث  02600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  02601

 المقررات اإلختيارية العامة:

02603 
طــرق البحــث فــي علــوم الغابــات والمــوارد 

  3 2 2 الطبيعية

  3 2 2 المعاينة في الغابات  02610
  3 2 2 التشجير البيئي  02614
  3 2 2 تشجير المناطق الجافة 02626
 02636 2 - 2 إدارة واقتصاديات المنتجات الخشبية 02630
  3 2 2 التقنية الحيوية في مجال الغابات 02632
  3 2 2 االلواح المركبة ولواصق األخشاب 02635
دارة الغابات االستوائية 02636   3 2 2 تنمية وا 

02639 
ــــــات  ــــــظ االخشــــــاب ومعالجتهــــــا بمعوق حف

  3 2 2 االحتراق 

  3 2 2 الميكانيكية والريولوجية لألخشابالصفات  02643
  2 - 2 منتجات الغابات الغير خشبية 02645
 02639 3 2 2 هندسة وتشطيب األخشاب  02649

 
الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات الساعات  

 المعتمدة
المتطلب 
عملى  محاضرة السابق
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 تطبيقى

02652 
الغابــات فــي المنــاطق سياســة وتخطــيط 

 الجافة
2 - 2 02630 

  3 2 2 حشرات الغابات واألخشاب متقدم 02654
 02654 3 2 2 أمراض األشجار واألخشاب متقدم 02656
  3 2 2 تكنولوجيا إنتاج عجائن الورق 02657

02659 
الطرق الحديثة فـي التجهيـز الكيميـائي 

عادة التدوير للكتلة الحيوية  وا 
2 2 3 02657 

  1 - 1 دراسات خاصة في االشجار الخشبية  02699
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 (03)الرمز الكودى:      قسـم اإلقتصاد الزراعى
 

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 طرق البحث في االقتصاد الزراعي  03602
  3 2 2 احصاء اقتصادي متقدم   03659
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

تحليـــــل الـــــدخل والتكـــــاليف للمشـــــروعات   03643
 الزراعية 

2 2 3  

  3 2 2 تحليل اقتصادي متقدم    03679
 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث  03600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  03601

 المقررات اإلختيارية العامة:

03607 
تحليـــل العـــرض والطلـــب علـــي المنتجـــات 

  3 2 2 الزراعية 

 03607 3 2 2 اقتصاديات التسويق الزراعي   03617
  3 2 2 التقدم التكنولوجي وصناعة الزراعة  03622
 03626 3 2 2 اقتصاديات التنمية الزراعية  03623
  3 2 2 السياسات والبرامج الزراعية  03626

  3 2 2  الحيازة والملكية الزراعية   03629

  3 2 2 القوانين والتشريعات والضرائب الزراعية  03630
  3 2 2 االستثمارات الزراعية والمزرعية  03635
  3 2 2 احصاء زراعي متقدم  03638
  3 2 2 تحليل االدارة المزرعية   03639
  3 2 2 التقارير والسجالت الزراعية  03640
 03659 3 2 2 اقتصاديات االنتاج متقدم  03644
في األسبوع الساعات المقـــــــــرراســـــم الرقم  المتطلب الساعات  
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

  3 2 2 للموارد الزراعية التقويم االقتصادي 03648

  3  2 2 تصميم واختيار العينات   03657
03661 3 2 2 االقتصاد القياسي ) متقدم ( 03660

03679 
  3 2 2  رياضية اقتصادية ) متقدم (  03661
  3 2 2 التجارة الخارجية )عام( 03667
  3 2 2  مقدمة في االقتصاد القياسي  03677

  3 2 2 التحليل اإلقتصادى الجزئي  03680
  3 2 2 التحليل االقتصادي الكلي   03681

  3 2 2 التخطيط االقتصادي 03683
  3 2 2 نظرية البرمجة الخطية 03685
  3 2 2  تاري  الفكر االقتصادي    03691
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 (04)الرمز الكودى:     قسـم اإلقتصاد املنزىل
 

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 طرق البحث في االقتصاد المنزلي 04602
  3 2 2 البيئة والمشكالت األسرية  04603
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 
  3 2 2 المرأة والتنمية 04604
  3 2 2 المشروعات الصغيرة المنزلية 04605

 المقررات اإلجبارية العامة :
8/24 - - بحث  04600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  04601

 المقررات اإلختيارية العامة:
  3 2 2 إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  04606
 04602 3 2 2 إدارة الموارد األسرية  04607
 04606 3 2 2 إدارة الفنادق 04608
  3 2 2 الموازنات النقدية المنزلية 04609
 04605 3 2 2 إدارة الشراء والتخزين 04610
 04607 3 2 2 األسرة واقتصاديات االنتاج واالستهالك  04611
 04604 3 2 2 تدريب المرأة في مجاالت االقتصاد المنزلي 04612

04613 
القياس والتقويم في تعليم االقتصاد 

 المنزلي
2 

2 3  

  3 2 2 طرق ووسائل ونظريات االتصال 04614

04615 
المنزلى  نشر وتبني الجديد في االقتصاد
 لحل المشاكل المعاصرة لألسرة 

2 2 3  

في االرشادية إعداد وتقيم البرامج  04616
 االقتصاد المنزلي 

2 2 3 04604 

في األسبوع الساعات المقـــــــــرراســـــم الرقم  المتطلب الساعات  
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

  3 2 2 اإلرشاد الصحي والغذائي 04617
  3 4 1 اقتصاديات اإلسكان  04618
تصميم وتأثيث المؤسسات والمباني  04619

 العامة 
1 4 3  

  3 4 1 اإلسكان والبيئة  04620
  3 4 1 األلوان واإلضاءة  04621
 04621 3 4 1 الخامات والديكور المنزلي  04622

عناصر وطرق العناية بالوحدة  04623
 السكنية 

1 4 3  

  3 2 2 تدعيم وتقييم األغذية  04624 

أسس الطهي وحركية التفاعالت في  04625
 األغذية 

2 2 3  

  3 2 2  أغذية واقية وتوابل وأعشاب  04626

04627 
ميتابوليزم العناصر الغذائية ووسائل 

  3 2 2 تكيف الجسم 

  3 2 2 العادات والمشاكل الغذائية  04628
  3 2 2 تغذية فئات خاصة وعالجية  04629
  3 2 2 نمو وتطور الطفل  04630
 04631 3 2 2 الصحة اإلنجابية  04631
  3 2 2 مشكالت الطفولة والمراهقة  04632

04633 
ــــــــال ذوي االحتياجــــــــات  ــــــــة األطف رعاي

  3 2 2 الخاصة 

  3 2 2 الرعاية األسرية   04634
  3 2 2 تثقيف الطفل وتنمية إبداعه  04635
اقتصـــــــــاديات وتســـــــــويق المنتجـــــــــات  04636

 والمفروشات   والملبسيةالنسيجية 
2 2 3  

تثقيــــــف صــــــحي ونفســــــي للمنتجــــــات  04637
 النسيجية والملبسية 

2 2 3  

 

في األسبوع الساعات المقـــــــــرراســـــم  الرقم المتطلب الساعات  
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

  3 2 2 تاري  وتطور األقمشة والمالبس  04638
  3 4 1 تصميم أزياء للفئات الخاصة  04639
 04639 3 4 1 تصميم أزياء متقدم  04640
  3 4 1 اختبارات األلياف والخيوط واألقمشة   04641
  1 - 1 دراسات خاصة في االقتصاد المنزلي  04642
  3 2 2 القرارات االسرية  04643
  3 2 2 تكنولوجيا التعليم االرشادي االسري  04644

 04619 3 2 2 اسكان ذوي االحتياجات الخاصة  04645
 04629 3 2 2 تغذية عالجية متقدمة  04646
  3 2 2 رعاية المسنين  04647
االنتــاج النســجي والملبســي المتوافــق  04648

 بيئيًا 
2 2 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (05)الرمز الكودى:     والنظم احليوية قسـم اهلندسة الزراعية
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الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

05602 
التمثيل الرياضى فى مجال الهندسة 

 الزراعية
2 2 3 

 
  3 2 2 تحليل النظم الزراعية  05623
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

تصنيع ومبانى وتهيئة البيئة الزراعية  05605
 )متقدم(

2 2 3 
 

القوى واآلالت الزراعية ومعدات الرى  05624
 )متقدم(

2 2 3 
 

 المقررات اإلجبارية العامة :

  8/24 - - بحث  05600
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  05601

 المقررات اإلختيارية العامة:

  3 2 2 بحوث العمليات الزراعية  05603
  3 2 2 أجهزة قياس وتحكم )متقدم( 05607
  3 2 2 الكتل الحيوية الزراعة الطاقة من 05611

05612 
التطبيقات الزراعية للخاليا 

 الكهروضوئية
2 2 3 

 
  3 2 2 النماذج الحرارية للطاقة الشمسية 05613

05615 
الخواص الطبيعية للمواد الزراعية 

 )متقدم(
2 2 3 

 
  3 2 2 االت زراعية ) متقدم (  05621
  3 2 2 البذرةنظرية وتصميم االت إعداد مرقد  05626
 05624 3 2 2 قوى زراعية ) متقدم( 05627

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى
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05628 
نظرية وتصميم االت حصاد 

 المحاصيل البستانية
2 2 3  

 05627 3 2 2 الزراعيةنظرية الجر للمعدات  05629
 05621 3 2 2 تصميم االت زراعية )متقدم( 05633
 05621 3 2 2 إدارة اآلالت الزراعية 05637

االت صيانة وتنسيق المواقع  05640
 والحدائق

2 2 3 05696 

 05615 3 2 2 هندسة التصنيع الغذائي) متقدم ( 05641
 05615 3 2 2 هندسة حفظ األغذية  ) متقدم ( 05643

 05646 3 2 2 الخواص الريولوجية للمواد الغذائية 05646

 05695 3 2 2 انتقال الكتلة 05653

  3 2 2 ظواهر اإلنتقال 05655

  3  2 2 البرمجة بلغات الحاسب اآللى 05659

  3 2 2 هندسة الرى السطحى )متقدم( 05661

  3 2 2 هندسة صرف زراعى )متقدم( 05662

  3 2 2 هندسة الرى بالرش )متقدم(  05663

  3 2 2 هندسة الرى بالتنقيط )متقدم( 05664

الرخصة الدولية لقيادة الحاسب  05679
 اآللى

2 2 3  

 05695 3 2 2 التخطيط العمرانى الريفى 05681

  3 2 2 هندسة تهيئة وتحكم بيئة النبات 05683

هندسة تهيئة وتحكم بيئة الحيوان  05684
 الزراعى

2 2 3  

استخدامات الطاقة الشمسية فى  05688
 المبانى الزراعية

2 2 3  

 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى

  3 2 2هندسة إنشاء المبانى الزراعية  05695
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 وتكنولوجيا المواد
  3 2 2 هندسة تخطيط وتنسيق المرافق 05696

دراسات خاصة فى الهندسة  05699
 الزراعية

2 2 3 
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 (06)الرمز الكودى:      األلبـان قنيةقسـم علوم وت
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  2 2 1 كيمياء األلبان ) متقدم (   06610
  2 2 1 ميكروبيولوجيا األلبان ) متقدم (   06620
  2 2 1  (متقدم)تكنولوجيا األلبان  06640
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

الطرق التحليلية المتقدمة في كيمياء  06614
 االلبان 

1 2 2  

  2 2 1 بيوتكنولوجيا األلبان 06630

الميكروبيولوجيا الجزيئية في مجال  06636
 االلبان

1 2 2  

 المقررات اإلجبارية العامة :
8/24 - - بحث  06600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  06601

 المقررات اإلختيارية العامة:
 06610 3 4 1 كيمياء ليبيدات اللبن 06611
 06610 3 4 1 بروتينات اللبنكيمياء  06612

كيمياء كربوهيدرات ومعادن  06613
 وفيتامينات اللبن

1 4 3 06610 

06621 
تقسيم وفسيولوجيا بكتيريا حامض 

 06620 3 4 1 الالكتيك

تقسيم وفسيولوجيا البكتيريا المتلفة  06622
 للبن ومنتجاته

1 4 3 06620 

 06620 3 2 2 تقسيم وقسيولوجيا فطريات اللبن 06624

 06620 3 2 2 فيروسات وبكتريوفاج اللبن 06626

  3 4 1 النظم المضادة للميكروبات في اللبن 06627
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

06628 
الطــــــرق التحليليــــــة المتقدمــــــة فــــــي 

  3 4 1 ميكروبيولوجيا األلبان

  3 4 1 ميكروبيولوجيا النظام البيئى اللبنى 06629

الميكروبات الممرضة المرتبطة  06631
 بإنتاج اللبن

1 4 3  

  3 4 1 إنزيمات اللبن 06632
  3 4 1 التخمرات اللبنية الصناعية 06634

06635 
طرق التحليل المناعية في اللبن 

  3 4 1 ومنتجاته  

 06640 3 4 1 تصنيف وتصنيع الجبن 06641
 06640 3 4 1 الترشيح الفوقى للبن 06642
  3 4 1 المنتجات اللبنية المشابهه 06643
  3 4 1 اللبن فى األغذية المختلفة 06644
 06640 3 4 1 تكنولوجيا جبن متقدم 06645
  3 4 1 تكنولوجيا منتجات دهنية )متقدم( 06646

تكنولوجيا ألبان مجففة ومكثفة  06647
 )متقدم(

1 4 3  

 06640 3 4 1 تكنولوجيا مثلوجات لبنية )متقدمة( 06648
 06640 3 4 1 تكنولوجيا نواتج األلبان الثانوية 06649

06650 
موضوعات مختارة في ادارة مصانع 

 االلبان 
1 - 1  

  3 4 1 التحكم البيئى فى مصانع األلبان 06651

06660 
موضوعات مختارة فى اللبن وتغذية 

 اإلنسان
1 - 1  

  3 4 1 الصفات الريولوجية للبن ومنتجاته 06664
  3 4 1 المطفرات فى األغذية اللبنية 06665
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  3 2 2 أساسيات أمراض النبات 07602
  3 2 2 طرق دراسة أمراض النبات 07603

     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

07625 
نشوء السالالت في الكائنات 

  3 2 2 الممرضة للنبات

أمراض النبات وتطبيقات  07626
 التكنولوجيا الحيوية 

2 2 3  

 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 -  - بحث  07600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  07601

 المقررات اإلختيارية العامة:

 07602 3 2 2 أمراض محاصيل الحقل 07605
 07602 3 2 2 أمراض أشجار الفاكهة 07606
 07602 3 2 2 محاصيل الخضرأمراض  07607
 07602 3 2 2 أمراض نباتات الزينة 07608
 07602 3 2 2 أمراض األشجار الخشبية 07609

07610 
أمراض نباتات الزراعات المحمية 

 07602 3 2 2 وطرق مكافحتها

 07602 3 2 2 أمراض نباتات البيئة الجافة 07611
 07602 3 2 2 أمراض البذور 07612
 07602 3 2 2 أمراض الجذور 07613
 07602 3 2 2 أمراض مابعد الحصاد 07614

 

 (07)الرمز الكودى:          قسـم أمراض النبـات
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 07602 3 2 2 أمراض نبات بكتيرية 07615

07616 
أمراض نبات متسببة عن 

 07602 3 2 2 وريكتسياميكوبالزما 

 07602 3 2 2 أمراض نبات فيروسية 07617
 07602 3 2 2 الفيروسات الممرضة للنبات 07618

07619 
الفيرودات وأمراض النبات 

 07602 3 2 2 الفيرودية

 07602 3 2 2 أمراض النبات النيماتودية 07620

07621 
مورفولوجيا وتقسيم النيماتودا 

 07602 3 2 2 الممرضة للنبات

أمراض نبات متسببة عن نباتات  07623
 زهرية متطفلة

2 2 3 07602 

 07602 3 2 2 أمراض نبات غير طفيلية 07624
 07602 3 2 2 علم األوبئة النباتية 07627
 07602 3 2 2 ناقالت مسببات أمراض نبات 07628
 07602 3 2 2 طبيعة المقاومة لألمراض النباتية 07629
 07602 3 2 2 فسيولوجيا التطفل 07630
 07602 3 2 2 مناعة وأمصال 07631
  1 - 1 تاري  أمراض النبات 07632
  1 - 1 دراسات خاصة في أمراض النبات  07699
  3 2 2 الفلورا المصرية 07661
  3 2 2 تشريح النبات 07662
  3 2 2 فسيولوجيا النبات 07663
  3 2 2 فسيولوجيا النبات )مكمل( 07664
  3 2 2 فسيولوجيا الخلية 07665
  3 2 2 فسيولوجيا النمو 07666
  3 2 2 تقسيم الفطريات 07667



 

 

74 

 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

  3 2 2 فولوجيا وتقسيم البكتيريامور  07670
  3 2 2 فسيولوجيا البكتيريا 07671
  3 2 2 وراثة البكتريا 07672
  3 2 2 الميكوبالزما 07675
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 (08)الرمز الكودى:       والسمكي قسـم اإلنتاج احليوانى
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  2 2 1 تغذية حيوان )متقدم( 08617
  2 2 1 فسيولوجيا الحيوان )متقدم( 08627
  2 - 2 تحليل البيانات 08636
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 
  2 2 1 الطاقة والتغذية 08614
  2 2 1 فسيولوجيا الخلية 08621
  2 2 1 حيوان )متقدم(تربية  08635

 المقررات اإلجبارية العامة :
8/24 - - بحث  08600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  08601

 المقررات اإلختيارية العامة:
  1 - 1 دراسات خاصة في تغذية الحيوان 08610
 08617 3 2 2 ميكروبيولوجيا الكرش 08611

08612 
الفيتامينات والمعادن في تغذية 

 الحيوانات
2 2 3 08617 

  3 2 2 الهرمونات والتغذية 08613
  3 2 2 التغذية والطفيليات 08615
 08617 3 2 2 التقنية الحيوية في تغذية الحيوان  08616
  1 - 1 دراسات خاصة في فسيولوجيا الحيوان  08618
 08627 3 2 2 فسيولوجيا الغدد الصماء ) متقدم (  08619
 08627 3 2 2 فسيولوجيا الدم ) متقدم (  08620
 08627 3 2 2 فسيولوجيا البيئة   08622
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 08627 3 2 2 فسيولوجي الجهاز العصبي)متقدم( 08623
 08627 3 2 2 فسيولوجيا الهضم  )متقدم( 08624
 08627 3 2 2 فسيولوجيا التناسل ) متقدم (  08625
 08627 3 2 2 فسيولوجيا ادار اللبن )متقدم( 08626
 08627 3 2 2 سلوك الحيوان 08628
 08627 3 2 2 المناعة في حيوانات المزرعة  08629

التقنية الحيوية في تناسل حيوانات  08630
 المزرعة 

2 2 3 08627 

  1 - 1 دراسات خاصة في تربية الحيوان  08631
  3 2 2 ماشية لبن ) متقدم  (  08632
  3 - 3 انتاج اغنام متقدم  08633
  3 - 3 انتاج لحم متقدم  08634
  3 2 2 انتاج صوف ) متقدم (  08637
 08635 3 2 2 التحسين الوراثي في تربية الحيوان  08638
 04636 3 2 2 احصاء وتصميم تجارب الحيوانات  08639
  3 - 3 رعاية وتربية وانتاج االبل والخيول  08641
  3 2 2 انتاج الجلود في الحيوانات الزراعية  08642
  3 2 2 نظم انتاج الحيوانات الزراعية  08643
 08631 3 - 3 التقنية الحيوية في تربية الحيوان  08644
 08617 3 2 2 تغذية أسماك  )متقدم( 08645
 08619 3 2 2 الغدد الصماء في األسماك  08646
  3 2 2 تربية اسماك )متقدم ( 08647

08648 
نظم المعلومات فى مجاالت اإلنتاج 

  3 2 2 الحيوانى
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 (09)الرمز الكودى:       قسـم إنتاج الدواجـن
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 تغذية دواجن متقدمة 09610
  3 2 2 طرق احصائية  09619
  3 2 2 طرق التربية 09625
  3 2 2 فسيولوجي دواجن )متقدم( 09630
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 
  3 2 2 دراسات غذائية متقدمة عن البروتينات 09616
  3 2 2 تربية دواجن ) متقدم ( 09621
  3 2 2 الغدد الصماء 09631

 المقررات اإلجبارية العامة :
24-8 - - بحث  09600   
  1 - 1  علميةحلقات نقاش  09601

 المقررات اإلختيارية العامة:
 09610 3 2 2 تغذية الطيور الثانوية 09611
 09610 3 2 2 تصنيع أعالف الدواجن 09612
  4 4 2 التقييم والتحليل الكيماوي ألعالف الدواجن 09614
 09616 3 2 2 دراسات غذائية متقدمة عن الكربوهيدات 09615
 09616 3 2 2 متقدمة عن الدهوندراسات غذائية  09617

دراسات غذائية متقدمة عن الفيتامينات  09618
 واألمالح المعدنية

2 2 3 09616 

 09619 3 2 2 طرق بحث 09620
 09619 3 2 2 تصميم وتحليل التجارب اإلحصائية 09622

09623 
 الوصفية والكمية وراثة الصفات 

   3 2 2 () متقدم

 
في األسبوع الساعات المقـــــــــرراســـــم الرقم  المتطلب الساعات  
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

  3 2 2 اإلنتخاب المتقدم 09624
  3 2 2 التربية إلنتاج اللحم 09626
  3 2 2 التربية إلنتاج البيض 09627
  3 2 2 األقلمة الوراثية 09628
  3 2 2 الغذاء والماءتنظيم تناول  09632
 09630 3 2 2 فسيولوجيا األقلمة 09633
  3 2 2 سلوك الطيور 09634
 09630 3 2 2 فسيولوجيا التمثيل الغذائي  09635
 09630 3 2 2 فسيولوجيا الهضم واإلخراج 09638
  3 - 3 فسيولوجيا إنتاج اللحم والبيض 09639
  3 2 2 تربية النعام والرومي  09640
  2 - 2 طيور برية ومهاجرة  09641
  3 2 2 انتاج وفسيولوجيا االرانب  09642
  3 2 2 الطيور المائية  09643

دراسات خاصة فى مجال انتاج  09699
 الدواجن

1 - 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

 

 (11)الرمز الكودى:      علم احلشرات التطبيقيقسـم 
 

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في  الساعات
الساعات  األسبوع

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

 محاضرة
عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 مورفولوجى حشرات متقدم 11602
  3 2 2 بيئة حشرات متقدم  11604
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 
  3 2 2 فسيولوجيا حشرات )متقدم( 11603

مورفولوجي وتقسيم الحشرات غير  11615
 الكامله 

2 2 3  

 المقررات اإلجبارية العامة :
8/24 - - بحث  11600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  11601

 المقررات اإلختيارية العامة:
  3 2 2 حشرات طبية وبيطرية متقدم 11605
  3 2 2 تربية نحل العسل ) متقدم ( 11606

مورفولوجي وفسيولوجي نحل عسل  11607
 )متقدم( 

2 2 3 11602 

 11606 3 2 2 تربية ملكات نحل العسل 11608
  3 2 2 مورفولوجى وفسيولوجى ديدان الحرير 11609
 11609 3 2 2 تربية ديدان الحرير ) متقدم (  11610

11611 
ــات  مفترســات ومــتطفالت وممرضــات االف

  3 2 2 واستخدامها في المكافحة االحيائية 

  3 2 2 اإلدارة المتكاملة لآلفات  11612

11613 
انتــاج واختبــار المبيــدات االحيائيــة وتقــيم 

  3 2 2 فاعليتها

االفات الرئيسية للمحاصيل الحقلية  11614
 والبستانية 

2 2 3  
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الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

11616 
فسيولوجيا الجهاز العصبي والغدد 

 11603 3 2 2 الصماء 

الكيميــاء الحيويــة والبيولوجيــا الجزيئيــة  11617
 في الحشرات  

2 2 3 11603 

  3 2 2 تقسيم وتصنيف حشرات متقدم  11618
  3 2 2 حشرات اجتماعية  11619
  1 - 1 دراسات خاصة  11620
  3 2 2 حيوان  زراعي متقدم  11621
  3 2 2 طفيليات حيوانية )متقدم( 11622
  3 2 2 فسيولوجي حيوان ) متقدم ( 11623
  3 2 2 بيئة حيوان 11624
  3 2 2 سلوك الحيوان 11625
  3 2 2 الحيوانات الالفقارية االقتصادية   11626
  3 2 2 مورفولوجي وتقسيم اكاروس 11627
  3 2 2 أكاروسات اقتصادية متقدم 11628
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 (12)الرمز الكودى:       قسـم اخلضـر
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 فسيولوجيا خضر ) متقدم ( 12604
  3 2 2 تغذية محاصيل الخضر  12617
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 
  3 2 2 تربية خضر ) متقدم ( 12605

فسيولوجيا معامالت مابعد الحصاد  12610
 )متقدم(

2 2 3  

  3 2 2 إنتاج الخضر غير التقليدية  12614
 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث  12600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  12601

 المقررات اإلختيارية العامة:
  3 6 - وسائل البحث فى الخضر 12602
  3 2 2 استخدام اإلشعاع في الخضر 12603
 12605 2 - 2 خاصةتربية محاصيل خضر  12606
  3 2 2 الوراثة الخلوية في تربية الخضر 12607
  3 6 - مورفولوجيا الخضر 12608
  3 2 2 تصميم وتحليل التجارب )متقدم( 12609

12611 
إنتاج الخضر الجذرية والبصلية 

  3 2 2 والدرنية

  3 2 2 إنتاج الخضر الورقية والثمرية 12612
  3 2 2 انتاج بذور الخضر ) متقدم (  12613

إنتــاج محاصــيل الخضــر تحــت ظــروف  12615
 المناطق المستصلحة حديثا

2 2 3 12604 

12616 
الزراعة العضوية والحيوية لمحاصيل 

  3 2 2 الخضر 
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

12618 
االحتياجات المائية ونظم الرى لمحاصيل 

  3 2 2 الخضر

12619 
طرية لمحاصيل مالزراعة الصحراوية وال

 الخضر 
2 2 3  

  3 2 2 بيئة نباتات الخضر  12620
  3 2 2 انتاج الخضر للتصدير  12621
  3 2 2 بانتاج الخضر  تهالبحث العلمي وعالق 12622
  3 2 2 )متقدم( اصناف محاصيل الخضر 12623
 12617 3 2 2 جودة محاصيل الخضر  12624
  3 2 2 االمراض الفسيولوجية لمحاصيل الخضر  12625
  1 - 1    في الخضر   دراسات خاصة 12699

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 

 

 (23)الرمز الكودى            باتات الزينة وتنسيق احلدائقالزهور ونقسـم 

 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  3 2 2 فسيولوجيا الزهور ونباتات الزينة )متقدم( 13604

  3 2 2 تربية الزهور ونباتات الزينة )متقدم( 13606

  3 2 2 تصميم وتخطيط وتنسيق الحدائق )متقدم( 13607

     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 انتاج الزهور ونباتات الزينة  )متقدم( 13603

  3 2 2 النباتات الطبية والعطرية )متقدم( 13610

  3 2 2 زراعة األنسجة النباتية 13612

 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث  13600   

  1 - 1  حلقات نقاش علمية  13601

 المقررات اإلختيارية العامة:

  1 - 1 دراسات خاصة في الزهور ونباتات الزينة   13602

 13604 3 2 2 فسيولوجيا ما بعد الحصاد ) متقدم (  13605
 13607 3 2 2 تنسيق المدن والقرى )متقدم( 13608

  3 2 2 الزينة )متقدم(تصنيف الزهور ونباتات  13609

13611 
مكافحة التلوث بالزهور ونباتات الزينة 

  3 2 2 )متقدم(

التكنولوجيا الحيوية وتربية الزهور ونباتات  13613
 الزينة

2 2 3 13606  

13614 
اإلنتاج التجارى للزهور ذات اإلستجابة 

  13604 3 2 2 الضوئية 

 نباتات الزينة الصحراوية والمحميات 13615
 الطبيعية

2 2 3  
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 13604 3 2 2 تكنولوجيا صوب انتاج الزهور ونباتات الزينة  13616
 13604 3 2 2 دفع األبصال للتزهير 13617
  3 2 2 الخضرة األخرىالسرخيات ومحاصيل  13618
 13604 3 2 2 زراعة الزهور ونباتات الزينة بدون تربة 13619
 13606 3 2 2 تربية نباتات الزينة بالطفرات 13620
  3 2 2 تاري  تصميم وتنسيق الحدائق )متقدم( 13621
  3 2 2 المسطحات الخضراء والمالعب الرياضية 13622
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 (14)الرمز الكودى:      األراضى واملياهقسـم علوم 
 

الرقم 
 المقـــــــــرراســـــم  الكودى

في األسبوع الساعات  
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  3 - 3  أراضي جمهورية مصر العربية  14602
  3 2 2 عالقة األراضي بالماء والنبات  14603
     للدكتوراه : ساسيةاألالمقررات 

  3 2 2 كيمياء االراضي متقدم  14604
  3 2 2 تغذية نبات متقدم  14605

  3 2 2 مادة االراضي العضوية    14606

 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث  14600   

  1 - 1  حلقات نقاش علمية  14601

 المقررات اإلختيارية العامة:

  3 2 2  (متقدم)تكوين وتصنيف أراضي  14607
  3 2 2   (متقدم)جغرافيةالمعلومات النظم  14608
  3 2 2 ( متقدمتطبيقات االستشعار عن بعد ) 14609
  3 2 2 (  حصر وتقييم االراضي )متقدم 14610
  3 2 2 ميكرومورفولوجيا االراضي  14611

14612 
استخدام النماذج والمحاكاه في علوم 

 االراضي والمياه 
2 2 3 

 
  3 2 2 فيزياء أراضي ) متقدم (  14613
 14617 3 2 2 ري زراعي ) متقدم (  14614
 14614 3 2 2 صرف زراعي ) متقدم (  14615

  3 2 2 هيدرولوجي  14616
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
األسبوعفي  الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

  3 2 2 هيدروليكا  14617
  3 2 2 ادارة الموارد االرضية والمائية  14618
  3 2 2 الكيمياء الطبيعية لالراضي ) متقدم (   14619
  3 2 2 معادن الطين  14620
  3 2 2 الكيمياء الحيوية لالراضي  14621
  3 2 2 الكيمياء البيئية  لألراضي 14622
  3 2 2 تلوث االراضي والمياه ) متقدم (  14623
  3 2 2 تكنولوجيا وادارة التسميد المعدني   14624
  3 2 2 الزراعة العضوية  14625
  3 2 2 ميكروبيولوجيا االراضي ) متقدم (  14626
  3 2 2 التكنولوجيا الحيوية لالراضي  14627

طرق دراسة كائنات االرض الحية  14628
 الدقيقة 

2 2 3 14626 

  1 - 1 دراسات خاصة في األراضي والمياه  14699
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 (15)الرمز الكودى:   األغذية   قنيةقسـم علوم وت
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات الساعا 

ت 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   
  3 2 2 طرق الفصل فى مجال تحليل األغذية 15623
  2 - 2  االنزيمات ) متقدم (  15652
  2 4 -   االنزيمات ) تطبيقات (  15654
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

15618 
التقنية الحيوية فى مجال تكنولوجيا 

 األغذية 
2 2 3 

 

  3 2 2 استعمال األجهزة في تحليل األغذية 15619
 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحـــث  15600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  15601

 المقررات اإلختيارية العامة:
  1 - 1 موضوعات مختارة في تكنولوجيا األغذية 15610
  3 2 2 عبوات وتعبئة األغذية  )متقدم ( 15612
  3 2 2 اللحوم والدواجن ومنتجاتها 15613
 15623 3 2 2 تكنولوجيا األغذية المجمدة  15614
  3 2 2 األسماك ومنتجاتها 15615
  3 2 2 كيمياء وتكنولوجيا الحبوب 15616
  3 2 2 كيمياء تكنولوجيا البقوليات 15617
  1 - 1 موضوعات مختارة في كيمياء األغذية 15620

15621 
تصنيع وحفظ األغذية بالطرق غير 

  3 2 2 التقليدية

استخدام الهجرة الكهربية في تحليل  15622
 األغذية 

2 2 3  

  3 2 2 مراقبة الجودة ) متقدم ( 15624
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

  3 2 2 الخواص العضوية والحسية لألغذية 15625
  3 2 2 الخواص الفيزيقية لألغذية  15626
  3 2 2 كربوهيدرات األغذية 15627

15628 
تكنولوجيا الزيوت والدهون ومنتجاتها 

 )متقدم( 
2 2 3 

15619 

  3 2 2 بروتينيات األغذية 15629

موضوعات مختارة في ميكروبيولوجيا  15630
 األغذية

1 - 1  

  3 2 2 سالمة الغذاء) متقدم ( 15633
 15619 3 2 2 تحليل سموم األغذية  15634
  3 2 2 المواد المضافة لألغذية 15635
  1 - 1 موضوعات مختارة في تغذية اإلنسان 15640
  1 - 1 موضوعات مختارة في الكيمياء الحيوية  15650
 15652 2 - 2 كيمياء حيوية نباتية ) متقدم (  15651
 15654 2 4 - كيمياء حيوية نباتية ) تطبيقات (  15653
 15652 3 2 2 الكربوهيدرات  15661
 15652 3 2 2 الليبيدات 15662
 15652 3 2 2 البروتينيات ) متقدم ( 15663
 15652 3 2 2 الفيتامينات والهر مونات 15664
 15651 3 2 2 المواد الملونة والفينولية 15665
 15652 3 2 2 األحماض النووية ) متقدم( 15666
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 (16)الكودى: ز الرم     قسـم الفاكهــه
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  2 - 2 زراعة الفاكهه فى المناطق الجافة  16613
  2 - 2 فسيولوجيا أشجار الفاكهه ) متقدم (  16621
  2 - 2 فسيولوجيا ثمار الفاكهه وتخزينها )متقدم( 16623
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

  2 - 2 فاكهه المناطق اإلستوائية 16611
  2 - 2 دراسات متقدمة على الهرمونات 16624
  2 - 2 تربية الفاكهه ) متقدم (  16641

 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث  16600   
  1 - 1  حلقات نقاش علمية  16601

 المقررات اإلختيارية العامة:

  3 2 2 الفواكه التفاحية  16608
  3 2 2 الفواكه ذات النواه الحجرية  16609
  3 2 2 فواكهه المناطق المعتدلة والباردة )متقدم( 16610
  2 - 2 زراعة الفاكهه فى الوطن العربى  16612
  3 2 2 نخيل البلح 16614
  3 2 2 موالح) متقدم( 16616
  3 2 2 عنب )متقدم ( 16617
  3 2 2 المانجو  16618
  3 2 2 الزيتون  16619
  3 2 2 الموز  16620
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

  2 - 2 تغذية اشجار الفاكهة ) متقدم (  16622

 16623 3 2 2 الكيمياء الحيوية لنضج الثمار  16625

16627 
التزهير والتلقيح وعقد الثمار في محاصيل 

 16624 3 2 2 الفاكهة 

  3 4 1 مورفولوجيا الفاكهة  16632
  3 2 2 التصنيف الحديث النواع واصناف الفاكهة  16642
  3 2 2 تكاثر أشجار الفاكهه ) متقدم ( 16651
 16651 3 - 3 زراعة انسجة اشجار الفاكهة  16652
  1 - 1 دراسات خاصة فى الفاكهه  16691
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 (17)الرمز الكودى:     مبيدات االفات يمياء وتقنيةقسـم ك
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  3 2 2 باألجهزةطرق التحليل  17651

  3 2 2 تجهيزات المبيدات 17602
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 )متقدم(كيمياء عضوية  17652

  3 2 2 دراسة التأثير السام لمبيدات اآلفات )متقدم( 17603

  3 2 2 تحليل مبيدات اآلفات )متقدم( 17604
 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث  17600   

  1 - 1  حلقات نقاش علمية  17601

 المقررات اإلختيارية العامة:

  3 2 2 أسس التقييم الحيوى للمبيدات 17605
  3 2 2 أسس المقاومة فى الحشرات والحلم 17606
  3 2 2 تكنولوجيا التدخين بالمبيدات 17607
  3 2 2 منهج البحث العلمى 17608
  3 2 2 التى تؤثر فى كفاءة المبيدات العوامل البيئية 17609

17610 
أسس تصنيع المبيدات وتعبئتها ومعالجة 

 17602 3 2 2 مخلفاتها

أسس إستخدام النواتج الطبيعية فى مكافحة  17611
 اآلفات

2 2 3  

  3 2 2 تاري  مبيدات اآلفات 17612

دراسة متقدمة فى كيمياء مبيدات افات  17613
 الحشرات

2 2 3  

في األسبوع الساعات المقـــــــــرراســـــم الرقم  المتطلب الساعات  
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

ستخدام المبيدات 17614   3 2 2 أجهزة رش وا 
  3 2 2 كيمياء المبيدات الفطرية )متقدم( 17615
  3 2 2 مبيدات األكاروس والقراد 17616
  3 2 2 مبيدات الحشائش )متقدم(كيمياء  17617
  3 2 2 مبيدات القواقع 17618
  3 2 2 مبيدات القوارض 17619
  3 2 2 تلوث البيئة بالمبيدات 17620
 17609 3 2 2 التقنية الحيوية فى حماية البيئة 17621

  3 2 2 كيمياء فيزيائية تطبيقية 17653

 17652 3 2 2 كيمياء منتجات البترول 17654

 17651 3 2 2 طرق التحليل الدقيق 17655

17656 
إستخدام النظائر المشعة فى العلوم 

  3 2 2 البيولوجية

 17611 3 2 2 كيمياء النواتج الطبيعية البحرية 17657

  3 2 2 الكيمياء الجزيئية لألنظمة الحيوية 17658
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 (18)الرمز الكودى:       التنمية الريفيةقسـم 
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  3 2 2 طرائق البحوث اإلجتماعية 18625

  3 2 2 النظريات األجتماعية 18675

  3 2 2 األحصاء اإلجتماعى 18676
     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 طرق التنظيم اإلجتماعى 18616

  3 2 2 النظريات اإلجتماعية المعاصرة 18677

  3 2 2 األحصاء اإلجتماعي المتقدم 18678
 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث  18600   

  1 - 1 حلقات نقاش علمية   18601
 المقررات اإلختيارية العامة:

  1 - 1 دراسات خاصة فى علم المجتمع الريفى 18602
  3 2 2 المنظمات اإلجتماعية الريفية 18610
  3 2 2 المشاكل  اإلجتماعية الريفية 18611
  3 2 2 تنمية المجتمع الريفى المحلى 18614
  2 - 2 القيادة الريفية 18615
 18610 3 2 2 منظمات المزارعين 18617

اإلجتماعية الريفية والسياسات المشاكل  18620
 العامة

2 2 3 18611 

18621 
تطبيق النظريات اإلجتماعية فى حل 

  3 2 2 المشاكل الريفية

  3 2 2 السكان الريفيون 18622
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

 18622 3 - 3 حوار فى السكان الريفين 18623
  3 2 2 المجتمعات الريفية المقارنة 18624

18626 
نشاء النظريات  األسلوب التجريبى وا 

  3 2 2 اإلجتماعية

  2 - 2 الديناميكية المجتمعية الريفية 18632
 18614 2 - 2 التنمية المجتمعية  )حوار مشترك ( 18635
  2 - 2 الريفى الحضرىاإلتصال  18636
  1 - 1 دراسات خاصة فى علم المجتمع 18651
  3 2 2 التغير اإلجتماعى 18652
  3 2 2 علم المجتمع الدينى 18654
  3 2 2 السياسة اإلجتماعية 18657
  2 - 2 علم المجتمع الحضرى 18658
 18610 3 2 2 علم المجتمع الصناعى 18659
  3 2 2 التعليمىعلم المجتمع  18661
  3 2 2 األنثروبولوجيا اإلجتماعية   18663
  3 2 2 علم المجتمع األسرى 18664
  3 2 2 النظريات السكانية 18665
  3 2 2 تاري  الفكر اإلجتماعى 18666
  3 2 2 قياس األتجاهات 18667
 18610 3 2 2 الفلسفة العلمية 18670
  3 2 2 علم المجتمع السياسى 18674
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 (19)الرمز الكودى:            احملاصيلعلوم  قسـم 
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  3 2 2 تربية محاصيل )متقدم( 19621

  3 2 2 المحاصيل ) متقدم (فسيولوجيا  19632

  3 2 2 بيئة المحاصيل ) متقدم ( 19662

     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 انتاج المحاصيل فى األراضى الجافة 19616

  3 2 2 عالقة تربية النباتات بالوراثة الكمية 19622

  3 2 2 تصميم التجارب البيولوجية 19642
العامة :المقررات اإلجبارية   

8/24 - - بحث  19600   

  1 - 1  حلقات نقاش علمية  19601

 المقررات اإلختيارية العامة:

  1 - 1 فى المحاصيل خاصة دراسات 19602

الفاقد فى المحاصيل واسس تخزين  19611
 المحاصيل

2 2 3  

19612 
انتاج محاصيل الحبوب والبقول والسكر 

 )متقدم (
2 2 3  

  3 4 1 ميدانية للزراعة فى األراضى الجافةدراسات  19617
 19621 3 2 2 التربية لمقاومة الحشرات واألمراض 19624

 19621 3 2 2 التربية لصفات الجودة فى المحاصيل 19625

 19621 3 2 2 التربية لتحمل اإلجهادات البيئية 19626

اإلجهادات البيئية وتأثيرها على نمو  19631
 المحاصيل

2 - 2  

في األسبوع الساعات المقـــــــــرراســـــم الرقم  المتطلب الساعات  
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 الكودى
 محاضرة

عملى 
 تطبيقى

 السابق المعتمدة

  3 2 2 طرق التحليل اإلحصائى للتجارب البيولوجية 19641

تحليل اإلنحدار واإلرتباط فى البحوث  19643
 الزراعية

2 2 3 19641 

  3 2 2 اساسيات وطرق المعاينة فى الزراعة  19644

19645 
 اذج التمثيل الرياضى فى دراسات نم
 محاصيلال

2 2 3 19641 
19643 

الطرق الكيماوية والفيزيائية فى البحوث   19651
 البيولوجية

2 2 3  

 19651 2 2 1 كيمياء الحبوب ) متقدم ( 19652
 19652 2 - 2 تكنولوجيا جودة الحبوب ) متقدم ( 19653
  3 2 2 تكنولوجيا جودة األلياف ) متقدم ( 19654
 19651 2 2 1 تكنولوجيا جودة المحاصيل غير التقليدية 19655
  3 2 2 تلوث البيئة وعالقته بإنتاج المحاصيل 19661
  3 2 2 التقنية الحيوية وتحسين المحاصيل  19671

19672 
تطبيقات الدالئل الجزيئية في تربية 

 المحاصيل  
1 4 3 

 

 19672 2 - 2 زراعة األنسجة فى المحاصيل الحقلية 19673
  3 2 2 النظم البيئية فى المراعى  19690
  3 2 2 قياسات وتقويم المراعى 19691
  3 2 2 تحسين المراعى 19692
  3 2 2 صيانة وحماية المراعى الطبيعية 19693
  3 2 2 نباتات المراعى الطبيعية الهامة 19694
  3 6 - دراسات ميدانية للمراعى الطبيعية  19697
  3 2 2 صيانة موارد المياه فى اراضى المراعى 19698

19699 
انتاج محاصيل المراعى تحت ظروف 

 مندمجات المحاصيل واألشجار
2 2 3 
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 (20)الرمز الكودى:        قسـم الوراثـــة
 

الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 محاضرة السابق

عملى 
 تطبيقى

للماجستير :  األساسيةالمقررات   

  3 2 2 وراثة عشائر متقدمة  20603

  3 2 2 وراثة سيتولوجية متقدمة  20610

  3 2 2 وراثة جزيئية متقدمة  20615

     للدكتوراه : األساسيةالمقررات 

  3 2 2 وراثة كمية متقدمة  20604

  3 2 2 كيمياء الخلية 20608

  3 2 2 هندسة وراثية متقدمة  20622

 المقررات اإلجبارية العامة :

8/24 - - بحث   20600   

  1 - 1  حلقات نقاش علمية   20601

 المقررات اإلختيارية العامة:

  3 2 2 إحصاء وراثى  20602
  3 2 2 وراثة السلوك والبيئة  20605
 20603 3 2 2 وراثة ايكولوجية  20606
  3 2 2 بيولوجيا الخلية متقدمة  20607
  3 6 - تكنيكات وراثة متقدمة  20609
  3 2 2 وراثة إشعاعية  20611
 20611 3 2 2 الطفرات  20612
  3 2 2 وراثة كائنات دقيقة  20613
  3 2 2 وراثة كيموحيوية  20614
 20605 3 2 2 وراثة تكوينية  20616
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الرقم 
 الكودى

 المقـــــــــرراســـــم 
في األسبوع الساعات  

الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
عملى  محاضرة السابق

 تطبيقى

 20616 3 2 2 تنظيم التعبير الجينى  20617
  3 2 2 فيزياء حيوية  20618
  3 2 2 وراثة العقاقير  20619
  3 2 2 المعلوماتية الحيوية 20620
 20615 3 2 2 الجينوميكس  20621
  3 2 2 التطور   20623
  1 - 1 دراسات خاصة في علم الوراثة  20699

 



 

99 

 

   
 
 
 
 

 حمتويات املقررات الدراسية

 اخلاصة بالدبلومات
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 (01)الرمز الكودى:     ىالزراع ىالتعليم االرشادقسـم 
 

  ىالزراع ىاإلرشادالتعليم دبلوم 
 

 هم البرامج اإلرشادييط وتنفيذ وتقو : تخطي 01521
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفــــــاهيم ومصــــــطلحات، أســــــس ومبــــــادئ التخطــــــيط بصــــــفه عامــــــه وتخطــــــيط البــــــرامج 
ـــــة بصـــــفه خاصـــــة، اســـــتعراض  ـــــرامج اإلرشـــــادية، اإلرشـــــادية الزراعي لنمـــــاذج وضـــــع الب

مــــداخل ومنــــاهج فــــي عمليــــة وضــــع البــــرامج اإلرشــــادية، دراســــة حاجــــات واهتمامـــــات 
ــــور المسترشــــدين كأســــاس لوضــــع بــــرامج إرشــــادية علــــي أســــس ســــليمة، وضــــع  جمه
وصــــياغة أهــــداف البــــرامج ، تنفيــــذ البــــرامج، تقــــويم البــــرامج، تنظــــيم البــــرامج اإلرشــــادية 

بـــــرامج إرشـــــادية زراعيـــــة طويلـــــة المـــــدى وأخـــــرى قصـــــيرة ، اســـــتعراض لكيفيـــــة وضـــــع 
 المدى، استعراض برامج وأنشطه إرشادية واقعية واالستفادة منها.

 
 : تطبيقات اإلحصاء االجتماعي في العمل اإلرشادي  01522
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتضــــمن هــــذا المقــــرر مفهــــوم اإلحصــــاء وتحليــــل البيانــــات وأهميــــه اســــتخدام اإلحصــــاء 
فــــي الدراســــات اإلرشــــادية واهــــم األســــاليب اإلحصــــائية المناســــبة لــــذلك، ويركــــز المقــــرر 
ـــــر الواحـــــد مـــــن خـــــالل دراســـــة خصـــــائص  ـــــات ذات المتغي ـــــل البيان ـــــي أســـــاليب تحلي عل

تت ، وكـــــذلك أســـــاليب تحليـــــل التوزيعـــــات باســـــتخدام مقـــــاييس النزعـــــة المركزيـــــة والتشـــــ
البيانــــات ذات المتغيــــرين بــــاختالف مســــتويات القيــــاس تركيــــزا علــــي البحــــوث اإلرشــــادية 

 وطبيعة بياناتها الميدانية . 
 

 المجتمعات الصحراوية ىف ىالزراعاإلرشاد : 01526 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــزة لســــــكان المجتمعــــــات الصــــــحراوية الخصــــــائص  –مفهــــــوم االرشــــــاد الزراعــــــي  الممي
أنمـــــاط االنتـــــاج الزراعـــــي  –البيئيـــــة االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والنفســـــية واالتصـــــالية 

 –واســــتغالل االراضــــي فــــي المجتمعــــات الصــــحراوية كأســــاس لبنــــاء البــــرامج االرشــــادية 
 .رشادي في المجتمعات الصحراوية مبادئ العمل اال 



 

111 

 

 العام  ىأ: اإلعالم الزراعي والر  01530
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهـــوم اإلعـــالم واإلعـــالم الزراعـــي، العالقـــة بـــين اإلعـــالم والتعلـــيم واالتصـــال والتنميـــة، 
األشــــكال المختلفــــة لإلعــــالم الزراعــــي، المــــدارس اإلعالميــــة المختلفــــة، فلســــفة اإلعــــالم 

الــــــرأي العــــــام، مقترحاتــــــه ومراحــــــل الزراعــــــي، مفهــــــوم وطبيعــــــة الــــــرأي العــــــام، قيــــــاس 
ـــه ـــة واإلرشـــادية  -تكوين ـــرأي العـــام والسياســـة الزراعي ـــة ، ال ـــة الزراعي ـــرأي العـــام والدعاي ال

ـــة بـــين اإلعـــالم الزراعـــي والـــرأ العـــام، دور وســـائل اإلعـــالم  ىالزراعيـــة، العالقـــة التكاملي
 . العام عامه والزراعي خاصة ىفي الرأ

 
 : التنظيمات اإلرشادية الزراعية 01540
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــنظم والتنظيمــــات اإلرشــــادية ، مبــــادئ وأســــس التنظيمــــات ، العوامــــل المــــؤثرة  مفهــــوم ال
ـــــي التنظيمـــــات اإلرشـــــادية، مـــــداخل مختلفـــــة للـــــنظم اإلرشـــــادية ، اســـــتعراض للـــــنظم  ف

الــــبالد المتقدمــــة والناميــــة وتناولهــــا بالتحليــــل والنقــــد والتنظيمــــات اإلرشــــادية فــــي بعــــض 
ــــة مصــــر  ــــي جمهوري ــــي التنظــــيم اإلرشــــادي الزراعــــي ف ــــز بصــــفه خاصــــة عل مــــع التركي

 العربية.
 

 : القيادة في العمل اإلرشادي 01550
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نظريــــات ومصــــادر القيــــادة مفــــاهيم ومصــــطلحات ، ديناميــــات القيــــادة متضــــمنة مختلــــف 
، الســــــلطة والديمقراطيــــــة ، أنــــــواع وخصــــــائص القيــــــادات والقــــــادة ، القيــــــادات الريفيــــــة 
المحليــــة ودورهــــا فــــي العمــــل اإلرشــــادي الزراعــــي، تصــــنيف القــــادة مــــن وجهــــه النظــــر 
اإلرشــــادية ، طــــرق اختيــــار وتــــدريب القــــادة المحليــــين ، دور ومهــــام القــــادة المحليــــين، 

ــــن إتباعهــــا دراســــة تفصــــيلية عمل ــــي يمك ــــة الت ــــف الطــــرق واألســــاليب التعليمي ــــة لمختل ي
ـــة  ـــض البحـــوث والدراســـات المتعلق ـــائج بع ـــراد، اســـتعراض نت ـــدى األف ـــادة ل ـــه القي ـــي تنمي ف

 بالقيادات الريفية المحلية. 
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 : أساسيات إنتاج وتجهيز الطرق والمعينات اإلرشادية01551
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــات االرشــــــادية  –مفهــــــوم الطريقــــــة والمعــــــين االرشــــــادي   –تصــــــنيف الطــــــرق والمعين
التطبيــــق  –معاينــــة اختبــــار الطــــرق والمعينــــات االرشــــادية وفقــــا للمتطلبــــات المختلفــــة 

ـــــات االرشـــــادية  ـــــز الطـــــرق والمعين ـــــاج وتجهي ـــــداني النت ـــــات  –العلمـــــي والمي دور المعين
   .تصال االرشاديةاءة وفعالية اال االرشادية في تحقيق كف

 : مناهج تعليم الكبار  01561
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهـــــوم تعلـــــيم الكبـــــار، وعالقتـــــه بـــــالتعليم المســـــتمر، تخطـــــيط منـــــاهج تعلـــــيم الكبـــــار ، 
ــــــيم الكبار،مشــــــاكل  ــــــاهج تعل ــــــذها، وتقويمها،صــــــفات المشــــــاركون فــــــي وضــــــع من وتنفي

 ومعوقات تخطيط هذه المناهج . 
 

 : مناهج التدريب في اإلرشاد الزراعي  01562
 مدة( ساعات معت3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــوى البشــــرية  ــــه الق ــــي تنمي ــــه ف ــــدريب وأنواعــــه ومســــتوياته وأســــاليبه وأهميت مفهــــوم الت
العاملــــة فــــي والمتعاملــــة مــــع الجهــــاز اإلرشــــادي الزراعــــي . ومفهــــوم المــــنهج واألســــس 
العامــــة لتخطــــيط المــــنهج التــــدريبي واهــــم خطواتــــه، مراحــــل العمليــــة التدريبيــــة والعوامــــل 

لميدانيــــة المتعلقــــة بتــــدريب العــــاملين اإلرشــــاديين المرتبطــــة بهــــا، اســــتعراض الدراســــات ا
 والمسترشدين.

  
 مشكالت العمل اإلرشادي: 01563 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المـــــنهج العلمـــــي لتحليـــــل  –الطريقـــــة العلميـــــة لتحديـــــد المشـــــكالت  –تعريـــــف المشـــــكلة 
االرشــــادي الزراعـــي مــــن النــــواحي المشــــاكل المختلفـــة التــــي تعــــوق العمـــل  –المشـــكالت 

 .النفسية واالتصالية واالجتماعية و  –االنتاجية واالقتصادية 
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  : الصحافة والمطبوعات اإلرشادية 01564
     ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نشــــأة الصــــحافة ، وظــــائف الصــــحافة ،المــــدارس الصــــحفية ،عناصــــر الكتابــــة الصــــحفية 
ــــــة الصــــــحفية ،  دور – ــــــواع الكتاب ــــــي العمــــــل اإلرشــــــادي ، أن ــــــة ف المطبوعــــــات الزراعي

الصــــــحافة والمطبوعــــــات الزراعيــــــة وذكــــــر وشــــــرح أمثلــــــه لهــــــا) الصــــــحف الزراعيــــــة ، 
المجــــالت الزراعيــــة ، مجلــــة اإلرشــــاد الزراعــــي ،الكتيبــــات الزراعيــــة ،النشــــرات اإلرشــــادية 

 ها وتنفيذها.، النشرات الفنية ..... ال ( مع التدريب علي إعداد
 

 : طرق البحث في اإلرشاد الزراعي  01570
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــة خطــــوات البحــــث العلمــــي وتطبيقاتهــــا العمليــــة فــــي اإلرشــــاد الزراعــــي بدايــــة مــــن 
 . تحديد المشكلة البحثية حتى كتابه التقرير البحثي النهائي

 
 : قضايا معاصرة في اإلرشاد الزراعي  01571
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتنــــــاول المقــــــرر بالشــــــرح والتحليــــــل أهــــــم القضــــــايا المتعلقــــــة بالممارســــــة اإلرشــــــادية 
الميدانيــــة خاصــــة مــــا يتعلــــق بالسياســــات اإلرشــــادية واســــتراتيجيات تنفيــــذها فــــي ضــــوء 

ـــــــرات السياســـــــية واالقتصـــــــاد ـــــــين التنظـــــــيم المتغي ـــــــة التنســـــــيق ب ـــــــة والي ية واالجتماعي
ــــــة ذات العالقــــــة ، بحــــــث ســــــبل  اإلرشــــــادي والمؤسســــــات والهيئــــــات الحكوميــــــة واألهلي
ــــة  تطــــوير الممارســــة اإلرشــــادية واســــتدامة أثرهــــا الفاعــــل فــــي التنميــــة الزراعيــــة والريفي

 والبيئية .
  
 زراعي والقضايا السكانية الريفيةاإلرشاد ال 01574 :
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + ) ( ساعة2)

النظريــــات الســــكانية  –مفهــــوم الســــكان  –مفهــــوم االرشــــاد الزراعــــي وفلســــفته ومبادئــــه 
دور  –دور االرشــــاد فــــي تنميــــة المــــوارد البشــــرية الريفيــــة الزراعيــــة وغيــــر الزراعيــــة  –

وتنظــــيم الــــدور االرشــــادي فــــي التــــوطين والتنميــــة  –االرشــــاد فــــي الصــــحة االنجابيــــة 
 .ة وغيرهاالعمالة الزراعي
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 : تقييم األنشطة اإلرشادية  01580
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

معنـــى التقيـــيم فـــي العمـــل اإلرشـــادي الزراعـــي وأهميتـــه ، المســـتويات المختلفـــة للتقيــــيم 
ـــــيم االنشـــــطه  ـــــي العمـــــل اإلرشـــــادي الزراعـــــي، الخطـــــوات واإلجـــــراءات األساســـــية لتقي ف
والبــــرامج اإلرشــــادية الزراعيــــة ، أمثلــــه تطبيقيــــة وتــــدريبات مــــن واقــــع العمــــل اإلرشــــادي 

 الميداني. 
 

 مجاالت التكنولوجيا الزراعية  ىف ى: االرشاد الزراع 01590
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

يتضــــمن هــــذا المقــــرر اســــتعراض الخبــــرات العمليــــة والدراســــات الميدانيــــة فــــى المجــــاالت 
التكنولوجيــــة الزراعيــــة المختلفــــة وذلــــك بغــــرض اســــتخالص أهــــم توصــــياتها ونتائجهــــا 

شـــــــادية تخصصـــــــة يمكـــــــن نقلهـــــــا للمنتجـــــــين كأســـــــاس إلنتـــــــاج وســـــــائل ار  واتخاذهـــــــا
الــــزراعيين مــــن خــــالل الطــــرق والوســــائل اإلرشــــادية المناســــبة وربطهــــا بــــأهم المشــــاكل 

 اإلنتاجية الفعلية . 
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 (02)الرمز الكودى:          غابات واشجار خشبيةقسـم 
 

 وصيانة املوارد الشجرية   ىدبلوم التشجري البيئ
 
 

 أساسيات علوم الغابات:  02501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــات ـــــوم الغاب ـــــاج الزراعـــــي -أساســـــيات عل ـــــي اإلنت ـــــة مصـــــدات  -دور األشـــــجار ف أهمي
دور األشـــــجار فـــــي مقاومـــــة  -تصـــــميم األحزمـــــة البيئيـــــة الخضـــــراء وتأثيراتهـــــا-الريـــــاح
 -التركيــــب التشــــريحي والكيميــــائي لألخشــــاب -ومبــــادىء قياســــات الغابــــات -التصــــحر

التعرف علـــــــى األشـــــــجار لصـــــــناعات الخشـــــــبية المتعلقـــــــة بـــــــاســـــــتعماالت األخشـــــــاب وا
 الخشب كمصدر للطاقة.  -المحلية وبعض األخشاب

 
 قياسات األشجار ومبادىء المعاينة في الغابات : 02504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقـــدير حجـــم األشـــجار  -الشـــجريقيـــاس ارتفـــاع األشـــجار وتقـــدير القطـــر وشـــكل الســـاق 
ــــل ــــة -والكت ــــل لالســــتعماالت المختلف ــــدريج الكت ــــة لألخشــــاب المنشــــورة -ت  -قواعــــد الكتل

جــــداول الحجــــم، الــــوزن، لمحصــــول والموقــــع للمجــــاميع  -تحليــــل نمــــو الســــاق الشــــجري
 .مجاميع الشجرية والمزارع الشجريةمعاينة لل -الشجرية

 
 الخشبيةكنولوجيا صناعة المنتجات : ت 02505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــي مصـــــر والعـــــالم صـــــناعة  -صـــــناعة األخشـــــاب المســـــتديرة -الصـــــناعات الخشـــــبية ف
ــــــة ــــــواح المركب المنتجــــــات -اللواصــــــق الخشــــــبية ونظرياتهــــــا -القشــــــرة واالبالكــــــاج واألل

 -ورقإنتــــاج لــــب الــــورق صــــناعة الــــ -الليفيــــة والخشــــب الحبيبــــي واأللــــواح المركبــــة
 التشطيب الداخلي والخارجي لألخشاب.
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 مية و استثمار الغابات و األشجار: تن02506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــات ــــة األشــــجار الخشــــبية والغاب دارة مجــــاميع األشــــجار -طــــرق تنمي ــــة وا  ــــل -تربي العوام
دارة المــــــزارع وتقيــــــيم،   -البيئيــــــة المــــــؤثرة علــــــى نمــــــو المجــــــاميع الشــــــجرية حمايــــــة وا 

 الشجرية و الغابات الطبيعية.
 

 وخواص األخشاب : تركيب 02507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التعــــــرف علــــــى  -تركيــــــب األخشــــــاب الصــــــلدة واللينــــــة -أساســــــيات تكــــــوين األخشــــــاب
 -مقـــــاييس جـــــودة األخشـــــاب –الصـــــفات الطبيعـــــة والكيميائيـــــة لألخشـــــاب –األخشـــــاب

ــــــة لألخشــــــاب ــــــي األخشــــــاب-الخــــــواص الفيزيقي ــــــو ف ــــــوب النم ــــــة  -عي ــــــوب الراجع العي
عالقـــــة  -الكثافـــــة والثقـــــل النـــــوعي لألخشـــــاب وعالقتـــــه بخـــــواص األخشـــــاب –للتجفيـــــف
 عالقة األخشاب بالحرارة -الرطوبةاألخشاب ب

 
 حفظ وتجفيف األخشاب : 02509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الهـــــدم البيولوجيـــــة لألخشـــــاب، الكيماويـــــات الحافظـــــة لألخشـــــاب، طـــــرق حفـــــظ عوامـــــل 
األخشــــاب، أســــس تجفيــــف األخشــــاب، التجفيــــف الهــــوائي لألخشــــاب، تجفيــــف األخشــــاب 
ـــوب  ـــف األخشـــاب، عي ـــات تجفي ـــة الشمســـية فـــي عملي ـــران، اســـتخدام الطاق باســـتخدام األف

 تجفيف األخشاب.
 

 : المنتجات الغير خشبية للغابات  02511 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــات  ــــــن الغاب ــــــر خشــــــبية الناتجــــــة م ــــــر مباشــــــرة والمنتجــــــات الغي ــــــات الغي ــــــد الغاب فوائ
واألشــــــجار، األشــــــجار والغابــــــات المثمــــــرة، الخــــــدمات الممكــــــن الحصــــــول عليهــــــا مــــــن 

 الغابات .
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دارة المشاتل: زراعة األشجار و  02512  ا 
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

إنتــــاج  –جمــــع واســــتخالص بــــذور األنــــواع الشــــجرية ومعــــامالت البــــذور قبــــل الزراعــــة 
دارة المشـــــاتل ـــــي  –شـــــتالت األشـــــجار الخشـــــبية وا  طـــــرق زراعـــــة األشـــــجار الخشـــــبية ف

العوامـــــل المـــــؤثرة علـــــى اختيـــــار  -الزراعـــــات الشـــــجرية الخاصـــــة -المنـــــاطق المختلفـــــة
 األنواع الشجرية.

  
 تشجير المناطق الجافة : 02514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقســــيم المنــــاطق الجافــــة ونصــــف الجافــــة ودالئــــل الجفــــاف ، أهــــم األجنــــاس و األنــــواع 
األشــــجار والشــــجيرات المختلفــــة المســــتخدمة فــــي المنــــاطق الجافــــة، الزراعــــات الشــــجرية 

ـــــان ا ـــــواع الكثب ـــــة، أن ـــــاطق الجاف ـــــي المن ـــــة، مكافحـــــة ف ـــــان الرملي ـــــت الكثب ـــــة، تثبي لرملي
 التصحر من خالل تقنيات التشجير المناسبة.

 
 : التأثيرات البيئية للغابات واألشجار  02516

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
التـــأثيرات البيئيـــة علـــى الغابـــات المختلفـــة وأقســـامها، تـــأثيرات كـــل مـــن المنـــا  والميـــاه 

نتـــــاج الـــــدبال  دور المكونـــــات النباتيـــــة فـــــي الغابـــــات، تـــــأثيرات مصـــــدات  -والتربـــــة وا 
 الرياح وغيرها من المجموعات الخشبية، العوامل الطبيعية مثل الحرائق وغيرها.

 
 التقنية الحيوية في مجال الغابات:  02518

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
لحيويــــة فــــي اســــتنباط و إنتــــاج األشــــجار الخشــــبية، اســــتخدام اســــتخدام طــــرق التقنيــــة ا

الهندســـــة الوراثيـــــة فـــــي إنتـــــاج وتحســـــين الغابـــــات واألشـــــجار الخشـــــبية و المنتجـــــات 
 الشجرية و إنتاجية الغابة.

 
 
 

 التشجير البيئي للمدن والمناطق الجديدة:  02522
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
األجنـــــاس الشـــــجرية والشـــــجيرية المختلفـــــة و مالئمتهـــــا  فـــــي المنـــــاطق المـــــراد اختيـــــار 

الزراعــــــات  -طــــــرق زراعــــــة األشــــــجار الخشــــــبية فــــــي المــــــدن و الشــــــوارع -تشــــــجيرها 
تصــــميم أنظمــــة  -العوامــــل المــــؤثرة علــــى اختيــــار األنــــواع الشــــجرية-الشــــجرية الخاصــــة

لمـــــدن والمنـــــاطق المنـــــدمجات الشـــــجرية ، العمليـــــات الخاصـــــة برعايـــــة األشـــــجار فـــــي ا
 الجديدة.

 
 : تربية وتحسين الغابات02524
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طــــرق االنتخــــاب والتربيــــة فــــي األشــــجار -أساســــيات وراثــــة الغابــــات وتطبيقاتهــــا العمليــــة
أســـــس تحســـــين الغابـــــات واألشـــــجار الخشـــــبية، تهجـــــين واســـــتنباط ســـــالالت -الخشـــــبية
 .استجالب األنواع الشجرية –األشجار جديدة من 

 
 وأمراض األشجار الخشبية واألخشاب: حشرات 02530
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــارات  األخشـــاب فـــي األشـــجار الخشـــبية القائمـــة  تقســـيم حشـــرات األشـــجار الخشـــبية، حف
ـــــة أو المصـــــنع ـــــارات  األخشـــــاب المقطوعـــــة أو المخزن ـــــة(، حف ـــــيض )الحي ـــــل األب ة، النم

ومجموعاتــــه فــــي مصــــر، طــــرق مكافحــــة حشــــرات األشــــجار الخشــــبية، تعريــــف المــــرض 
ـــاتي ـــواع المســـببات المرضـــية )الحيـــة -النب ـــة(، أعـــراض وعالمـــات أمـــراض  -أن ـــر حي الغي

األشـــــجار، أمـــــراض المشـــــاتل، أمـــــراض األوراق، أمـــــراض الســـــيقان، أمـــــراض الجـــــذور، 
عبانيــــة )النيمــــاتودا(، األمــــراض المتســــببة عــــن األمــــراض البكتيريــــة، أمــــراض الديــــدان الث
 عوامل غير حية، أسس مكافحة األمراض.

 
 حماية وصيانة الغابات واألشجار:  02532

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ــــــات واألشــــــجار واألخشــــــاب ــــــدهور الغاب ــــــف وت ــــــات واألشــــــجار -عوامــــــل تل ــــــات الغاب اف

وصـــــيانة ومعاملـــــة األشـــــجار واألخشـــــاب ضـــــد العوامـــــل حمايـــــة  -ومنتجـــــات األخشـــــاب
 الطبيعية والبيئية .

 
 راسات الجدوى واقتصاديات التشجيرد:  02534
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
المفــــــــاهيم والنظريــــــــات االقتصــــــــادية واألدوات والوســــــــائل االقتصــــــــادية المطبقــــــــة فــــــــي 

دارة الغابـــــات، العوامـــــل االقتصـــــادية والطـــــ رق التحليليـــــة المـــــؤثرة علـــــى اتخـــــاذ القـــــرار وا 
مصـــــادر الغابـــــة اقتصـــــاديًا، دراســـــات الجـــــدوى فـــــي إنشـــــاء وتصـــــميم مشـــــاتل األشـــــجار 

 الخشبية، الفوائد االقتصادية والبيئية لعمليات التشجير.
 

 سياسة و تخطيط الغابات:  02535
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ومبـــادئ تنظـــيم الغابـــة، تخطـــيط الغابـــات و  إدارة الغابـــات و مجـــاميع األشـــجارتقيـــيم و 
وضــــع القــــوانين و السياســــات المنظمــــة إلدارة الغابــــات و تحســــينها و االســــتفادة منهــــا، 
أســــــس وضــــــع الخطــــــط، الطــــــرق الفرديــــــة والمؤسســــــية فــــــي إدارة السياســــــة الحرجيــــــة 

ـــات الخاصـــ ـــى الغاب ـــوطني عل ـــات، اإلشـــراف المـــالي وال ـــة للغاب ة والعامـــة، الشـــركات العامل
 في مجال الغابات وسياستها.
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 (03)الرمز الكودى:             وإدارة األعمال الزراعيةقسـم اإلقتصاد 
 

 ىدبلوم اإلحصاء و التخطيط الزراع -2
 

 : التحليل اإلحصائي الزراعي 03501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــف  ـــــي الدراســـــات دراســـــة مختل ـــــة اســـــتخدامها ف ـــــة وكيفي األســـــاليب اإلحصـــــائية الزراعي
 االقتصادية الزراعية .

 
 : المحاسبة المالية الزراعية 03502
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تعريــــــف المحاســــــبة الماليــــــة ، ســــــجالت المحاســــــبة ، الحســــــابات والقيــــــود المتعلقــــــة 
ـــات االقتصـــادية  ـــة، بالعملي ـــة ، مـــوازين المراجع ـــة المحاســـبة العام ـــًا لنظري ـــتم وفق ـــي ت والت

حســــــابات األربــــــاح والخســــــائر ، المشــــــاكل المتعلقــــــة بالمحاســــــبة الماليــــــة الزراعيــــــة ، 
الســــــجالت المخصصــــــة ألوجــــــه النشــــــاط االقتصــــــادي الزراعــــــي، الحســــــابات المتعلقــــــة 

ــــة ــــة وطريق ــــة وســــدادها ، الميزاني ــــروض الزراعي ــــد الق ــــة  باالســــتنفاد وفوائ ختامهــــا وكيفي
اســــتخالص النتــــائج والمؤشــــرات االقتصــــادية مــــن واقــــع الســــجالت والحســــابات الختاميــــة  

 في السجالت الزراعية.
 

 : التشريعات والقوانين الزراعية 03510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أواًل: الضـــــــرائب الزراعيـــــــة : تعريفهـــــــا،  تحديـــــــد ســـــــعر الضـــــــريبة ، أنـــــــواع الضـــــــرائب 
ـــــل العـــــبء الضـــــريبي ،  ـــــات نق ـــــة للضـــــريبة ، نظري وأســـــاليب فرضـــــها ، القواعـــــد العلمي
اآلثــــار االقتصــــادية للضــــرائب ، أســــس قيــــاس اإليــــرادات الخاضــــعة للضــــريبة ، األســــاس 

 اعية في مصر        الضريبي لألرض ، تطور الضرائب على االراضى الزر 
ثانيـــــــًا: التشـــــــريعات الزراعيـــــــة : تعريـــــــف القـــــــانون، خصـــــــائص القواعـــــــد القانونيـــــــة ، 
مصـــادر القـــانون، مراحـــل ســـن التشـــريعات الزراعيـــة ، تطـــور التشـــريعات الزراعيـــة فـــي 
مصــــــر ، قــــــوانين اإلصــــــالح الزراعــــــي وتحديــــــد الملكيــــــة الزراعيــــــة ، قــــــوانين التعــــــاون 

 اعية.والجمعيات التعاونية الزر 
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 : بحوث العمليات في الزراعة 03512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المصــــــــفوفات  –البيانــــــــات المزرعيــــــــة  –التعريــــــــف بــــــــالموارد والســــــــجالت المزرعيــــــــة 
ــــــة  –الرياضــــــية  ــــــة المزرعي التعريــــــف  –نمــــــاذج البرمجــــــة الخطيــــــة وتطبيقاتهــــــا العملي

 نقل ونظرية األلعاب.بنظرية المسار الحرج وموديالت ال

 : العرض والطلب على المنتجات الزراعية 03517
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
راســــة نظريــــة وتطبيقيــــة لنظريــــة العــــرض والطلــــب ومــــدى انطباقهــــا علــــى المنتجــــات د

  الزراعية ودراسة التوازنات السوقية ألسواق المنتجات الزراعية .

 : أساليب التمويل واالئتمان الزراعي 03522
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــة عــــن االحتياجــــات الماليــــة للمــــزارع التعاونيــــة وتكــــوين رؤوس األمــــوال التعاونيــــة 
ـــــــــاوني ودور  ـــــــــك االئتمـــــــــان الزراعـــــــــي التع ـــــــــة وبن ـــــــــة التعاوني واالســـــــــتثمارات الزراعي

 ية الزراعة التعاونية .االستثمارات الزراعية في تنم
 

 : السياسة الزراعية 03536
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــة ،  ــــة بالسياســــة االقتصــــادية القومي االقتصــــادية ، صــــلة السياســــة االقتصــــادية الزراعي
أهـــــداف وبـــــرامج  وتمويـــــل السياســـــة الزراعيـــــة ، النشـــــاط الحكـــــومي وشـــــبه الحكـــــومي 

المصــــــرية ، تطــــــورات السياســــــة الزراعيــــــة المصــــــرية ، التقــــــويم  المتصــــــل بالزراعــــــة
 االقتصادي ألنواع السياسة الزراعية أو ألحد فروعها .

 
 : اقتصاديات االراضى الزراعية والمياه 03542
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــة ، اســــتغالل ا ــــين األراضــــي الزراعي ــــة ، تثم ــــازة االراضــــى الزراعي ألراضــــي الزراعيــــة حي
نتاجيتهــــــا اإلقتصــــــادية ، المشــــــاكل اإلقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والسياســــــية المرتبطــــــة  وا 
بإســـــــتزراع وتعميـــــــر األراضـــــــي ، صـــــــيانة المـــــــوارد المائيـــــــة واألرضـــــــية ، التشـــــــريعات 

 والسياسات المتعلقة بالموارد األرضية والمائية .
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 : طرق التخطيط االقتصادي الزراعي 03545
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + )( ساعة 2)

ـــــي ظـــــل  ـــــات التخطـــــيط االقتصـــــادي الزراعـــــي ، التخطـــــيط االقتصـــــادي الزراعـــــي ف نظري
األنظمــــــة االقتصــــــادية الســــــائدة فــــــي العــــــالم ، مفــــــاهيم وأهــــــداف الخطــــــة االقتصــــــادية 
الزراعيــــة ، نمــــاذج التخطــــيط الزراعــــي ، دراســــة تحليليــــة للتخطــــيط االقتصــــادي الزراعــــي 

 صر.في م
 

 : التحليل اإلقتصادى الجزئي 03551
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــة  ــــا فيهــــا نظري ــــب بم ــــات الطل ــــل نظري ــــي عــــرض وتحلي ــــاذج الرياضــــية ف اســــتخدام النم
ســــــلوك المســــــتهلك ونظريــــــة اإلنتــــــاج ونظريــــــة التكــــــاليف ونظريــــــة العــــــرض ونظريــــــة 

األســــــواق غيــــــر التنافســــــية ، تنظــــــيم األســــــواق ، ســــــلوك المنشــــــ ت االقتصــــــادية فــــــي 
ومراقبــــة االحتكــــار واالحتكــــار المتعــــدد ، أســــواق العمــــل ، المــــوارد البشــــرية والسياســــة 
االجتماعيــــة ، االتحــــادات التجاريــــة ، أســــواق الطاقــــة والمــــوارد ، تحديــــد الحجــــم االمثــــل 

 للقطاع العام.
 

 : التحليل االقتصادي الكلى 03552
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

ــــة  ــــداالت االســــتهالكية واالدخاري ــــل ال ــــي تحلي ــــاذج المســــتخدمة ف دراســــة األســــاليب والنم
ــــــة  واالســــــتثمارية القوميــــــة والسياســــــات الماليــــــة والنقديــــــة واألســــــواق الســــــلعية والنقدي

  وتحديد الدخل القومي التوازنى .
 

 : طرق التنبؤ اإلحصائي 03554
 ( ساعات معتمدة3ة عملي = )( ساع2( ساعة نظري + )2)

المصــــــــفوفات  –البيانــــــــات المزرعيــــــــة  –التعريــــــــف بــــــــالموارد والســــــــجالت المزرعيــــــــة 
التعريــــــف  –نمــــــاذج البرمجــــــة الخطيــــــة وتطبيقاتهــــــا العمليــــــة المزرعيــــــة  –الرياضــــــية  

 .النقل ونظرية األلعاب -موديالت  بنظرية المسار الحرج و 
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 : مبادئ االقتصاد القياسي 03555
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

ماهيــة علــم االقتصــاد القياســي ، خطــوات البحــث االقتصــادي القياســي التطبيقــي ، نمــوذج 
االرتداد )االنحدار( الخطى البسيط ، نموذج االرتداد )االنحـدار( الخطـى المتعـدد ، مشـكالت 

قاط فـرص ثبـات تبـاين عنصـر أساسية فـي نمـوذج االرتـداد )االنحـدار( الخطـى )مشـكلة إسـ
الخطأ العشوائي( ، مشكلة إسقاط فرص استقالل قيم عنصر الخطأ العشوائي عن بعضها ، 
مشـكلة إســقاط فـرص غيــاب أخطــاء القيـاس والمشــاهدة فــي المتغيـرات التفســيرية ، مشــكلة 
إسقاط استقالل المتغيرات التفسيرية عن بعضها، المشكالت التي تنـتج عـن وجـود متغيـرات 

 ورية في العالقة .ص
 

 : التنمية االقتصادية 03560
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســـة أســـباب التخلـــف االقتصـــادي ووســـائل التنميـــة االقتصـــادية والنظريـــات االقتصـــادية 
  التنموية والتعرف على بعض نماذج التنمية االقتصادية .

 
 : المشاكل االقتصادية البيئية 03537
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المشاكل االقتصادية الزراعية ، ض لة السعة المزرعية وتفتت الحيازات والملكيـات ، مشـكلة 
االدخار واالستثمار ، المشكلة السـكانية األرضـية ، مشـكلة ضـ لة الـدخل المرعـى ، مشـكلة 

الزراعية ، مشكلة األمن الغذائي ، التلوث الغذائي واالشعاعى ، تلـوث ميـاه الشـرب البطالة 
ــة والتوســع الصــناعي ،  ــة ، البيئ ــة واألســمدة الكيماوي ــة ، البيئ ــدات الكيماوي ــة والمبي ، البيئ
البيئة والصرف الصحي،البيئة والهرمونات النباتية ، البيئة والتخلـف االقتصـادي والسياسـي 

 واالجتماعي.
 

 : تحليل الدخل والتكاليف للمشروعات الزراعية 03544
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــة تطبيقيــــة  لطــــرق تقــــدير الــــدخل والتكــــاليف علــــى إحــــدى المشــــروعات الزراعيــــة 
 واستخالص المؤشرات االقتصادية من الجدوى المالية واالقتصادية للمشروعات الزراعية .
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 : المحاسبة المالية الزراعية 03502
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تعريـــــــــــف المحاســـــــــــبة الماليـــــــــــة ، ســـــــــــجالت المحاســـــــــــبة ، الحســـــــــــابات والقيـــــــــــود 
 المتعلقــــــة بالعمليــــــات االقتصــــــادية والتــــــي تــــــتم وفقــــــًا لنظريــــــة المحاســــــبة العامــــــة ،
مـــــــــــوازين المراجعـــــــــــة، حســـــــــــابات األربـــــــــــاح والخســـــــــــائر ، المشـــــــــــاكل المتعلقـــــــــــة 
ـــــــــــة ، الســـــــــــجالت المخصصـــــــــــة ألوجـــــــــــه النشـــــــــــاط  ـــــــــــة الزراعي بالمحاســـــــــــبة المالي
االقتصــــــــــادي الزراعــــــــــي، الحســــــــــابات المتعلقــــــــــة باالســــــــــتنفاد وفوائــــــــــد القــــــــــروض 
ــــــــــــائج  ــــــــــــة اســــــــــــتخالص النت ــــــــــــا وكيفي ــــــــــــة ختامه ــــــــــــة وطريق وســــــــــــدادها ، الميزاني

ية مـــــــــن واقـــــــــع الســـــــــجالت والحســـــــــابات الختاميـــــــــة فـــــــــي والمؤشـــــــــرات االقتصـــــــــاد
 السجالت الزراعية.

 
 : اقتصاديات إنتاج وتسويق محاصيل الفاكهة 03503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أســــــــس ومقومــــــــات اإلنتــــــــاج الزراعــــــــي والعوامــــــــل المحــــــــددة لــــــــه ، تــــــــأثير التطــــــــور 
ـــــــــــة لمحا ـــــــــــة الفداني ـــــــــــى اإلنتاجي ـــــــــــوجي عل ـــــــــــة ، التســـــــــــويق التكنول صـــــــــــيل الفاكه

الــــــــداخلي والخــــــــارجي لمحاصــــــــيل الفاكهــــــــة ، الميــــــــزة النســــــــبية والقــــــــدرة التنافســــــــية 
للصــــــــــــــادرات المصــــــــــــــرية الفاكهيــــــــــــــة،أهم المشــــــــــــــاكل اإلنتاجيــــــــــــــة والتســــــــــــــويقية 

 لمحاصيل الفاكهة .
 

 : اقتصاديات الصناعات الزراعية 03504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــــــة القواعــــــــد االقتصــــــــادية المحــــــــددة إلنتــــــــاج واســــــــتهالك المنتجــــــــات الغذائيــــــــة 
ــــــــة  ــــــــادة الطاقــــــــة اإلنتاجي ــــــــة المصــــــــنعة واقتصــــــــاديات تســــــــويقها وكيفيــــــــة زي الزراعي
التصـــــــــــنيعية وترشـــــــــــيد االســـــــــــتهالك ورفـــــــــــع الكفـــــــــــاءة اإلنتاجيـــــــــــة واالقتصـــــــــــادية 
للمــــــــــوارد المســــــــــتخدمة فــــــــــي تصــــــــــنيع المنتجــــــــــات الغذائيــــــــــة ، دراســــــــــة العوامــــــــــل 

 المحددة للطلب والعرض من المادة الخام موضوع التصنيع .
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 ارة الخارجية الزراعية:  التج 03514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســـة الصـــادرات والـــواردات الزراعيـــة ومنظمـــات التجـــارة العالميـــة والتكـــتالت االقتصـــادية 
 العالمية والعربية.

 
 : أساليب التمويل واالئتمان الزراعي 03522
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة تطبيقية عن االحتياجات الماليـة للمـزارع التعاونيـة وتكـوين رؤوس األمـوال التعاونيـة 
واالســــتثمارات الزراعيــــة التعاونيــــة وبنــــك االئتمــــان الزراعــــي التعــــاوني ودور االســــتثمارات 

 الزراعية في تنمية الزراعة التعاونية .
 

 : اقتصاديات إدارة المشاريع الحيوانية 03524
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــة ،  دارة األعمــال للمشــروعات الحيواني ــاج وا  مقدمــة ، أهــم أســس وقواعــد اقتصــاديات اإلنت
لربحية والكفاءة للمشروعات الحيوانية ، التكاليف والدخول للمشروعات الحيوانية ، معايير ا

المنــوال اإلنتــاجي الحيــواني ، أنمــاط الحيوانــات والبرنــامج الحيــواني ، أســاليب ودراســة أهــم 
 القرارات في أعمال المشروعات الحيوانية ، التخطيط واإلدارة في المشروعات الحيوانية .

 
 : جغرافية اإلنتاج الزراعي 03527
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

دراسة المـوارد األرضـية والمائيـة العالميـة ودراسـة منـاطق اإلنتـاج الزراعـي النبـاتي ودراسـة 
 التوزيع الجغرافي لمناطق الثروة الحيوانية والغابات وصيد البر والبحر.

 
 : اقتصاديات اإلنتاج التعاوني 03530
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مجال وطبيعـة اقتصـاد اإلنتـاج التعـاوني ، العالقـة بـين المـوارد واإلنتـاج، مبـادىء االختيـار 
وتوجيه الموارد واإلحالل والعالقات بين عوامل اإلنتاج، األشكال الرياضية للداالت اإلنتاجية 

الجــــدارة والمشــــتقات االقتصــــادية، توليفــــات المــــوارد وقواعــــد تدنيــــة التكــــاليف اإلنتاجيــــة، 
 االقتصادية.



 

 

116 

 

 : اقتصاديات محاصيل الحبوب 03533
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمـــة ، أهــــم معــــالم إنتـــاج وتصــــنيع الحبــــوب فــــي مصـــر ، تقــــدير العالقــــات اإلنتاجيــــة 
ــــة اإلنتــــاج وتحديــــد الحجــــم األمثــــل  ــــة اإلنتاجيــــة والصــــور المختلفــــة لدال باســــتخدام الدال

ــــاج ــــي  لإلنت ــــين ف ــــة والتصــــنيعية ، المخــــاطرة والاليق ــــاليف اإلنتاجي ــــدير التك ، مشــــاكل تق
ـــويم المشـــروعات،  ـــي تق ـــوب خاصـــة ، دراســـات حـــاالت ف ـــاج الحب ـــى إنت ـــاج عامـــة وف اإلنت
ــــي  ــــة ف ــــة ، دراســــات تطبيقي ــــوب فــــي مصــــر، اقتصــــاديات الصــــناعات الغذائي ــــاج الحب إنت

 القطاع الزراعي والصناعي لمحاصيل الحبوب.
 

 المشاكل االقتصادية البيئية: 03537
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المشــــاكل االقتصــــادية الزراعيــــة ، ضــــ لة الســــعة المزرعيــــة وتفتــــت الحيــــازات والملكيــــات 
، مشــــكلة االدخــــار واالســــتثمار ، المشــــكلة الســــكانية األرضــــية ، مشــــكلة ضــــ لة الــــدخل 

ـــــة ـــــة الزراعي ـــــذائي  المزرعـــــى ، مشـــــكلة البطال ـــــوث الغ ، مشـــــكلة األمـــــن الغـــــذائي ، التل
واالشـــــعاعى ، تلـــــوث ميـــــاه الشـــــرب ، البيئـــــة والمبيـــــدات الكيماويـــــة ، البيئـــــة واألســـــمدة 

،البيئــــة والهرمونــــات  ســــع الصــــناعي ، البيئــــة والصــــرف الصــــحالكيماويــــة ، البيئــــة والتو 
 النباتية، البيئة والتخلف االقتصادي والسياسي واالجتماعي.

 
 ليل الدخل والتكاليف للمشروعات الزراعية: تح03544
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــة تطبيقيــــة  لطــــرق تقــــدير الــــدخل والتكــــاليف علــــى إحــــدى المشــــروعات الزراعيــــة 
واســـــتخالص المؤشـــــرات االقتصـــــادية مـــــن الجـــــدوى الماليـــــة واالقتصـــــادية للمشـــــروعات 

 الزراعية .
 

 : اقتصاديات مشاريع اإلستصالح 03548
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المعـــــــــالم اإلقتصـــــــــادية لمشـــــــــروعات استصـــــــــالح واســـــــــتزراع األراضـــــــــي المصـــــــــرية ، 
المؤسســــــات والهيئــــــات المشــــــرفة علــــــى استصــــــالح واســــــتزراع األراضــــــي ، النمــــــاذج 

 للتركيبات اإلنتاجية اإلقتصادية الوصفية والرياضية المستخدمة في الوصول 
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المزرعيــــــــة المثلــــــــى فــــــــي األراضــــــــي المستصــــــــلحة ، الجــــــــدوى الفنيــــــــة واالقتصــــــــادية 
لمشــــــروعات استصـــــــالح األراضـــــــي ، العوامـــــــل اإلقتصــــــادية الواجـــــــب مراعاتهـــــــا عنـــــــد 
استصــــــالح واســـــــتزراع األراضـــــــي الصـــــــحراوية وغيـــــــر الصـــــــحراوية ، دراســـــــة ميدانيـــــــة 

 وعات استصالح األراضي في مصر.الحتساب الجدوى الفنية واالقتصادية لمشر 
 

 : اقتصاديات التخزين 03556
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 –تقــــــدير الفاقــــــد وفقــــــًا ألســــــاليب التخــــــزين المختلفــــــة  –التخــــــزين كعمليــــــة تســــــويقية 
 .لع المختلفة وعالقتها باإلنتاجتكاليف عملية تخزين الس

 
 : أساليب التحليل االقتصادي الجزئي 03591
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســـة األســـاليب والنمـــاذج المســـتخدمة فـــي تحليـــل ســـلوك وتـــوازن المســـتهلك والمنـــتج 
 ونظريات التكاليف واألسواق للموارد .

 
 : أساليب التحليل االقتصادي الكلى 03592
 ( ساعات معتمدة3عملي = ) ( ساعة2( ساعة نظري + )2)

أســــــاليب التحليــــــل اإلقتصــــــادى الكلــــــى وحســــــابات الــــــدخل القــــــومي وتوازناتــــــه النقديــــــة 
 .والسلعية في ضوء النظريات اإلقتصادية الكلية الكالسيكية والكينزية الحديثة

 
 : إقتصاديات محصول القطن 03505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

إنتـــاج القطـــن فـــى العـــالم ، إنتـــاج القطـــن فـــى مصـــر ، أهـــم الـــدول المنافســـة ، األصـــناف 
ــــدول المســــتهلكة ،  ــــة ، اإلســــتهالك العــــالمى للقطــــن ، إســــتهالك مصــــر ، أهــــم ال القطني
العــــرض القطنــــى المصــــرى والعالمىالطلــــب القطنــــى ، أصــــناف الفطــــن المحليــــة والعالميــــة 

 .تسويقالنتاج و األ ، أهم مشاكل 
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 القطن  محصول: تجارة  03506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

 –دراسة االختالفات بين التجارة العالمية بصفة عامة وتجارة القطن بصفة خاصة 
صادرات القطن المصري واالسواق  –النظريات الكالسيكية والحديثة للتجارة الدولية للقطن 

 الخارجية للقطن

 : تمويل وتسويق محصول القطن 03507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اقتصاديات  –المؤسسات التمويلية المتخصصة فى تمويل العمليات التسويقية للقطن 
المراحل التسويقية المختلفة  –تسويق القطن وأهمية بورصة تسويق األقطان المصرية 

أهمية تسويق القطن بالنسبة لعمليات  –مرحلة التصديرالتى يمر بها تسويق القطن حتى 
العوامل المؤثرة  –السياسة السعرية القطنية  –استهالك القطن  –الغزل والنسيج والتصنيع

العوامل المؤثرة علي الطلب في االسواق  –علي عرض  القطن في االسواق العالمية 
  .التسويق التعاوني للقطن –مية العال

 
 : التسويق السمكي  03508
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نظم التوزيع  –تسعير المنتجات  -مفهوم المنتج والمنتج المميز  –أسس نظرية التسويق 
 –التخطيط للسوق ودورة الناتج  –بيع المنتجات  –في األسواق قطاعات  التسويق 

سلوكيات  –بحوث التسويق  –األغذية األخرى تسويق األسماك ومنتجاتها المقارنة مع 
 .التسويق التجريبي –انات والحصر جمع البي –أبحاث تنشيط البيع  –المستهلك 

  
 : تسويق  محاصيل الحبوب 03540
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مناهج البحث فى مقدمة ، المباحث التسويقية الزراعية الرئيسية لمحاصيل الحبوب ، 
الدراسات التسويقية لمحاصيل الحبوب ، التسويق المنظم لمحاصيل الحبوب ، الدراسات 
التسويقية لمحاصيل الحبوب ، الوظائف التسويقية لمحاصيل الحبوب ، أنواع األسواق 

 لمحاصيل الحبوب ، الوسطاء المتعاملون فى محاصيل الحبوب.
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 زراعية : دراسة الجدوي للمشروعات ال 03593
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تعريــــف المشــــروعات الزراعيــــة وانواعهــــا المختلفــــة كيفيــــة تمويــــل المشــــروعات الزراعيــــة 
، التحليـــــل االقتصـــــادي والمـــــالي للمشـــــروعات الزراعيـــــة ، دراســـــة التكـــــاليف وااليـــــرادات 

ــــد قيمــــة أصــــول  ــــة ، تحدي ــــاح للمشــــروعات الزراعي وخصــــوم المشــــروع الزراعــــي ، واالرب
العالقـــــة النســـــبية بـــــين االربـــــاح والتكـــــاليف للمشـــــروعات الزراعيـــــة ، التـــــدفقات النقديـــــة 

 للمشروع الزراعي ، ومعدل العائد الداخلي للمشروعات .
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 (04)الرمز الكودى:       قسـم اإلقتصاد املنزىل
 

 دبلوم االقتصاد املنزلي

 
 : تخطيط برامج االقتصاد المنزلي  04502
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 .بية في مجاالت االقتصاد المنزليتخطيط وتنفيذ وتقييم برامج استشارية وتدري
 

 : غذاء وتغذية االنسان  04503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مصـادرها، أنـواع األغذيـة وخصائصـها، إعـداد وتقيـيم الوجبـات الغذائيـة، العناصر الغذائية، 
 االحتياجات الغذائية من العناصر حسب وظائفها للجسم ومراحل النمو، الميتابوليزم.

 
 : المستهلك والسوق  04504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ألســواق المختلفــة،  العوامــل المــؤثرة علــى تقســيم وأنــواع األســواق، ســلوك المســتهلك فــي ا
 .سلوك المستهلك في مختلف أنواع األسواق أنواع ودورة حياة المنتجات

 
 : تنسيق وتأثيث المنزل 04505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

االنتفاعية، المفهوم العام للتنسيق والتأثيث، دراسة الفراغات الداخلية االنتفاعية وغير 
 الشروط العامة للتأثيث المنزلي، طرق تنسيق الفراغات الداخلية للمسكن.

 

 : تصميم وتنفيذ مالبس 04506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

 ىأسس وعناصر التصميم ، دورة الموضة ، اإلنطباق الملبسدراسة التقسيم العام للمالبس،
 الباترونات وكيفية تصميم وتنفيذ بعض أنواع المالبس. األنواع المختلفة من،
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 : رعاية وتربية الفئات الخاصة 04507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التعريف والتصنيف لذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم المفاهيم والمعلومات واالحتياجات 
التربية الخاصة، األسس التي تقوم عليها، أنماطها، المتعلقة بالخدمات التربوية، أهداف 

الخصائص النفسية والتربوية ألطفال الفئات الخاصة، االتجاهات التربوية الحديثة في 
 مجال رعاية وتأهيل تلك الفئات.

 
 : االقتصاد المنزلي والتنمية   04508
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

أهدافها، أنواعها، دور االقتصاد المنزلي في تنميـة الفـرد واألسـرة اجتماعيـا  مفهوم التنمية،
 واقتصاديا وثقافيا، المشاركة في التنمية.

 
 : صحة أسرية وبيئية  04509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة األوضاع مفهوم الصحة األسرية، مفهوم الصحة البيئية، اآلثار المتبادلة بينهما، 
 البيئية المحيطة، المشاكل الصحيةاألسرية وتأثيرها على صحة الفرد والمجتمع.

 
 : اقتصاديات األسرة04510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االسرة ومواردها ، نظرية العرض والطلب، النظريات الخاصة باالستهالك والعوامل المؤثرة 
طرقاستخدام الموارد األسرية بأعلى كفاءة ممكنة، البرمجة الخطية لتوفير احتياجات عليه، 

 األسرة من البنود المعيشية المختلفة.
 

 : تاري  وطرز األثاث المنزلي  04511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

المنزلـي، الخامـات المسـتخدمة تاري  األثاث على مدى العصـور، األنـواع المختلفـة لألثـاث 
 وطرق االختيار والشراء والعناية.
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 : التراث الشعبي النسجي والملبسي 04512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، دراسة بعض الصـناعات والفلكلورية باألقمشة والمالبس التاريخية  التراث الشعبي المرتبط
 إحيائها وتطويرها والمحافظة عليها. النسيجية التراثية ومحاولة

 
 : نمو وتطور الطفل 04513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة النمو والتطور الجسمي والحركي والعقلـي واالجتمـاعي واالنفعـالي مـن المـيالد وحتـى 
 المراهقة، العوامل المؤثرة على النمو والتطور، قياس النمو والتطور.

 
 : العمل الميداني في االقتصاد المنزلي  04514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المشاكل التي تواجه العاملين في الميادين المختلفة للعمل في االقتصـاد المنزلـي سـواء مـن 
 الناحية الفنية أو اإلدارية وتحليل لهذه المشاكل وأسبابها وكيفية مواجهتها.

 
 : الطهي التجريبي 04515
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

عداد األغذية للطهي، طرق الطهي  األدوات واألجهزة المستخدمة في الطهي، تجهيز وا 
 المختلفة المحلية والعالمية وتطبيقاتها العملية.

                                   
 مجاالته فى حماية البيئةاإلقتصاد المنزلى ودور  :  04516 

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
المشــاكل البيئيــة المحليــة والعالميــة ودور اإلقتصــاد لمنزلــى فــى حلهــا مــن خــالل مجاالتــه 

 . المختلفة
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 (05)الرمز الكودى:       والنظم احليويةقسـم اهلندسة الزراعية 

 
 التقنيات احلديثة يف اهلندسة الزراعية  دبلوم

 
 تخطيط وتهيئة المباني الزراعية )المنا  والبيئة(:  05500
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تحليل المتطلبات األساسية ألنواع مختلفة من المباني الزراعية، تخطيط المباني الزراعية 
ورطوبية باستخدام العالقات األساسية في االنتقال الحراري المختلفة،حلول لمشاكل حرارية 

والرطوبى، التهوية ومنحنياتها، معادلة فانجار لالتزان والراحة الحرارية لإلنسان في 
المبنى، نظرية الصوب الزجاجية المرفقة بالمباني، تصميم أنظمة التحكم في التدفئة 

ا  في تخطيط المنش ت الزراعية والخرائط والتبريد والتكييف، نظام الطاقة الشمسية والمن
 الشمسية.

 
 تقنيات الرى السطحى والسريان في القنوات المكشوفة :  05501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نظم المواسير ، قنوات الرى، يع المياه للمزرعةنظم توز ، تسوية األراضى للرى السطحى
، خصائص السريان على سطح األرض، هيدروليكا الرى السطحى، ذات الضغط المنخفض

 ، نماذج الرى السطحى ،الظروف االبتدائية والحدودية ا،ان الماء معدالت الهيدروديناميكاتز 
أنواع ، نوات المكشوفةالسريان فى الق، لرى السطحى أساسيات الهيدروليكاتقييم نظم ا

عمق السريان ، الطاقة النوعية، ليكىأكفأ مقطع هيدرو ، معادالت السريان، السريان
 تصميم القنوات ذات الجريان المنتظم.، الجريان سريع التغير، المنتظم والحرج

 
 نظام تشغيل وصيانة مشاريع الرى:  05503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التنبؤ باالحتياجات ، تشغيل وصيانة نظم الرى، تمويل مشاريع الرى والصرف، ارةإد، تنظيم
 المائية للمساحة.

  



 

 

124 

 

 هيدروليجيا هندسة الرى:  05504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــة ــــــــدورة الهيدرولوجي ــــــــان ، ال ــــــــل. قياســــــــات الجري ــــــــة حــــــــوض نهــــــــر الني هيدرولوجي
ـــــــــةفـــــــــى المجـــــــــار  ـــــــــى ا ، ى المائي ـــــــــى للتصـــــــــرف. انتقـــــــــال الفيضـــــــــاناتالمنحن ، لزمن

ر الـــــــرى علـــــــى تـــــــأثي، هيـــــــدرولوجيا الميـــــــاه الجوفيـــــــة، وتشـــــــغيل الخزانـــــــاتالتخـــــــزين 
 اإلقليمية والنظام الطبيعى.، الهيدروليكا المحلية

 
 نظم الصرف الزراعى:  05505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،عمــــــق ومســــــافات المصــــــارف ،أنــــــواع نظــــــم التركيبــــــات ،المنطقــــــةتحليــــــل مشــــــاكل 
المصـــــــــرف  ي،الصـــــــــرف االرتـــــــــواذ، غســـــــــيل األرض األحمـــــــــال المائيـــــــــةبـــــــــات متطل

 السطحى.
 

 تقنيات رى الحدائق والمسطحات الخضراء:  05506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، إنشـــــــــاء، تصـــــــــميم، طتخطـــــــــي، االحتياجـــــــــات المائيـــــــــة، مصـــــــــدر وجـــــــــود الميـــــــــاه
الـــــــتحكم فـــــــى ، الصـــــــرف ،النبـــــــات( -الميـــــــاه -رة )نظـــــــم التربـــــــةإدا، تقيـــــــيم، تشـــــــغيل
 مصدر الطاقة. ،النحر

 
 : االت ومعدات استصالح األراضي 05533
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــــــة واآلالت  ـــــــــــــاطق المختلف ـــــــــــــي المن الطـــــــــــــرق المســـــــــــــتخدمة إلخـــــــــــــالء األرض ف
المقاومــــــــات التــــــــي تقابــــــــل ، الســــــــعة اإلنتاجيــــــــة آلالت االستصــــــــالحالمســــــــتخدمة ، 

ل ،تكـــــــــــــــاليف تشـــــــــــــــغيل االت االت استصـــــــــــــــالح األراضـــــــــــــــي أثنـــــــــــــــاء التشـــــــــــــــغي
ـــــــــــــــتحكم ، االستصـــــــــــــــالح ـــــــــــــــة لتشـــــــــــــــغيل االت االستصـــــــــــــــالح ،ال الطـــــــــــــــرق الفني
ــــــــــــدروليكي  ــــــــــــدوزراتالهي ــــــــــــابالت، البل ــــــــــــتحكم بالك ــــــــــــات، ، وال القصــــــــــــابيات، الزحاف

 .ا والطرق الفنية لتشغيلها وضبطهاالفجاجات ، التركيب العام وأنواعه
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 صيانة وتشغيل اآلالت والجرارات :   05536
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــة، محطــــات  ــــة الميكن ــــي خدم ــــا ف ــــي مصــــر ودوره ــــدريب ف ــــز الت ــــة عــــن مراك ــــرة عام فك
الخدمــــــة وأســــــلوب عملهــــــا ، أنشــــــاء الــــــورش الزراعيــــــة ، معــــــدات الــــــورش بــــــاختالف 

ـــــة والد ـــــة ، أنواعهـــــا وطـــــرق أدارتهـــــا ، طـــــرق الصـــــيانة اليومي ـــــة للجـــــرارات الزراعي وري
زمــــــة لــــــآلالت صــــــيانة وتشــــــغيل اآلالت الزراعيــــــة وطــــــرق تخزينهــــــا، قطــــــع الغيــــــار الال 

 .والجرارات الزراعية
 

 االت ومباني خدمة اإلنتاج الحيواني:  05537
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

كــــــبس الــــــدريس فــــــي االت حصــــــاد األعــــــالف ، االت تقطيــــــع العلــــــف األخضــــــر، االت 
ــــف، االت تصــــنيع  ــــوب، االت حفــــظ العل ــــاالت، االت عمــــل الســــيالج، االت جــــرش الحب ب
ــــاء  ــــواد البن ــــدواجن، م ــــزارع ال ــــف اإلســــطبالت، االت م ــــب، االت تنظي ــــف، االت الحلي العل
ـــاني  ـــام، مب ـــة، عجـــول التســـمين، إســـطبالت األغن ـــبن الحديث ـــات الل ـــة، مـــزارع حيوان الحديث

 م ودواجن بيض المائدة، واألمهات للحالدواجن الحديثة لدواجن ا
 

 نظم إدارة المزارع اآللية:  05538
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تطبيقـــــات عمليـــــة علـــــى الميكنـــــة الزراعيـــــة للمحاصـــــيل الرئيســـــية، التقيـــــيم األقتصـــــادى 
ــــار اآلالت المناســــبة للمســــاحات الصــــغيرة  ــــة، اختي ــــآلالت الزراعي ــــرة ، للمزرعــــة ول والكبي

 أسلوب إدارة وتشغيل المعدات الزراعية .
 

 : الخواص الطبيعية للمواد الغذائية05543
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الخصــــائص البعديــــة للمــــواد الزراعيــــة، الخــــواص الريولوجيــــة، التلــــف الميكــــانيكي للمــــواد 
يدروديناميكيـــــــة للمـــــــواد الزراعيـــــــة، الزراعيـــــــة، قـــــــوام المـــــــواد الغذائيـــــــة، الخـــــــواص اله

 االحتكاك في المواد الزراعية الصلبة، الخواص الحرارية للمواد الزراعية .
 
 

  نظم صناعة الغذاء في مصر : 05547
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ـــت ، نظـــم  نظـــم صـــناعة طحـــن القمـــح ، نظـــم صـــناعة ضـــرب األرز ، نظـــم صـــناعة الزي

الســـــكر ،نظـــــم صـــــناعة الخبـــــز ، نظـــــم صـــــناعة المنتجـــــات اللبنيـــــة ، صـــــناعة  صـــــناعة
 التعليب

 
 : هندسة طحن محاصيل الحبوب وضرب االرز  05549
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ــــة لمحاصــــيل ا ــــة لمحاصــــيل الحبــــوب. الخــــواص الميكانيكي لخــــواص والخصــــائص الطبيعي

 ،نظريــــات الفصــــل والتــــدريج للحبــــوب، والتــــداول داخــــل المطحــــنهــــزة النقــــل أج ،الحبــــوب
ـــة والفصـــل والتنظيـــف ،يـــاجرام تنظيـــف القمـــح فـــى مطحـــن حـــديثد تكييـــف  ،أجهـــزة الغربل

ــــدش  ــــات ال ــــيمالقمــــح ونظري ــــيم.  ،والطحــــن والتنع ــــدش والطحــــن والتنع أجهــــزة وطــــرق ال
ـــد الطحـــن بال ـــات الفصـــل بع ـــى والســـرندات والبالنســـيفتعملي ـــب كيل ـــن  ر،كي ـــق م ـــط دقي خل

إنتــــاج دقيــــق بنســــب اســــتخالص ، مختلفــــة للحصــــول علــــى مواصــــفات محــــددةأقمــــاح 
 -الصـــــناعات الثانويـــــة لمنتجـــــات المطحـــــن، عمليـــــات التعبئـــــة، تلفـــــة مـــــتحكم فيهـــــامخ

ــــألرز ،أنــــواع األرز المزروعــــة فــــى مصــــر الخــــواص  ،الخــــواص والخصــــائص الطبيعيــــة ل
ـــــوب األرز ـــــة لحب ـــــف األرز ،الميكانيكي ـــــداول داخـــــل المضـــــرب أجهـــــزة ،تجفي ـــــل والت ، النق

أجهــــزة  ،ديــــاجرام تنظيــــف األرز فــــى مضــــرب حــــديث، نظريــــات الفصــــل والتــــدريج لــــألرز
نظريـــــات  ،ماكينـــــات تقشـــــير األرز، نظريـــــات تقشـــــير األرز ،الفصـــــل والغربلـــــة والتـــــدريج

 ،طــــرق تلميــــع األرز ،الماكينــــات المســــتخدمة فــــى تبيــــيض األرز، وطــــرق تبيــــيض األرز
نتـــــاج السرســـــة والرجيعـــــة والجرمـــــة واســـــتخداماتها  ،أجهـــــزة التعبئـــــة أجهـــــزة تـــــداول وا 

 المختلفة.
 

 :  تقنيات تبخير وتجفيف المواد الغذائية05551
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المحتـــــوى الرطـــــوبى فـــــي المـــــواد الغذائيـــــة ، أجهـــــزة تبخيـــــر الســـــوائل الغذائيـــــة ، نظـــــم 
ـــر متعـــددة المراحـــل  ـــف ، طـــرق التبخي ـــة التجفي ـــر ، نظري ـــة فـــي نظـــم التبخي ، حفـــظ الطاق

حســـابات معـــدالت التجفيـــف ، نظـــم تجفيـــف الخضـــر والفاكهـــة ، نظـــم تجفيـــف الســـوائل 
. 

 
 : هندسة تبريد وتجميد الغذاء05553
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
التبريـــــد وخصائصـــــها ، نظـــــم التبريـــــد الطبيعـــــي ، نظـــــم التبريـــــد باالمتصـــــاص ، موائـــــع 

 نظم تجميد الغذاء ، حسابات التجميد ، التجفيف والتجفيد .
 

 معالجة مخلفات مصانع األغذية: 05556
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

فضالت مصانع األلبان ، فضالت مصانع تعليـب المـواد الزراعيـة، فضـالت مصـانع السـكر، 
فضالت المصـانع األخـرى ، معاملـة الفضـالت، اسـتخدام الفضـالت فضالت مصانع الزيوت، 

 كأعالف ، طرق التخلص من الفضالت .
 

 تقنيات الري بالرش والتنقيط  : 05561
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أنواع شبكات الري بالرش وأجزائها، التخطـيط لتصـميم نظـم الـري، تحديـد أقصـى عمـق مـاء 
للـري ، اختبـار الرشاشـات والمسـافات المناســبة بينهـا، هيـدروليكا نظـام الـري بــالرش ، الزم 

وحدة الض  الالزمة ،أنواع المواسير، وحدات التحكم في الضـغط ، تصـميم الـنظم المختلفـة 
وهى النظام الثابت والنقالي والنظم ذات الحركة المستمرة من الري بـالرش المحـوري والـرش 

 العمالقة ، وطرق تقييمها . شبكات الرى بالتنقيط تخطيطها وتقييمها .الطولي والرشاشات 
 

 :  تقنيات االت زراعية 05562
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االت الحصــــاد ، الخــــواص البيولوجيــــة والطبيعيــــة والميكانيكيــــة لمحاصــــيل الحقــــل المــــراد 
نظريــة عمــل أجهــزة الحــش ،المقاومــات فــي  حصــادها، االحتكــاك أساســيات نظريــة القطــع،

أجهزة الحش، نظريـة تشـغيل االت الـذرة، نظريـة عمـل مضـرب الضـم وجهـاز النقـل، نظريـة 
وتصــميم أجهــزة الــدراس، نظريــة وتصــميم االت التنظيــف والغربلــة، حســابات القــوى المــؤثرة 

كـبس والتبيــل، علـى االت الحـش التردديــة والدورانيـة، االت تقطيـع العلــف األخضـر، االت ال
 تصميم االت حصاد البطاطس وبنجر السكر، االت جنى القطن .

 
 : تقنيات جرارات زراعية  05563
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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االســــــــس  –الــــــــدروس العلميــــــــة تطبيقــــــــات الحقليــــــــة  –مقدمــــــــة اداء قــــــــدرة الجــــــــرار 
ـــــــــواع العجـــــــــل والكتينـــــــــة النظريـــــــــة والتجريبيـــــــــة الختبـــــــــار أفضـــــــــل العناصـــــــــر   –ألن

ـــــــي تصـــــــميم الجـــــــرار  ـــــــواحي الهندســـــــية واالنشـــــــائية ف ـــــــارات القياســـــــية  –الن  –االختب
 التقييم االقتصادي  .

 
 الطاقة الشمسية في تخطيط وتصميم المنش ت الزراعية: 05581
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وايـــــــــا الشمســـــــــية وتصـــــــــميم معلومـــــــــات عـــــــــن الشـــــــــمس ، الثابـــــــــت الشمســـــــــي ، الز 
خرائطهــــــــــا ، تصــــــــــميم خــــــــــرائط الوقــــــــــت الشمســــــــــي ، طــــــــــرق حســــــــــاب الطاقــــــــــة 
ــــــــــى األرض ، خــــــــــرائط حســــــــــابات الطاقــــــــــة الشمســــــــــية ،  الشمســــــــــية الســــــــــاقطة عل
اســــــــتخدام بــــــــرامج كمبيــــــــوتر للحســــــــابات ، عناصــــــــر تكــــــــوين المبــــــــاني الزراعيــــــــة ، 
ــــــــاني ،  ــــــــع وشــــــــكل المب تصــــــــميم الشــــــــبابيك الشمســــــــية ،األســــــــطح العاكســــــــة ، موق
أجهـــــــــزة التظليـــــــــل ، توحيـــــــــد المبـــــــــاني ، الصـــــــــوب الزجاجيـــــــــة للتدفئـــــــــة ، تصـــــــــميم 

 أجهزة قياس شدة اإلشعاع الشمسي  مجمعات الطاقة الشمسية ،
 

نشاء مخازن اإلنتاج الزراعي 05582  : تصميم وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

)المعدنيـــــــة ، الخرســـــــانية ، تخطـــــــيط وتصـــــــميم األنـــــــواع المختلفـــــــة مـــــــن المخـــــــازن 
الخشــــــــبية( ، الخــــــــواص الطبيعيــــــــة للمــــــــواد الزراعيــــــــة ، انخفــــــــاض ضــــــــغط الهــــــــواء 
فـــــــي المخـــــــازن ، اســـــــتنباط عالقـــــــات رياضـــــــية لوصـــــــف العالقـــــــة بـــــــين انخفـــــــاض 
الطاقـــــــــة والمتغيـــــــــرات األخـــــــــرى ، اختيـــــــــار المـــــــــراوح األمثـــــــــل وتصـــــــــميم المواســـــــــير 

 وات والفاكهة .والكيعان ، تنظيم مكونات الهواء في مخازن الخضر 
 

 : االت خدمة البساتين  05590
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الجرار الزراعي وأنواعه وأحجامه والمواصفات واألبعاد األساسية، جرار البساتين وطرق 
استخدامه، محركات االحتراق الداخلي ، الدورات الحرارية للمحرك، األجهزة المساعدة 

الجرار، أجهزة نقل الحركة واستغالل قدرة الجرار، االت خدمة مزارع البساتين،  لمحرك
المحاريث واألمشاط، االت التسوية، االت العزيق، االت شق القنوات، بريمات الحفر، االت 
 توزيع السماد، االت الرش والتعفير، االت الجنى، اقتصاديات تشغيل االت مزارع البساتين.
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 المنش ت الزراعية فى والطاقة  تهيئة البيئة: تقنبات 05593
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عوامل الـتحكم فـي بيئـة الحيـوان، تصـميم أنظمـة الـتحكم، التهويـة، توزيـع الهـواء وتصـميم 
ات المواسير، أنظمة التدفئة والتبريد، انتقال الحرارة والرطوبة خالل المباني الزراعية، منحني

التهويــة والتدفئــة ، تصــميم المــراوح والمضــخات ، االتــزان الحــراري واالتــزان الرطــوبى داخــل 
 المنش ت الزراعية
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 مقرارات تدرس لدبلومات اخر ي 
 
 
 
 : التصميم الحضري 05522
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســـــة بيئـــــة أرض الموقـــــع طـــــرق  –تعريـــــف التصـــــميم الحضـــــرى وأغراضـــــه ووظيفتـــــه 
طريقــــــة تخطــــــيط وتســــــمية  –تحليــــــل المصــــــادر الطبيعيــــــة واالجتماعيــــــة واالقتصــــــادية 
ــــف الســــيارات  ــــنش وعناصــــر  –مســــارات الشــــوارع وأســــلوب تصــــميم مواق ــــن ل ــــار كف أفك

ــــــة  ــــــى واإلســــــكان  –تكــــــوين المدين ــــــالتخطيط العمران ــــــه ب  –التصــــــميم الحضــــــرى وعالقت
دورة تـــــأثير قـــــيم  –الجمـــــال الطبيعـــــى للموقـــــع  اســـــتغالل –نظريـــــة المجـــــاورة الســـــكنية 

 اإلنسان فى أحداث تغيير فى هيكل استعماالت األراضى.
 

 الرسم الحر والمناظر الخلوية  : 05523
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

رســــم األشــــكال الطبيعيــــة مــــع التركيــــز علــــى النــــواحى التطبيقيــــة الفنيــــة والجماليــــة فــــى 
بــــاأللوان والفحــــم والقلــــم الرصــــاص والمــــواد األخــــرى. كمــــا يشــــمل رســــم المنــــاظر  الرســــم

الخلويــــة فــــى الحــــدائق العامــــة والخاصــــة والمواقــــع المتميــــزة فــــى خــــارج وداخــــل المبنــــى 
 وكذلك التركيز على رسومات الطبيعة الصامتة.

 
 أساسيات عالقة االنسان والكائنات لبيئة الموقع  : 05524
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2)( ساعة نظري + 2)

ــــــة  ــــــع وكيفي ــــــة الموق ــــــات لظــــــروف بيئ ــــــا  وســــــيكولوجية اإلنســــــان والكائن دراســــــة المن
ـــة  –المعايشـــة فيهـــا  ـــة والتهوي ـــزان الحـــرارى وراحـــة  –دراســـة الحـــرارة والرطوب ـــة االت معادل

حســـن إدارة واســـتغالل المـــوارد المتاحـــة فـــى الموقـــع مـــع تعـــديل االتجاهـــات  –اإلنســـان 
 ق سلوك إيجابى نحو مجتمع صحى.وخل
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 التخطيط العمراني للمدن والقري:  05525
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طـــــرق دراســـــة المصـــــادر  –تعريـــــف التخطـــــيط وأغراضـــــه وأنواعـــــه ووظيفـــــة مســـــتوياته 
 –التخطـــــــيط العمرانـــــــى وعالقتـــــــه باالســـــــكان  –الطبيعيـــــــة واالجتماعيـــــــة واالقتصـــــــادية 

شــــبكات الطــــرق  –دراســــة اســــتعماالت األراضــــى  –نظريــــات تخطــــيط المدينــــة والقريــــة 
 قانون التخطيط العمرانى. –وأنظمة الحركة المرورية 

  
 نظم الري والصرف في الحدائق :  05526
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 –كفـــــاءات الـــــرى  –والتربـــــة عالقـــــة المـــــاء والنبـــــات  –االحتياجـــــات المائيـــــة للنبـــــات 
نظـــــم الـــــرى  –مصـــــادر ميـــــاه الـــــرى ونظـــــم توصـــــيل الميـــــاه وتوزيعهـــــا داخـــــل الحديقـــــة 

تصــــميم خطــــوط الشــــبكات للــــرى والصــــرف  –الســــطحى والــــرى بــــالتنقيط والــــرش وخالفــــه 
 نظم الصرف السطحى والمغطى فى الحدائق. –كذلك 
 

 تطوير وتنسيق العشوائيات :  05527
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = ) (2( ساعة نظري + )2)

ــــــة  –تطــــــوير العشــــــوائيات فــــــى المــــــدن والقــــــرى  –تعريــــــف األمــــــاكن العشــــــوائية  معرف
 –أســــــلوب تجديــــــد وتجميــــــل وتنســــــيق العشــــــوائيات  –أساســــــيات وجــــــود العشــــــوائيات 

تعـــــديل العـــــادات والمفـــــاهيم الخاطئـــــة وتحفيـــــز المشـــــاركة المجتمعيـــــة للمســـــاعده علـــــى 
ق المواقـــــع باعتبـــــار اإلنســـــان هـــــدف وســـــيلة التطـــــوير تحقيـــــق فلســـــفة وأهـــــداف تنســـــي

ـــام  ـــذوق الع ـــة الجمـــال والت ـــق مجتمـــع صـــحى مـــع نشـــر ثقاف ـــك لخل ـــة المجتمـــع وذل وتنمي
 لدى اإلنسان فى هذه المنطقة.

 
 تاري  الفن والعمارة :  05528
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــون فـــى كـــل مـــن العصـــور ا ـــاري  الفن ـــة دراســـة ت ـــة والروماني ـــة واليوناني عصـــر  –لفرعوني
ــــــــة  ــــــــة والواقعي ــــــــدة والرومانتيكي ــــــــو والكالســــــــيكية الجدي ــــــــاروك والروكوك النهضــــــــة والب
ـــارة فـــى نفـــس العصـــور  ـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة باإلضـــافة إلـــى دراســـة تـــاري  العم والتأثيري

 السابقة أيضا.
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 النباتات والمياه كعناصر تشكيلية  : 05529
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = ) (2( ساعة نظري + )2)

ــــانى كعنصــــر تشــــكيلى مــــع  ــــاه ومب ــــات ومي ــــة المحيطــــة باإلنســــان مــــن نبات دراســــة البيئ
تــــأثير النباتــــات والميــــاه  –دراســــة شــــكل االفــــراال الــــداخلى وعالقتــــه بــــالفراال الخــــارجى 

 والمبانى فى التكوين التنسيقى للفراال الداخلى والخارجى.
 

 أالت خدمة وميكنة بستانية  : 05530
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االت خدمة  –محركات االحتراق الداخلى  –دراسة جرار البساتين وطرق استخدامه 
 –المحاريث واألمشاط واالت التسوية والعزيق وشق القنوات وبريمات الحفر  –البساتين 

 االت حش النجيل. –والتعفير  االت الرش –االت توزيع السماد 
 

 أسس التصميم والمنظور والظل واالظهار :  05531
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أنظمة  –التكوين والفراال  –دراسة مقياس أبعاد الشكل الخارجى لإلنسان والحيوان واألثاث 
دراسة  –المنظور والظل  نظريات –عناصر التصميم  –النسب واألساسيات الجمالية 

 اإلظهار للمواقع والحدائق.
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 (06)الرمز الكودى:       األلبـان وتقنيةقسـم علوم 
 

 دبلوم تصنيع ومراقبة األلبـان ومنتجاتها
 

 : تصنيع الجبن ومشابهاته 06512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

تقسيم الجـبن  –أصناف الجبن في العالم  –والمستورد بمصر الحالة الراهنة للجبن المحلي 
ـــبن المعـــد لصـــناعة الجـــبن  –األســـس العلميـــة لصـــناعة الجـــبن  – المـــواد  –معـــامالت الل

معاملـة الجـبن  –المضافات  –المنفحة  اتالبـادئ -واألدوات المستخدمة في صناعة الجبن 
 . التعبئة والتسوية والتخزين –بعد الصناعة 

 
      تصنيع النواتج اللبنية المتخمرة: 06513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

تقسـيم االلبـان المتخمـرة . الحالة الراهنة لأللبان المتخمرة والمحلية والمسـتوردة فـي مصــر 
القيمــة الغذائيــة والفســيولوجية لأللبــان  –ميكروبيولوجيــا البيئــة اللبنيــة لأللبــان المتخمــرة  –

المقـدرة الحفظيـة  –التخـزين  –التعبئـة  –تكنولوجيا وصناعة االلبـان المتخمـرة  –المتخمرة 
البادئــات  –جــودة مراقبــة ال –خطــوط اإلنتــاج –العيــوب  –إطالــة العمــر الحفظــي  –النقــل  –

 المستخدمة فى تصنيع األلبان المتخمرة . 
 

 : تصنيع النواتج اللبنية الدهنية وبدائلها 06514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

  الحالة الراهنة لمنتجات األلبان الدهنية المحلية والمستوردة في مصر
أنـــــواع  –األرضـــــية والطـــــرد المركـــــزي  القشــــــدة : طريقـــــة الحصـــــول عليهـــــا بالجاذبيـــــة

ــــدة  -الفــــرازات  ــــة للقشــــدة : قشــــدة المائ ــــواع المختلف ــــة  –األن  –البالســــتيكية  –المخفوق
 المركزة والمعاد تركيبها  –خمرة الم –المسخنة 

ــــــة الصــــــناعة : البســــــترة  ـــــــد : طريق ــــــاديء  –الزب  –الغســــــيل  –الخــــــض  –إضــــــافة الب
  1والتخزين  الحفظ –التعبئة  –التشغيل  –التمليح 

ــــــــوت المهدرجــــــــة  ــــــــات  1الســـــــــمن : المــــــــارجرين ، الزي ) طــــــــرق التصــــــــنيع واالختالف
 االساسية بينها( 
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 : تصنيع المثلوجات اللبنية وبدائلها 06515
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

وتقســــيم أنــــواع  –الحالــــة الراهنــــة للمثلوجــــات اللبنيــــة المحليــــة والمســــتوردة فــــي مصــــر 
معـــــــادالت  –وصـــــــفات المثلوجـــــــات اللبنيـــــــة وأنواعهـــــــا مكونـــــــات المثلوجـــــــات اللبنيـــــــة 

ــــز المخــــاليط  –وحســــابات المخــــاليط  ــــب وتجهي ــــد  –تركي ــــة  –التجمي  –التخــــزين –التعبئ
 ضمان الجودة –الجديد في الصناعة 

 
   لحرارية التصنيعية علي اللبنالمعامالت ا:  06516
 ( ساعات معتمدة3ي = )( ساعة عمل2( ساعة نظري + )2)

 ريا المحلية والمستوردة في مصرالحالة الراهنة لأللبان المعاملة حرا
تنقيــة وترشــيح  –تخــزين اللــبن الخــام  –النقــل ومحطــة االســتالم  –وصــول اللــبن للمصــنع 

ــبن  ــبن  –الل ــرز وتعــديل الل ـــريغ  –ف ــيس  –التف ــد  –التجن ــة  –التبري ــتخلص مــن  –التعبئ ال
 التعقيم ( – UHT – ةبستر المعامالت الحرارية للبن ) ال – بالطرد المركزىالميكروبات  

 
 : سـالمة االلبان ومنتجاتها06520
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عاع ــــواء فطريـة أو ميكروبيـة أو التلـوث باإلشــــموم ســـاته بسـوث اللـبن ومنتجــــورة تلــلخط
 –أو متبقيات المبيدات أو الهرمونات أو المعادن الثقيلة أو المواد الكيماوية المضافة للـبن 

يدرس الطالب التأثير الحيوي لهذه المواد وكيفيـة القيـاس وتفـادي التلـوث بهـا حفاظـا علـي 
 صحة المستهلك من تلك المواد الخطيرة علي صحة اإلنسان أو الحيوان والكائن الحي  

 
 يكروبيولوجيه علي اللبن ومنتجاته: الرقابة الم 06521
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

تقسيم الكائنات الحية الدقيقـة  –الخواص الميكروبيولوجيه لأللبان في التشريعات المصرية 
الفيروسـات  -الركتسـيا  –الخمـائر  –الفطريـات  –البكتريـا  –ذات العالقة باللبن ومنتجاتـه 

الطـرق  –الطرق الفيزيائية والكيميائية البـادة الميكروبـات  –التحكم في نمو الميكروبات  –
 .ميكروبيولوجيا البيئة اللبنية للبن ومنتجاته –الميكروبيولوجيه لفحص المنتجات اللبنية 
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 كيمياء تركيـب اللبـن ومنتجاته   : 06531
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

كيميـــــاء مكونـــــات اللـــــبن المختلفـــــة :  –التركيـــــب الكيمـــــاوي أللبـــــان الماشـــــية المصـــــرية 
 –ن المعـــــاد –الالكتـــــوز  –البروتينـــــات والمركبـــــات النتروجينيـــــة االخـــــري  –الليبيـــــدات 
 أنزيمات اللبن –الفيتامينات 

                                  
   : تحليل االلبان ومنتجاتها  06543
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

 .ن ومنتجاته في التشريعات المصريةالرقابة التحليلية للب
األجهــزة  –طــرق أخــذ وحفــظ عينــات اللــبن ومنتجاتــه للتحليــل الكيمــاوي والميكروبيولــوجي 

 –دراســات مقارنــة عــن الطــرق المختلفــة  –الطــرق القياســية  –إعــداد العينــات  –واألدوات 
 .الخطأ الشخصي  –النسبية للطرق الدقـة  –توحيد كفاءة طريق التحليل  

السكريات المختزلة  –البروتين  –الحموضة  –الرطوبة  –التحليـل الكيمـاوي : تقدير الرماد 
 .جوامد الكلية في اللبن ومنتجاته ال -

الــوزن النــوعي فــي اللــبن الســائل والقشــدة ـ تقــدير الســكروز فــي  –تقــدير المــاء المضــاف 
تقـدير  -تقـدير قلويـة الرمـاد والـذوبان للـبن المجفـف    -اللبن المكثف والمثلوجات اللبنية 

تقــدير معــدن الرصــاص فــي االلبــان المكثفــة  -دهن فــي جميــع المنتجــات اللبنيــة ثوابــت الــ
 .المتخمرة والجبن والزبد والسمن و 

تحضـير البيئـات  –ة رضـمالتحليـل الميكروبيولوجي  : اإلختبارات النوعيـة : الميكروبـات الم
للحـــرارة و  البكتريـــا المقاومـــة –بكتريـــا الكوليفـــورم  –العـــد القياســـي باألطبـــاق  –الغذائيـــة 
اختيارات األواني واألدوات  –اختيارات االختزال  –الكشف عن المضادات الحيوية  –للبرودة 
لوجيـه االختيـارات الميكروبيو  –اختيـار الفوسـفاتيز  –اختبـار الرواسـب فـي اللـبن  –والهواء 

 .لمختلف المنتجات اللبنية 
 

     : الرقابة علي إنتاج اللبن وتداوله 06551
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

أســس خاليــا اللــبن وأدوات  –فســيولوجيا اإلدرار  –الحالــة الراهنــة إلنتــاج اللــبن فــي مصــر 
واالت الحالبــة  التشــريعات المصــرية المختلفــة لأللبــان ومنتجاتهــا ومواصــفاتها ومقارنتهــا 

العالميـة بشـأن األغذيـة راعة والصـحة بالتشريعات والمعدالت الدولية لمنظمتـي األغذية والز 
 .المختلفة 
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 إدارة مصانع ومعامل االلبان : 06552
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

العالقـة بـين  –االنـدماج واالقتنـاء  –الحالة الراهنة إلدارة مصانع ومعامـل االلبـان فـي مصـر
–البــــرامج التنظيميــــة  –الصــــناعية التجهيــــزات  –تصــــنيف النــــواتج  –الصــــانع والمنــــتج 

ح الــرب –األســعار  –التغيــرات فــي كفــاءة التصــنيع  –التعاونيــات فــي إنتــاج وصــناعة اللــبن 
 الحدي في تسويق منتجات االلبان

 
 : تعبئة وتغليف اللبن ومنتجاته    06555
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تغليــف االلبــان ومنتجاتهــا : بــالرغم مــن أنهــا اخــر مراحــل التصــنيع ولكنهــا أهــم مراحلــه فــي 
التصــنيع الغــذائي ألنهــا تحــافظ علــي المنـــتج النهــائي مــن أي تلــوث حفاظــا علــي صـــحة 

ونظـرا للتطـور الكبيـر والسـريع فـي المـواد الخـام الداخلـة فـي التغليـف وتعـددها  .المستهلك 
اوي والطبيعــي للمــواد الغذائيــة ســواء اللــبن أو منتجاتــه ممــا يــؤثر والخــتالف التركيــب الكيمــ

علــي مــواد التغليــف أو يتــأثر هــو بهــا ممــا يغيــر مــن خواصــه الحســيه والعضــوية والتركيبيــة 
وفتــرة الصــالحية لالســتهالك وكــان مــن الضــروري أن يــدرس الطالــب فــي الدراســات العليــا : 

  .تأثيرها علي المواد الغذائية  تركيب مواد التغليف والتعبئة وتصنيعها ومدي
التعبئـــــــة مـــــــن  –التعبئـــــــة والصـــــــحة  –أغـــــــراض التعبئـــــــة : التعبئـــــــة وتلـــــــوث البيئـــــــة 

 .منظور اقتصادي
طــرق  –التفاعــل بــين المنــتج ومــواد التعبئــة  -عبئــة والتغليــف الرئيســية وخواصــهامــواد الت

اللـبن السـائل  تعبئـة –التعبئة تحت ظـروف معقمـة ، تحـت ظـروف معدلـه  –تعقيم العبوات 
  .والمنتجات اللبنية 

 
 : المواصفات القياسية لمنتجات االلبان 06556
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة المواصفات العالمية والمصرية لمنتجات االلبان سواء في االلبان المعاملة حراريـا أو 
المجففــة أو المركــزة أو للمثلوجــات اللبنيــة والمواصــفات القياســية الصــناف الجــبن المختلفــة 

مطبو  ( والمواصـفات القياسـية للمنتجـات الدهنيـة المختلفـة  -جاف  –جاف ونصف ىطر )
السمن الصناعي ( المواصفات القياسية لجميع  –المارجرين  –السمن  –بد الز  –) القشدة 

  .ا بالمواصفات القياسية العالمية المنتجات اللبنية المستبدلة بدهن نباتي ومقارنته
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 (07)الرمز الكودى:          قسـم أمراض النبـات
 

 دبلوم أمراض النبات مابعد احلصاد حملاصيل التصدير
 

 : أمراض محصول القطن وطرق مكافحتها  07506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة االمـراض التـي تصـيب محصـول  –مقدمة عن االمراض النباتية والمسببات المرضية 
 القطن في مصر والعالم دراسة طرق الوقاية وطرق مقاومة هذه االمراض 

 
 : أساسيات أمراض النبات 07511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهوم المرض النباتي ، األعراض المرضية ، مسـببات األمـراض النباتيـة، العـدوى وتكشـف 
المرض ، تأثير اإلصابة علي التركيب المورفولوجي والتشريحي والبيوكيماوي للنبات العائـل 

 ، أنواع العالقات بين الكائنات الدقيقة.
 

 : أمراض نباتات الزراعات  المحمية وطرق مكافحتها. 07512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــي  ــة وأســباب انتشــارها، تأثيرهــا عل مقدمــة عــن دور األمــراض النباتيــة فــي الزراعــة المحمي
 اإلنتاج كما وكيفا ، تجهيز الصوب واألنفاق للزراعة ، أهم األمراض التـي تصـيب الزراعـات
المحميـــة ســـواء إلنتـــاج الشـــتالت أو النباتـــات المثمـــرة ، طـــرق مكافحـــة أمـــراض الزراعـــات 

 المحمية.
 

 : أمراض البذور وطرق مكافحتها  07514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

األهمية االقتصـادية ، طـرق االختبـار ، تحديـد أمـاكن وجـود المسـبب المرضـي فـي البـذرة ، 
ميكانيكيــات حــدوث اإلصــابة ، العوامــل البيئيــة التــي تــؤثر علــي حــدوث اإلصــابة ، تصــديق 

  البذور ، الحجر الزراعي للبذور ، طرق مكافحة أمراض البذور.
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 : أمراض محاصيل الحقل قبل وبعد الحصاد  07521
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أهم األمراض التي تصيب محاصـيل الحقـل قبـل وبعـد الحصـاد مقدمة ، دراسة تفصيلية عن 
والتخزين والخسائر المتسببة عنهـا ، العوامـل المـؤثرة علـي أمـراض مـا بعـد الحصـاد ومـدي 

 صمود األجزاء النباتية المختلفة لفترات وظروف التخزين.
   

 : أمراض محاصيل الفاكهة قبل وبعد الحصاد 07522
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

مقدمة ، دراسة تفصيلية عن أهم األمراض التي تصيب محاصيل الفاكهة قبل وبعد الحصاد 
والتخزين والخسائر المتسبب عنهـا ، العوامـل المـؤثرة علـي أمـراض مـا بعـد الحصـاد ومـدي 

 1 صمود األجزاء النباتية المختلفة لفترات وظروف التخزين
 

 الخضر قبل وبعد الحصاد : أمراض محاصيل  07523
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمة ، دراسة تفصيلية عن أهم األمراض التي تصيب محاصيل الخضر قبل وبعـد الحصـاد 
والتخزين والخسائر المتسبب عنهـا ، العوامـل المـؤثرة علـي أمـراض مـا بعـد الحصـاد ومـدي 

 .لفترات وظروف التخزين صمود األجزاء النباتية المختلفة
 

 : أمراض محاصيل الزينة والنباتات الطبية قبل وبعد الحصاد  07524
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمة ، دراسة تفصيلية عن أهـم األمـراض التـي تصـيب محاصـيل الزينـة والنباتـات الطبيـة 
عنها ، العوامل المؤثرة علي أمراض ما بعـد قبل وبعد الحصاد والتخزين والخسائر المتسبب 

  0الحصاد ومدي صمود األجزاء النباتية المختلفة لفترات وظروف التخزين
 

 : الطرق العامة لمكافحة أمراض النبات  07531
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

لتشـريعات والقـوانين ومكافحـة مقدمة ، العمليات الزراعية المختلفة ودورها في المكافحة ، ا
األمـــراض ، اســـتخدام الوســـائل الطبيعيـــة والكيماويـــة فـــي مكافحـــة األمـــراض ، المكافحـــة 
االحيائيــة ، المكافحــة المتكاملــة ، اســتخدام تقنيــات البيولوجيــا الجزيئيــة فــي إنتــاج نباتــات 

 مقاومة لألمراض النباتية واإلجهاد البيئي. 
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 بعد الحصاد : طرق مكافحة أمراض ما  07532
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمة ، االحتياطات الواجب إتباعها خالل عملية الحصاد ونقل وتداول المحاصيل ، 
المواصفات الواجب توافرها في المخازن ووسائل النقل ، استخدام الجو المعدل في تخزين 

 الثمار.
 

  وطرق مكافحتهاأمراض محاصيل الحبوب :  07536
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة اهم امراض محاصيل الحبوب فى الحقل والمخزن وطرق مكافحتها، استخدام 
الوسائل الطبيعية والكيماوية فى المكافحة، استخدام تقنيات الهندسة الوراثية فى إنتاج 

 نباتات مقاومة لألمراض واالجهاد البيئى.
 

 : السموم الطفيلية وتأثيراتها علي المنتجات النباتية  07541
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أهم الكائنات المرضية المفرزة للسموم . دور السموم في تكشف األمراض  –مقدمة 
ر النباتية ،التأثيرات الضارة للسموم المفرزة علي صحة النبات والحيوان ، طرق تقدي

 السموم المفرزة ، الوسائل المختلفة للحد من إفراز السموم.
 

 : أثر المتبقيات علي الحبوب والثمار بعد الحصاد  07542
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمة ، أهمية دراسة أثر المتبقيات علي المنتجات الزراعية ، اللوائح والقوانين الدولية 
 رالمعدة للتصديالخاصة بالمتبقيات ونسبتها ، طرق تقدير المتبقيات علي الحبوب والثمار 

 
 : جمع و تداول و تخزين المحاصيل البستانية         16514
                       ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )2)

مقدمة ، دراسة فسيولوجيا الثمار والتغيرات الموسمية لمكوناتها ، االحتياطات الواجب 
إتباعها خالل جمع وتعبئة وتخزين الثمار ، استخدام الجو المعدل للحفاظ على فسيولوجيا 

 الثمار ومنع تدهورها أثناء التخزين .
 

 وانين الخاصة بالرقابة علي الصادرات والحجر الزراعي : اللوائح والق07547
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)
دراسة اللوائح الداخلية والدولية الخاصة بقوانين الرقابة علي الصادرات والواردات وكذلك 

 الحجر الزراعي والتي تنظم حركة المنتجات الزراعية في الداخل والخارج.
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 (08)الرمز الكودى:        ىوالسمك قسـم اإلنتاج احليوانى
 

 دبلوم اإلنتاج احليواني
 

 :  مشاكل تغذية الحيوانات المزرعية  08511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســة أهــم محاصــيل العلــف الدارجــة وغيــر الدارجــة، دراســة احتياجــات الحيوانــات وطريقــة 
الموازنة للعليقة، دراسة استراتيجيات حل أزمة االعالف فى مصر، طرق عمل مخاليط عمل 

ـــا  ـــف كيمائي ـــاج المختلفـــة، طـــرق تحســـين مـــواد العل ـــى صـــور االنت ـــات ف االعـــالف للحيوان
 وميكروبيولوجيا وطبيعيا.

 
 الكرش يا:  ميكروبيولوجــ 08512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة تفصيلية لميكروبات الكرش، البكتيريا، البروتوزوا، الفطريات، طرق التعرف على 
االصناف  وطرق عزلها، دور كل نوع فى العمليات الميتابوليزمية، طرق ظهور هذه 
االنواع فى كرش الحيوان، العوامل المؤثرة فى إعداد هذه االنواع فى الكرش وكيفية 

 لح الحيوان ونوع االنتاج .السيطرة على هذه االنواع لصا
 

 :  طرق التحاليل الدقيقة فى تغذية الحيوان 08513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طرق التحاليل الدقيقة لمكونات العلف، االحماض االمينية، االحماض الدهنية الطيارة فى 
ون(، طرق التحضين فى الكرش، طرق التحضين للعلف فى الحيوان نفسه )أكياس نايل

الكرش الصناعى، طرق عمل فتحات فى كرش الحيوان واالمعاء، طرق أخذ العينات 
 الممثلة من مكونات القناة الهضمية للحيوان.

 
 :  تغذيـة حيوانـات اللـبن واللـحم 08514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أهمية انتاج اللبن فى مصر، تركيب مخاليط اعالف حيوانات اللبن حسب مواسم التغذية 
والحالة الفسيولوجية للحيوان، العناية الغذائية بعجالت التربية وتحت التلقيح وللحيوانات 
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العشار و بعد الوالدة، تأثير التغذية على ادرار اللبن، تغذية حيوانات اللحم، مواسم 
 ط اعالف حيوانات التسمين، اقتصاديات انتاج اللبن واللحم فى مصر.التسمين، مخالي

 
 الطفيليات واالنتاج الحيوانى: 08515
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقسيم الطفيليات، طرق فحص الطفيليات، تأثير الطفيليات على معدالت النمو والتناسل 
الحيوانات المزرعية المختلفة، طرق مقاومة الطفيليات، تأثير واالنتاج ونسب النفوق فى 

المعالجة ببعض العقاقير على اداء الحيوانات، أثر العناصر الغذائية على االصابة ومقاومة 
 الطفيليات.

 
 العالف واالضافات الغذائية للحيوانات المزرعيةا: 08516
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

ــــــــواد  ــــــــيم م ــــــــل وتقي ــــــــف، تحلي ــــــــواد العل ــــــــة، تقســــــــيم م ــــــــات الغذائي ــــــــة، المكون المقدم
العلــــــف، طــــــرق رفــــــع القيمـــــــة الغذائيــــــة لمــــــواد العلـــــــف الفقيــــــرة، جــــــداول التحاليـــــــل 

 الكيماوية لمواد العلف الشائعة فى مصر.
 

 تغذية العجول الصغيرة : 08517
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تركيب القناة الهضمية للحيوانات الصغيرة، تطور المعدة بعد الوالدة العوامل التى  المقدمة،
تؤثر على تطور المعدة، رعاية العجول بعد رضاعة السرسوب، نظم الرضاعة والفطام، 
إحتياجات العجول من البروتين والطاقة واألمالح المعدنية والفيتامينات ، نظم تنشئة 

 العجول الصغيرة
 

 ساسيات إنشاء مزارع األرانبأ: 08518
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التقسيم العلمى لألرانب، سالالت األرانب، مستلزمات مزارع األرانب، إنشاء العنابر، أنواع 
مزارع األرانب، نظم اإلنتاج بالعنابر، مواد العلف وتغذية األرانب. األمراض الشائعة، 

بر، طرق الذبح، إنتاج وتسويق فراء األرانب، نظم التسجيل ، اقتصاديات التطهير بالعنا
 اإلنتاج لألرانب.
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 :  أساسيات إنتاج األرانب08519
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

فسيولوجيا الهضم فى األرانب، التمثيل الغذائى ، اإلحتياجات الغذائية، مواد العلف 
تغذية األرانب، تغذية وتركيب عالئق األرانب المرضعة ، الجافة، الذكور، المستخدمة فى 

النامية، تغذية أرانب الفراء، تغذية األرانب المنتجة للشعر واألنجوراه، مشاكل التغذية فى 
 األرانب، المواد السامة بأعالف األرانب.

 
 فسيولوجيا الحيوان الزراعى: 08520
 ( ساعات معتمدة3= ) ( ساعة عملي2( ساعة نظري + )2)

الهضم واالمتصاص، االخراج فى الحيوانات المزرعية ، تركيب الدم وأهمية مكوناته 
المختلفة، الجهاز الدورى، الجهاز التنفسى، النمو والتطور فى الحيوانات المزرعية، 

فرازاتها وعملها، البيئة والت أقلم الجهاز العصبى وتركيبه وأهميته، الغدد الصماء المختلفة وا 
 فى الحيوانات المزرعية.

 
 فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعى: 08521
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

هرمونـــــات التناســـــل االساســـــية فـــــى الـــــذكر واالنثـــــى، تركيـــــب الجهـــــاز التناســـــلى للـــــذكر 
ــــوراثى واالنثــــى ووظــــائف االجــــزاء المختلفــــة، أهميــــة التلقــــيح الصــــناعى فــــى التطــــور  ال

ــــدد التبــــويض وتنظــــيم  للحيوانــــات المزرعيــــة، المشــــاكل التناســــلية وكيفيــــة عالجهــــا، تع
 الشياع، التلقيح الصناعى.

 
 فسيولوجيا البيئة والتأقلم: 08522

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
المنـــــــــاطق المناخيـــــــــة المختلفـــــــــة فـــــــــى العـــــــــالم وفـــــــــى مصـــــــــر، تركيـــــــــب الحيـــــــــوان 
واالقلمــــــــة، أثــــــــر البيئــــــــة علــــــــى انتاجيــــــــة الحيــــــــوان، مقاومــــــــة اثــــــــر البيئــــــــة لرفــــــــع 

 انتاجية الحيوان.
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 فسيولوجيا انتاج اللبن واللحم: 08523
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التركيب الداخلى والخارجى لضرع الحيوانات الثديية، نمو وتطور الضرع، كيفية تخليق 
اللبن المختلفة، العوامل المؤثرة على تخليق مركبات اللبن، نمو الحيوانات مركبات 

 المزرعية، العوامل البيئية المؤثرة على نمو وتطور حيوانات اللحم فى االعمار المختلفة.
 

 الهرمونات واإلنتاج الحيوانى: 08524
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نتاج اللبن، مقدمة، الهرمونات و  الغدد الصماء، الهرمونات والتناسل،الهرمونات وا 
نتاج الصوف والشعر، متبقيات الهرمونات باألغذية  نتاج اللحم، الهرمونات وا  الهرمونات وا 

 الحيوانية.
 

 التقنيات الحيوية فى فسيولوجيا الحيوان :08525
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التقنية الحيوية، التطبيقات العملية للتقنية الحيوية فى تناسل الحيوانات، تشجيع أساسيات 
 إنتاج اللبن، نمو وتطور حيوانات المزرعة، األمان الحيوى للغذاء.

 
 تربية الحيوان الزراعى: 08526
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تـــــأثير الجـــــين وفعلـــــه، المعـــــايير الوراثيـــــة  التكـــــرار الجينـــــى والعوامـــــل المـــــؤثرة عليـــــه ،
ـــــة والمســـــتمرة،  ـــــط ، الصـــــفات المتقطع ـــــزاوج، طـــــرق الخل ـــــة، طـــــرق الت والقيمـــــة التربوي

 واالنتخاب وطرق التحسين.
  

 إنتاج االغنام والماعز: 08527
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الصوف والشعر، إنتاج اللبن، إدارة مزارع سالالت االغنام والماعز، إنتاج الضأن، إنتاج 
االغنام والماعز، سالالت االغنام والماعز تحت ظروف المناطق الحارة، مساكن االغنام 

 والماعز تحت ظروف المناطق الحارة.
 

  



 

145 

 

 ب: احصاء وتصميم التجار  08528
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وعالقتها بانتاجية الحيوانات المزرعية، التصميمات المختلفة، مقارنة التوزيعات المختلفة 
المتوسطات، االرتباط واالرتداد البسيط والمتعدد، الموديالت الخطية وغير الخطية، المعايير 

 االحصائية للبيانات التى  تخضع لتوزيع معين.
 

 أساسيات إنتاج اللبن واللحم:  08529
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

سالالت ماشية اللبن واللحم، إنتاج اللبن، إنتاج اللحم، ادارة مزارع ماشية اللبن واللحم، 
مساكن ماشية اللبن واللحم، إنتاج اللبن واللحم تحت ظروف المناطق الحارة ، الحليب 

 االلى، ماشية اللبن واللحم المتخصصة فى المناطق الحارة.
 

 المزارع والقطعان الحيوانية: إنشاء  08530
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

أســـــس انشـــــاء المـــــزارع والمشـــــاريع الحيوانيـــــة، نظـــــم المـــــزارع والمشـــــاريع الحيوانيـــــة ، 
دراســــــة الجــــــدوى للمــــــزارع والمشــــــاريع الحيوانيــــــة، تقــــــويم وتطــــــوير وتحســــــين المــــــزارع 

 والمشاريع الحيوانية.
 

 حيوانات المزرعةصحة :  08531
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
المراض التى تصيب الماشية واالغنام والحيوانات الصغيرة وطرق الوقاية والعالج، أمراض ا

 سوء التغذية ، االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان، االمصال واللقاحات.
  



 

 

146 

 

 (09)الرمز الكودى:       قسـم إنتاج الدواجـن
 

 دبلوم إنتاج الدواجـن
 

 : أساسيات تغذية الدواجن  09511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أساسيات كيمياء تغذية الدواجن ، الكربوهيدرات والبروتينـات والـدهون والطاقـة والفيتامينـات 
 العناصر الغذائية .تمارين عملية على تقدير بعض ، ح المعدنيةواألمال

 
 : تكوين مخاليط أعالف الدواجن 09512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مكمالت  –أنواع اإلضافات  –طرق تكوين مخاليط األعالف  –مكونات أعالف الدواجن 
 األعالف. تمارين عملية على مكمالت العلف في تكوين األعالف .

 
 غذائية ألعالف الدواجن ال غيراإلضافات  : 09513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تمارين عملية . أهمية اإلضافات غير الغذائية و دواعي استخدامها في أعالف الدواجن 
 مكمالت العلف في تكوين األعالف  على 

 

 : التداخل الغذائي 09514
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التداخل الغذائي للكربوهيدرات و البروتنيات والـدهون واألمـالح المعدنيـة فـي الطيـور و دور 
الصــفات التناســلية  –الهرمونــات واألنزيمــات فــي التمثيــل الغــذائي لهــذه العناصــر الغذائيــة 
 والعوامل المؤثرة عليها .تمارين عملية علي تطبيق المواضيع السابقة.

 
 : أساسيات تربية الدواجن   09521
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التربية إلنتاج ، الفرز، االنتخاب، اختيار الساللة، أقسام وسالالت و أصناف الدجاج
 .طرق التربيةو  المقاومة الوراثية لألمراض، البيض واللحم
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 : الوراثة الكمية والوصفية في الدواجن 09522
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

تغيرات التكرار الجيني ، القيم و المتوسطات ، التباين والتشابه بين األقارب ، المعالم 
 .ساسيات االنتخاب ، طرق التربيةالوراثية للعشيرة ، أ

 
 تربية عشائر الدواجن:  09523
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االنتخـــاب ، تبـــار الســـاللةاخ، طـــرق التربيـــة، عشـــائر الـــدواجن، الوراثـــة الكميـــة والوصـــفية
 .والفرز

 
 : تحسين الصفات االقتصادية في الدواجن 09524
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المؤثرة العوامل اإلنتاجية ، دوى االقتصادية لتربية الدواجنطرق تحسين السالالت والج
 .على الصفات االقتصادية

 
 : أساسيات فسيولوجيا الدواجن    09531
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

م، . تنظيم درجة حرارة الجس ووظائفهادراسة األعضاء واألجهزة المختلفة في الطيور 
التعرف علي و تمارين عملية علي تشريح الطيور ، العمليات الفسيولوجية المختلفة

 األعضاء واألجهزة المختلفة.
 

 :  فسيولوجيا الهرمونات والخلية الحية   09532
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة الهرمونات الخاصة بإنتاج البيض وعالقة الغدد الصماء بذلك ، دراسة الهرمونات 
قة البيئة بإنتاج البيض الصماء بذلك ، عالالخاصة بالنمو و إنتاج اللحم وعالقة الغدد 

 مكونات الخلية الحية والعوامل المؤثرة على تكوين الخاليا .، واللحم
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 : فسيولوجيا البيئة واإلنتاج .09533
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الرطوبة ، التهوية  المظاهر الفسيولوجية للتحكم في بيئة الدواجن من حيث درجة الحرارة ،
 .الصفات الفسيولوجية وعالقتها بالبيئةالقة البيئة بالصفات اإلنتاجية و ع

 
 : فسيولوجيا التناسل في الطيور 09534
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عالقة الظروف البيئة ، لهرمونات في فسيولوجيا التناسلادور ، األجهزة التناسلية
 بفسيولوجيا التناسل ومظاهرها.  

 
 تجهيز وتسويق منتجات الدواجن  :  09551
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، طرق ذبح الدواجن، تجات البيضصناعة من، الجودة في البيض ولحم الدواجن صفات
  .طرق تسويق منتجات الدواجن

 
 : التفري  والمفرخات 09562
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ية ، العوامل الوراثأنواع المفرخات، اختيار قطيع التربية، شروط تخزين بيض التفري 
جراء مقارن، المؤثرة على نسبة التفري  ة بين أنواع تمارين عملية علي عمليات التفري  وا 

 .مختلفة من المفرخات
 

 : مساكن الدواجن 09571
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
واجب توافرها فى المواصفات ال، شروط إنشاء مساكن الدواجن، نواع مساكن الدواجنأ

 .البطاريات، مساكن الدواجن
 

 زارع الدواجن والمشاريع الصغري : إدارة م 09582
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يع الصغيرة وجدواها أنواع المشار ، ى بعض المشاكل الخاصة بالتربيةدراسات عل
 .طرق اختيار قطيع التربية المناسب، االقتصادية
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 صحة وأمراض الدواجن : 09598
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االدوية ، واالعراض المسببات، امراض الدواجن ،االشتراطات الصحية لمزارع الدواجن
 .الوقاية وبرامج التحصين، واللفاحات
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 (11)الرمز الكودى:   علم احلشرات التطبيقيـم قس
 

 دبلوم تربيه حنل العسل وديدان احلرير 

 
 إدارة مناحل: 11502
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

ليات النحلية فى الفصول أجنده العم، كيفية عمل سجالت للخاليا، أختيار منطقة المنحل
راص الشمعية وحمايتها كيفية تخزين االق، ية نقل النحل خالل مواسم النشاطكيف، االربعة

الجدوى ، الجديدة واإلمساك بالطرود كيفية تسكين النحل فى المواقع، من اآلفات
 االقتصادية إلنشاء المنحل.

 
 تربية نحل العسل :11503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2)( ساعة نظري + 2)

نشـاطات ، لية الخشبية )تركيبهـا وأنواعهـا(الخ، العسل )الملكة والذكر والشغالة(طائفة نحل 
نشـاط الـتحكم فـى ، تقسـيم والضـم والتشـتية والتغذيـة(عمليـات النحاله)ال، طائفة نحل العسل

إنشــاء ، محصــولالف قطــ، تربيــة الملكــات، إنتــاج الطــرود، الطائفــة فــى الفصــول االربعــه
 المناحل.

 

 نحل العسل  يامورفولوجيا وفسيولوج : 11504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
التركيب العام لجسم نحلة ، لتركيب الخارجى لنحل العسلا، لنمو الجنينى فى نحل العسلا

التشريح الداخلي لنحل ، البطن وزوائدها، الصدر وزوائده، الرأس وزوائدها، العسل
 .(الجهاز العصبى -الجهاز االخراجى  -العسل)الجهاز الهضمى

 
 تربية ملكات نحل العسل:  11505
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

تحديـد الجـنس ، بنـاء بيـوت الملكـات بشـكل طبيعـى ،مكانة ووظيفة الملكة فى طائفة النحـل
الطــرق  ،طريقــة تربيــة الملكــات، تربيــة الــذكور، الوراثــة فــى نحــل العســل ،فــى نحــل العســل

تــرقيم وتعبئــه  ،التلقــيح اآللــى لملكــات النحــل، تلقــيح الملكــات ،الطــرق الصــناعية، الطبيعيــة
 تحسين التربية فى طوائف نحل العسل. ،إدخال الملكات، وشحن الملكات وتخزن
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 األهمية الطبية لمنتجات النحل: 11506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

األهميــــة  الطبيــــة -أمــــراض المعــــدة-األهميــــة الطبيــــة لعســــل النحــــل فــــى عــــالج الجــــروح
ـــى  ـــوليس  واســـتخداماته ف ـــاح وســـم النحـــل والبروب ـــوب اللق ـــي وحب ـــذاء الملك ـــن الغ ـــل م لك

 انتــــاج الغــــذاء الملكــــي وســــم النحــــل والبروبــــوليس وحبــــوب اللقــــاح-عــــالج األمــــراض 
 .على  النطاق المحدود والتجاري

 
 نحل التقنية إنتاج عسل وشمع  :11507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 -الصــفات الطبيعيــة والكيماويــة لعســل النحــل -إنتــاج العســل: )أنــواع عســل النحــل المنــتج
قطـــف  -الخاليـــاأنـــواع البراويـــز والعاســـالت وأنـــواع  -المواصـــفات القياســـية لعســـل النحـــل

تبلور  -تعبئه العسل وتخزينة -تصفيه العسل السائل -أنواع الفرازات وفرز العسل -العسل
  قة دايس إلنتاج العسل المتبلور(.طري -العسل

 -اسـتخالص الشـمع -صـهر الشـمع -صفات شمع النحل-شمع النحلإنتاج شمع النحل: )
 -أفــر  شــمع األســاس خطــوات تصــنيع -تــاري  وصــناعة شــمع األســاس -تبيــيض الشــمع

 بناء القرص بواسطة نحل العسل(. -إفراز شمع النحل بواسطة نحل العسل
 

 أمراض وأعداء نحل العسل:  11508
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

األمــــراض التــــى تســــببها  -األمــــراض البكتيريــــة -األمــــراض الفيروســــية -:األمــــراض: أوالً 
 -األمـراض التـى تسـببها أنـواع الحلـم -األمـراض النيماتوديـة -الفطريةاألمراض  -األوليات

 1طرق عالج امراض النحل  –أمراض وتشوهات ال تسببها كائنات مرضية 
الزواحــــف  -العناكــــب والعقـــارب الزائفــــة -اآلفــــات الحشـــرية -أفـــات وأعــــداء النحـــل:انيًا:ث

 الثدييات. -الطيور -والبرمائيات
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 بالمبيداتتسمم النحل :  11509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أعـــراض وعالمـــات تســـمم النحـــل  ،مبيـــدات مـــن وجهـــه النظـــر االقتصـــاديةتســـمم النحـــل بال
ى تــؤثر علــى تســمم العوامــل التــ ،أنــواع مبيــدات اآلفــات وســميتها لنحــل العســل ،بالمبيــدات

صـــفه المقاومـــة  ،علـــى نحـــل العســـلار خطـــورة المبيـــدات خطـــوات اختبـــ، النحـــل بالمبيـــدات
 ،النباتـات السـامة لنحـل العسـل، سـل واحتمـال تلـوث العسـل بالمبيـداتللمبيدات فى نحل الع

 طرق حماية النحل من التسمم بالمبيدات.
 

 اساسيات تربية ديدان الحرير :  11510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تغذية ، تكنولوجيا حل الشرانق، طرق التربية المختلفة، الحريرالالت المختلفة لديدان الس
 تغذية ديدان الحرير على البيئات الصناعية.، ن الحرير على المصادر الطبيعيةديدا

 
  تربية ديدان الحرير:  11511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الوراثة فى دودة حرير ، أنواع ديدان الحرير ،عن صناعه الحرير فى مصر والعالم مقدمة
لطرق ا، البيئات الصناعية، أصناف أشجار التوت، سالالت دودة حرير القز، القز

الجدوى  ،تجهيز الحرير للتصنيع، شرانق الحرير والحرير، األساسية لتربية دودة القز
 أمراض دودة حرير القز. ،القتصادية لتربية دودة حرير القزا

                        
 ديدان الحرير ياوفسيولوج يامورفولوج:  11512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دان الحريــــر التشــــريح الخــــارجي والــــداخلي لألطــــوار الغيــــر كاملــــة واألطــــوار الكاملــــة لديــــ
 . التوتية والغير توتية

ــــــدم: تركيبــــــة ومكوناتــــــه فســــــيولوجى ، وملحقاتــــــهلوجي الجهــــــاز  الهضــــــمى  فســــــيو  ،ال
 التناسل فى ديدان الحرير.
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 الحشرات الملقحة للمحاصيل : 11513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الغدد  –الزهرة  –االزهار والنباتات المزهرة ) النبات  –اقتصاديات تلقيح المحاصيل النباتية 
أنواع ، نحل العسل وتلقيح المحاصيل، واالخصاب (التلقيح  –افراز الرحيق  –الرحيقية 

النحل  -) النحل القلو ياكثار النحل البري، النحل البري وتلقيح المحاصيل –نحل العسل 
الخري وعالقتها الحشرات ا –النحل غير الالسع (  –النحل الطنان  –القاطع لالوراق 
توجيه النحل لتلقيح ، حاحتياجات بعض المحاصيل الهامة للتلقي، بتلقيح المحاصيل

 يل.المحاص
 

 بيئه حشرات: 11514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الحشرات فى  ،الدورات البيوجيوكيماوية ،مل البيئية الطبيعية والبيولوجيةالعوا-النظام البيئى
 النظام البيئى.

 
 حشرات اجتماعية:  11515
 ( ساعات معتمدة3= )( ساعة عملي 2( ساعة نظري + )2)

الــــدبابير ، ر الحيــــاة االجتماعيــــة فــــى الحشــــراتتطــــو ، الحيــــاة االجتماعيــــة فــــى الحشــــرات
 النمل األبيض.، النمل، نحل االنفرادي والنحل االجتماعيال، نفراديةاالجتماعية واال 

 
 وطرق مكافحتهاالقطن  افات: 11516
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

افــات ، فــى مرحلــة النمــو الخضــرى والزهــرى افــات القطــن، افــات القطــن فــى مرحلــة اإلنبــات
م اآلفـــات دورة حيــاة أهــ، أعــراض اإلصــابة والضـــرر ر، اإلزهـــا القطــن فــى مرحلـــة مــا بعــد

عوامـل المـؤثرة عليهـا خـالل العالقة بين الكثافة العدديـة لآلفـات وال، وانتشارها خالل الموسم
المكافحــة المتكاملــة  ،القطــن فــى العــالم وارتباطهــا بمكافحــة اآلفــات مراحــل زراعــة ،الموســم

 آلفات القطن فى مصر.التعرف على افات القطن المختلفة خالل مراحل نموها.
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 افات أشجار الفاكهه وطرق مكافحتها: 11517
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أهــم هــذه  -والقــوارض والقواقــع التــى تصــيب أشــجار الفاكهــةاآلفــات الحشــرية واألكاروســية 
الطــرق التقليديــة والطــرق  -انتشــارها علــى مــدار الســنة -اآلفــات مــن حيــث دورة الحيــاة

الحديثة فى مكافحتهـا التعـرف علـى أهـم أفـات أشـجار الفاكهـة المختلفـة مـن واقـع النمـاذج 
 الحشرية وأعراض اإلصابة لكل محصول.

 
 اد المخزونة وطرق مكافحتها المو أفات : 11518
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســة العوامــل التــى تعمــل علــى انتشــار حشــرات الحبــوب المخزونــة والمحاصــيل المخزونــة 
طرق تخزين المحاصيل  -دراسة مجاميع هذه اآلفات -دراسة الضرر الناجم عنها -األخرى

دراســة أفــات المنســوجات والجلــود والمحاصــيل  -ة والعالجيــةاإلجــراءات الوقائيــ -المخزونــة
 .المخزونة مثل البلح والتين ومنتجات األلبان ومكافحتها

التعــرف علــى مجموعــات الحشــرات واالكاروســات التــى تصــيب المحاصــيل المخزونــة مثــل  
ــة ومنتجاتهــا ــوب المخزون ــة -حشــرات الحب ــة والصــوفية والجلدي ــات المنســوجات القطني  -أف

 البلح والتين ومنتجات األلبان. أفات
 

 : أساسيات تربية نحل العسل  11520
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وظــائف كــل مــن الملكــة والــذكر والنشــاطات المختلفــة التــي تقــوم بهــا  –طائفــة نحــل العســل 
الكشــف الــدوري  العمليــات النحليــة التــي يؤديهــا النحــال فــي الفصــول االربعــة ) –الشــغالة 

شـمع النحـل وطـرق  –عسل النحل وعمليات انتاجـة  –والتغذية والنشيئة والضم والقسمة ( 
أهــم امــراض النحــل  –الخليــة الخشــبية  –عمــل االساســات الشــمعية وتثبيتهــا فــي البراويــز 
تربيـة مليكـات  –تسـمم النحـل بالمبيـدات  –وعالجها وكذلك أعداء النحـل وطـرق مكافحتهـا 

 نتاج طرود النحل وجمعها وتسكينها .ا –النحل 
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 (12)الرمز الكودى:     قسـم اخلضــر
 

 دبلوم زراعة اخلضر احملميـة
 

 : فسيولوجيا نباتات الخضر بالزراعة المحمية 12500
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الفســيولوجية لنباتــات  عالقــة نظــم الزراعــة المحميــة بالعمليــات -مــدخل للزراعــة المحميــة 
الخضــر مــع التركيــز علــى عمليــات التمثيـــل الضــوئي والتــنفس والنــتح وامتصــاص الميـــاه 
والعناصر الغذائية وعالقة العوامل البيئية باإلزهـار واألثمـار فـي محاصـيل الزراعـة المحميـة  

 ظـــيم الحمايـــة.اجـــراء زراعـــات كنمـــاذج لعالقـــة العمليـــات الفســـيولوجية الســـابق شـــرحها بتن
  .المستخدمة للنباتات 

 
 : عالقة  العوامل البيبئة برفع وتحسين انتاج وجودة محاصيل الخضر  12501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــــــة تــــــــأثير عوامــــــــل البيئــــــــة الجويــــــــة واالرضــــــــية واالحيائيــــــــة علــــــــي المركبــــــــات 
ـــــات الخضـــــر  ـــــي نبات ـــــة ف ـــــة الهام ـــــي  –الحيوي ـــــتحكم ف ـــــطـــــرق ال ـــــك المركب ـــــاء تل ات بن

 وعالقتها بجودة محاصيل الخضر 
 
 : انشاء الصوب واالنفاق الخاصة بالزراعات المحمية 12502
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نمـاذج  –أنواع التغطية  –الخامات المستخدمة في عمل الهياكل الخاصة بالزراعة المحمية 
، تبريــد الصــوب ، الطــرق الهندســية للتهويــة ،لزراعــة المحميــةالصــوب واالنفــاق الخاصــة با

كيفيــة ، كيفيــة بنــاء الصــوب واالنفــاق .طــرق تعقــيم أرض الصــوب ، الخاصــة نظــم التدفئــة
 .طرق فك الصوب وحفظ مكوناتها ، التغطية واحكام الصوب

   
 : تصميم وتنفيذ نظم الري في محميات الخضر   12503
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

محاليــل عمــل ال، طــرق التســميد مــن خــالل الــري –انشــاء شــبكات الــري بالزراعــة المحميــة 
 .بالنظام الميكانيكي والكهربائي  تشكيل شبكة الري بالتنقيط ، المغذية
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 : طرق انتاج وتربية نباتات الخضر تحت الصوب واالنفاق12504
 ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )2)

تربـة تتلخص محتوياتـه فـى الوسـائل العمليـة النتـاج الزراعـة المحميـة مـن حيـث : اعـداد ال
 ي، فــرد خــراطيم الــر ، التعقيــيم، الملــش ،تزحيــف تقصــيب تخطــيط، حــرث، وتجهيزهــا للزراعــة
نمـوات التقلـيم وازالـة ال، كيفيـة التـربيط، تربيـة النباتاتـات، الرى والتسـميد ،الزراعة بالشتالت
ــار حبــوب اللقــاح ، مرغــوب فــي بقائهــا علــى النباتــات الخضــرية غيــر مراقبــة التزهيــر واختب

 جمع الثمار ، ثمار والتعامل معهاال  ر،ضروات المثمرة والتى تكون بذو للخ
 

 : تسميد وتغذية نباتات الخضر المحمية 12505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــة  ــة صــور امتصــاص العناصــر طــرق التغذي ــات بالزراعــة المحمي ــة للنبات والتســميد المختلف
أهمية العناصر الغذائيـة لنباتـات الخضـر  1الغذائية من حيث االساسية والثانوية والصغري 

التطبيقــات العمليــة للتغذيــة والتســميد مــن خــالل نظــام التســميد  –المحميــة وأعــراض نقصــها
نظــم التســميد مــن خــالل عمليــات الــرى ســلوك -بات االرضــي  أو التغذيــة الورقيــة بالمخصــ

 .معدنية تحت ظروف الزراعة المحميةاالسمدة ال
 

 : اصناف وهجن خضروات الزراعة المحمية 12506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وتشمل الدروس النظرية على التعـرف باالصـناف والهجـن النـواع الخضـر الزراعـة المحميـة 
 –حيــث خواصــها الوراثيــة ووميزاتهــا والمحصــول وصــفاتالجودة والصــفات الحيويــة بهــا  مــن

طرق المحافظة علـى  –الطرق الوراثية فى الوصول الى هذه االصناف او الهجن ومنشأها 
 .طرق التقليدية فى تربيتها وراثياكيفية التحسين الوراثى لالصناف وال –االصناف وراثيا 

 
 ات الحيوية في الزراعة المحمية   : استخدام المخصب12507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــات الخضــر وفــى تخصــيب التربــة خاصــة فــي  ــة الدقيقــة فــي تغذيــة نبات ــات الحي دور الكائن
ــةالتســ ،ظــروف الزراعــة المحميــة ــا ، ميد الحيــوي فــي الزراعــة المحمي عالقــة ميكروبيولوجي

التربــة بديناميكيــة العناصــر الغذائيــة الهامــة مثــل النتــروجين والكبريــت والفوســفور . اجــراء 
 تجارب تنفيذية علي استخدامات المخصبات الحيوية تحت ظروف الزراعة المحمية 
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 يد العضوي في الزراعة المحمية : التسم12508
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

أنـواع المخلفـات العضـوية  ، في  تخصـيب أرض الزراعـة المحميـةأهمية األسمدة العضوية 
طرق استخدامها من حيث عمـل الكمـورات بالطريقـة العلميـة ، يةالمختلفة في البيئة المصر 

ديناميكيـة المـادة  -شروط المخصبات العضوية التي تستخدم للزراعـة المحميـة  –السليمة 
عالقـة المــادة العضـوية بتحسـين خــواص  -مكونـات المركبــات الدباليـة  –بالتربـة العضـوية 

 التربة خاصة الطبيعية والحيوية والكيماوية.
 

 : الزراعات الالأرضية   12510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــةاســــتخدام المحال ــــي الزراعــــة المحمي ــــة ف ــــل المغذي الالأرضــــية  إنشــــاء نظــــم الزراعــــة ، ي
ــــات الن ــــي الزراعــــةباســــتخدام المخلف ــــش األرز ف ــــل ق ــــة مث مــــزارع ، زراعــــة األســــطح، باتي

ـــةالمـــزارع المائ، الصـــوف الزجـــاجي ـــاس، ي ـــات . طـــرق تحضـــير  ،مـــزارع األكي مـــزارع التنك
االســــــتخدام التطبيقــــــي لمــــــزارع الصــــــرف ، يــــــل المغذيــــــة كيفيــــــة زراعــــــة االســــــطحالمحال

 الزجاجي والمزارع المائية  
 

 ية: التكنولوجيا الحيوية في تحسين إنتاج الخضر المحم12511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــاج والجــودة  ــر ، زراعــة األنســجة فــي تحســين اإلنت ــة وتخليــق أصــناف أكث الهندســة الوراثي
 .التخصيب الحيوى ،للزراعة المحميةمالئمة 
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 :(13)الرمزالكودى      ق ونباتات الزينة وتنسيق احلدائ قسـم الزهور
 

 دبلوم الزهور ونباتات الزينة وتصميم وتنسيق احلدائق -2

 
 

كثار الزهور ونباتات الزينة : 13503  مشاتل وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

العوامـل ، التكـاثر بـالجراثيم، الخضريالتكاثر ، التكاثر الجنسي ،مكوناتها ،أنواعها، المشاتل
النقــل الــى ، التفريــد، حمايــة البــادرات، طــرق رى أعضــاء التكــاثر ،التــي تــؤثر علــي اإلنبــات

ــات اإلكثــار الجنســي الخضــري وعــن طريــق  ــان المســتديم .التــدريب علــي أجــراء عملي المك
 .الجراثيم وكذلك طرق الري والتفريد والنقل 

 
 المسطحات الخضراء ونباتات الزينة العشبية والنباتات الطبية والعطرية :  13504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عمليـات ، طـرق الزراعـة، طـرق اإلكثـار، أنواع مغطيـات التربـة، لخضراءأنواع المسطحات ا
الزهـور ، الحوليـة الشـتويةالزهـور ، المالعـب الرياضـية، االستخدامات في التنسيق، الخدمة

، اإلنتــاج، طــرق التكــاثر ،الزهــور العشــبية المســتديمة، األبصــال المزهــرة، الحوليــة الصــيفية
ــات الخدمــة ــة، ســتخداماتها فــي التنســيقا، عملي ــة والعطري ــات الطبي أمــاكن  أنواعهــا، النبات
المــواد الزيــوت العطريــة و  ، مجموعــاتعطريــة والمــواد الفعالــة فــى النبــاتوجــود الزيــوت ال

، طرق استخالص الزيوت العطرية والمواد الفعالـة واسـتخداماتها ، االسـتعماالت فـى الفعالة
 التنسيق .

 
 واستعماالتها في التنسيق  : نباتات التربية الخاصة والمجاميع النباتية االخري 13505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــة الخاصــة )  ــات التربي ــات العشــبيةنبات ــات الظــل والصــوب  -النبات ــة  -نبات ــات المائي النبات
 -الشـــجيرات -قات والمـــداداتالمتســـل -النباتـــات الشـــوكية والعصـــارية -ةونصـــف المائيـــ

 -عمليـات الخدمـة -اإلنتـاج -االنواع وطرق اإلكثار -نخيل وأشباه نخيل الزينة -االشجار
 .(االستخدامات في التنسيق
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 : تكنولوجيا انتاج الزهور ونباتات الزينة      13506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، خداماتها التجارية واقتصاديتهامنش ت اإلنتاج بالمشاتل ومواصفتها واست ،مشاتل الزينة
نظم التبريد والتهوية والتدفئة واستخدام ثانى اكسيد الكربون وتكنولوجيا الرى والتسميد 

 وطرق انتاج اهم محاصيل الزينة. 
ة التعــرف علــى المشــاتل والصــوب واجهــزة التبريــد والتدفئــة والــرى والتســميد وزيــارات ميدانيــ

 .لمشاتل الزهور ونباتات الزينة
 

 زينة وزراعة األنسجة تربية الزهور ونباتات ال: 13507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نباتـات التطبيقات العملية لطرق التربية في مجـال الزهـور و ، طرق التربية ،األسس الوراثية
طـرق تحضـير أجـزاء ، طـرق تحضـير البيئـات ،المسـتعملةاألجـزاء ، زراعة األنسـجة، الزينة
 .االستعمال التجاري ، خطوات اإلكثار، التكاثر

ــــــي عمليــــــات العــــــزل والخصــــــي والتلقــــــيح الصــــــناعي والتشــــــعيع  ــــــي عل ــــــدريب العمل الت
ــــــدقيق ل ألنــــــواع والفحــــــص الميكروســــــكوبي وكــــــذلك علــــــي تحضــــــير بيئــــــات التكــــــاثر ال

 .المختلفة للمنفصل النباتي
 

 : مصدات الرياح 13508
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عتها وعمليات طرق إكثارها وطرق زرا، انواعها ،المثالية مواصفتها ،الرياحمصدات 
التعرف على النباتات وطرق اكثارها وطرق زراعتها وعمليات خدمتها خدمتها وتجديدها  و 

 وتجديدها 
 

 : تصميم وتخطيط وتنسيق وتنفيذ الحدائق  13509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التخطــيط علــي ، التصــميم ،الرفــع، أركــان الحــدائق، طــرق تصــميم الحــدائق، أنــواع الحــدائق
 ،األســس العامــة وعالقتهــا بنــوع الحديقــة، ات المســتعملة فــي تنفيــذ الحــدائقاألدو ، الطبيعــة

 النظرة التصورية لما سوف تصير اليه الحديقة عند اكتمال نمو نباتاتها .، فيذخطوات التن
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 زهور القطف والتنسيق الداخلي بنباتات الزينة تنسيق : 13510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، وراالســـس العامـــة لتنســـيق الزهـــ، مســـتلزمات تنســـيق الزهـــور، إعـــداد الزهـــور للتنســـيق
ــــــة طرق،يقمــــــدارس التنســــــ ــــــر الزهري ــــــات االســــــتعماالت المختلفــــــة لنب، التنســــــيق غي ات

 .الداخليالزينة في التنسيق 
طالة عمرها وتجفيفهاتدريبات عملية علي تنسيق زهور القطف و    وكذلك علي  تلوينها وا 

 .أغراض التنسيق الداخلي المختلفة استخدام نباتات الزينة في 
 

 تنسيق وتشجير وتجميل المدن والقرى: 13511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،التنسيق مواد ،سيات تنسيق وتشجير المدن والقرىأسا، طرق تخطيط المدن ،أنواع المدن
، تنسيق مداخل المدن ،تنسيق المباني العامة ،لميادينتنسيق ا ،وتشجير الطرق تنسيق
 تنسيق القرى  ،المنش ت العامة وحدائق

 .لمختلفة للمدن وعلي تنسيق القرىتدريبات عملية علي تنسيق األركان ا
 

 إدارة المشاتل ومحطات اإلنتاج والتربية : 13512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

ملين مجموعات العا، إلدارةا، رأس المال، العمل، األرض، عوامل اإلنتاج، مشاتلأركان ال
األرباح: زيارات ميدانية للمشاتل ومحطات اإلنتاج والتربية ، حسابات اإلنتاج . التسويق

 واألرباح  والتعرف علي عوامل اإلنتاج والتكاليف
 

 :  الزهور ونباتات الزينة وعلم النفس والفنون الجميلة 13514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عالقة الزهور ، لغة الزهور، والحالة النفسية عالقة الزهور ونباتات الزينة بالحواس والمزاج
تات عالقة الزهور ونبا، والبرودة والعواطف والمناسبات اإلحساس بالدفءونباتات الزينة ب

عالقة الزهور ونباتات الزينة بالمكان واإلطار والفراال المحيط ، الزينة بالضوء والظالم والجو
واإلضاءة والخلفيات والستائر والمفارش والصور وقطع األثاث والتماثيل والفنون التشكيلية 

 والتطبيقية
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 قطف وتداول وتخزين وتسويق وتصدير الزهور : 13515
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

النقل ومواصفاته ، لقطفمعامالت ما بعد ا، طريقة القطف ،وقت القطف ،هورالز  قطف
تصدير الزهور .تدريبات عملية ، طرق التسويق ، أسواق الزهور ،طرق التخزين ،ووسائله

 ومعاملة ونقل وتخزين وتعبئة وعرض الزهور .علي قطف 
 

 : الزهور ونباتات الزينة ومقاومة التلوث  13516
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

ور الزه، وكسجين وامتصاص الغازات السامةاأل  ور ونباتات الزينة كمصدر إلنتاجالزه
التلوث األرضي والمائي والهوائي والصوتي في مقاومة  واستعماالتها ونباتات الزينة
الزهور ونباتات الزينة وحماية الشواطئ ، قاومة الرياح واألتربة والرمالواإلشعاعي وم

 والمباني الواقعة علي شواطئ البحار والمحيطات.
 

 نشاء المشاتل والحدائق والمزارع إ: 13520
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

مزارع  –عمل دراسة جدوى لمشروع فى احد مجاالت الزهور ونباتات الزينة ) المشاتل 
تنسيق الحدائق والقرى السياحية ( شاملة الرسوم الهندسية والميدانية وخطوات  –الزهور 

 التنفيذ والنواحى اإلقتصادية المقايسة.
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ــ  دبلوم تصميم وتنسيق املواقع واحلدائق1  
 
 

 ونظريات تصميم وتنسيق الحدائقتاري  :  13521
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

دراســـــــــة تـــــــــاري  ونظريـــــــــات الطـــــــــراز الفرعـــــــــونى واالغريقـــــــــى والرومـــــــــانى وعصـــــــــر 
ـــــــى  ـــــــانى واألمريك ـــــــزى والياب ـــــــالى واإلنجلي ـــــــراز الفرنســـــــى واإليط ـــــــذلك الط النهضـــــــة وك

ــــــــى  ــــــــديث ف ــــــــى الطــــــــراز االســــــــالمى والطــــــــراز الح تصــــــــميم وتنســــــــيق باإلضــــــــافة إل
 المواقع.

 
 : مباديء نباتات الزينة 13553
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المشــــــــــاتل ومــــــــــزارع الزهــــــــــور . دراســــــــــة مختصــــــــــرة عــــــــــن المجموعــــــــــات التباتيــــــــــة 
المختلفـــــــــــــة : الحوليـــــــــــــات والعشـــــــــــــبيات المســـــــــــــتديمة واألبصـــــــــــــال والمســـــــــــــطحات 

الــــــــــداخلي والنباتــــــــــات المائيــــــــــة ومغطيــــــــــات التربــــــــــة ونباتــــــــــات الظــــــــــل والتنســــــــــيق 
ـــــــــ طـــــــــرق  .ل والعشـــــــــبية والعصـــــــــارية والمتســـــــــلقات والشـــــــــجيرات واألشـــــــــجار والنخي

 .زراعتها وعمليات الخدمة
 

 : نباتات الزينة الصحراوية وتنسيق الحدائق  13554
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مصـــــــــدات  ،الصـــــــــحراوية ة واألشـــــــــجار والشـــــــــجيراتالنباتـــــــــات الشـــــــــوكية والعصـــــــــاري
ـــــــة وأهميتهـــــــا  ـــــــات الطبيعي ـــــــة والمحمي ـــــــاح وانواعهـــــــا وأهميتهـــــــا واألعشـــــــاب البري الري

نتاجهـــــــا ورعايتهـــــــا طـــــــرق إ.لبيئـــــــي ودورهـــــــا فـــــــي تنســـــــيق الحـــــــدائق فـــــــي االتـــــــزان ا
 .وعمليات خدمتها 

 

 : إنتاج نباتات الزينة 13555
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

العوامـــــــل ، نباتـــــــات الزينـــــــة المختلفـــــــة وعمليـــــــات الخدمـــــــة األساســـــــيةطـــــــرق تكـــــــاثر 
ــــــــة المــــــــؤثرة ع ــــــــات الزينــــــــة : الضــــــــوءالبيئ ــــــــي إنتــــــــاج نبات منظمــــــــات  ،الحــــــــرارة ،ل

 .التسميد ودورها في اإلنتاج، لريا ،النمو
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 : نباتات الزينة و البيئة والتلوث 13556
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

بيئـــــــة نمـــــــو النباتـــــــات  ،الملوثـــــــات ومصـــــــادرها  ،البيئـــــــة وأقســـــــامه المختلفـــــــةتلـــــــوث 
ـــــــالتلوث  ـــــــة وعالقتهـــــــا ب ـــــــة أرضـــــــية أو جوي ـــــــة  ،ســـــــواء بيئ ـــــــات الزين اســـــــتخدام نبات

ـــــــوث  ـــــــي مكافحـــــــة التل ـــــــاج األكســـــــجين  ،ف ـــــــة كمصـــــــدر النت ـــــــات الزين اســـــــتخدام نبات
 .ومقاومة الرياح و الضوضاء واألتربة 

 
 المسطحات الخضراء ومغطيات التربة :  13557
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،أهميـــــــــة المســـــــــطحات الخضـــــــــراء ومغطيـــــــــات التربـــــــــة فـــــــــي تنســـــــــيق الحـــــــــدائق 
ـــــــات  ـــــــك  النبات ـــــــي تل ـــــــاتي والتعـــــــرف عل طـــــــرق زراعـــــــة المســـــــطحات  ،الوصـــــــف النب

اســـــــــتخدام   ،الخضـــــــــراء وخـــــــــدمتها ورعايتهـــــــــا وصـــــــــيانتها والمالعـــــــــب الرياضـــــــــية 
ـــــــي  ـــــــات مفترشـــــــة أو عل ـــــــي تنســـــــيق الحـــــــدائق وزراعتهـــــــا كنبات ـــــــة ف ـــــــات الترب مغطي

 .عمليات الصيانة والخدمة لمغطيات التربة  ،الميول للتكسية 
 

 :  النباتات العشبية  13558
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــات والعشــــــــــبيات المســــــــــتديمة واألبصــــــــــال والنبا ــــــــــات الحولي ــــــــــة ت ــــــــــة والعطري الطبي
ســـــــــــتعمالها وطـــــــــــرق زراعتهـــــــــــا وعمو  والمتســـــــــــلقات نتاجهـــــــــــا وا  ـــــــــــات الخدمـــــــــــةا   لي

ـــــــــــك  ،واحتياجاتهـــــــــــا البيئيـــــــــــة ـــــــــــي أشـــــــــــهر النباتـــــــــــات التابعـــــــــــة لتل والتعـــــــــــرف عل
 .المجموعات والتي تستخدم في تنسيق الحدائق 

 
 : أساسيات تصميم وتنسيق الحدائق  13559
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

انـــــــواع ، التطـــــــور التـــــــاريخي لفـــــــن تنســـــــيق  الحـــــــدائق عبـــــــر العصـــــــور التاريخيـــــــة
ــــــــيط والتصــــــــميم، الحــــــــدائق خطــــــــوات إنشــــــــاء ، أساســــــــيات التصــــــــميم ،نظــــــــم التخط
أنـــــــواع الحــــــدائق وطريقـــــــة تصــــــميمها مثـــــــل الحــــــدائق العامـــــــة والمنزليـــــــة . الحــــــدائق

ـــــــــال والحـــــــــدائق الصـــــــــحراوي ائق ة وحـــــــــدوحـــــــــدائق المصـــــــــانع والمستشـــــــــفيات واألطف
التصـــــــميمات لمختلـــــــف التـــــــدريب علـــــــي رســـــــم ، األريـــــــاف وكـــــــذلك حـــــــدائق الســـــــطح

 .أنواع الحدائق



 

 

164 

 

 
 : إستخدام النباتات في التنسيق 13560
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــي تنســـــــــ ـــــــــة ف ـــــــــات الزين ـــــــــة لنبات يق الحـــــــــدائق : إصـــــــــالح اإلســـــــــتخدامات الوظيفي
ـــــــــاني ـــــــــوب المب ـــــــــل ، عي ـــــــــاح ،الضوضـــــــــاءتقلي ـــــــــل حـــــــــدة الري ـــــــــر، تقلي ـــــــــل األث  تقلي

حــــــــرارة ورفــــــــع نســــــــبة تلطيــــــــف درجــــــــة ال ،الناشــــــــيء عــــــــن االنعكاســــــــات الضــــــــوئية
 .الرطوبة وغيرها

ـــــــــات الزينـــــــــة ـــــــــة لنبات ـــــــــدائق : نمـــــــــوذج  اإلســـــــــتخدامات الجمالي ـــــــــي تنســـــــــيق الح ف
 .األسوار النباتية وغيرها، حواضأل، ااألسيجة ،فردي

 
 خيل : الشجيرات واألشجار والن 13561
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ق التكاثر التجاري وطرق طر  .األشجار والشجيرات والنخيل ودورها في تنسيق الحدائق 
ع . ماألحتياجات البيئية لها ، عايةطرق الصيانة والر  ،التعرف النباتي عليها .الزراعة 

ها عالقة مباشرة الزينة في مصر والتي لالتعرف العملي علي أهم أشجار وشجيرات ونخيل 
 .بتنسيق الحدائق 

 
 التنسيق الداخلي بالنباتات :  13562
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــألزم توافرهـــا لنجـــاح اســـتخدامها  ـــة ال ـــداخلي واحتياجاتهـــا البيئي ـــات التنســـيق ال ـــواع نبات أن
رعايــــة نباتــــات التنســــيق  .والــــري والرطوبــــة: الضــــوء والحــــرارة فــــي التنســــيق الــــداخلي 

ــــداخلي ومقاومــــة أمراضــــها  ــــة المناســــبةال ــــري والتســــميد والترب ــــل  .وال ــــات بك ــــة النب عالق
مـــن حجـــم األصـــيص وحجـــم الفـــراال المســـتخدم فـــي تنســـيقه وعالقـــة لـــون وشـــكل النبـــات 

  .بالديكور المحيط به
 

 :  تنسيق المدن والقرى 13563
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

أنواع الشوارع ، أنواع المدن، زيع المساحات الخضراء بالمدينةتو ، والقرى تخطيط المدن
، ارات المراكز التجارية للمدينةالسي أماكن انتظار، ن الترفية وتنسيقهاأماكا، وتنسيقه

 .المالعب الرياضية ،طق الصناعيةالمنا، الميادين العامة
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 : تصميم وتنسيق أحد المواقع  13590
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ايسة اإلقتصادية الخاصة للتصميم ومكوناته وتوضيح خطوات التنفيذ للمشروع والمق
أعداد دراسات . لمواقع المقترحة كمشروع متكاملإعداد تصميم وتنسيق ألحد ا. بالمشروع

 سية والتوضيحيةالجدوي شاملة الرسوم الهند
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 (14)الرمز الكودى:      قسـم علوم األراضى واملياه
 

 دبلوم أستصالح وحتسني األراضى
 

 : حصر وتقييم األراضى  14501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــواع حصــــــــــر األراضــــــــــى و  ــــــــــهأن ــــــــــة، التخطــــــــــيط ألجــــــــــراء الحصــــــــــر، أهداف  المرحل
، فســـــــــير نتـــــــــائج الحصـــــــــر واألســـــــــتنتاجاتت، التنفيذيـــــــــة )الحقليـــــــــة( فـــــــــى الحصـــــــــر

أنــــــــواع ، كتابــــــــة التقريــــــــر، المختلفــــــــة وتحديــــــــد وحــــــــدات الخريطــــــــةرســــــــم الخــــــــرائط 
تقيــــــــيم  ،م األراضــــــــى حســــــــب قــــــــدرتها األنتاجيــــــــةتقيــــــــي ،م األراضــــــــى واهدافــــــــهتقيــــــــي

 األراضى حسب المالئمة لألستخدامات المختلفه.
 

 : تسميد األراضى المستصلحه 14502
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــات  ـــــــــأثير عملي ـــــــــى األراضـــــــــى المستصـــــــــلحه وت ـــــــــة العناصـــــــــر الســـــــــمادية ف حال
الخدمـــــة عليهـــــا ـ تكنولوجيـــــا تصـــــنيع األســـــمدة العضـــــوية والمعدنيـــــة ـ طـــــرق 
وميعـــــــاد إضــــــــافة األســــــــمده المختلفــــــــه لألراضــــــــى المستصــــــــلحه وصــــــــورها ـ 

 سة مدى حاجة هذه األراضى ألسمده العناصر الكبرى والصغرى.درا
 

 أستصالح وتحسين األراضى 14503: 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــة ألستصـــــــالح وتحســـــــين األراضـــــــى ـ طـــــــرق أستصـــــــالح  األساســـــــيات التطبيقي
ـــــــاألمالح ـ األراضـــــــ ـــــــأثره ب ـــــــوام الســـــــيوتحســـــــين األراضـــــــى المت ـــــــة الق ئة ى الثقيل

األراضـــــــى الجيريـــــــة واألراضـــــــى الخشـــــــنة القـــــــوام )الرمليـــــــة( ـ طـــــــرق ، الصـــــــرف
ـــــــه وتحســـــــين إنتاجيـــــــة األراضـــــــى المستصـــــــلحه ـ دراســـــــة طـــــــرق  صـــــــيانة الترب

تقيـــــــــيم مشـــــــــروعات التحليـــــــــل الكيماويـــــــــة والطبيعيـــــــــة للتعـــــــــرف علـــــــــى المشـــــــــاكل و 
أختيــــــــار الــــــــدورة الزراعيــــــــة المالئمــــــــة ألســــــــتزراع األراضــــــــى ، أستصــــــــالح األراضــــــــى

 المستصلحه.
 
 دراسات حقلية وزيارات ميدانية :  14504
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 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )-)
زيـــــــــارة مشـــــــــاريع أستصـــــــــالح وأســـــــــتزراع وتحســـــــــين األراضـــــــــى والتعـــــــــرف علـــــــــى 

التعــــــــرف ، لها وأســــــــاليب عــــــــالج هــــــــذه المشــــــــاكلمشــــــــاكل أستصــــــــالحها وأســــــــتغال 
كفائتهـــــا فـــــى هـــــذه المشـــــاريع ـ علـــــى أســـــاليب الـــــرى والصـــــرف المختلفـــــة ومـــــدى 

 مناقشة القائمين بالعمل فى هذه المشاريع وكتابة التقارير عن الزيارات.
 

 الري والصرف الزراعى :  14505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــتح ــــــــرى، البخــــــــر ن ــــــــاه ال ــــــــات ا، مصــــــــادر مي لالزمــــــــه لتخطــــــــيط وتصــــــــميم المعلوم
، كفـــــــاءة الـــــــرى ، در فقـــــــد ميـــــــاه الـــــــرىمصـــــــا ،األحتياجـــــــات المائيـــــــة ،شـــــــبكة الـــــــرى
ــــــالرش ــــــرى ب ــــــو ، ال ــــــد الصــــــرف ـ ق ــــــف وفوائ ــــــالتنقيط  تعري ــــــرى ب ــــــروض ال انين وف

الصـــــــرف  ،ت بـــــــين المصـــــــارفمعـــــــادالت حســـــــاب المســـــــافا، حركـــــــة المـــــــاء بالتربـــــــه
 الصرف الرأسى.، رف المفتوحه والمصارف المغطاه(األفقى )المصا

 
 واالحتياجات المائيةنظم الري :  14506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ات المائيـــــــة لـــــــري المحاصـــــــيل الحقليـــــــة،المقننـــــــ نظـــــــم الـــــــري الحقليـــــــة المختلفـــــــة،
 نظريات الري الحقلي والري المتطور داخل الصوب وخارجها .

 

 مورفولوجيا ونشوء وتقسيم االراضى:  14507
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

وصـــــــــف ، مليـــــــــات تكـــــــــوين األراضـــــــــى التشخيصـــــــــيةع، عوامـــــــــل تكـــــــــوين األراضـــــــــى
ــــــــة المحيطــــــــة ــــــــاق التشخيصــــــــية ،القطــــــــاع األرضــــــــى والمنطق دراســــــــة ، دراســــــــة اآلف

 نظم التقسيم المختلفة.
 
 
 

 : التصوير الجوى واإلستشعار عن بعد 14508
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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والمجـــــــاالت  تطبيقـــــــات عمليـــــــة الســـــــتخدام الصـــــــور الجويـــــــة فـــــــى مجـــــــال األراضـــــــى
ور الجويــــــة بمصــــــر والعــــــالم األقمــــــار الصــــــناعية والصــــــ تفســــــير صــــــور، المرتبطــــــة
ـــــــــى ـــــــــا اإلستشـــــــــعار عـــــــــن بعـــــــــد ، العرب ـــــــــة لتكنولوجي ـــــــــة المختلف ـــــــــات العملي التطبيق

 والتصوير الجوى فى مجاالت األراضى والمياه.
 

 اضى خدمة وتحسين األر : 14509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،اضـــى قبـــل وأثنـــاء الزراعـــة والحصـــادفكـــرة عامـــة عـــن اآلالت المســـتخدمة فىخدمـــة األر 
ـــــــى  أســـــــتخدام المخصـــــــبات  ،صـــــــفات األرض المختلفـــــــةتـــــــأثير عمليـــــــات الخدمـــــــة عل

ــــــى تحســــــين خــــــواص األرض المنزرعــــــة  ــــــة والخضــــــراء ف ــــــة واألســــــمدة الكيماوي الزراعي
ــــــة ــــــادة انتاجيتهــــــا الفيزيائي ــــــة لزي ــــــوليمرات والمــــــواد العضــــــوية ، والكيميائي أســــــتخدام الب

 الصناعية فى تحسين الخواص المائية لألرض.
 

 : تلوث األراضى 14510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 دور المخلفات، التلوث مصادر، لوجى والطبيعى لألراضى والمياهالتلوث الكيماوى والبيو 
التحكم ، التلوث من الكيماويات الزراعية، سائلة فى تلوث األراضى والمياهالصلبة وال
 . ومنع التلوث

 
 : رى المحاصيل فى األراضى الجافة14511
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

ــرى ، األحتياجــات المائيــة ،األســتهالك المــائى للمحاصــيل، معــدل البخــر ،معامــل الجفــاف ال
 معدالت إضافة المياه.، الفترة بين الريات ،الرى تحت السطحى ،الرى بالتنقيط ،بالرش
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 (15)األغذية           الرمز الكودى:  وتقنيةقسـم علوم 

 
 تكنولوجيا األمساك واإلدارةدبلوم  -2

 
 : الكيمياء والكيمياء الحيوية لألسماك 15511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التغيـرات معـادن وفيتامينـات  ،كربوهيـدرات، ليبيـدات ،بروتينيـات، التركيب الكيماوي لألسماك
االختالفــات داخــل الصــنف الواحــد وبــين األصــناف المختلفــة  ،يدالتــي تحــدث قبــل وبعــد الصــ

 وتأثير عمليات التصنيع المختلفة على التركيب الكمياوى والقيمة التغذوية. 
 

 : تداول وأسس تصنيع ا ألسماك 15512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أنـواع الـثلج واسـتخداماته مصـانع  ،زيـعتداول األسماك علـى مراكـب الصـيد وفـى مراكـز التو 
نظــم تثلــيج األســماك فــي صــناديق وفــى مجموعــات  ،العــزل والتبريــد، لج وتخــزين الــثلجالــث

نشـاط المـاء ورقـم الحموضـة وتطبيقاتهـا . وأنواع عبوات المنتجـات السـمكية  أسس التعبئة
 التعليب التمليح والتجفيف والتخمير والتخليل والتدخين و  –العملية في حفظ األسماك 

 

 :  تحليل المنتجات السمكية  15513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

التعـرف  ،الجودة والطزاجـة، الحسية والكيماوية والفيزيائيةالطرق العضوية  ،أهداف التحليل
 اختبارات الصالحية لالستهالك ، ف األسماك في المنتجات المصنعةعلى أصنا

 
 : ميكروبيولوجى األسماك ومنتجاتها   15514
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ا، ورها في فساد األسماك ومنتجاتهـتقسيم الكائنات الحية الدقيقة والعوامل المؤثرة عليها ود
الشـروط الصـحية الواجـب اتباعهـا ، أنواع الكائنات الحيـة الدقيقـة أسس عزل والتعرف على

مراقبـة الجـودة لمنتجـات  داول وتصـنيع األسـماك ـ دور التحليـل الميكروبيولـوجى فـيعنـد تـ
 1المواصفات القياسية الميكروبيولوجية  لألسماك ومنتجاتها  ك،األسما
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 : تصنيع اآلسماك متقـدم   15516
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ل الحـراري فـي نظريـة التبـاد ،العاليـة فـي حفـظ األسـماكرارة استخدام الحرارة المنخفضة والح
أســس تعبئـــة وتـــداول المنتجـــات  ،الوحـــدات المختلفــة لخطـــوط التشـــغيل، التجميــد والتعقـــيم
اســتخدام المضــادات الحيويــة والجــو ، تكنولوجيــا  مهروســات األســماك ،ةالمعقمــة والمجمــد

ادة الخـام وطـرق التصـنيع المـ، ألسـماكإنتـاج دقيـق ا .معدل واإلشـعاع فـي حفـظ االسـماكال
نتــاج الســيالجاســتخ، المختلفــة  ،جهــزة والمعــدات الالزمــة لإلنتــاجاأل ،الص وتنقيــة الزيــت وا 

 جودة الناتج النهائي ومواصفاته وتركيبة الكيماوي واستخداماته.
 

 : مراقبة جودة األسماك ومنتجاتها 15518
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمة عن األنظمة المختلفة وتطبيقاتها العملية في مراقبة  ،تعريف الجودة  وطرق تقديرها
تصـميم نظـم  ،المراقبة الحرجة في حفظ اإلنتاجالجودة ـ تحديد وتحليل مناطق الخطر ونقط 

دور  ،ومواصــفات النــاتج والشــروط الصــحيةالمراقبــة للجــودة متضــمنا أســس أخــذ العينــات 
قــــوانين األغذيــــة والمواصــــفات العالميــــة والمحليــــة لألســــماك  ، كوميــــةزة الرقابــــة الحأجهــــ

 ومنتجاتها 
 

 :  بيولوجيا انتاج األسماك  15521
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ية مـن األسـماك سـواء بحريـة أو ميـاه عذبـة ـــيولوجى األنـواع الرئيســـــريح وفســتقسيم وتش
 دورة الحياة في األسماك  ر،تقدير العم ،ـنمو األسماكغذية أو مختلطة الت

 
 : مصادر الثروة السمكية  15522
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

العوامــل ، والمحلــى ودورهــا كمصــدر للغــذاء دور الثــروة الســمكية علــي المســتوي العــالمي
 ،أسـس ديناميكيـة التجمعـات السـمكية ،األسـماك االوشيانوجرافية المؤثرة علـى تواجـد أنـواع

تقــدير ، اقــة اإلنتاجيــة للصــيد فــي البحــارتقــدير الط، رق تقيــيم مصــادر الثــروة الســمكيةطــ
 الطاقة اإلنتاجية للمزارع السمكية 

  



 

171 

 

 : المزارع السمكية 15523
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

نشـاء المــزارع السـمكية، وأهميــة كـل منهــاأنـواع المــزارع المختلفـة  اع نظــم إســتزر ، تصــميم وا 
ـــة ،األنـــواع الرئيســـية  مـــن األســـماك أمـــراض  ،تصـــميم مرابـــى ومفرخـــات األســـماك ،التغذي

 .نظيم العمل في المزارع السمكية أسس ت ،حصاد ونقل األسماك، األسماك
 

 : أساليب  الصيــد  15525
 معتمدة( ساعات 2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

األســـس العامـــة لألرصـــاد الجويـــة والمالحـــة  ،صـــيد المختلفـــة واقســـامها المختلفـــةطـــرق ال
معـدات الصـيد وأنواعهـا ، الصيد فـي أعـالي البحارــ الصـيد السـاحلي فـي البحيـرات ،البحرية

 واستخداماتها وصيانتها 
 

 : الطرق اإلحصائية   15531
 معتمدة( ساعات 2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

 ، حـــدود الثقـــة، منحنيـــات التشـــتت واالنحـــراف ،مـــة فـــي علـــم االحصـــاء الهســـتوجراماتمقد
تطبيـق الطـرق اإلحصـائية وتصـميم   F-T-X2التطابق وأسس اختبار المعنوية اختبـارات  

 التجارب وتحليل البيانات بالنسبة .
 

 : إالدارة والتمويل  15532
 ساعات معتمدة( 2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

العوامـــل ، لميزانيــة وحســاب الــربح والخســارةجـــداول ا ر،أساســيات وتطبيقــات مســك الــدفات
ــة واســتثمار راس المــالالمخت ــة للتكلف ــأثير التضــمن ،لف ــد  ،حســاب المخــاطرة، ت طــرق تحدي

 .لميزانية ونظم الرقابة المالية ا تخطيط ،التكلفة وثمن البيع
 

 : التسويق السمكى  15535
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

زيـع فـي نظـم التو ، تسـعير المنتجـات ز،مفهوم المنتج والمنتج الممي، أسس نظرية التسويق
ـــاتج ،بيـــع المنتجـــات ،األســـواق قطاعـــات  التســـويق تســـويق  ،التخطـــيط للســـوق ودورة الن
 ،ســلوكيات المســتهلك، بحــوث التســويق ،مــع األغذيــة األخــرى األســماك ومنتجاتهــا المقارنــة

 التسويق التجريبي  ، جمع البيانات والحصر ،أبحاث تنشيط البيع
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 : االقتصاد السمكي  15533
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ـــــــة االقتصـــــــادية ـــــــثمنا ،أســـــــس النظري ـــــــب وال ـــــــرض والطل ـــــــين الع ـــــــة ب ـــــــدخل و  لعالق ال
 ر،األســـــــــواق الحـــــــــرة واالحتكـــــــــا، نظريـــــــــة التوزيـــــــــع، ومرونتهـــــــــا بالنســـــــــبة للطلـــــــــب

ة فــــــــي الصــــــــيد وفــــــــى المــــــــزارع عوامــــــــل التكلفــــــــ، اقتصــــــــاديات األنشــــــــطة الســــــــمكية
 سياسة الدولة االقتصاد السمكي ،الصيد والعمالة ،السمكية
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 ــ دبلوم مراقبة وتداول وتصنيع  األغذية2
 

 كيمياء األغذية متقدم :   15550
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

كيمياء مكونات الغذاء من الماء والكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات واألنزيمات والمعـادن 
ـــات والمـــواد الم ـــةوالفيتامين ـــة، ضـــافة لألغذي ـــة ،مضـــادات التغذي ـــات األغذي ـــب  ،ملوث التركي
   .الميكروسكوبي لألغذية

 
 أجهزة تحليل األغذية:  15551
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 4( ساعة نظري + )1)

أجهـزة الطـرد ، أجهـزة التحليـل الكرومـاتوجرافى ،تحليـل بالموجـات الكهرومغناطيسـيةأجهزة ال
 .ستخدام األجهزة في تحليل األغذيةتطبيقات معملية على ا ،المركزي

 
 ( أتحليل األغذية متقدم ) :15552
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الطـرق العامـة فـي   ،طرق تحليل  وتسـجيل النتـائج ،سحب العينات وتجهيزها للتحليلق طر
 .لليبيدات والبروتينات باألغذيةتقدير الماء والكربوهيدرات وا ،تحليل األغذية

 
 تحليل األغذية متقدم )ب(   : 15553
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المـواد  ،األنزيمـات، الفيتامينـات، المعـادن، الكربوهيـدرات، الـدهون ،طرق تقدير البروتينيات
 ملوثات األغذية    ،مانعات التغذية ،المضافة

 
 واص الحسية والفيزيقية لألغذية الخ : 15555
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

القوام( وعالقتها بالتركيـب  –الطعم والرائحة ) النكهة(   –الخواص الحسية لألغذية )اللون 
، الخواص العضـوية الحسـيه لألغذيـةالكيماوي لألغذية  الطرق الحسية و الكمية في تقييم 

 .ةالخصائص الهندسية والضوئية والحرارية والكهربائية والميكانيكية والريولوجية لألغذي
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 األغذية متقدم  ) أ (  ميكروبيولوجي : 15561
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

لتفرقــة بــين األســس النظريــة والطــرق المعمليــة المســتخدمة فــي فصــل وعــزل والتعــرف وا
طـرق فحـص ، التسـمم الغـذائي وطـرق والعـدوى ،المنتشرة في األغذية المجاميع الميكروبية

 كروبات وعالقتها بمصانع األغذية المي ،لألمراضغذية المسببة األ
 

 (ميكروبيولوجيا األغذية متقدم )ب:  15562
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ـــوث وفســـا ـــاتتل ـــة بالميكروب ـــة المختلف ـــوث  ،د األغذي ـــى التل ـــذاء عل ـــظ الغ ـــأثير طـــرق حف ت
اسـتخدام ، المواد الحافظة ( –الكيماويات  –نشاط الماء  –البرودة   –الميكروبي ) الحرارة 

 .وبات في إنتاج الغذاء واألنزيماتالميكر 
 

 سالمة وأخطار الغذاء : 15570
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ي المـــواد الســـامة الطبيعيـــة فـــ ،يـــة الكيميائيـــة والميكروبيولوجيـــةســـالمة األغذيـــة مـــن الناح
ــة ــوث  ا ،األغذي ــد مــن ســالمتهاتل ــة وطــرق التأك ــدات، المــواد المضــافة، ألغذي ــا المبي ، بقاي
 السموم الميكروبية ، اإلشعاع 

 
نشاء الوحدات الغذائية المتكاملة  : 15571  تصميم وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ن ــداول شــاء األســس النظريــة والفنيــة التــي يجــب أن تراعــى عنــد اختيــار موقــع وا  وحــدات ت
 .المخازن ومعامل التحليل ،وتصنيع األغذية

 
 مراقبة اإلنتاج  : 15572
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طــرق  ،التخطــيط والتــدريب مــن اجــل الجــودة ،وليتها وتكاليفهــا والعائــد  منهــاالجــودة ومســئ
ائية لدراســة والــتحكم فــي اإلحصــالطــرق ، اج وتحســين الجــودةاإلنتــ ـــ تطــوير توكيــد الجــودة

 دة في الدول المتقدمة والنامية الجو ، جودةال
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 تعبئة وتخزين األغذية  :  15574
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طـرق تعبئـة ، تقيـيم جـودة العبـوات المختلفـة، أنواع خامات ومواد التعبئـة، العبوات والتعبئة
أشـــكال ، الـــنظم المختلفـــة لتخـــزين التغذيـــة، اســـتخدام األجـــواء المعدلـــة األغذيـــة بمـــا فيهـــا
  .الحافظة الطالة العمر التخزينى استخدام اإلشعاع  والمواد، وخامات المخازن

 
 المواصفات والقوانين الغذائية  : 15576
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)
، القــوانين الغذائيــة وطــرق أعــدادها، المواصــفات القياســية، لجــودة الشــاملة ونظــم أال يــزوا

 .بطاقات األغذية
 

 حص الصحي لوحدات إنتاج األغذية نظم الف : 15578
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الفحــص ، صــحيإنشــاء ومتابعــة نظــم الفحــص ال، ر الفحـص الصــحي فــي مراقبــة الجــودةدو 
املين تــدريب العــ، الــتخلص واالســتفادة مــن المخلفــات، واألجهــزة والميــاهصــحي للمبــاني  ال

 ،دمة فـي التطهيـر الصـحي والمنظفـاتالمواد والطرق المسـتخ، على اتباع الشروط الصحية
  .راطات الصحية للعبوات والمخازنقياس كفاءة عمليات النظافة  واالشت، مقاومة اآلفات

 
 استخدام الحاسبات اآللية في مراقبة األغذية : 15581
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المعلومـات وتحليـل  اسـتخدام واالسـتفادة مـن الكمبيـوتر فـي إدخـال وتخـزين، نظم الكمبيـوتر
  .إلحصائية الجاهزةاستخدام البرامج اوعرض النتائج 

 
 التحليل اإلحصائي في مراقبة االغذية  :15582
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

 تصميم التجارب وتحليل النتائج  طرق –النظم البسيطة والمتعددة للتالزم واالرتداد 
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 (16)الرمز الكودى:            قسـم الفاكهه
 

 دبلوم إنتاج الفاكهه 
 

 : إنتاج الفواكه مستديمة الخضرة 16501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

من حيث: الموطن دراسة محاصيل الفاكهة مستديمة الخضرة وذلك لكل محصول على حده 
، الوصف النباتي، تأثير التربة والمنا ، طرق التكاثر، الزراعة، التلقيح، الري، التسميد، 

  .، اآلفات ومقاومتها، األصنافالتقليم، المحصول
 

 : إنتاج الفواكه المتساقطة االوراق  16502
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ق وذلك لكل محصول على حده من حيث: دراسة محاصيل الفاكهة متساقطة األورا
، التلقيح، الريير التربة والمنا ، طرق التكاثر، الزراعة، ، تأثالموطن، الوصف النباتي

 .التسميد، التقليم ، المحصول ، األصناف ، اآلفات ومقاومتها
 

 : تربية وتحسين أشجار الفاكهة  16503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، اعــــــداد الكروموســــــومات فــــــى أنــــــواع محاصــــــيل الفاكهــــــة االساســــــية لتربيــــــة القواعــــــد
ســــــومى وأنواعــــــه وعالقتــــــه ، التضــــــاعف الكرمو بالتربيــــــةواكــــــه المختلفــــــة وعالقتهــــــا الف

ــــــة ــــــبالتربي ــــــة والصــــــناعية، الطف ــــــة الطبيعي ــــــة ، رات البرعمي ــــــات الفاكه ــــــى نبات ــــــم ف العق
  .، طرق التربية والتحسينوانواعه

 
 : تغذية وتسميد أشجار الفاكهة  16504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

والتــــوازن الغــــذائى فــــى أشــــجار الفاكهــــة وتأثيرهــــا علــــى النمــــو دراســــة الحالــــة الغذائيــــة 
يــــات الســــماد الخضــــرى واالثمــــار، احتيــــاج االنــــواع المختلفــــه مــــن الفواكــــه لالســــمدة وكم

 .الالزمة وطرق اضافتها
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 : اكثار أشجار الفاكهة  16506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــك التكـــــــاثر الجنســـــــى أســـــــ ـــــــار ، االصـــــــول المســـــــتوالخضـــــــرىس وتكني عملة فـــــــى اكث
، زراعـــــــــة االنســـــــــجة، أشـــــــــجار الفاكهـــــــــة، الطـــــــــرق التكـــــــــاثر الخضـــــــــرى المختلفـــــــــة

 العالقة بين التكاثر وانتشار بعض االفات التى تصيب أشجار الفاكهة 
 

 : فسيولوجى أشجار الفاكهة  16507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

قـــــــد البيئيـــــــة علـــــــى نمـــــــو االشـــــــجار الخضـــــــرى وعلـــــــى ازهـــــــار وعالعوامـــــــل  تـــــــاثير
العوامــــــل الداخليــــــة مــــــن حيــــــث نـــــــوع  الفاكهــــــة، تـــــــأثير الثمــــــار ومحصــــــول أشــــــجار

ــــــــار،  ــــــــو واإلثم ــــــــى النم ــــــــات باالشــــــــجار عل ــــــــة والهرمون ــــــــوى العناصــــــــر الغذائي ومحت
دراســـــــة بعـــــــض الظـــــــواهر الفســـــــيولوجية التـــــــى توجـــــــد فـــــــى أشـــــــجار الفاكهـــــــة مثـــــــل 

ــــــادل الحمــــــل واال  ــــــة ظــــــاهرة تب ــــــد الزهري ثمــــــار والعقــــــد البكــــــرى للثمــــــار وتشــــــوه العناقي
 وغيرها

 
 : تقليم أشجار الفاكهة  16509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــالتقليمالنمـــــــو الخضـــــــرى لالشـــــــجار وعـــــــادة حمـــــــل ال ـــــــة وعالقتهـــــــا ب ـــــــراعم الزهري ، ب
، عالقـــــــة م التربيـــــــة فـــــــى جميـــــــع أشـــــــجار الفاكهـــــــةطـــــــرق تقلـــــــيم االثمـــــــار وتقلـــــــي

 التقليم باالزهار وعقد الثمار والمحصول والهرمونات والعناصر الغذائية 
 

 : فواكه المناطق الجافة 16510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، االحتياجـــــــات تـــــــى تصـــــــلح للمنـــــــاطق الجافـــــــة بالتفصـــــــيلدراســـــــة أنـــــــواع الفاكهـــــــة ال
لالشــــــجار ، صــــــالحية مــــــاء الــــــرى الجافــــــةشــــــجار الفاكهــــــة فــــــى المنــــــاطق المائيــــــة ال

 ، طرق الرى فى المناطق الجافة  ومشاكل الملوحة والقلوية
 
 

 : فواكه المناطق االستوائية  16511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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ـــــــى تن ـــــــث: المـــــــوطن دراســـــــة الفواكـــــــه الت ـــــــى المنـــــــاطق االســـــــتوائية مـــــــن حي مـــــــو ف
ــــــــات الز تربــــــــةيــــــــة مــــــــن جــــــــو و ، العوامــــــــل البيئواالنتشــــــــار راعيــــــــة مــــــــن رى ، العملي

 .، االمراض واالفاتوتسميد وتقليم وعزيق، االصناف
  

 : جمع وتداول وتخزين ثمار الفاكهة 16512 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ودالئل ، نضج الثمار والتغيرات الكيماوية أثناء النضجالتركيب الكيماوى لثمار الفاكهة 
لعبوات المستخدمة للجمع ، االثمار وعالقته بفسيولوجى الثمار، طرق جمع عالجم

، العوامل التى تؤثر على ين وعالقتها بامراض مابعد الحصاد، طرق التداول والتخز والتداول
  .حياة الثمار فى المخزن

 
 : جمع وتداول وتخزين المحاصيل البستانية16514
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

تركيب ثمار المحاصيل البستانية ومحتواها الكيماوى والتغيرات التى تحدث للثمار أثناء 
الحصاد والتداول والتخزين والخصائص المميزة للثمار والتى تؤثر على طريقة جمعها 
ية وتغليفها وتداولها وتخزينها ـ جمع وتعبئة وتغليف وتداول ثمار المحاصيل البستان

عدادها للتصدير .  وتخزينها وا 
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 (17)الرمز الكودى:           مبيدات االفاتوتقنيةقسـم كيمياء 
 

 دبلوم محاية البيئة من التلوث باملبيدات
 

 : أسس التقنية البيولوجية ومكافحة اآلفات 17501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التقنية البيولوجيـة والوسـائل المسـتحدثة والتـى تصـلح للتطبيـق فـى عرض للتقدم فى مجال 
مكافحة اآلفات كاحد الوسائل البديلة للمبيدات التقليدية مثل توكسينات فطريات التربة وكذا 

 البكتيريا غير الممرضة وغيرها.
 

 : أخطار السمية المهنية للمبيدات والملوثات17502
 ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )2)

المباشـر اختالف اخطار السمية بإختالف نوع المبيدات أو الملوثات وتأثيرها علـى التعـرض 
، التـــأثيرات الخاصـــة بالســـمية المهنيـــة الحـــادة وتحـــت المزمنـــة اثنـــاء العمـــل بحكـــم المهنـــة

 والمزمنة وعالقتها بالوبائيات.
 

 : أسس ترشيد المبيدات والتحكم المتكامل  17503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

اساسيات الـتحكم المتكامـل فـى تعـداد اآلفـات واسـتخدام كافـة الوسـائل الزراعيـة والتشـريعية 
والطبيعية واالصناف المقاومة لآلفـات مـن المحاصـيل فـى برنـامج شـامل ومتكامـل يقـل فيـه 

 استخدام المبيدات الى الحد االدنى.
 

 عات حماية البيئة والغذاء من المبيدات والسموم : أسس تشري 17504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التشــريعات المحليــة فــى مجــال حمايــة البيئــة وتســجيل المبيــدات وتــداولها ورصــد  دراســة
متبقياتها فى البيئـة والغـذاء والمـاء والمواصـفات القياسـية والحـدود القصـوى المسـموح بهـا 

 من هذه المبيدات ونواتج تخليقها  فى البيئة والغذاء مع المقارنة بالتشريعات الدولية 
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 لوثات ومخاليطها الم مقارنة سمية: 17505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقارنة سمية الملوثات على الثدييات واالنسان والكائنات البرية وغير المستهدفة فى البيئـة 
مع اهتمـام بـأثر خلـط هـذه السـموم مـع بعضـها علـى المخـاطر الصـحية التـى تحـدثها علـى 

 .بيئةان والكائنات النافعة فى الاالنس
 

 : تجهيز المبيدات لزيادة اختياريتها  17506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

إســتخدام تجهيــز المبيــدات والتكنولوجيــا الحديثــة فــى تحضــير صــور عاليــة االختياريــة مــن 
 المبيدات للحد من اخطارها على االنسان والكائنات غير المستهدفة .

 
 : أسس ترشيد استخدام المبيدات فى الزراعات المحمية 17507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، تتبــع ورصــد ، اســتخدام الطـرق المثلــى للتطبيـقاسـتخدام المبيــدات ذات االختياريـة العاليــة
الــتحكم ، تتبــع ورصــد مقاومــة اآلفــات للمبيــدات، يــدات علــى النباتــات المختلفــةمتبقيــات المب

 المتكامل فى استخدام المبيدات بصورة يقل فيها استخدامها الى الحد االدنى .
ــى ا  ــات ف ــى مكافحــة اآلف ــى عل ــدريب عمل ــةت ــة مــن الزراعــات المحمي ــواع مختلف ــق ن ، تطبي

اخـذ العينـات  ، تحليـل متبقيـات المبيـدات متضـمنادات باستخدام طرق مختلفة للتطبيقالمبي
ـــتحكم المتكامـــل فـــى ر مســـتويات الحساســـية آلفـــات مختلفـــة، تقـــديوالتنقيـــة و التقـــدير ، ال
 استخدام المبيدات.

 
 : أخطار الملوثات على النظام الحيوى فى البيئة  17508
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تناول االثار الضارة للملوثات من العناصر الثقيلة وغيرها من الملوثات غير العضوية 
والعضوية على مكونات النظام الحيوى بما فيها الحياة البرية والكائنات فى االنظمة المائية  

 البحرية والتربة واالنهار والنباتات .
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 :  طرق قياس المخاطر الصحية لملوثات البيئة 17509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

بتقــــــــويم المخــــــــاطر الصــــــــحية المحســــــــوبة تهــــــــتم دراســــــــات التوكســــــــيكولوجى دائمــــــــا 
ــــــات  ــــــى شــــــتى الكائن ــــــة عل ــــــارات الســــــمية الحــــــادة والمزمن ــــــائج اختب ــــــى اســــــاس نت عل

 .لبرية والمائية فضال عن االنسانا
 

 : إستخدام النظائر المشعة فى العلوم البيولوجية   17510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
 قواعد اساسية ، النشاط االشعاعى ، ، االمان االشعاعى .  

 
 : اسس مقاومة اآلفات للمبيدات  17511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــاتعر  ـــــــا وحقلي ـــــــة معملي ـــــــدير المقاوم ـــــــة والمصـــــــطلحات المرتبطـــــــة، تق ـــــــف المقاوم ، ي
المســــــــــتهدفة، نظريــــــــــات اآلفــــــــــات المســــــــــتهدفة وغيــــــــــر انتشــــــــــار المقاومــــــــــة فــــــــــى 

ــــــــــة المقاومــــــــــة ــــــــــة، ميكانيكي ــــــــــة ، الوراثي ــــــــــل نشــــــــــوء المقاومــــــــــة ) البيولوجي ، عوام
 ضغط المبيد (، استراتيجيات تجنب وتأخير المقاومة.

 
 : ترشيد إستخدام المبيدات والتحكم المتكامل  17512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تعــداد اآلفـات واســتخدام كافـة الوســائل الزراعيـة البيولوجيــة  اساسـيات الـتحكم المتكامــل فـى
والكيماويـــة و االصـــناف المقاومـــة لآلفـــات مـــن المحاصـــيل فـــى برنـــامج متكامـــل يقـــل فيـــه 

 .التقييم، اتخاذ قرار المكافحة، لحد االدنى المبادئ االقتصاديةاستخدام المبيدات الى ا
 

  : تلوث البيئة بالمبيدات  17513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + )( ساعة 2)

تـــاري  اســـتخدام المبيـــدات فـــى مصـــر ، اآلثـــار الجانبيـــة للمبيـــدات علـــى العوائـــل النباتيـــة 
، صـور المبيـدات التـى تقلـل مـن ، ظاهرة مقاومة اآلفات للمبيداتوالكائنات غير المستهدفة

منتجــات الزراعيــة ببقايــا وال ، تلــوث االغذيــة، تلــوث الميــاه والهــواء بالمبيــداتتلــوث البيئــة 
 ، االضرار الصحية للمبيدات على عمال الرش والمزارعين  .المبيدات
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 : كيمياء النواتج الطبيعية النباتية 17551
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وطـــرق تبويـــب النـــواتج الطبيعيـــة النباتيـــة حســـب اســـتخداماتها وتركيبهـــا الكيمـــائى الســـائد 
والتعـرف  الفصل والتنقية لهذه المشتقات العضـوية وغيـر العضـوية واسـتخداماتها التطبيقيـة

 .على تركيبها الكيميائى
 

 كيمياء مصادر الطاقة الحيوية والمتجددة:  17552
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اســـتخدام المخلفـــات العضـــوية الحيوانيـــة والنباتيـــة والصـــرف الصـــحى كمصـــادر الطـــالق 
النباتيــة والغابــات كمصــادر المكونــات العضــوية وكــذا اســتحداث انتــاج واســتزراع المحاصــيل 

 .مسية وطاقة الرياح وطاقة االمواج، استخدام الطاقة الشللطاقة
 

 والهواءكيمياء معالجة ملوثات التربة والماء :  17553
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

انواع ملوثات التربة والماء والهواء العضوية ، معالجة التربة بمواد ماصة الزالة المركبات 
العضوية والملوثة وكذلك المعالجة بالمواد القلوية لتحليل بقية المركبات وكذا تبادل 

لملوثة للبيئة ، استخدام اجهزة اخذ عينات الهواء واختبار االيونات الزالة المعادن الثقيلة ا
التنقية عن طريق التمرير فى محاليل وعلى مواد ماصة خاصة بالنسبة البخرة وغازات 

 المناطق الصناعية وغيرها من نواتج حرق الوقود والسيارات.
 

 : المجاميع الكيماوية للملوثات وخصائصها  17554
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

تبويب الملوثات الكيماوية العضـوية وغيـر العضـوية حسـب تركيبهـا ومصـادرها سـواء كانـت 
ــدات او ملوثــات صــناعية وخصائصــها مــن ناحيــة صــور تحولهــا  ــة او مبي كيماويــات زراعي

وغيـر  ومدى ثباتها فى البيئة وتراكمهـا خـالل السلسـلة الغذائيـة لالنسـان والكائنـات النافعـة
 المستهدفة .
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 : كيمياء النظام الحيوى   17555
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

النظام البيئى للكرة االرضية، عوامـل صـالحيته للحيـاة والتـوازن بـين تركيـب الغـالف الجـوى 
ن والتـرابط بـيومسطحات المياه ومخزونها ومساحات اليابسة ودورة طاقة الشمس والتـوازن 

 .الحيوان والنبات واالنسان، دور العناصر على االرض
 

 : كيمياء اعادة إستخدام إلمخلفات 17556
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، مخلفــات ة وغيرهــا حســب مجاميعهــا الكيماويــةتقســيم انــواع المخلفــات الزراعيــة والصــناعي
الجة المخلفـات السـائلة قبـل واستعادة المركبات الثانوية وكذلك معمصانع التصنيع الزراعى 

جــة بقيــة معالكبريــت مــن مصــانع الــورق ومخلفاتهــا، ، اســتعادة الصــودا الكاويــة والصــرفها
 .انواع المخلفات الصناعية

 
 : أجهزة وطرق تحليل ورصد الملوثات العضوية 17557
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســة اجهــزة وطــرق تحليــل وفصــل الملوثــات العضــوية والنظريــات المختلفــة لشــتى الطــرق 
واالجهزة مع االهتمام بطرق التعرف عليها وعلى تركيبهـا باسـتخدام اجهـزة التحليـل الطيفـى 

 والكروماتوجرافى وكذا جهاز المطياف الكتلى.
 

 ة : أجهزة وطرق تحليل ورصد الملوثات غير العضوي 17558
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اجهــزة وطــرق تحليــل وفصــل الملوثــات غيــر العضــوية وطــرق التعــرف عليهــا ورصــدها فــى 
ـــة مـــع االهتمـــام بالمعـــادن ال ـــات المختلف ـــة ومنهـــا الكـــادميوم والرصـــاص و البيئ ـــق ثقيل الزئب

لنوعيـــة باســــــتخدام جهـــاز والقصـــدير وااللومنيـــوم ... الـــ  مـــع االهتمـــام بطـــرق التحليـــل ا
Plasma emmission spectrophotometer. 
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 (18)الرمز الكودى:                 التنمية الريفيةقسـم 
 

 دبلوم التنمية الريفية
 

 : النظرية االجتماعية والمجتمع الريفى المحلى 18501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المجتمع المحلى، المجتمع الريفى المحلى والمجتمع الحضرى، نظريات تحليل مفهوم 
 المجتمع المحلى، األساليب البحثية المستخدمة فى دراسة المجتمع المحلى.

 
 : التغير االجتماعي والتنمية الريفية 18503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

التركيز على التغيرات فى القطاع الريفى وتحليل التغيرات المعاصرة فى المجتمع مع 
أسبابها وعواقبها، استراتيجيات التنمية الريفية على المستوى القومى والمحلى فى مصر 

 وبعض دول العالم.
 

 : القياس الكمى للظواهر االجتماعية18515
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االجتماعية الرئيسية، استخدام الطرق اإلحصائية فى تحليل قواعد قياس المتغيرات 
البيانات االجتماعية وتتضمن استخدام مقاييس االرتباط الخطى وتحليل التباين والتحليل 

 المسارى وتصميم المقاييس والمؤشرات السوسيولوجية.
 

 : السياسة والنظم الزراعية 18517
 ت معتمدة( ساعا3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

دراسة تحليلية لمهام وبنيان الزراعة فى مصر وبعض دول العالم وتحليل النظم الزراعية 
 والسياسات الزراعية المختلفة.
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 : سياسات ونماذج التنمية الريفية المتكاملة 18520
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

المختلفة المتبعة فى التنمية المحلية مع التركيز دراسة تحليلية للسياسات واالستراتيجيات 
على أسلوب التنمية الريفية المتكاملة ونماذجه المختلفة وتحليل التغيرات االجتماعية 

 والثقافية التى يطرحها كل نموذج.
 

 : أجهزة التنمية الريفية18522
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

البنائيـــــــــة والوظائفيـــــــــة للمنظمـــــــــات وأجهـــــــــزة التنميـــــــــة الريفيـــــــــة تحليـــــــــل الجوانـــــــــب 
المركزيـــــــــة والمحليـــــــــة، العالقـــــــــات المختلفـــــــــة بـــــــــين المنظمـــــــــات وأجهـــــــــزة التنميـــــــــة 

 الريفية وأساليب االتصال والتنسيق بينهما.
 

 : تخطيط وموازنة التنمية الريفية18532
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

وعمليات التخطيط للتنمية الريفية على المستويات المحلية والقومية، أساليب تخطيط نظام 
دارة وتمويل المشروعات التنموية الريفية.  وتقويم وا 

 
 : تنمية الموارد الطبيعية الريفية18534
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

رها على البنيان االجتماعي، وسائل وأساليب تحليل الجوانب البيئية للمجتمع الريفى وتأثي
 إدارة وتنمية الموارد الطبيعية للمجتمع الريفى.

 
 : تنمية الموارد البشرية الريفية18541
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

يتناول المقرر دراسات الموضوعات المتعلقة باستغالل الموارد البشرية المتاحة فى 
المجتمع الريفى وتتضمن تخطيط واستخدام القوى البشرية، طرق وبرامج تنمية القيادة 
الريفية والمشاركة الشعبية فى برامج التنمية، برامج التعليم الوظيفى والتدريب المهنى 

 للسكان الريفيين.
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 : أساليب إدارة المنظمات الريفية18545
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مبــادئ أساســية، النظريــات والتــدريبات اإلداريــة المســتخدمة فــى المنظمــات الريفيــة، أدوار 
منفــذى المنظمــات وصــانعى القــرارات، اســتخدام وتنميــة المصــادر البشــرية والطبيعيــة فــى 

 المنظمات الريفية.
 
 : تكوين وتنمية المجتعات الريفية الجديدة 18550
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( -( ساعة نظري + )3)

طـــرق وأســـاليب ومصـــادر البيانـــات المســـتخدمة فـــى تخطـــيط المجتمعـــات الريفيـــة المحليـــة 
الجديدة، تقدير الموارد واالحتياجات البشـرية والطبيعيـة، تحليـل الخبـرات المتعلقـة بـالتوطين 

نشاء مجتمعات جديدة فى مصر.  وا 
 

 : التكنولوجية الريفية المناسبة18551
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عالقـــــة التكنولـــــوجى بالتغيراالجتمـــــاعى، اختيـــــارات التكنولوجيـــــات للتنميـــــة الريفيـــــة فـــــى 
الـــدول الناميـــة مـــع التركيـــز علـــى مصـــر، مشـــاكل التأكيـــد علـــى المشـــاركة فـــى االســـتفادة 

 من التقدم التكنولوجى.
 

 : معوقات التنمية الريفية18560
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-ساعة نظري + )( 3)

تحليـــــل للعوامـــــل االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية والثقافيـــــة المحـــــددة للتنميـــــة الريفيـــــة علـــــى 
المســــتويين المحلــــى والقــــومى، دراســــة الخبــــرات المصــــرية والعالميــــة المتعلقــــة بمواجهــــة 

 مشاكل التنمية الريفية.
 

 : تقويم نتائج التنمية الريفية 18562
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

اســــــتخدام األســــــاليب النوعيــــــة والكميــــــة المختلفــــــة فــــــى تقــــــويم بــــــرامج ومشــــــروعات 
 التنمية الريفية.
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  : بحوث ميدانية  18571
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

الريفية يقوم بها الطالب تحت إشراف دراسة ميدانية لحد الموضوعات المتصلة بالتنمية 
 أعضاء هيئة التدريس.

 
 : تدريبات ميدانية 18572
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

تـــــــدريبات عمليـــــــة يقـــــــوم فيهـــــــا الطالـــــــب تحـــــــت إشـــــــراف أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس 
علـــــــى تطبيـــــــق معارفـــــــه التنمويـــــــة واكتســـــــاب خبـــــــرات تطبيقيـــــــة مـــــــن خـــــــالل العمـــــــل 

 المشروعات التنموية الريفية. فى أحد
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 (19)الرمز الكودى:           احملاصيلعلوم قسـم 
 

 دبلوم انتاج وجودة حمصول القطن -2  
  

 : انتاج محصول القطــن 19501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وانتاجية  نمو على ؤثرةالعوامل الم، والمصري للقطن وااللياف الهامةاالنتاج العالمي 
 الظروف المثلي لمعامالت انتاج القطن في مصر والعالم ، القطن

استنبات البذور في المعمل ، نية لزراعات القطن أخر الموسمالعملى التطبيقى: زيارات ميدا
 وتقارير فصلية علي بعض المواضيع السابقة 

 
 : تربية محصول القطــن 19502
 ( ساعات معتمدة3ي = )( ساعة عمل2( ساعة نظري + )2)

التربية ، لتحسين محصول وجودة الياف القطنالتربية ، مراجعة السس تربية النباتات
اكثار تقاوي ، التقنية الحيوية لتحسين القطن، االجهادات الحيوية وغير الحيويةلمقاومة 
  .العملى التطبيقى: تطبيقات عملية علي المواضيع السابقة. القطن

 
 جودة  تقاوي محصول القطن  : 19503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ثرة علي جودة تقاوي العوامل المؤ ، ات النقاوة واالنبات و الحيويةاختبار ، طرق اخذ العينات
طرق المحافظة علي ، التقاوي الالزمة وي علي كميةتأثير جودة التقا ،محصول القطن

تأثير درجة جودة التقاوي علي تكاليف االنتاج وصفات القطن  ،قاوي محصول القطنت
  .الزهر والشعر الناتج

 
 حلج القطن : 19504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

العوامل المؤثرة ، ليات الحلج للقطن بمصر والعالمعم، انواع المحالج، المقصود بالحلج
  .تأثير جودة الحلج علي صفات جودة تيلة القطن ،عملية الحلج علي كفاءة

  .تطبيقات عملية وزيارات ميدانية لبعض المحالج
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 القطن  : فرز 19505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

فــــــــــي االقطــــــــــان المصــــــــــرية رتــــــــــب القطــــــــــن ، األســــــــــس النظريــــــــــة لفــــــــــرز القطــــــــــن
ــــــــة ــــــــة القطــــــــن عالقــــــــة الفــــــــرز بصــــــــفات، واالمريكي ــــــــة ، جــــــــودة تيل تطبيقــــــــات عملي

 وزيارات ميدانية لهيئة التحكيم واختبارات القطن 
 

 : الطرق االحصائية لجودة محصول القطن  19506
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقدير ، احصائيات العينة، حجم العينة، طرق المعاينة، مراجعة السس التحليل االحصائي
  .. تمارين علي المواضيع السابقةالعشائر ثوابت

 
 : جودة الياف محصول القطن 19507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االجهــزة المســتخدمة فــي  ،طــرق قيــاس صــفات التيلــة الهامــة ،مقــاييس جــودة تيلــة القطــن
  .الحديثة بهيئة التحكيمتدريبات عمليات لطرق القياس وزيارات ميدانية للمعامل ، القياس

 
 : االلياف الصناعية 19508
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

بااللياف  خلط االلياف الصناعية، صناعية وخواص كل منها وتمييزهاانواع االلياف ال
  .تمارين عملية علي المواضيع السابقة .الطبيعية

 
 : جودة بذرة القطن 19509
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + )( ساعة 2)

الستفادة من الزيت وطرق ا واستخالص والتقشير طرق التعرية، مكونات بذرة القطن
ت التعرية تطبيقات عملية لقياس صفات واستخدامات نواتج عمليا، مكونات بذرة القطن

 .زيارات ميدانية للمصانع ذات العالقة ، والتقشير واالستخالص
 

  



 

 

191 

 

 : غزل القطـن 19510
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــة الغــــــزل ــــــي العــــــالم، الخطــــــوات االساســــــية لعملي ــــــة ، طــــــرق الغــــــزل المتبعــــــة ف كيفي
ماكينــــــات ، النتاجيــــــة ماكينــــــة الغــــــزل الحلقــــــي العوامــــــل المحــــــددة، تكــــــوين الخيــــــوط
ــــــزل المطــــــورة ــــــوط ذو ، الغ ــــــي والخي ــــــوحخــــــواص الخــــــيط الحلق ــــــرقيم ،الطــــــرف المفت  ت

ـــــــي نظـــــــام اخـــــــر ـــــــل ال ـــــــوط والتحوي ـــــــر ، الخي م وعالقتهـــــــا بجـــــــودة خـــــــواص واعـــــــد الب
  .واسطة خواص االلياف المكونة لهكيفية التبؤ بخواص الخيط ب، االلياف

 
 : نسج القطن 19511
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

والعوامل المؤثرة  ،االنسجةصفات ، االخري تصنيع انسجة القطن ومقارنة ذلك بااللياف
 .النسيج والتجهيز وتجنب اضرارهاالتأثيرات البيئية والصحية في صناعة ، عليها
  .ارات ميدانية لبعض مصانع النسيجزي
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 دبلوم انتاج وجودة حماصيل احلبوب -1 
 

 : انتاج محاصيل الحبوب 19551
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، العوامل البيئية المؤثرة علي انتاج الحبوب، محاصيل الحبوب في مصر والعالم انتاج
  .ول الحبوبطرق رفع انتاجية محص، مليات الزراعية لمحاصيل الحبوبالع
  .تقارير فصلية علي بعض المواضيع ،قات عملية علي المواضيع السابقةتطبي

 
 : فحص واختبارات تقاوي محاصيل الحبوب  19552
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

ات تطبيق، طرق تقدير القيمة الزراعية، اختبارات النقاوة واالنبات، قواعد فحص التقاوي
 .عملية علي المواضيع السابقة

  .اويزيارات ميدانية لمعامل فحص التق
 

 : تربية محاصيل الحبـوب  19553
 ساعات معتمدة (3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ل الحبوب لزيادة المحصول طرق تربية محاصي، راجعة السس علم تربية النباتاتم

  .حيوية لزيادة كفاءة طرق التربيةنبذة عن استعمال التقنية ال ،والجودة
 

 ح: عمليات طحن القمـ 19554
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
 تأثير هذه العمليات السابقة علي جودة دقيق القمح ، ل عمليات طحن القمحتسلس 

 .وزيارات ميدانية للمطاحن
 

 : عمليات ضرب االرز  19555
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــة االرز ــــــــات التبيــــــــيض وبــــــــالعيوب نســــــــبة الرطوبــــــــة وعالقتهــــــــا بعمل، تركيــــــــب حب ي
ـــــــة ـــــــات ضـــــــرب االرزتسلســـــــل عمل، التجاري ـــــــي جـــــــودة االرز العوامـــــــل ، ي المـــــــؤثرة عل
 .ز االبيض الناتجدرجات االر ، االبيض
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 : الطرق االحصائية لجودة محاصيل الحبوب 19556
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
، تحديد الحجم االمثل للعينات ،احصائيات المعاينات، الطرق االحصائية لتقدير الجودة 

 .د الجرعة المثلي لعوامل االنتاجتحدي، احصائيات ضبط الجودة، العشائرالتنبؤ بثوابت 
 

 19557:  جودة محاصيل الحبوب
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االجهزة المستخدمة لقياس ، مقاييس الجودة للحبوب، يب الكيماوي والفيزيائي للحبوبالترك
 .الجودة

 
 ومنتجات القمحجودة الخبز :  19558
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

خلط دقيق القمح بدقيق الحبوب ، لعوامل المؤثرة علي جودة الخبزطرق تصنيع الخبز وا
  .النواتج االخري لحبوب القمح، ةالخشن

 
 : جودة منتجات محاصيل الحبوب االخري 19559
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 .ف القمح والعوامل المؤثرة عليهادراسة اهم المنتجات للحبوب بخال
 

 : تخزين محاصيل الحبــوب 19560
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، خزينللت الظروف المثلي، لتي تحدث للحبوب اثناء التخزينالتغيرات الكيماوية والفيزيائية ا
 .التخزينانواع صوامع 
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 (20)الرمز الكودى:       قسـم الوراثـــة
 

 دبلوم اهلندسة الوراثيـة
 

 : مبادىء الوراثة الجزيئية  20501
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

 ،لوراثيةتضاعف المادة ا، ركيب الكيماوى لألحماض النوويةالت، تعريف بالمادة الوراثية
على المستوى  الطفرات والعبور، التعبير الجينى وبناء البروتين، انتظام المادة الوراثية

 .تنظيم التعيير الجينى ،الجزيئي
 

 : مبادىء الهندسة الوراثية   20502
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

ــــــــات ال، الجينــــــــى مفهــــــــوم التحــــــــوير ، DNA التعــــــــرف وقطــــــــع ووصــــــــل جزيئ
وســـــــائل النقـــــــل ، مركبـــــــات النقـــــــل الجينـــــــى ،ت الوصـــــــلانزيمـــــــات القصـــــــر وانزيمـــــــا

 .لتعبير الجينى المولف فى العائلا ،الجينى
  

 : تكنيك هندسة وراثية  20503
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )6( ساعة نظري + )-)

طرق ، لنوويةطرق تقدير األحماض ا، حماض النووية من مصادر مختلفةطرق عزل األ
 .طرق وصل األحماض النووية، قطع األحماض النووية

 
 : زراعة أنسجة  20504
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

تنبيه  ،ه تكوين الجذور فى مزارع الكالوستنبي، زراعة األعضاء، التكاثر المعملى، مدخل
مزارع المبايض ، المعملىاألخصاب ، األنسجةالشذوذات بمزارع ، التشكل لمزارع الكالوس

 دمج البروتوبالست.، واألجنة
 الدروس المعملية سوف تغطى كثير من التطبيقات العملية للتفيات السابقة.
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 جينومكس تركيبى  :  20505
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

طريقة دمج الخاليا بعد ، صمة انزيمات الفصرعمل الخرائط بب، الخرائط الجينومية، مدخل
المكتبات ، لفلورسنتية على المستوى الخلوىطريقة استعمال المجسات ا، اإلشعاع

 فك التتابعات ، ترتيب المكتبات ،دوات الكلونةا، تحديد عدد الكلونات المطلوبة، الجينومية
 

 ولوجيا حيوية والتحسين الزراعى : تكن 20506
 ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = -( ساعة نظري + )3)

الوراثة ، اناستراتيجيات الهندسة الوراثية لتحسين النبات والحيو ، الزراعة وانتاج الغذاء
، يل المحورة وراثيا فى البساتينالمحاص، استنسا  الحيوان الزراعى، والوراثة الجسمية

 تنظيم واخالقيات التقنية الحيوية.
 

 : المعلوماتية الحيوية والوراثة  20507
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + ) (2)

 ،البحث فى قواعد المعلومات، الصف المتعدد للتتابعات، صف التتابعات فى ازواج، مدخل
التنبؤ بإلتفاف الـ ، التنبؤ بالجين، تبويب البروتينات، د معلومات البيولوجيا الجزيئيةقواع

RNA  ،. التنبؤ باإللتفاف للبروتينات 
 المعملية بإستعمال الحاسب اآللى ستغطى كثير من التطبيقات العملية السابقة.الدروس 

 
 : هندسة وراثية حديثة  20512
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)
يا المحاصيل المحورة وراث، تحديد مواقع الصفات الكمية، واسمات الجزيئية وتربية النباتال

 ،المقاومة لألجهاد غير البيولوجىالمحاصيل المحورة وراثيا ، البيولوجىالمقاومة لألجهاد 
 الحيوان المحور وراثيا والكولنة.

 
 : تكنيك هندسة وراثية حديثة  20513
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )6( ساعة نظري + )-)

 ،بالفصــــــل الجنــــــوبى DNAالتعرف علــــــى شــــــظايا الـــــــ ،اختالفــــــات الواســــــمات الجزيئيــــــة
جزيئـــــــات التعـــــــرف علـــــــى ، بالفصـــــــل الشـــــــمالى RNAالتعـــــــرف علـــــــى جزيئيـــــــات الــــــــ 

 .البروتينات بالفصل الغربى
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 كس وظيفى : جينوم 20515
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

دراسة  ،ات الجينىاألسك، DNAمصفوفات الـ ، المكمل DNAتحليل مكتبات الـ  ،مدخل
 .المعين البروتينىدراسة ، المعين النسخى

 
 : تكنولوجيا حيوية بيئية  20516
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

، ضوية والكائنات المحورة وراثياالتغذية الع ،لتخمر والكائنات المحورة وراثياا، مدخل للبيئة
التنوع ، البيئىت الراقية وعالج التلوث النباتا، تلوث البيئىالكائنات الدقيقة وعالج ال

 .ائنات المحورة وراثيا على البيئةتأثير الك ،البيولوجى والحفاظ عليه
 

 : جينومكس مقارن  20525
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

يانات القرابة بالطرق مدخل لتحليل ب، BLAST التوصل للتتابعات باستعمال نظام ، مدخل
تطور الوحدات  ،ى بين الوحدات التقسيمية العلياالنقل الوراث، الجينىالتضاعف ، المختلفة
اإلنتخاب  تقدير ،نظرية التطور الجزيئى السلبى، الزمن التطورى الجزيئي، الجزيئية
 .اختبار السلبية ،اسس الموائمة، الطبيعى

 
 : تكنولوجيا حيوية طبية  20526
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

الجينومكس ، دراسات الخاليا الجزعية، اإلستنسا  والطب، العالج الجينى، مدخل
 .الهندسة الوراثية والمجتمع، نىالصيدال 

 
 يزم: وراثة هندسة الميتابول 20527
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

وجيا الجزئية لألشارات البيول، التحكم الجينى والرجعى، التعريف بشبكات التمثيل الغذائى
التحوير الوراثى لمسارات ، قواعد معلومات الميتابوالزم، األشارات والتشكل الحيوى، الحيوية

 الميتابوالزم.
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 أنزيمات التحور الوراثى :20528
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

، إنزيمات القصر والقطع ،إنزيمات الترجمة، إنزيمات النس ، إنزيمات التضاعف واإلصالح
 إنزيمات التعبير الجينى. ،إنزيمات الوصل

 
    تحليل تتابعات الجزيئات الكبيرة :  20529
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

ــــــــاء األ ــــــــة لبن ــــــــاء الحيوي ــــــــاتالكيمي ــــــــة والبروتين ــــــــاض النووي ــــــــاف  ،حم ــــــــاء إلتف كيمي
ـــــــ ـــــــض الريب ـــــــات، وزىالحم ـــــــاف البروتين ـــــــاء إلتف ـــــــة سلســـــــ ،كيمي ـــــــاض النووي لة األحم

 .تحليل مصفوفات الجينات، والبروتينات
 

 : الفرماكوجينومكس  20530
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

تحوير  ،المصفوفات الجينية واألمراض، ى لألمراضالفعل الجين، مبادئ الوراثة العكسية
 .العالج الجينى، نواتج الفعل الجينى

 
  : اآلمان الحيوى واألخالقى  20531
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

التشريعات ، القواعد المعلمية المنظمة، اإلستنسا  والمجتمع، الهندسة الوراثية والمجتمع
  .والقوانين المنظمة للبحث
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 حمتويات املقررات الدرسية

 باملاجسترياخلاصة 

 والد كتوراة
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 (01)الرمز الكودى:          التعليم االرشادي الزراعيقسـم 
 
 

 : بحث 01600
قيــام طــالب الدراســات العليــا بــإجراء بحــوث إرشــادية زراعيــة الســتيفاء المتطلبــات الدراســية 

 للحصول علي درجه الماجستير والدكتوراه في تخصص اإلرشاد الزراعي.
 
 نقاش علميةحلقات : 01601

مناقشة مختلـف الموضـوعات اإلرشـادية والنظريـة والتطبيقيـة الجديـدة، اسـتعراض ومناقشـة 
 نماذج الدراسات العلمية في مجال اإلرشاد الزراعي.

 
 : مناهج البحث في اإلرشاد الزراعي01602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتضـمن التعريـف بالمجـاالت البحثيـة اإلرشـادية، الطـرق مقرر مدخلي في البحث اإلرشادي 
ـــد  ـــار وتحدي ـــي، اختي ـــة البحـــث، التصـــميم البحث ـــة تطبيقي ـــة األساســـية، دروس عملي البحثي
المشــكلة البحثيــة، وضــع الفــروض البحثيــة الشــاملة والعينــة، طــرق وأدوات جمــع البيانــات، 

عداد وكتابه التقري  ر العلمي.تحليل البيانات وأساليب عرض النتائج وا 
 

 : اإلرشاد الزراعي والنظريات االجتماعية01603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة وتحديد نوع العالقة بين نظريـات وديناميكيـات التغييـر االجتمـاعي وكـل مـن الـدروس 
بعـاد الخاصـة العملية التطبيقية التنموية واإلرشادية الزراعية، عـرض ومناقشـة القضـايا واأل

بــدروس عمليــة تطبيقيــة التنميــة مــع التركيــز علــي الــدور المحــوري لإلرشــاد الزراعــي فــي 
إحـــداث التغييـــر االجتمـــاعي والتنميـــة الريفيـــة المتكاملـــة والمتواصـــلة، اســـتعراض للمـــداخل 

 اإلرشادية والتنموية، وأمثلة للدراسات والمشاريع البحثية والسياسات المرتبطة.
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 البحث في اإلرشاد الزراعي )متقدم ( : مناهج01604
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــة والســــــــيكولوجية الرئيســــــــية المرتبطــــــــة بالعمــــــــل  ــــــــات االجتماعي اســــــــتعراض للنظري
اإلرشــــــــــادي، العالقــــــــــة التبادليــــــــــة بــــــــــين النظريــــــــــة والبحــــــــــث، قيــــــــــاس المتغيــــــــــرات 
البحثيـــــــــة الســـــــــائد اســـــــــتخدامها فـــــــــي البحـــــــــوث اإلرشـــــــــادية، الطـــــــــرق واألســـــــــاليب 
المتقدمـــــــــــة المســـــــــــتخدمة فـــــــــــى جمـــــــــــع وتحليـــــــــــل البيانـــــــــــات الكميـــــــــــة والكيفيـــــــــــة 

ـــــــــــوث والمعال ـــــــــــي البح ـــــــــــة ف ـــــــــــاييس المتبع جـــــــــــات اإلحصـــــــــــائية، القياســـــــــــات والمق
 اإلرشادية، عرض وتقييم لنماذج مشاريع ودراسات بحثية إرشادية.  

 
 :  اإلرشاد الزراعي وقضايا التنمية المعاصرة 01605
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المعاصــــــــــرة السياســــــــــية شــــــــــرح وتوضــــــــــيح للمفــــــــــاهيم االقتصــــــــــادية واالجتماعيــــــــــة و 
ـــــــــل: التحـــــــــرر االقتصـــــــــادي ـــــــــي ظـــــــــل ، الخصخصـــــــــة ،مث ـــــــــتج الزراعـــــــــي ف دور المن

فــــــي ج.م.ع. اليــــــات الســــــوق وانعكاســــــات ذلــــــك علــــــى العمــــــل االرشــــــادى الزراعــــــي 
ــــــــــــة ــــــــــــواحي التطبيقي ــــــــــــن الن ــــــــــــه  ،م فلســــــــــــفة اإلرشــــــــــــاد الزراعــــــــــــي وأدواره وأهداف

وتنظيماتـــــــــــه وممارســـــــــــاته المختلفـــــــــــة فـــــــــــي ظـــــــــــل هـــــــــــذه االتجاهـــــــــــات. دور وزارة 
ــــــذه  ــــــع ه ــــــا يتســــــق م ــــــة واإلرشــــــادية بم ــــــي المجــــــاالت البحثي ــــــات ف الزراعــــــة والجامع

 المناهج المعاصرة في العمل االرشادى الزراعي.   ،تالمفاهيم والسياسا
 

 رشادية : الطرق والمعينات اإل 01610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهــــــــوم الطــــــــرق والمعينــــــــات اإلرشــــــــادية، األســــــــس الســــــــيكولوجية فــــــــي اســــــــتخدام 
ــــــــــــاألفراد والجماعــــــــــــات  ــــــــــــات اإلرشــــــــــــادية، طــــــــــــرق االتصــــــــــــال ب الطــــــــــــرق والمعين
ــــــــة،  ــــــــرات الســــــــلوكية المرغوب ــــــــق التغيي ــــــــة لتحقي ــــــــة تطبيقي والجمــــــــاهير ودروس عملي
ــــــــات  ــــــــات اإلرشــــــــادية ومعوق ــــــــيم الطــــــــرق والمعين ــــــــات اإلرشــــــــادية، تقي ــــــــاج المعين إنت

دامها، دراســـــــة نقديـــــــة للدراســـــــات الســـــــابقة فـــــــي مجـــــــال الطـــــــرق والمعينـــــــات اســـــــتخ
 اإلرشادية. 

 
 : التصوير وتطبيقاته في العمل اإلرشادي  01612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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مبــــــــــادئ التصــــــــــوير الزراعــــــــــي وأنواعــــــــــه، اســــــــــتخدامات التصــــــــــوير فــــــــــى العمــــــــــل 
قليـــــــــدي )الكيمـــــــــائي أو الفيلمـــــــــي( إلـــــــــى اإلرشـــــــــادي، التطـــــــــور مـــــــــن التصـــــــــوير الت

ــــــــديو  ــــــــي والفي ــــــــديو، أساســــــــيات التصــــــــوير الرقم ــــــــي وتصــــــــوير الفي التصــــــــوير الرقم
كوســــــــيلة للتعبيــــــــر االبــــــــداعى، الطباعــــــــة الرقميــــــــة، اســــــــتخدام الحاســــــــب والبــــــــرامج 

 لعمل المونتاج، انتاج االفالم التعليمية. 
 

 : ذيوع وتبني التقنيات الزراعية 01620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2)( ساعة نظري + 2)

مفهـــــــوم التكنولوجيـــــــا الزراعيـــــــة وتصـــــــنيفها، نقـــــــل واختبـــــــار وتكييـــــــف التكنولوجيـــــــا 
ـــــــي نشـــــــر  ـــــــة ف ـــــــة، المجـــــــاالت البحثي ـــــــا الزراعي ـــــــى التكنولوجي ـــــــة، نشـــــــر وتبن الزراعي
وتبنـــــــى المبتكـــــــرات الزراعيـــــــة، انعكـــــــاس المشـــــــاكل المجتمعيـــــــة علـــــــي نشـــــــر وتبنـــــــى 

 التكنولوجيا الزراعية.
  

 : البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية01621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفــــــــاهيم ومصــــــــطلحات، عمليــــــــة التخطــــــــيط، طبيعــــــــة التخطــــــــيط وأهميتــــــــه، أســــــــس 
ــــــــاذج  ــــــــامج اإلرشــــــــادي، اســــــــتعراض لنم ــــــــة وضــــــــع البرن ــــــــادئ التخطــــــــيط، عملي ومب

ة لحاجـــــــــات واهتمامـــــــــات وضـــــــــع البـــــــــرامج اإلرشـــــــــادية، دراســـــــــة تحليليـــــــــة تفصـــــــــيلي
ـــــــدرج الحاجـــــــات، تصـــــــنيف الحاجـــــــات البشـــــــرية،  ـــــــة ت ـــــــور المسترشـــــــدين، نظري جمه
طـــــــــرق تحديـــــــــد الحاجـــــــــات، أهـــــــــداف البرنـــــــــامج اإلرشـــــــــادي، الخبـــــــــرات والمواقـــــــــف 
ـــــــرامج اإلرشـــــــادية،  ـــــــي وضـــــــع الب ـــــــا ف ـــــــن إتباعه ـــــــاهج يمك ـــــــة، أســـــــاليب ومن التعليمي

ـــــــــاملين ـــــــــرامج اإلرشـــــــــادية، دور مســـــــــئولية ومهـــــــــام الع ـــــــــويم الب ـــــــــي اإلرشـــــــــاد  تق ف
الزراعــــــي وغيـــــــرهم مـــــــن المعنيـــــــين فـــــــي عمليـــــــة تخطـــــــيط وتنفيـــــــذ وتقـــــــويم البـــــــرامج 
اإلرشــــــــادية، كيفيــــــــه وضــــــــع بــــــــرامج إرشــــــــادية زراعيــــــــة قصــــــــيرة وطويلــــــــة المــــــــدى، 
ــــــه  ــــــي تجاب ــــــات الت ــــــة، المشــــــاكل والمعوق ــــــة التطبيقي ــــــدروس العملي ــــــق ال ــــــة لتطبي أمثل

د الناميـــــــة عمليـــــــة وضـــــــع البـــــــرامج اإلرشـــــــادية فـــــــي مصـــــــر بصـــــــفه خاصـــــــة والـــــــبال
 بصفه عامه. 

 
  ى: التعليم اإلرشادي والسكان01622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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ـــــن حيـــــث عـــــدم التـــــوازن بـــــين المـــــوارد  ـــــف بالمشـــــكلة الســـــكانية فـــــي مصـــــر م التعري
الطبيعيـــــــــــة والســـــــــــكان، دراســـــــــــة أبعـــــــــــاد مفهـــــــــــوم التعلـــــــــــيم الســـــــــــكاني وأهدافـــــــــــه 

واالخــــــتالف بــــــين مفهــــــوم التعلــــــيم الســــــكاني ومفهــــــوم ومجاالتــــــه، ومــــــدى التوافــــــق 
التعلــــــــيم اإلرشــــــــادي، واألدوار التكامليــــــــة بــــــــين التعلــــــــيم اإلرشــــــــادي والســــــــكاني فــــــــي 
تحقيـــــــق التنميـــــــة الريفيـــــــة المتواصـــــــلة، التـــــــدريب علـــــــي تحليـــــــل بعـــــــض القضـــــــايا 
نتـــــــــاج الغـــــــــذاء  الســـــــــكانية مثـــــــــل االتجاهـــــــــات الســـــــــكانية والتوزيـــــــــع الســـــــــكاني وا 

ائليـــــــة الريفيـــــــة كأســـــــس لبنـــــــاء البـــــــرامج اإلرشـــــــادية التنمويـــــــة، وجوانـــــــب الحيـــــــاة الع
ـــــــي  ـــــــاد المشـــــــكلة الســـــــكانية ف ـــــــي الحـــــــد مـــــــن أبع ـــــــيم دور اإلرشـــــــاد الزراعـــــــي ف تقي

   مصر.
 

   اإلرشاد الزراعى وتنمية المرأة الريفية: 01623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ألدوار المرأة والحياة الريفية فـى إطـار مفهـوم النـوع، يتناول المقرر توصيف الوضع الراهن 
األدوار المســــتقبلية لمــــرأة الريفيــــة لمواكبــــة التغييــــرات األقتصــــادية واإلجتماعيــــة والبيئيــــة 
والسياسية فى المجتمع المصرى عامـة والريفـى خاصـة ، أدوار االرشـاد الزراعـى فـى تنميـة 

ــرة وا ــزل والجي ــى مســـتوى المن ــة عل ــة المــرأة الريفي ــة ، دراســات نقدي ــاة الريفي لمزرعــة والحي
لــبعض مشــاريع تنميــة المــرأة الريفيــة المحليــة واألجنبيــة ، اســتعراض نمــاذج مــن الدراســات 
العلميــة الميدانيــة فــى مجــال تنميــة المــرأة الريفيــة ، تحديــد نمــاذج تصــورية لمــداخل العمــل 

لعلميـة الميدانيـة فـى مجـال االرشادى المستقبلى لتنمية المرأة الريفيـة فـى ضـوء الدراسـات ا
 تنمية المرأة الريفية .

 
  اإلرشاد الزراعى وأقلمة التكنولوجيا الزراعية الجديدة: 01624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتناول المقرر االطـار النظـرى لدراسـة دور االرشـاد الزراعـى فـى تكييـف وأقلمـة التكنولوجيـا 
ــتعلم ، اتخــاذ القــرار ، نشــر وتبنــى التكنولوجيــا الزراعيــة  الزراعيــة : االدراك ، االتصــال ، ال
المالئمة ، توليد التكنولوجيا : وجود مشكلة أو حاجة ، البحث االساسى والتطبيقى ، تقديم 

كنولوجيا ، الترويج التجارى للتكنولوجيا ، استيراد التكنولوجيـا الزراعيـة: لمـاذا ل العوامـل الت
أقلمــة التكنولوجيــا واهميتهــا الــدور المشــترك بــين البحــث المــؤثرة علــى االســتيراد ، عمليــة 

العلمى واالرشاد الزراعى فـى اقلمـة التكنولوجيـا الزراعيـة الجديـدة ، حـاالت دراسـية ميدانيـة 
  .وث علمية فى مجال أقلمة التكنولوجيا الزراعية الجديدةوبح
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  ادوار االرشاد الزراعى فى تعظيم االنتاجية الزراعية: 01625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتنـــــاول المقـــــرر مفهـــــوم االنتاجيـــــة الزراعيـــــة وطـــــرق قياســـــها والعوامـــــل المحـــــددة لهـــــا 
االرشـــــادى فـــــى تحســـــين االنتاجيـــــة الزراعيـــــة ، مجـــــاالت العمـــــل واســـــترتيجية العمـــــل 

االرشــــادى فــــى تحســــين االنتاجيــــة ، ترشــــيد المــــدخالت ، ترشــــيد وحــــدة التربــــة ، ترشــــيد 
وحـــدة ميـــاه الـــرى ، ترشـــيد وحـــدة العمـــل .... الـــ  ، تقـــدير العائـــد/ التكلفـــة االرشـــادية ، 

ــــة ــــامهم المتعلق ــــى االرشــــاد ومه ــــاملين ف ــــوظيفى للع ــــة ،  التوصــــيف ال بتحســــين االنتاجي
تحليــــل حــــاالت دراســــية علميــــة متعلقــــة بــــادوار االرشــــاد الزراعــــى فــــى تعظــــيم االنتاجيــــة 

 الزراعية .
 
 

 : إعداد وتنفيذ وتقييم البرامج اإلذاعية والتليفزيونية01630
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

البــــث المرئــــي وعناصــــره، المصــــطلحات مقدمــــه، التطــــور التــــاريخي للبــــث المرئــــي، فكــــرة 
ـــــوني، اإلذاعـــــة  ـــــه، نظـــــم التشـــــغيل التليفزي ـــــه وملحقات المســـــتخدمة، اإلســـــتوديو ومكونات
 -الخارجيــــة، الكــــاميرات التليفزيونيــــة، التليفزيــــون الســــلكي، أنــــواع البــــرامج التليفزيونيــــة

ــــون ــــة للتليفزي ــــة  :الكتاب ــــة اإلضــــاءة  –) الكتاب ــــاج  –الحرك ــــاء  –الماكي ــــديكور ا –األزي ل
المـــــؤثرات(، التقنيـــــات الحديثـــــة واألقمـــــار الصـــــناعية، البـــــرامج الريفيـــــة واإلرشـــــادية  –

الزراعيــــــة التليفزيونيــــــة، نشــــــأة اإلذاعــــــة وتطورهــــــا، أنــــــواع البــــــرامج اإلذاعيــــــة، فكــــــرة 
اإلذاعــــــة المســــــموعة، فــــــن اإلعــــــالن اإلذاعــــــي، القوالــــــب الفنيــــــة لإلعــــــالن والتحريــــــر 

ــــــة لإلذاعــــــة المســــــموعة، بحــــــ ــــــة والكتاب ــــــرامج اإلذاعي ــــــي الب ــــــل المضــــــمون ف وث تحلي
والتليفزيونيــــة، البــــرامج الريفيــــة اإلذاعيــــة ودورهــــا وفعاليتهــــا اإلرشــــادية، تقيــــيم البــــرامج 
اإلذاعيــــــة والتليفزيونيــــــة وتحليــــــل المضــــــمون واثارهــــــا فــــــي التنميــــــة الريفيــــــة والبيئيــــــة 

حداث التغييرات المطلوبة في السكان الريفيين.   وا 
 

 االتصال وتطبيقاتها في العمل اإلرشادي : نظريات  01632
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المفـــــــــــاهيم األساســــــــــــية فــــــــــــي االتصــــــــــــال، أدوات االتصــــــــــــال وأنواعــــــــــــه، نمــــــــــــاذج 
االتصـــــــال الـــــــذاتي، نمـــــــاذج االتصـــــــال الشخصـــــــي، نمـــــــاذج االتصـــــــال الجمـــــــاهيري، 
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التكنولوجيــــــــــــا  االتصــــــــــــال الفعــــــــــــال، معوقــــــــــــات االتصــــــــــــال، االتصــــــــــــال وانتشــــــــــــار
 الزراعية، نظام االتصال في الريف، االتصال والتغيير االجتماعي.

 
 : االتصال الجماهيري والرأي العام 01634
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهــــــــــوم االتصــــــــــال، االتصــــــــــال دروس عمليــــــــــة تطبيقيــــــــــة اجتماعيــــــــــه وتعليميــــــــــة 
ـــــــــة االتصـــــــــال، وســـــــــائل االتصـــــــــال وأشـــــــــكاله،  ـــــــــاءة عملي ـــــــــة وكف إرشـــــــــادية، طبيع
ـــــــــام،  ـــــــــرأي الع ـــــــــوم ال ـــــــــه، مفه ـــــــــه ووظائف ـــــــــاهيري ونظريات ـــــــــوم االتصـــــــــال الجم مفه
أركانــــــــه، مراحــــــــل تكوينــــــــه، قياســــــــه، أنواعــــــــه، مقوماتــــــــه، الــــــــرأي العــــــــام والدعايــــــــة 

ــــــــــــاهيم  والسياســــــــــــة ــــــــــــة والعمــــــــــــل اإلرشــــــــــــادي الزراعــــــــــــي، المف العامــــــــــــة والزراعي
ـــــــــة  ـــــــــه المنهجي ـــــــــوى وجوانب ـــــــــل المضـــــــــمون أو المحت والمحـــــــــددات األساســـــــــية لتحلي

 وعالقته بالرأي العام، الدعاية والرأي العام. 
 

 : الصحافة والمطبوعات الزراعية 01635
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــر اإلعالمـــــــــي، وظـــــــــائف الصـــــــــحافة،  ـــــــــواع التحري ـــــــــاري  ونشـــــــــأة الصـــــــــحافة، أن ت
عناصـــــــــــر العمـــــــــــل الصـــــــــــحفي، المصـــــــــــادر الصـــــــــــحفية للصـــــــــــحافة والمطبوعـــــــــــات 
ـــــــــــة،  ـــــــــــة، اللغـــــــــــة الصـــــــــــحفية، الصـــــــــــحافة الزراعيـــــــــــة المســـــــــــموعة والمرئي الزراعي

ــــــــــــار  ــــــــــــة  –المقــــــــــــال  –المعالجــــــــــــة الصــــــــــــحفية ) األخب ــــــــــــق.....(  –المقابل التحقي
صـــــــائص ومهـــــــام العـــــــاملين فـــــــي الحقـــــــل الصـــــــحفي، أنـــــــواع اإلخـــــــراج الصـــــــحفي، خ

المطبوعــــــــــــــات الزراعيــــــــــــــة، الكتابــــــــــــــة اإلرشــــــــــــــادية الزراعيــــــــــــــة، دور الصــــــــــــــحافة 
ــــــة  ــــــق التنمي ــــــل اإلرشــــــادي الزراعــــــي وتحقي ــــــل العم ــــــي تفعي ــــــة ف والمطبوعــــــات الزراعي

 المستدامة. 
 
 
 
 
دارة العمل اإلرشادي الزراعي )متقدم(  01640  : تنظيم وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهـــــــــــوم ووظـــــــــــائف اإلدارة، دراســـــــــــة تفصـــــــــــيلية لمفهـــــــــــوم التنظـــــــــــيم، االتصـــــــــــال 
ــــــــــــــاملين  ــــــــــــــيم أداء الع ــــــــــــــل، تقي ــــــــــــــع العم ــــــــــــــة، دواف ــــــــــــــوى العامل االدارى، إدارة الق
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ــــــــــة  ــــــــــة كمؤشــــــــــر لنجــــــــــاح اإلدارة اإلرشــــــــــادية، دراســــــــــة نقدي اإلرشــــــــــاديين، اإلنتاجي
دارة العمل اإلرشادي.   للدراسات اإلرشادية السابقة في مجال تنظيم وا 

 
 : التدريب في اإلرشاد الزراعي 01642
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتناول المقـرر مفهـوم التـدريب وأنواعـه وأهميتـه فـي التنميـة البشـرية وكـذا طـرق وأسـاليب 
التــدريب ومحــددات اســتخدامها، ونظريــات الــتعلم وعالقاتهــا ودروس عمليــة تطبيقيــة فــي 

ــا مســاعدات التــدريب ومفهــوم األهــداف التدريبيــة وســماتها التــدريب اإلرشــادي، و  تكنولوجي
ـــدريبي وعناصـــره وخطـــوات  ومصـــادر اشـــتقاقها، كمـــا يتضـــمن المقـــرر مفهـــوم المـــنهج الت
التخطيط للتدريب بما فيها مفهوم االحتياجات التدريبية وأساليب ومصادر وأدوات تحديـدها، 

 وتقييم التدريب ومحاوره ونماذجه.
  
 : تحليل المشكالت اإلرشادية  01643
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة تفصيلية لألسس النظرية والمنهجية في تحليل المشـاكل اإلرشـادية، تحليـل المشـاكل 
الرئيســية الخاصــــة بــالتنظيم اإلرشــادي، ومشــاكل االتصــال فــي العمــل اإلرشــادي، والمشــاكل 

ن الــزراعيين والــزراع والقــادة المحليــين والمجتمــع المحلــي، مقترحــات ذات الصــلة بالمرشــدي
 وحلول للمشاكل اإلرشادية الزراعية الرئيسية. 

 
 : النظم اإلرشادية الزراعية المقارنة 01644
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اإلرشــادية فــي بلــدان  مفــاهيم وأســس ومنــاهج إدارة المنظمــات، دراســة تفصــيلية للتنظيمــات
مختارة من جميع أنحاء العالم، اهتمام خاص للتنظيم اإلرشادي في ج.م.ع.، تقويم مختلف 
التنظيمات اإلرشادية محل الدراسة في تحقيق أهـداف وغايـات اإلرشـاد الزراعـي، اسـتعراض 

 الدراسات المعاصرة في مجال النظم اإلرشادية المقارنة. 
 

 : القيادة اإلرشادية الزراعية )متقدم(  01650
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ديناميــــــات القيــــــادة، اســــــتعراض تفصــــــيلي لنظريــــــات القيــــــادة، الســــــلطة والديمقراطيــــــة، 
أنــــــواع وخصــــــائص القيــــــادات، مزايــــــا وقصــــــور القيــــــادة الديمقراطيــــــة، أنــــــواع القــــــادة، 
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الريفيــــة واإلرشــــادية، أهميــــة القيــــادات الريفيــــة فــــي العمــــل  القواعــــد البرلمانيــــة، القيــــادة
اإلرشـــادي الزراعـــي، تصــــنيف القـــادة مــــن الوجهـــة اإلرشـــادية، طــــرق اكتشـــاف واختيــــار 
ـــــام واألنشـــــطة اإلرشـــــادية الزراعيـــــة،  ـــــام بالمه ـــــدريبهم للقي ـــــين، طـــــرق ت ـــــادة المحلي الق

ليات القـــــادة الـــــدوافع الســـــيكولوجية التـــــي تحفـــــز النـــــاس للعمـــــل كقـــــادة، مهـــــام ومســـــئو 
 المحليين، التدريب علي وسائل وطرق تنمية القيادة.

 
 : تعليم الكبــــــار )متقدم(  01661
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتناول هذا المقرر مفاهيم وفلسفات وأهداف تعليم الكبار، ودوره في تنمية الموارد البشرية 
الريفية، أنماط واستراتيجيات تعليم الكبار، أهم دروس عملية تطبيقية نظريات التعلم 
السلوكية والمعرفية واإلنسانية واالجتماعية في مجال تعليم الكبار، أهم طرق تعليم الكبار، 

 ت البحثية والقضايا المعاصرة في مجال تعليم الكبار. المجاال
 

 :  اإلرشاد االقتصادي الزراعي01662
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الجانب االقتصادي للعمل االرشادى، اإلرشاد الزراعي والسياسة الزراعية واقتصاديات 
ق الزراعي، الداالت ونقل التكنولوجيا الزراعية، اإلنتاج الزراعي واالئتمان والتمويل والتسوي

السياسة اإلرشادية للمدخالت والمخرجات، دراسة تحليلية لبعض المشاريع التنموية 
الزراعية القائمة، التدريب لتنمية العمالة الزراعية، وضع اإلرشاد الزراعي في السياسة 

 الزراعية.
  

 االجتماعي:  اإلرشاد الزراعي والتغيير 01663
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة وتحديد نوع العالقة من نظريات وديناميكيات التغير االجتماعي وكل من العمليات 
التنموية واإلرشادية الزراعية والتغيير االجتماعي المخطط، تحديد لشبكة العالقات التبادلية 

ة بتحديث الزراعة والحياة الريفية، عرض ومناقشة بين المفاهيم والمتغيرات المتصل
الزراعي  القضايا واألبعاد الخاصة بعملية التنمية مع التركيز على الدور المحوري لإلرشاد

الثقافي المخطط والمؤدى إلي التنمية الريفية المتكاملة ، في التغيير االجتماعي
لة للدراسات والمشاريع البحثية والمتواصلة. استعرض للمداخل اإلرشادية والتنموية وأمث

 والسياسات المرتبطة. 
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 : اإلحصاء االجتماعي في اإلرشاد الزراعي01671
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

توظيفهــــا فــــي دراســـة الطــــرق واألســــاليب اإلحصـــائية االجتماعيــــة وضــــوابط اســـتخدامها و 
جتمـاعي فـي الدراسـات اسـتخدامات اإلحصـاء االاستعراض لنماذج من ، الدراسات اإلرشادية

التـدريب علـى اسـتخدام وتوظيـف اإلحصـاء االجتمـاعي فـي الدراسـات اإلرشـادية ، اإلرشادية
تعميمــات التــى مــع التركيــز علــي العينــات والفــروض وجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســيرها وال

ســاليب اإلحصــائية اســتخدام الحاســب االلــى فــي تطبيــق الطــرق واأل ،يمكــن التوصــل إليهــا
  االجتماعية.

 
 : تقييم العمل اإلرشادي الزراعي01679
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ميـه التقيـيم فـي أه، ألسـس العامـة للتقيـيم ومسـتوياتها، مفهوم التقييم وأهميتـه وخصائصـه
نمــاذج تقيــيم البــرامج ، مليــة اتخــاذ القــرارات التعليميــةعالقــة التقيــيم بع، العمــل االرشــادى

اسـتعرض بعـض الدراسـات التقييميـة فـي مجـال  ،وتطبيقاتها في التعليم االرشـادىالتعليمية 
 اإلرشاد الزراعي.

 
 : مبادئ التعليم الزراعي01691 

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
مراحـل ، بالتعليم الزراعي المستهدفةالفئات ، أهداف التعليم الزراعي ،ماهية التعليم الزراعي

 تطبيقات المبادئ التربوية فى التعليم الزراعي.، رنامج التعليم الزراعي وأنشطتهب
 

 : تاري  وفلسفة التعليم الزراعي01692
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

نمــاذج ، يم الزراعــيالتعلــ الفلســفات التربويــة وتطبيقاتهــا فـى، نشـأة وتطــور التعلــيم الزراعـي
 من برامج التعليم الزراعي فى الدول المتقدمة.

 
 : دراسات خاصة في التعليم الزراعي01696
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)
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 وال يـــتم تدريســها فـــي مقـــررات الالئحـــة اختيــار أحـــد المجـــاالت المتعلقــة بـــالتعليم الزراعـــي
 ومناقشتها بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطالب. 

 
 : السياسات التعليمية الزراعية01698
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

اسـتراتيجيات ، مكونات السياسـة التعليميـة، ة في صيانة السياسات التعليميةالمبادئ المتبع
 التعليمية الزراعية وما يرتبط بها من استراتيجيات.دروس في وضع السياسة ، التعليم
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 (02)قسم غابات وأشجار خشبية                 الرمز الكودى: 
 
 

 : بحث فى مجاالت العلوم الزراعية  02600
اختيار بعض الموضوعات في مجال التخصص لطالب الماجستير والدكتوراه تحت إشراف 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 

 حلقات نقاش علمية :  02601
 مناقشة طالب الماجستير والدكتوراه تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

 
 : طرق البحث في علوم الغابات والموارد الطبيعية 02603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

النظرية البحثية وطرق البحث بصفة عامة وكيفية اختبار البدائل، األهداف وطرق وضع 
 خطة البحث ونظم التحليل اإلحصائي للمشكلة البحثية، كيفية عرض النتائج والدراسات. 

 
 فسيولوجيا النمو باألشجار متقدم :  02606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التمثيلية باألشجار، انتقال المواد العضوية وغير العضوية باألشجار، عالقة العمليات 
الهرمونات بالنمو في األشجار، المواد المثبطة للنمو وتأثير العمليات الفسيولوجية 

 المختلفة على النمو باألشجار.
 

 المعاينة في الغابات :    02610
 دة( ساعات معتم3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تكنولوجيا المعاينة، الخطأ في حصر الغابات، تصميم المعاينة ودقتها، المعاينة العشوائية 
البسيطة، المعاينة باالرتداد، المعاينة العشوائية الطبقية، المعاينة الغير عشوائية، المعاينة 
متعددة المراحل، المعاينة المزدوجة، المعاينة االنتظامية، إعادة المعاينة في حصر 

 لغابات، استخدام التصوير الجوي في حصر الغابات.ا
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 التشجير البيئي  :   02614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 -اختيار األجناس الشجرية والشجيرية المختلفة و مالئمتها في المناطق المراد تشجيرها 
العوامل -الزراعات الشجرية الخاصة -طرق زراعة األشجار الخشبية في المدن و الشوارع

تصميم أنظمة المندمجات الشجرية، العمليات  -المؤثرة على اختيار األنواع الشجرية
 في المدن والمناطق الجديدة.  الخاصة برعاية األشجار

 
 تشجير المناطق الجافة  :  02626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقسيم المناطق الجافة ونصف الجافة دالئل الجفاف، تشجير المناطق الجافة ونصف 
ديناميكيا، تثبيت الجافة، األجناس الشجرية والشجيرية المختلفة، تقسيم الكثبان الرملية 

 الكثبان الرملية، مكافحة التصحر من خالل تقنيات التشجير المناسبة.
 

 إدارة واقتصاديات المنتجات الخشبية02630 :  
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

أهداف إدارة علم الغابات، طرق قياس جودة الموقع وأهميته في إدارة الغابات، طرق تقدير 
درجة امتالء الغابة، العوامل التي تحكم المسافات بين األشجار وطرق تقديرها، جداول 
المحصول للمجموعات المتجانسة وغير المتجانسة، جداول األحجام، محصول المجموعات 
المتجانسة العمر المختلفة جزئيًا، محصول مجموعات األشجار المستزرعة ومبادئ تنظيم 

م والمحصول، تأثير القطع على المحصول النهائي، تقدير دورة الغابة، قياس النمو القائ
 القطع على أساس حجم المحصول.

 
 :  التقنية الحيوية في مجال الغابات02632  
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــة  ـــــة والتجـــــارب المعملي ـــــة الحيوي ـــــادىء التقني ـــــات ومب ـــــى أهـــــم النظري نظـــــرة عامـــــة عل
المجــــال، التقنيــــات الحديثــــة والطــــرق المعمليــــة المســــتخدمة فــــي النباتــــات الحديثــــة فــــي 

ـــــف وعـــــزل  ـــــات وتعري ـــــل الجين ـــــوم ونق ـــــل الجين ـــــي تشـــــمل تحلي وهندســـــة األشـــــجار والت
الجينــــات ومنتجاتهــــا، التعبيــــر الجينــــى والــــدروس العمليــــة التطبيقيــــة المســــتخدمة فــــي 

 مجال الهندسة الوراثية في مجال الغابات.
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  اح المركبة ولواصق االخشاب األلو  :  02635
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التقدم في تكنولوجيا اللواصق، منتجات األلواح المسطحة )األبالكاج، البانوه واأللواح 
الليفية والحبيبي( األلواح متوسطة الكثافة، المنتجات المشكلة )فورمة(، منتجات اللواصق 

 -T. strandsاب الليفية وغيرها )ــركبات األخشـة من مـاألجيال الحديئغير العضوية، 
Composite ply- LVL- MDF مميزات اللواصق ، تصنيف اللواصق ، العوامل )

المؤثرة علي اختيار اللواصق ، نظرية اللصق واسس عمليات اللصق ، اختبارات وتقويم 
   1رابطة الغراء 

 
دارة الغابات  : 02636  االستوائيةتنمية وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة المنا  واألرض والعوامل الحيوية والميكروبية والتضاريس للغابات االستوائية، النظام 
نتاجيتها، األدوات والطرق المستخدمة  البيئي وعالقته بتوزيع الغابات االستوائية ونموها وا 

دارة ومعاملة  المجموعات الشجرية واالستوائية ونمو وتكاثر الغابات االستوائية في تنمية وا 
 والمنتجات الناتجة منها.

 
 : ميكروبيولوجيا أراضى الغابات02638
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

توزيع وتقسيم نظم األراضي، التقسيم الدولي لألراضي وتركيب أراضى الغابات، الصفات 
جية والكيميائية والحيوية ألراضى الغابات، الكائنات الحية الموجودة فى أراضى الفسيولو 

نتاجية أراضى الغابات، الطرق المستخدمة لزيادة  الغابات، العوامل المؤثرة على صفات وا 
 أو إعادة إنتاجية أراضى الغابات الطبيعية أو المدمرة حيويًا.

 
 حتراقحفظ األخشاب ومعالجتها بمعوقات اال 02639 :
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المحاليل  -عوامل الهدم البيولوجية، الكيماويات الحافظة لألخشاب )المحاليل الزيتية
محاليل المذيبات العضوية(، األخطار البيئية والمهنية الستخدام الكيماويات  -المائية

المصابة، معاملة األخشاب المستخدمة المختلفة، طرق حفظ األخشاب، معاملة األخشاب 
داخليًا، معاملة األخشاب المستخدمة خارجيًا، االتجاهات الحديثة فى حفظ األخشاب 

 واستعمال الحافظات، معالجة األخشاب بمعوقات االحتراق.
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 : التركيب فوق الدقيق لألخشاب متقدم02641  
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التركيب فوق الدقيق للجدار الخلوى لألنسجة الخشبية، الطرق المعملية لفحص األخشاب 
ميكروسكوبيًا، استخدام الميكروسكوب المستقطب وااللكتروني فى فحص األخشاب، مقدمة 

 عن استخدام األشعة السينية لقياس زاوية الميكروفبرالت.
 

 : الصفات الميكانيكية والريولوجية لألخشاب02643
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المرونة والمقاومة فى األخشاب، الخواص الميكانيكية لألخشاب، طرق تقدير الخواص 
الميكانيكية لألخشاب ومنتجاتها، الزحف وظاهرة تأثير الزمن على السلوك الميكانيكي 

ر مع التركيز على البناء للخشب ومنتجاته، عالقة السلوك اللزج المرن بتركيب البوليم
 الجزئي للخشب، ظواهر السلوك اللزج والمرن للخشب.

 
 : منتجات الغابات الغير خشبية02645
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

استخدام تلك المنتجات فى االتجاهات العالمية فى استخدام منتجات الغابات الغير خشبية، 
األدوات  ،الصبغ والدباغة ،يلالعطور ومستحضرات التجم ،األدوية ،األعالف، الغذاء

 والمشغوالت اليدوية.
 

 :  هندسة وتشطيب األخشاب02649
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تحليل الجهود داخل التراكيب الخشبية، استخدام األخشاب فى عمل المبانى والكبارى 
الواجب مراعاتها فى المبانى الخشبية، األخشاب المنشورة المركبة ـ الخشبية، االعتبارات 

وصالت الربط لألخشاب، ربط األخشاب، تشطيب االسطح الخشبية والعوامل المؤثرة عليها 
، التحضيرات الواجب تطبيقها علي سطح الخشب قبل التشطيب ، معامالت التغطية 

ب ، ارجيا ، تطبيق وتغلغل مواد التشطيالمختلفة ، تشطيب االخشاب المستخدمة داخليا وخ
 .تقييم االسطح المشطبة
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 :  سياسة وتخطيط الغابات فى المناطق الجافة02652
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ــــــــدها، السياســــــــة  ــــــــى تحدي ــــــــدخل ف ــــــــى تت ــــــــل الت ــــــــات والعوام ــــــــف سياســــــــة الغاب تعري
المــــــــــــنخفض، الخطــــــــــــة القوميــــــــــــة الحرجيــــــــــــة بالــــــــــــدول ذات الغطــــــــــــاء الشــــــــــــجري 

ــــــــدورة القطــــــــع واألطــــــــوال والمســــــــاحات الممكــــــــن تشــــــــجيرها،  للتشــــــــجير وعالقتهــــــــا ب
ـــــــــة للتشـــــــــجير ودور  ـــــــــة للعـــــــــاملين بالخطـــــــــة القومي ـــــــــة رفـــــــــع الكفـــــــــاءة اإلداري كيفي

 المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية.
 

 : كيمياء األخشاب02653
 ت معتمدة( ساعا3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التركيــــــــــب الكيميــــــــــائي لألخشــــــــــاب، تفــــــــــاعالت المكونــــــــــات الكيميائيــــــــــة لألخشــــــــــاب 
وطـــــــــــــرق التعـــــــــــــرف علـــــــــــــى الســـــــــــــليلوز واللجنـــــــــــــين والهيميســـــــــــــليلوز والمـــــــــــــواد 
المستخلصـــــــة، كربنـــــــة وتحليـــــــل الخشـــــــب، تـــــــأثير اإلشـــــــعاع علـــــــى صـــــــفات الخشـــــــب 

 الكيميائية لخشب البالستيك، كيمياء القلف.
 

 خشاب متقدم :  حشرات الغابات واأل02654
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقســــــــــيم حشــــــــــرات األشــــــــــجار الخشــــــــــبية، حفــــــــــارات  األخشــــــــــاب فــــــــــى األشــــــــــجار 
ـــــــــة أو  ـــــــــارات  األخشـــــــــاب المقطوعـــــــــة أو المخزن ـــــــــة(، حف ـــــــــة )الحي الخشـــــــــبية القائم
ـــــــى مصـــــــر، طـــــــرق مكافحـــــــة حشـــــــرات  ـــــــه ف ـــــــيض ومجموعات ـــــــل األب المصـــــــنعة، النم

 األشجار الخشبية.
 

 :  أمراض األشجار واألخشاب متقدم 02656
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الغيـــــــر حيـــــــة(،  -أنـــــــواع المســـــــببات المرضـــــــية )الحيـــــــة -تعريـــــــف المـــــــرض النبـــــــاتي
أعـــــــــراض وعالمـــــــــات أمـــــــــراض األشـــــــــجار، أمـــــــــراض المشـــــــــاتل، أمـــــــــراض األوراق، 

ــــــــة ــــــــراض البكتيري ــــــــراض الجــــــــذور، األم ــــــــراض الســــــــيقان، أم ــــــــدان أم ــــــــراض الدي ، أم
ـــــــة، أســـــــس  ـــــــر حي ـــــــل غي ـــــــراض المتســـــــببة عـــــــن عوام ـــــــاتودا(، األم ـــــــة )النيم الثعباني

 مكافحة األمراض.
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 : تكنولوجيا إنتاج عجائن الورق 02657
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

صـــــــــفات األليـــــــــاف وعالقتهـــــــــا بنوعيـــــــــة لـــــــــب الخشـــــــــب، عمليـــــــــات إنتـــــــــاج اللـــــــــب 
خــــــــــواص عجــــــــــائن الــــــــــورق المنــــــــــتج بالطرقــــــــــة الحيويــــــــــة، ومراحــــــــــل التبيــــــــــيض، 

ــــــب  ــــــه، عجــــــائن ل ــــــي ل ــــــوجي الجزئ ــــــب المورفول ــــــب الســــــيليولوز والتركي ــــــات تركي نظري
الــــــــورق مــــــــن األخشــــــــاب الصــــــــلدة والمخروطيــــــــات الناميــــــــة فــــــــي المنــــــــاطق شــــــــبه 
االســـــــــتوائية والمـــــــــواد الســـــــــيليولوزية األخـــــــــرى، التصـــــــــنيع الكيميـــــــــائي للســـــــــيليولوز 

 ومشتقاته.
 

عـــــــــادة التـــــــــدوير للكتلـــــــــة : الطـــــــــر02659 ق الحديثـــــــــة فـــــــــي التجهيـــــــــز الكيميـــــــــائي وا 
 الحيوية 

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ــــــة ،  ــــــة الحيوي ــــــات الكتل ــــــائي لمكون ــــــب الكيمي ــــــورق إالتركي ــــــات ال ــــــدوير مخلف عــــــادة ت

عــــــــادة تــــــــدوير األخشـــــــــاب المعالجــــــــة بالحافظـــــــــات، إوبــــــــاقي المخلفــــــــات الليفيـــــــــة، 
خلفــــــــات األشــــــــجار الغيــــــــر خشــــــــبية، فبرلــــــــة واســــــــتخدام مكونــــــــات عــــــــادة تــــــــدوير مإ

 الكتلة الحيوية. 
 

 : دراسات خاصة في االشجار الخشبية  02699
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

اختبـــــــار بعـــــــض الدراســـــــات الخاصـــــــة فـــــــي مجـــــــال التخصـــــــص لطـــــــالب الماجســـــــتير 
 بالقسم.والدكتوراه تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس 
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 (03)الرمز الكودى:     قسـم اإلقتصاد الزراعى 
 
 

 : بحث   03600
 راف واحد ـــبإش ـىاد الزراعـم االقتصـروع علـواحد أو أكثر من ف ىالقيام بإجراء بحوث ف

 أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
 

 حلقات نقاش علمية:  03601
الجارية في مختلف فروع علم االقتصاد الزراعي تحت القيام بمناقشات جماعية للبحوث 

 إشراف واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
 
 : طرق البحث في االقتصاد الزراعي 03602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

واالستقرائية الطرائق المختلفة في البحوث االقتصادية الزراعية ، الطريقة القياسية 
واالستنتاجية واإلحصائية والتجريبية والتاريخية ، طرائق البحث في الدراسات التسويقية 

 واإلنتاجية واألرضية والتمويلية الزراعية وغيرها.
 

 : تحليل العرض والطلب على المنتجات الزراعية 03607
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طبيقية لنظرية العرض ونظرية الطلب ومدى انطباقها على المنتجات دراسة نظرية وت
 الزراعية ودراسة التوازنات السوقية السواق المنتجات الزراعية .

 
 : اقتصاديات التسويق الزراعي  03617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

في  311ي مقرر اقتصاد زراعي يتناول هذا المقرر الموضوعات السابق اإلشارة إليها ف
مجال معين من مجاالت اإلنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني أو الداجنى أو الحشري الدود 

 قزى أو النحلي أو ....... ال  (.
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 : التقدم التكنولوجي وصناعة الزراعة 03622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــرر دراســ ــاول هــذا المق ــى صــناعة يتن ــره عل ــوجي وأث ــدم التكنول ــة عــن التق ــة وتطبيقي ة نظري
 الزراعة في جمهورية مصر العربية وفى بعض دول العالم .

 
 : اقتصاديات التنمية الزراعية  03623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــة االقتصــادية ودراســة بعــض النمــاذج ــة التنمي ــة لنظري ــة نقدي الرياضــية مــع  دراســة تطبيقي
 اهتمام خاص بالتنمية الزراعية المصرية .

 
 : السياسات والبرامج الزراعية  03626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســة تطبيقيــة للسياســة االقتصــادية الزراعيــة والبــرامج الزراعيــة المتعلقــة بتطــوير وتنميــة 
 الزراعة المصرية .

 
 والملكية الزراعية: الحيازة  03629
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسات نظرية وتطبيقية عن مختلف النظم الحيازية وعن الكفاءة االقتصادية للمشروعات 
اإلنتاجية تحت نظم حيازية مختلفة وعن النظم الحيازية المقترحة الستغالل الموارد 

 العربية .األرضية الجديدة في جمهورية مصر 
 

 : القوانين والتشريعات والضرائب الزراعية 03630
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

( الملكية الزراعية  )ويندرج تحتها قوانين اإلصالح 1دراسة أربعة موضوعات أساسية: )
على حق التملك  الزراعي(، التنظيم القانوني للملكية الزراعية ومافى حكمها، القيود الواردة

، الجهات المختصة بتفسير قوانين اإلصالح الزراعي ، العالقة بين مالك ومستأجر 
االراضى الزراعية ، الحماية القانونية لالراضى الزراعية )الحد من تجزئة االراضى 
الزراعية، خطر تجريف االراضى الزراعية ، حظر ترك األرض بغير زراعة أو تبويرها عمدًا، 

( االستغالل الزراعي وتنظيمة ، 2المباني والمنش ت على االراضى الزراعية، )وقف زحف 
( االئتمان الزراعي ويمتد أيضا لينظم الثروة الحيوانية والداجنة 4( التعاون الزراعي، )3)
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وكل مايتعلق بالثروة الزراعية من حيث تنظيم اإلنتاج الزراعي، المخصبات الزراعية 
 واألمراض الزراعية وكل ما يتعلق بالصرف والري . المناسبة ومقاومة اآلفات

 
 : االستثمارات الزراعية والمزرعية 03635
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــــــات نظريــــــــة وتطبيقيــــــــة عــــــــن االســــــــتثمارات الزراعيــــــــة والمزرعيــــــــة بمــــــــا فــــــــي 
ـــــــة وأســـــــواقها  ـــــــة والمزرعي ـــــــك مصـــــــادر ومعـــــــدالت تكـــــــوين رؤوس األمـــــــوال الزراعي ذل
ـــــــــوفير رؤوس األمـــــــــوال  ـــــــــي ت ومضـــــــــاعفة االســـــــــتثمار الزراعـــــــــي ودور الحكومـــــــــة ف
الزراعيــــــــــة واالســــــــــتثمارات الزراعيــــــــــة األجنبيــــــــــة ودورهــــــــــا فــــــــــي تنميــــــــــة الزراعــــــــــة 

 صرية الم
 

 : إحصاء زراعي )متقدم( 03638
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
دراســـــــة تفصـــــــيلية تطبيقيـــــــة لمختلـــــــف أســـــــاليب المعاينـــــــة المســـــــتخدمة فـــــــي عمـــــــل  

ــــــــف تركيــــــــب األرقــــــــام  ــــــــف الــــــــزروع ولمختل تقــــــــديرات اإلنتــــــــاج الزراعــــــــي مــــــــن مختل
ـــــــــف أســـــــــاليب تقـــــــــدير ا ـــــــــاج الزراعـــــــــي ولمختل ـــــــــور الزراعيـــــــــة القياســـــــــية لإلنت ألج

 والمزرعية .... ال .
 

 : تحليل اإلدارة المزرعية 03639
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

القــــــــروض األساســــــــية التــــــــي تحكــــــــم وظيفــــــــة اإلدارة ، ثانيــــــــًا: وظــــــــائف اإلدارة  أواًل :
المزرعيـــــة ، ثالثـــــًا : الســـــمات الشخصـــــية للمـــــدير المزرعـــــى وعالقتهـــــا بـــــالقرارات التـــــي 

ــــأثير الســــمات الشخصــــية للمــــدير علــــى  -2صــــفات المــــدير النــــاجح،  -1يتخــــذها )  ت
ــــة والع ــــاءة اإلداري ــــة (، رابعــــا : الكف ــــب  -1وامــــل المــــؤثرة عليهــــا  )القــــرارات اإلداري جوان

العوامــــــل المــــــؤثرة علــــــى كفــــــاءة  اإلدارة ( ، خامســــــًا: مقــــــاييس -2الكفــــــاءة اإلداريــــــة ،
المقـــــاييس الماليـــــة ،  -1الكفـــــاءة والرقابـــــة علـــــى اإلدارة فـــــي المشـــــروعات الزراعيـــــة ) 

مقــــاييس اإلنتاجيــــة( ، سادســــًا: التحليــــل االقتصــــادي لنقطــــة التعــــادل، ســــابعا: اســــتخدام 
 سلوب تقويم ومراجعة البرامج في مجال اإلدارة .أ
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 : التقارير والسجالت الزراعية  03640
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة تطبيقية للتقارير والسجالت المزرعية وسجالت بنك القرية والحسابات والقيود 
تي تتم  وفقًا لنظرية المحاسبة العامة المتعلقة بالدروس عملية تطبيقيةات االقتصادية وال

 وذلك الستخالص ميزان المراجعة وحساب األرباح والخسائر.
 

 : تحليل الدخل والتكاليف للمشروعات الزراعية   03643
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

روعات الجديدة دراسة تطبيقية لطرق تقدير الدخل والتكاليف بالمشروعات القائمة والمش
تمهيدًا الستخالص بعض المؤشرات االقتصادية المستخدمة في دراسة الجدوى المالية 

 واالقتصادية بالمشروعات االقتصادية الزراعية المصرية .
 

 : اقتصاد اإلنتاج )متقدم( 03644
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المستخدمة في تحليل العالقات اإلنتاجية والبرمجة دراسة الطرق الرياضية المتقدمة 
 الخطية في تخطيط اإلنتاج ودوال اإلنتاج .

 
 : التقويم االقتصادي للموارد الزراعية 03648
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الزراعية دراسات نظرية تطبيقية عن األسس التي يستند إليها التقويم االقتصادي للموارد 
 وأهداف هذا التقويم واستخداماته المختلفة .

 
 : تصميم واختيار العينات  03657
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نظرية العينات متضمنة أنواع العينات واألساليب المختلفة لسحب العينات والعوامل  
 المحددة لحجم  العينة ، التوزيعات العينية .
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 : إحصاء اقتصادي ) متقدم ( 03659
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نظريـــــــــة االحتمـــــــــاالت ، التوزيعـــــــــات االحتماليـــــــــة ، مبـــــــــادىء نظريـــــــــة العينــــــــــات ، 
  التقدير االحصائى ، اختبارات الفروض اإلحصائية .

 
 : االقتصاد القياسي ) متقدم (  03660
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

 616دراســـــــات تطبيقيـــــــة علـــــــى الموضـــــــوعات المشـــــــار إليهـــــــا فـــــــي مقـــــــرر اقتصـــــــاد 
 وعلى استخدام الحاسبات االلكترونية في تحليل االنحدار.

 
 : رياضة اقتصادية ) متقدم (  03661
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ضــــــــــل الجزئــــــــــي ودروس عمليــــــــــة دروس عمليــــــــــة تطبيقيــــــــــة متقدمــــــــــة فــــــــــي التفا
ـــــــادالت التفاضـــــــلية ،  ـــــــى والصـــــــغرى ، المع ـــــــات العظم ـــــــي النهاي ـــــــة ف ـــــــة متقدم تطبيقي
دروس عمليـــــــــة تطبيقيـــــــــة متقدمـــــــــة فـــــــــي التكامـــــــــل المحـــــــــدود وغيـــــــــر المحـــــــــدود ، 

 دروس عملية تطبيقية متقدمة في المحددات والمصفوفات.
 

 : التجارة الخارجية )عام(  03667
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

العوامـــــــــل األساســـــــــية فـــــــــي العالقـــــــــات االقتصـــــــــادية الدوليـــــــــة ، نظريـــــــــة التجـــــــــارة 
ـــــــــه ، ســـــــــوق  ـــــــــة توازن ـــــــــزان المـــــــــدفوعات وكيفي ـــــــــة، مي ـــــــــة والحديث ـــــــــة التقليدي الدولي
ـــــــة ، دور التجـــــــارة  ـــــــة ومشـــــــاكل العـــــــالم النقدي الصـــــــرف ، مشـــــــاكل السياســـــــة التجاري

مشــــــاكل التجــــــارة الدوليــــــة فــــــي الــــــدول  الدوليــــــة فــــــي تحقيــــــق التنميــــــة االقتصــــــادية ،
 النامية .

 
 : مقدمة في االقتصاد القياسي  03677
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــم االقتصـــــــــاد القياســـــــــي ، خطـــــــــوات البحـــــــــث االقتصـــــــــادي القياســـــــــي  ـــــــــة عل ماهي
التطبيقــــــــي ، نمــــــــوذج االرتــــــــداد )االنحــــــــدار( الخطــــــــى البســــــــيط ، نمــــــــوذج االرتــــــــداد 

نحــــــــــدار( الخطــــــــــى المتعــــــــــدد ، مشــــــــــكالت أساســــــــــية فــــــــــي نمــــــــــوذج االرتــــــــــداد )اال 
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)االنحـــــــــدار( الخطـــــــــى )مشـــــــــكلة إســـــــــقاط فـــــــــرص ثبـــــــــات تبـــــــــاين عنصـــــــــر الخطـــــــــأ 
ـــــــيم عنصـــــــر الخطـــــــأ العشـــــــوائي  ـــــــرص اســـــــتقالل ق العشـــــــوائي( ، مشـــــــكلة إســـــــقاط ف
ــــــي  ــــــاس والمشــــــاهدة ف ــــــاب أخطــــــاء القي ــــــرص غي عــــــن بعضــــــها ، مشــــــكلة إســــــقاط ف

ة إســــــــقاط اســــــــتقالل المتغيــــــــرات التفســــــــيرية عــــــــن المتغيــــــــرات التفســــــــيرية ، مشــــــــكل
 بعضها، المشكالت التي تنتج عن وجود متغيرات صورية في العالقة .

 
 : تحليل اقتصادي )متقدم(  03679
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يقــــــوم الطــــــالب فــــــي هــــــذا المقــــــرر ببحــــــوث ودراســــــات تفصــــــيلية فــــــي بعــــــض أو كــــــل 
 . 313المشار إليها في مقرر اقتصاد الموضوعات 

 
 : التحليل اإلقتصادى الجزئي 03680
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اســـــــتخدام النمـــــــاذج الرياضـــــــية فـــــــي عـــــــرض وتحليـــــــل نظريـــــــات الطلـــــــب بمـــــــا فيهـــــــا 
ــــــرض  ــــــة الع ــــــاليف ونظري ــــــة التك ــــــاج ونظري ــــــة اإلنت ــــــة ســــــلوك المســــــتهلك ونظري نظري

ــــــــــة األســــــــــواق ــــــــــر  ونظري ــــــــــي األســــــــــواق غي ، ســــــــــلوك المنشــــــــــ ت االقتصــــــــــادية ف
التنافســــــــية ، تنظــــــــيم ومراقبــــــــة االحتكــــــــار واالحتكــــــــار المتعــــــــدد ، أســــــــواق العمــــــــل ، 
ـــــــــة ، أســـــــــواق  ـــــــــات التجاري ـــــــــة ، االتحادي ـــــــــوارد البشـــــــــرية والسياســـــــــة االجتماعي الم

 الطاقة والموارد ، تحديد الحجم االمثل للقطاع العام.
 

 الكلى : التحليل اإلقتصادى  03681
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اســـــــــتخدام النمـــــــــاذج الرياضـــــــــية فـــــــــي عـــــــــرض وتحليـــــــــل الـــــــــداالت االســـــــــتهالكية 
القوميـــــــــة والـــــــــداالت االدخاريـــــــــة القوميـــــــــة واالســـــــــتثمار والكفايـــــــــة الحديـــــــــة لـــــــــرأس 
ــــــــة واألســــــــواق الســــــــلعية واألســــــــواق  ــــــــة والسياســــــــة النقدي ــــــــال والسياســــــــة المالي الم

ــــــــة  ــــــــة الكالســــــــيكية والتعــــــــديالت النقدي ــــــــدخل القــــــــومي التــــــــوازنى والنظري ــــــــد ال وتحدي
 التي أدخلتها النظرية الكينزية.
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 : التخطيط االقتصادي  03683
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ـــــــــة ،   ماهيـــــــــة التخطـــــــــيط ، تحديـــــــــد أهـــــــــداف الخطـــــــــط ، التخطـــــــــيط بأهـــــــــداف ثابت

ـــــــــط ،  ـــــــــواع الخط ـــــــــة ، أن ـــــــــوات إعـــــــــداد الخط ـــــــــى ، خط ـــــــــداف مثل التخطـــــــــيط بأه
، خصــــــــائص الخطــــــــة الجيــــــــدة ، التخطــــــــيطو  رية دروس عمليــــــــة تطبيقيــــــــةاســــــــتمرا

ـــــــــوازين  ـــــــــة ، أســـــــــاليب التخطـــــــــيط  بمـــــــــا فيهـــــــــا الم ـــــــــات التخطيطي تنظـــــــــيم الهيئ
المــــــــــدخالت والمخرجــــــــــات والبرمجــــــــــة الخطيــــــــــة ، تخطــــــــــيط التخطيطيــــــــــة وتحليــــــــــل 

األنشـــــــــطة بمـــــــــا فيهـــــــــا التخطـــــــــيط واالســـــــــتثمار )تقـــــــــويم المشـــــــــروعات( وتخطـــــــــيط 
االســــــــتهالك وتخطــــــــيط التجـــــــــارة الخارجيــــــــة وتخطــــــــيط األســـــــــعار وتخطــــــــيط القـــــــــوة 

 العاملة والتخطيط المالي ، مشاكل في التخطيط االقتصادي .
 

 : نظرية البرمجة الخطية  03685
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

دراســـــــــة األســـــــــس الرياضـــــــــية واالقتصـــــــــادية لمـــــــــوديالت البرمجـــــــــة الخطيـــــــــة لحـــــــــل 
 مشكالت معظمة الربح أو تدنية التكاليف اإلنتاجية .

 
 : تاري  الفكر االقتصادي   03691
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــاري  الفكــــــــــر  االقتصــــــــــادي منــــــــــذ أرســــــــــطو ، اســــــــــتعراض وتحليــــــــــل وأعمــــــــــال ت
ومشــــــــاهدة علمــــــــاء االقتصــــــــاد ومــــــــا أضــــــــافوه إلــــــــى الفكــــــــر االقتصــــــــادي وحتــــــــى 

 مفكري المدرسة الكالسيكية .
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 (04)الرمز الكودى:       قسـم اإلقتصاد املنزىل
 
 

 : بحــث  04600
الطالب تحت إشراف بحث في واحد أو أكثر من مجاالت علم االقتصاد المنزلي يقوم به 

 عضو أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس .
 

  حلقات نقاش علمية:  04601
 استعراض وتحليل بعض المشاكل المتعلقة بمجاالت علم االقتصاد المنزلي.

 
 : طرق البحث في االقتصاد المنزلي 04602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أسس إختيار وتحديد المشاكل، األهمية واالهداف البحثية، وضع الفروض، تحديد 
الشاملة، طرق إختيار العينة الممثلة، البحوث االجتماعية وطرق أخذ العينات للبحوث 
العلمية ، الشروط الواجب مراعاتها عند العمل بالمعمل ، االدوات واالجهزة المستخدمة ، 

ائية وغيرها ، تحليل النتائج ، استخدام الطرق االحصائية في دراسة طرق التحاليل الكيمي
 ، طرق كتابة كتابة البحث ومناقشة النتائج 

                                            
   : البيئة والمشكالت االسرية  04603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

لفة فيما يتعلق تخمنظور مجاالت االقتصاد المنزلي المالمشكالت البيئية واالسرية من 
بادارة شئون االسرة واالسكانوالمرافق المنزلية والغذاء والتغذية واالمومة والطفولة والمالبس 

 والمنسوجات واالرشاد االسري في تلك المجاالت . 
 

 : المرأة والتنمية  04604
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــة الشــــــــــاملة والمســــــــــتدامة  ــــــــــوم التنمي ــــــــــًا  –مفه ــــــــــرأة تعليم دراســــــــــة أحــــــــــوال الم
واقتصـــــــــــاديًا واجتماعيـــــــــــًا وصـــــــــــحيًا والمعوقـــــــــــات التـــــــــــي تحـــــــــــول دون مشـــــــــــاركتها 

 1بفاعلية في تنمية االسرة والمجتمع وسبل موجهتها
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 : المشروعات الصغيرة المنزلية 04605
 عتمدة( ساعات م3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، البطالةأنواع المشروعات الصغيرة ودورها في القضاء على  ،مفهوم المشروعات الصغيرة
ات إيجابيات وسلبي ،تدريب الكوادر البشرية ،الهياكل التسويقية ،أساسيات دراسة الجدوى

 تنمية أساليب االبتكار.، المشروعات المنزلية الصغيرة
                       

 إدارة مؤسسات األسرة والطفولة : 04606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تعريف مؤسسات األسرة والطفولة، تطبيق مبادئ وخطوات العملية االدارية داخل 
المؤسسات الهياكل التنظيمية واالدارية للمؤسسات المختلفة ، تطبيقات للعملية اإلدارية 

الحضانات ورياض األطفال ، قري األطفال ،  -الجامعية –في بعض المؤسسات ) المدن 
 دور المسنين(   

                                                     
 : إدارة الموارد األسرية  04607
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 –أنواع الموارد االسرية ، ادارة الموارد االسرية ) الوقت  –تعريف االسرة وانماطها ونظمها 
 1ت االسرية االعمال المنزلية ( اتخاذ القرارا –الجهد  –الدخل 

 
 : إدارة الفنــادق  04608
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الوظائف  –الهياكل التنظيمية للفنادق  –مفهوم الفنادق وانواعها  –تطور صناعة الفندقة 
 بينها. قسام المختلفة بالفندق والعالقةاإلدارية لأل

                                     
 : الموازنات النقدية المنزلية   04609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أنواع الدخل ومصادره، وضع الميزانية النقدية لألسرة، وسائل ضغط المصروفات، مستويات 
ير طرق الدفع ومدى تأث اإلنفاق على بنود المعيشة المختلفة والعوامل المرتبطة بها

 .يزانية األسرة الحديثة على م
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 : إدارة الشراء والتخزين     04610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مراحل عملية الشراء، دوافع الشراء الرشيدة والعاطفية، المواقف الشرائية، تكلفة الشراء، 
ألماكن عرض لطرق ووسائل تخزين المنتجات المختلفة مع تحديد المواصفات القياسية 

 التخزين المثلى بالمسكن والتي تناسب المنتجات المختلفة .
                                                            

    : األسرة واقتصاديات االنتاج واالستهالك  04611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الكفاءة اإلنتاجية لألسرة ، والمستهلك والعوامل دور األسرة في عملية اإلنتاج وزيادة 
المؤثرة علي السلوك االستهالكي وأساليب ترشيد االستهالك وحماية المستهلك أنواع ودورة 

 اتفاقية التجارة العالمية الحرة حياة المنتجات ومراقبة جودتها ومواصفاتها القياسية ،
 نفتاح علي االسواق العالمية اال  ( ودورها في تحسين جودة السلع ، ألياتلجاتا)

 
 تدريب المرأة والقيادات في االقتصاد المنزلي : 04612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهوم التدريب وطرقه ووسائله ، تنمية مهارات المرأة في مجاالت االقتصاد المنزلي، 
ونظريات القيادة، دارسة سمات استخدام الموارد البيئية لرفع مستوي المعيشة ، أسس 

الشخصية القيادية وطرق اكتشافها وتدريب القيادات للعمل اإلرشادي في مجاالت االقتصاد 
 المنزلي .

 
 القياس والتقويم في تعليم االقتصاد المنزلي  :04613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــارات والمقــاييس واألســس الع ــواع االختب ــات، الموضــوعية، أن امــة فــي بنائهــا، الصــدق، الثب
ســـهولة التطبيـــق والتفســـير الصـــحيح ، المعـــايير وتفســـير الـــدرجات ، التحليـــل اإلحصـــائي 

 لألسئلة ، معامالت السهولة والصعوبة .
                                         

 طرق ووسائل ونظريات االتصال  :04614
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

ـــة االتصـــال، دراســـة  ـــي عملي ـــؤثرة عل ـــل الم ـــة االتصـــال ، العناصـــر الرئيســـية والعوام ماهي
 . نظريات االتصال
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 نشر وتبني الجديد في االقتصاد المنزلي  لحل المشاكل المعاصرة لألسرة  : 04615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة التطورات الحديثة في مجاالت االقتصاد المنزلي وأساليب نشرها، وتبنيها بين أفراد 
 األسرة والمجتمع . 

عرض ومناقشة المشاكل التي تواجه األسرة وتؤثر عليها في ضوء التغيرات االجتماعية 
سات واالقتصادية والثقافية والتطورات التكنولوجية والعلمية ودراسة دور األسرة والمؤس

 التعليمية والترويحية في مواجهة تلك المشاكل
 

 إعداد وتقييم البرامج اإلرشادية في االقتصاد  المنزلي  : 04616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة الطرق المختلفة لتحديد المشاكل في ضوء القيم والتقاليد والعادات السائدة، خطة 
تي تعترض تنفيذ البرنامج ، طرق التقويم المختلفة واكتساب مهارة في العمل والمشاكل ال

 تخطيط برنامج في أحد مجاالت االقتصاد المنزلي .
وسائل اإلعالم المختلفة وأركان العملية اإلعالمية، مكونات وعناصر البرنامج اإلعالمي 

 المتكامل وكيفية إعداده وطرق تقييمه.
 

  ىالغذائو اإلرشاد الصحي  : 04617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهوم اإلرشاد الصحي ، طرق وأساليب اإلرشاد الصحي وتوصيله للمجتمع علي مستوي 
 .الفرد واألسرة ، الهيئات واألجهزة والمؤسسات المسئولة عن اإلرشاد الصحي

والمحافظة عليها، برامج اإلرشاد مفهوم اإلرشاد الغذائي ودوره في تحسين صحة الفرد 
التغذوي من حيث أنواعها وتخطيط وتنفيذ وتقييم مثل هذه البرنامج ، طرق وأساليب 
اإلرشاد التغذوي في التعليم الرسمي وغير الرسمي في المجتمع ومدي إمكانية دمجها في 

 . لمسئولة عن نشر الثقافة الغذائيةالمناهج المدرسية ، المؤسسات ا
 

 اقتصاديات اإلسكان:   04618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ـــاج الســـكانىالخصـــائص االقتصـــادية لإلســـكان ـــل اإلنت ـــل اإلســـكان ) طـــرق  ، عوام ، تموي
ومصادر التمويل( دخل األسرة ومخصصات اإلسكان، مشكلة اإلسكان الحضري والريفي فـي 

 مصر، اقتصاديات اإلسكان منخفض التكاليف .
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 تصميم وتأثيث المؤسسات والمباني العامة : 04619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

أســــــس تصــــــميم وتأثيــــــث الفراغــــــات الداخليــــــة لمبــــــاني المؤسســــــات ) المستشــــــفيات ، 
اتــــــــب اإلداريــــــــة ، الفنــــــــادق، المــــــــدن الجامعيــــــــة ، دور الحضــــــــانة ، المــــــــدارس ، المك

    .المصانع وغيرها(
 

 اإلسكان والبيئة: 04620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ـــــــة الم ـــــــاطق الســـــــكنية ، المفـــــــاهيم البيئي رتبطـــــــة ، مفهـــــــوم اإلســـــــكان ، تخطـــــــيط المن
 خطار ملوثات البيئة السكنية. ، أ عالقة اإلسكان بالبيئة

 
 األلوان واإلضاءة: 04621
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

مفـــــــــاهيم اللـــــــــون والضـــــــــوء، عالقـــــــــة الضـــــــــوء بـــــــــاللون ، االســـــــــتخدامات المنزليـــــــــة 
 للضوء واللون، استخدامات الضوء واللون في الحياة اليومية .

 
 الخامات والديكور المنزلي  : 04622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

اآلالت المســــــــــــــاعدة ، دور تصــــــــــــــنيف الخامــــــــــــــات الديكوريــــــــــــــة واســــــــــــــتخداماتها ، 
ــــــــــة ــــــــــوث البيئ ــــــــــي تل ــــــــــة ف ــــــــــة  الخام ــــــــــات بالصــــــــــحة العام ــــــــــة الخام ، دور ، عالق

 التكنولوجيا فى تطوير الخامات.
 

 عناصر وطرق العناية بالوحدة السكنية : 04623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

بــــــالفراال الســــــكني ، تعريــــــف الفــــــراال العــــــام والســــــكني ، أســــــاليب توزيــــــع واالنتفــــــاع 
ـــــــة لعناصـــــــر الوحـــــــد ـــــــة ) العناصـــــــر( ، الوظـــــــائف المختلف ـــــــواع الفراغـــــــات الداخلي ة أن

 ، طرق معالجة الفراغات ديكوريا.السكنية، طرق العناية المختلفة
                                                        
 

 تدعيم وتقييم األغذية  : 04624
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 ( ساعات معتمدة3عملي = ) ( ساعة2( ساعة نظري + )2)
ــــة الخصــــائص  ــــر التقليدي ــــة وغي ــــدعيم التقليدي ــــه ، مصــــادر الت ــــدعيم ، أسســــه وأهميت الت
ــــأثير الحــــرارة والمضــــافات  ــــات، ت ــــدهون والبروتين ــــدرات وال ــــة للكربوهي ــــة والفيزيقي الكيميائي
ــــــة  ــــــيم األغذي ــــــة ، تقي ــــــي اعــــــداد المنتجــــــات الغذائي ــــــة عليهــــــا، اســــــتخداماتها ف الغذائي

 تغذويا، تقبليا، اقتصاديا، صحيًا .المدعمة 
 

 أسس الطهي وحركية التفاعالت في األغذية : 04625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أساســـــيات وطـــــرق الطهي،تـــــأثير الطهـــــي علـــــي القيمـــــة الغذائيـــــة والتقبليـــــة والصـــــحية، 
ـــة واألنزيميـــة وشـــروطها، ـــف بحركيـــات التفـــاعالت الكيميائي ـــا ع التعري لـــي األغذيـــة تأثيره

ـــــاء األعـــــداد والطهـــــي ـــــة  أثن ـــــا األغذي ـــــرض له ـــــى تتع ـــــة الت ـــــامالت الحراري ـــــيم المع ، تقي
 بالطرق الحسابية المعتمدة على حركية التفاعالت المختلفة.

 
 أغذية واقية وتوابل وأعشاب  : 04626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

والتوابـــــــل واألعشـــــــاب، مصـــــــادرها، خصائصـــــــها، وظائفهـــــــا تعريـــــــف األغذيـــــــة الواقيـــــــة 
 كمضافات وقيمتها الغذائية والصحية واالقتصادية والتقبلية .

 
 ميتبابوليزم العناصر الغذائية ووسائل تكيف الجسم : 04627
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــات  ــــــة والفيتامين ــــــدة للطاق ــــــة المول دراســــــة احتياجــــــات الجســــــم مــــــن العناصــــــر الغذائي
ــــــدات،  ــــــة، االيكوزانوي ــــــاف، األحمــــــاض الدهني ــــــابوليزم ونواتجــــــه، األلي والمعــــــادن ، الميت
األحمـــــاض األمينيـــــة نمطهـــــا وتوازنهـــــا، مشـــــابهات الفيتامينـــــات ، مضـــــادات التأكســـــد ، 

 ، يةمفهوم التكيف لحاالت سوء التغذ
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 العادات والمشاكل الغذائية :   04628
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقييمهـــــــــا، ســـــــــبل تعـــــــــديل و العـــــــــادات والتقاليـــــــــد والمعتقـــــــــدات الغذائيـــــــــة تعريـــــــــف 
الخــــــــاطئ منهــــــــا، المشــــــــاكل واألمــــــــراض التغذويــــــــة فــــــــي مصــــــــر والعــــــــالم العربــــــــي، 

 التغذوية.برامج التدخل الغذائي لمكافحة األمراض 
  

 تغذية فئات خاصة وعالجية : 04629
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مفهوم التغذية الخاصة والعالجية، التغيرات الفسيولوجية واالحتياجات الغذائية خالل مراحـل 
ـــاتيين، ـــوال( الشـــيخوخة، تغذيـــة الجماعـــات، النب ـــة، المراهقـــة والبل  العمـــر والتطـــور )الطفول
الرياضيين، ذوي الحاجات الخاصة، أسس التغذية في المؤسسـات والمستشـفيات، التعريـف 

 .ذائية للحاالت المرضية والجراحيةباألمراض المختلفة، النظم الغ
 

 نمو وتطور الطفل   :04630
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

د والعوامـل المـؤثرة عليـه، النمـو الجسـمي النمو الجسمي لألطفال فـي مرحلـة مـا قبـل المـيال
الجســمى  لألطفــال فيمــا بعــد الــوالدة وحتــى المراهقــة، والعوامــل المــؤثرة عليــه، تقيــيم النمــو

، انخفــاض الــوزن عنــد المــيالد، الفشــل فــي النمــو ، التطــور العقلــي واالجتمــاعي والحركــى
   .تى المراهقةلألطفال من الميالد وح

 
 الصحة اإلنجابية :04631
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أهم التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ علي المرأة خالل مراحل الحياة بـدءا مـن البلـوال وحتـى 
سن اليأس، االحتياجات والرعاية والمشكالت المصاحبة لكل مرحلة، العقـم وأسـبابه والجديـد 

الســكانية ومفهــوم تنظــيم األســرة، وســائل فــي عالجــه، بعــض األمــراض النســائية، المشــكلة 
تنظيم األسرة اآلثار المترتبة علي تنظيم األسرة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وصحيا، الـزواج 

 .لفحص الطبي للمقبلين علي الزواجالمبكر زواج األقارب ، ا
 

 مشكالت الطفولة والمراهقة  : 04632
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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واألســــرية ذات الصــــلة بمشــــكالت الطفــــل الســــلوكية ، بعــــض  والبيئيــــةالعوامــــل الوراثيــــة 
واضــــــطراب العــــــادات خــــــالل  بــــــاالمنالمشــــــكالت الســــــلوكية المرتبطــــــة بعــــــدم الشــــــعور 

ــــــة  ــــــة والصــــــحية والتغذوي ــــــة . دارســــــة بعــــــض المشــــــكالت االجتماعي ــــــة والمراهق الطفول
 مظاهرها، أسبابها وعالجها .و 

                                                                
 رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  : 04633
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــل  ـــــوع، مشـــــكالت أســـــرة الطف مفهـــــوم اإلعاقـــــة تصـــــنيقاتها، خصـــــائص وأســـــباب كـــــل ن
لمعــــوق، المؤسســــات االجتماعيــــة لرعايــــة ذوي المعــــوق ، إرشــــاد وتوجيــــه أســــرة الطفــــل ا

االحتياجــــات الخاصــــة ودورهــــا فــــي دمــــج المعــــاق اجتماعيــــا ، معوقــــات عمليــــة الــــتعلم ، 
الطــــرق المالئمــــة للتــــدريس وتــــدريب المعــــوقين، إعــــداد العــــاملين فــــي مجــــال اإلعاقــــة، 

 األطفال الموهوبين ومشكالتهم ورعايتهم من خالل األسرة والمجتمع.
     

 الرعاية األسرية : 04634
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الفئـــــــات المختلفـــــــة التـــــــي  –العالقـــــــات داخـــــــل األســـــــرة  -مفهـــــــوم الرعايـــــــة األســـــــرية
حمايــــــــة و الرعايــــــــة األســــــــرية، خصائصــــــــها ودور األســــــــرة فــــــــي رعايــــــــة  تتضــــــــمنها
 تلك الفئات .

 
 تثقيف الطفل وتنمية إبداعه  : 04635
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

ــــــــــف الطفــــــــــل، أهــــــــــداف وعناصــــــــــر ومصــــــــــادر  ــــــــــداع وتثقي مفهــــــــــوم الثقافــــــــــة واإلب
ــــــــداع  ــــــــات اإلب ــــــــة المختلفــــــــة، مكون ــــــــي مراحــــــــل الطفول ــــــــف الطفــــــــل ف ووســــــــائل تثقي
األساســـــــية وخصائصـــــــه، نمـــــــو اإلبـــــــداع لـــــــدي الطفـــــــل والعوامـــــــل المـــــــؤثرة عليـــــــه، 

 طفولة .أساليب قياسه في مختلف مراحل ال
 
 
 

 اقتصاديات وتسويق المنتجات النسجية والملبسية والمفروشات:   04636
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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ــــؤثرة علــــي تطــــور وادارة الصــــناعات الغزليــــة والنســــجية والملبســــية  دراســــة العوامــــل الم
ودارســــة المشــــكالت التــــي تواجــــه تلــــك الصــــناعة ومحاولــــة الوصــــول إلــــى الحلــــول عــــن 
طريـــــق التخطـــــيط الجيـــــد وباســـــتخدام أحـــــداث الطـــــرق التكنولوجيـــــة لوصـــــول المنتجـــــات 

دة والحديثـــة لجـــذب المســـتهلك إلـــى األســـواق العالميـــة عـــن طريـــق أســـاليب العـــرض الجيـــ
ـــــدة للمنتجـــــات المصـــــرية النســـــجية والملبســـــية  ـــــتح أســـــواق جدي ـــــالمي وف ـــــي والع المحل

 والمفروشات. 
 

 تثقيف صحي ونفسي للمنتجات النسجية والملبسية  : 04637
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــز  ـــات األقمشـــة مـــن شـــعيرات مـــواد التشـــطيب والتجهي ـــوتأثيرهـــا دراســـة مكون صـــحة  ىعل
بـــــين البيئـــــة والمالبـــــس  ةالنفســـــية المتبادلـــــ المـــــؤثراتوســـــالمة الفـــــرد وكـــــذلك دراســـــة 

 النفسى الملبس . ىسية للوصول إلى التوافق االجتماعوالصحة النف
 

 تاري  وتطور األقمشة والمالبس: 04638
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2)( ساعة نظري + 2)

دراســــــــة تطــــــــور صــــــــناعة األقمشــــــــة والمالبــــــــس ومكمــــــــالت الــــــــزي عبــــــــر العصــــــــور 
ـــــــــة والجماليـــــــــة واالقتصـــــــــادية  المختلفـــــــــة وعالقـــــــــة هـــــــــذا التطـــــــــور بالحيـــــــــاة الثقافي

ــــــــة دراســــــــة  ــــــــسوالسياســــــــية وأهمي ــــــــاريخى لألقمشــــــــة والمالب كمصــــــــدر  التطــــــــور الت
 .من مصادر معلومات مصمم األزياء

 
 تصميم أزياء للفئات الخاصة  :04639
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ـــــال  ـــــات الخاصـــــة ) أطف ـــــن والتصـــــميم للفئ ـــــوقين  –دراســـــة أســـــس الف  –مســـــنين  -مع
ـــس  -حوامـــل ـــي تصـــميمات المالب وظـــائف خاصـــة ( ودارســـة الشـــروط الواجـــب توافرهـــا ف

ــــــذ  ــــــن العطــــــاء الراحــــــة النفســــــية والفســــــيولوجية ، وتنفي ــــــل م ــــــض التصــــــميمات بك بع
 الباترون المسطح والتشكيل علي المانيكان .

 
 

 تصميم أزياء متقدم  :04640
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)
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ـــداع وابتكـــار مصـــمم  اليبدارســـة أســـ ـــي إب ـــاء والعوامـــل المـــؤثرة عل أشـــهر مصـــممي األزي
، شــــروط نجــــاح عــــروض األزيــــاء  ودراســــةاألزيــــاء للوصــــول باألزيــــاء إلــــى العالميــــة 

ــــيم  ــــق واالكسســــورات وتق ــــات المســــاعدة وادوات الغل ــــالت الملبســــية والخام دراســــة المكم
 اداء المكمالت الملبسية .

دراســـــة الطـــــرق المختلفـــــة لتصـــــميم األزيـــــاء بصـــــفة عامـــــة والتشـــــكيل علـــــي المانيكـــــان 
 . فى تصميم االزياءالكمبيوتر  واستخدام

 
 والخيوط واألقمشة . اختبارات األلياف :  04641
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

دراســـــة االختبـــــارات الفيزيقيـــــة والكيميائيـــــة والميكانيكيـــــة لكـــــل مـــــن الشـــــعيرات والخيـــــوط 
واألقمشــــة الخــــام والمجهــــزة . ودارســــة طــــرق التجهيــــز المختلفــــة ســــواء الميكانيكيــــة أو 

 .ميائية وتأثيرها علي جودة المنتجالكي
   

 دراسات خاصة في االقتصاد المنزلي : 04642
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

دراســــة متقدمــــة عــــن الجديــــد فــــي أحــــد مجــــاالت االقتصــــاد المنزلــــي يدرســــها الطــــالب 
    .خالل الفصل الدراسي

  
 القرارات االسرية  :04643
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــه مــــع أعضــــاء االســــرة متخــــذ القــــرار ،طبيعــــة اتخــــاذ القــــرارات طــــرق واســــاليب  ،وتفاعل
قـــــرارات فـــــي ادارة االزمـــــات دور ال، تصـــــنيف القـــــرارات الســـــرية ،الســـــرياتخـــــاذ القـــــرار ا

 .االسرية
   

 تكنولوجيا التعليم االرشادي االسري  : 04644
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ي والتربيــــة االســــرية، مفهــــوم وطــــرقمفهــــوم واهــــداف واســــاليب وبــــرامج االرشــــاد االســــر 
  .تكنولوجيا التعليم واستخدامها في نشر الوعي االسري والمجتمعي

 اسكان ذوي االحتياجات الخاصة  :04645
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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الخاصة مثل كبار السن والمعوقين بمختلف  االحتياجاتدراسة لالحتياجات السكنية لذوي 
وعقليا من حيث المعايير التصميمية والتأثيثية للمباني  –سمعيا  –بصريا  –فئاتهم حركيا 

العامة والسكنية ، التعرف علي المعايير القياسية الدولية الخاصة باالحتياجات السكنية 
 لذوي االحتياجات الخاصة . 

 
 جية متقدمة تغذية عال :04646
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التي  التغيرات االيضية في العناصر الغذائية المتعلقة بالتعديالت الكيموحيوية والفسيولوجية
اعداد الوجبة العالجية االمراض الحادة والزمنة واضطرابات ، تحدث في الحاالت المرضية

، لكلي والكبد والصفراء والمناعةواالوعية الدموية وامراض االجهاز الهضمي وامراض القلب 
 الدعم التغذوي ) التغذية المعةية والوريدية ( ، الحساسية الغذائية

 
 رعاية المسنين  :04647
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عالية واالنفالخصائص الجسمية والعقلية واالجتماعية  –مفهوم الشيخوخة والمسنين 
االسباب البيولوجية والنفسية والبيئية لمشكالت الشيخوخة احتياجات المسنين ، للمسنين

  .وسبل رعايتهم من خالل االسرة والمجتمع
 

 االنتاج النسجي والملبسي المتوافق بيئيًا  :04648
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وتطبيقاتهــا فــي مجــال صــناعة المنســوجات والمالبــس وتحديــد دراســة التكنولوجيــا الحيويــة 
ــا فــي الصــناعات النســيجية والملبســية وســبل تحقيــق  ــاج االنظــف  بيئي البعــد البيئــي واالنت
االنتــاج االنظــف بيئيــا وتخطــيط وادارة حمايــة الصــناعات النســيجية مــن المخــاطر والســالمة 

  .الصحية والمهنية
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 (05)الرمز الكودى:   احليوية والنظم قسـم اهلندسة الزراعية
 

 : بحث05600
يســـــــجل الطالـــــــب فـــــــي أحـــــــد الموضـــــــوعات البحثيـــــــة المتعلقـــــــة بالهندســـــــة الزراعيـــــــة 

 وتحت أشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 

 حلقات نقاش علمية: 05601
ـــــة  ـــــل فصـــــل دراســـــي وتحـــــت إشـــــراف أعضـــــاء هيئ ـــــب لوحـــــدة واحـــــدة لك يســـــجل الطال

 التدريس بالقسم.
 

 التمثيل الرياضى فى مجال الهندسة الزراعية: 05602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــل ال ـــــــــدىالتحلي ـــــــــادالت الهندســـــــــية، بع ـــــــــواع المع ـــــــــر ، أن إيجـــــــــاد المجموعـــــــــات غي
اختيــــــــار المتغيــــــــرات واختيــــــــار  ،مثيــــــــل بطريقــــــــة المتغيــــــــرات لباكنجهــــــــامالبعديــــــــة بالت

االت يــــــــــر البعديــــــــــة فــــــــــى المجــــــــــالمجموعــــــــــات غ -المجموعــــــــــات غيــــــــــر البعديــــــــــة
ـــــــة ـــــــ ،المختلفـــــــة للهندســـــــية الزراعي ـــــــات التجريبي ـــــــل االرتبـــــــاط للبيان ة لمجموعـــــــة تحلي
ــــــــدة مجموعــــــــات ــــــــل الرياضــــــــى والنمذجــــــــة ،واحــــــــدة أو لع ــــــــة النمذجــــــــة  ،التمثي نظري

ــــــ ــــــاذجومق ــــــة ،اييس النم ــــــاذج المتطابق ــــــاذج ،النم ــــــواع النم ــــــواع  ،أن ــــــض أن دراســــــة بع
 1النماذج

 
 : بحوث العمليات الزراعية   05603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

برمجــــــــة خطيــــــــة، ثنائيــــــــة مشــــــــكلة البرمجــــــــة الخطيــــــــة، أســــــــلوب النقــــــــل ، جدولــــــــة 
 المشروع بأسلوب برت ، تطبيقات فى الزراعة .

 
 (متقدم)الزراعية  : تصنيع ومبانى وتهيئة البيئة 05605
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

نــــــــــات التــــــــــأثيرات البيئيــــــــــة الحراريــــــــــة علــــــــــى الحيوا، التهويــــــــــة وتكييــــــــــف الهــــــــــواء
حســــــــاب معــــــــدالت التهويــــــــة لكــــــــل مــــــــن مبــــــــانى  ،المزرعيــــــــة والــــــــدواجن والنباتــــــــات
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ــــــــاج الحيــــــــوانى والصــــــــوب الزراعيــــــــة  -الــــــــنظم الهندســــــــية لحفــــــــظ األغذيــــــــة ، اإلنت
الــــــنظم الهندســــــية للتخــــــزين البــــــارد  -الــــــنظم الهندســــــية لتشــــــكيل وتــــــداول األغذيــــــة

 للحاصالت الزراعية.
 

 : أجهزة قياس وتحكم متقدم  05607
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــر ، اســــتخدام  ــــر التكبي ــــدرة ، دوائ ــــة ووســــائل الحــــس ، إمــــدادات الق القياســــات الكهربائي
ــــة ،  ــــتحكم ، اإلشــــارات الكهربي ــــاس وال ــــي القي ــــرات ف ــــة ، المكب قياســــات الخــــواص الحراري

قياســــات الحركــــة واالهتــــزازات ، أسياســــيات الــــتحكم اآللــــي ، صــــمامات الــــتحكم ، أنظمــــة 
 تحكم التغذية المرتدة ، أنظمة تسجيل البيانات .

 
 : الطاقة من الكتل الحيوية الزراعية 05611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المتجــــــددة وغيـــــــر المتجــــــددة فـــــــي الزراعــــــة ، حســـــــابات  مصــــــادر متطلبــــــات الطاقـــــــة
الطاقــــــــة لإلنتــــــــاج الزراعــــــــي ، تعظــــــــيم اســــــــتخدام الطاقــــــــة فــــــــي الزراعــــــــة ، طاقــــــــة 

 الشمس والرياح ، الطاقة من الكتلة الحية .
 

 : التطبيقات الزراعية للخاليا الكهروضوئية 05612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طــــــــرق تحويــــــــل الطاقــــــــة الشمســــــــية إلــــــــى كهربــــــــاء:  -قــــــــة الشمســــــــيةمقدمــــــــة للطا
ــــــــــــــا الكهروضــــــــــــــوئية  ــــــــــــــة والخالي ــــــــــــــنظم الحراري ــــــــــــــا الكهروضــــــــــــــوئية:  –ال الخالي

ــــــــــا ــــــــــا الكهروضــــــــــوئية -خصائصــــــــــها وأساســــــــــيات تركيبه ــــــــــواع الخالي ــــــــــنظم  -أن ال
ــــــــنظم المتصــــــــلة بشــــــــبكة  ــــــــنظم المســــــــتقلة وال ــــــــاء: ال ــــــــد الكهرب الكهروضــــــــوئية لتولي

ـــــــاء ـــــــة ا -الكهرب ـــــــة للخاليـــــــا  -لكهربيـــــــةتخـــــــزين الطاق ـــــــب االقتصـــــــادية والبيئي الجوان
 الكهروضوئية.

 
 : النماذج الحرارية للطاقة الشمسية 05613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

النمــــاذج الرياضــــية لتقــــدير االشــــعاع  -أساســــيات اإلشــــعاع -مقدمــــة للطاقــــة الشمســــية
ـــــف الشمســـــى ـــــر مباشـــــر نظـــــم التجفي ـــــة  -المباشـــــر والغي ـــــاه بالطاق نظـــــم تســـــخين المي
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 -نظــــم الطــــب  ونظــــم التحليــــة بالطاقــــة الشمســــية -نظــــم التبريــــد الشمســــى -الشمســــية
 اقتصاديات استخدام الطاقة الشمسية وأثرها البيئى .

 
 : الخواص الطبيعية للمواد الزراعية ) متقدم ( 05615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

هوائيـــــــــة ديناميكيـــــــــة ، خـــــــــواص ميكانيكيـــــــــة ، خـــــــــواص هيدروديناميكيـــــــــة، خـــــــــواص 
 خواص حرارية 

 
 : االت زراعية ) متقدم ( 05621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تصــــــميم وتشــــــغيل اليـــــــات )إعــــــداد مرقــــــد البـــــــذرة، الزراعــــــة ، العزيــــــق ، التســـــــميد ، 
الـــــــــرش ، الحصـــــــــاد ، الـــــــــدراس ، التنظيـــــــــف(، تصـــــــــميم وتشـــــــــغيل الـــــــــة الحصـــــــــاد 

 المجمعة )الكومباين(. 
 

 :  تحليل النظم الزراعية05623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

انتقـــــال العـــــزوم )ســـــريان الموائـــــع اللزجـــــة أو  -ليـــــةمقدمـــــة فـــــى انتقـــــال الظـــــواهر الحق
انتقــــال الطاقــــة )انتقــــال الحــــرارة بالنقــــل والحمــــل والتوصــــيل( انتقــــال  –متغيــــرة اللزوجــــة( 

 حل مسائل النقل باستخدام تقنيات المعادلة العامة واالتزان. -الكتلة
 

 (متقدم)واآلالت الزراعية ومعدات الرى  :  القوى05624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2)( ساعة نظري + 2)

ـــار المعـــدات الزراعيـــة ـــة ومعـــدات اختبارهـــا -اختي ـــة للترب ـــار  -دراســـة ميكانيكي ـــيم اختب تقي
االت التســـــــميد  -االت العزيـــــــق -االت الحـــــــرث األوليـــــــة والثانويـــــــة -اآلالت الزراعيـــــــة

ـــــــدى ـــــــاوى والبل ـــــــر -االت الخـــــــف -الكيم ـــــــرش والتعفي االت  -االت الحصـــــــاد -االت ال
ــــوادر التحميــــل -ينالكومبــــا -االت التنظيــــف والتــــدريج -الــــدراس  -مقطــــورات النقــــل ول

 -نظريــــــة الجــــــر -القــــــوى المــــــؤثرة علــــــى االتــــــزان -االت مصــــــانع اإلنتــــــاج الحيــــــوانى
الصــــــفات الميكانيكيــــــة  -طــــــرق اختبــــــار أداء الجــــــرارات الزراعيــــــة -تكــــــاليف التشــــــغيل

عالقــــــة التربــــــة وصــــــفاتها  -أجهــــــزة الجــــــر والنقــــــل -نظريــــــة الجــــــر والنقــــــل -للتربــــــة
االختبــــارات  -القــــدرة الالزمــــة للعمليــــات الزراعيــــة المختلفــــة -ل النقــــلالميكانيكيــــة بوســــائ
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 -متطلبـــــات نظـــــم الـــــرى بـــــالرش والتنقـــــيط -القياســـــية والعالميـــــة لتقـــــويم أداء الجـــــرارات
الكفـــــاءة وانتظاميـــــة  -خـــــواص ومقـــــاس النقاطــــات والرشاشـــــات -اختيارالنظــــام وصـــــفاته

 إدارة وتشغيل النظام. -توزيع المياه
 

عداد مرقد البذرة:  نظر 05626    ية وتصميم االت وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الخصـــــــــائص الطبيعيـــــــــة للتربـــــــــة ، نظريـــــــــة القطـــــــــع ، مخطـــــــــط القـــــــــوى ، أنـــــــــواع 
ـــــــدورانى( أنـــــــواع  ـــــــى القرصـــــــي، ال ـــــــث وتصـــــــميم وتشـــــــغيل )الحفـــــــار، المطرح المحاري

 االت الحرث الثانوي .
 

 : قوى زراعية )متقدم( 05627 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طــــــــــرق تقيــــــــــيم أداء اآلالت الزراعيــــــــــة ، العوامــــــــــل المــــــــــؤثرة  فــــــــــي إنتاجيــــــــــة وأداء 
ـــــــة  ـــــــل للمعـــــــدة الزراعي ـــــــار العـــــــرض األمث ـــــــل التكـــــــاليف واختب ـــــــة ، تحلي اآلالت الزراعي
ـــــــواع المعـــــــدات الزراعيـــــــة بالنســـــــبة لحجـــــــم المزرعـــــــة ،  ، طريقـــــــة تحديـــــــد حجـــــــم وأن

 وتشغيل الجرارات مع اآلالت الزراعية  إدارة
 

 : نظرية وتصميم االت حصاد المحاصيل البستانية  05628
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، معـــــــــدات الـــــــــرش، معـــــــــدات تمهيـــــــــد مرقـــــــــد البـــــــــذرة، معـــــــــدات الزراعـــــــــة الدقيقـــــــــة
، معــــــــــدات نثــــــــــر مبيــــــــــدات معــــــــــدات مكافحــــــــــة اآلفــــــــــات والحشــــــــــائش ،تالشــــــــــتاال

الحشـــــــــائش والحشـــــــــرات ، المعـــــــــدات األرضـــــــــية، الـــــــــرش بالطـــــــــائرات االت العزيـــــــــق 
 ، معدات الفرز والنقل .تسميد، االت حصاد الخضر والفاكهةوال

 
 : نظرية الجر للمعدات الزراعية05629  

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ــــــــا ــــــــيم أد ميكانيك ــــــــل، تقي ــــــــل، وســــــــائل الجــــــــر والنق ، تصــــــــميم اء الجــــــــرالجــــــــر والنق

، تصـــــــميم الجـــــــرار كوحـــــــدة للجـــــــر، تـــــــأثير التـــــــداخل بـــــــين والنقـــــــل روســـــــائل الجـــــــ
 التربة والجرار على مقدرة الجر والنقل،التنبؤ بأداء الجر.
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 :  تصميم االت زراعية ) متقدم  ( 05633
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التـــــــــــروس ، وســـــــــــائل التشـــــــــــغيل وســـــــــــائل التشـــــــــــغيل الميكانيكيـــــــــــة ،مجموعـــــــــــات 
 الترسية ، نظرية التزييت .

 
 : إدارة اآلالت الزراعية05637
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، طـــــــــرق قياســـــــــها، أنواعهـــــــــا ،ســـــــــعة اآللـــــــــة ،مهـــــــــام علـــــــــم إدارة اآلالت الزراعيـــــــــة
ــــــاءة الحقليــــــة ــــــتال ، الكف ــــــى فاقــــــد الوق ــــــل التــــــى تــــــؤثر ف المناســــــب االختيــــــار ، عوام
ـــــــةلحجـــــــم وســـــــعة ا ـــــــات ال، آلل ـــــــدرة الالزمـــــــة للعملي ـــــــات الق ـــــــة والعوامـــــــل متطلب مزرعي

تقــــــدير ، حتقــــــدير تكــــــاليف اإلصــــــال، تقــــــدير التكــــــاليف الثابتــــــة ،التــــــى تــــــؤثر فيهــــــا
ـــــــــآلالت الزراعيـــــــــةال ،تكـــــــــاليف الوقـــــــــود والزيـــــــــت ـــــــــة ل ـــــــــة إدارة ، تكـــــــــاليف الكلي كيفي

اجــــــــــات المســــــــــتقبلية فــــــــــى االحتي ،لزراعيــــــــــة واتخــــــــــاذ القــــــــــرارات المهمــــــــــةاآلالت ا
 السعة.

 
 صيانة وتنسيق المواقع والحدائق : االت  05640  

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
 ،نظريــــــــة عمــــــــل االت قــــــــص النجيــــــــل ،مقدمــــــــة فــــــــى تنســــــــيق الموقــــــــع والحــــــــدائق

االت فـــــــرد وجمـــــــع  ،ألمثـــــــل لهـــــــاكيفيـــــــة تشـــــــغيل االت قـــــــص النجيـــــــل واالســـــــتخدام ا
االت رش  ،االت تلقـــــــــــيم األشـــــــــــجار واألســـــــــــوار، لاالت تخـــــــــــريم النجيـــــــــــ ،النجيـــــــــــل

 كيفية صيانة االت قص النجيل وتنسيق الحدائق. ،المبيدات والمغذيات
 

 : هندسة التصنيع الغذائي ) متقدم(05641  
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نظريــــــــــة الفصــــــــــل  الــــــــــدروس عمليــــــــــة تطبيقــــــــــات األوليــــــــــة للتصــــــــــنيع الغــــــــــذائي ،
الميكـــــــانيكي ، نظريـــــــات الخلـــــــط والتقليـــــــب ،نظريـــــــات الطـــــــرد المركـــــــزي والترشـــــــيح، 

 نظريات العصر واالستخالص .
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 : هندسة حفظ األغذية متقدم 05643  
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــة  ـــــــديناميكا الحراري ـــــــة، ال ـــــــة لألغذي ـــــــامالت الحراري ـــــــيم الرياضـــــــي للمع ـــــــر التقي للتبخي
، تصـــــــــميم نظــــــــــم التبخيـــــــــر ، نظريــــــــــة التجفيــــــــــف ، نظريـــــــــة االنتشــــــــــار ، حالــــــــــة 
ــــــــف ، تصــــــــميم  ــــــــة المحفوظــــــــة ، تصــــــــميم أنظمــــــــة التجفي ــــــــزان ، أتــــــــزان األغذي االت
ـــــــــة  ـــــــــد ، تصـــــــــميم أنظم ـــــــــة للتجمي ـــــــــديناميكا الحراري ـــــــــة ، ال ـــــــــد األغذي ـــــــــة تبري أنظم

 التجميد ، استخدام اإلشعاع لحفظ األغذية .
 

 يولوجية للمواد الغذائية : الخصائص الر  05646
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، قوام الغذاء، أجهزة التركيب الدقيق للمواد الغذائية الخصائص الميكانيكية للمواد الغذائية،
، اللزجة والمرنة للمواد الغذائية ، الخصائصالمعامالت الريولوجية ام الغذاء،قياس قو 

 .تطبيقيةدروس عملية 
 

 : انتقال الكتلة 05653
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تغير في معادلة ال ،واد الصلبة، االنتشار في السوائلالية انتقال الكتلة، االنتشار في الم
حولي في النظم المتعددة المكونات، امتصاص ، االنتقال التالنظم المتعددة المكونات

 ، االتزان في النظم المتعددة المكونات.األدمصاص الغازات،
 

 :  ظواهر االنتقال 05655
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الية انتقال الحركة، توزيع السرعة في نظم السريان المختلفة، معادالت التغير في النظم 
حرارة ، معادالت التغير بالطاقة، المتماثلة حراريا ، الية انتقال الطاقة، توزيعات درجة ال

 الية انتقال الكتلة، توزيعات التركيزات ، معادالت التغير للنظم المتعددة المكونات.
 

 : البرمجة  بلغات الحاسب اآللى 05659
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

كيفية عمل جداول فى قواعد  ،وكيفية عمل قواعد البيانات Accessالتعرف على برنامج 
التعرف ،   Accessعمل برنامج باستخدام برنامج ، بيانات والربط بين هذه الجداولال
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التعرف على ، Basicمقدمة فى لغة ، برمجة وكيفية رسم خرائط التدفقعلى مبادىء ال
 مقدمة فى البرمجة. ،دوال البرامج الفرعية، مصفوفاتال ،Basicاوامر لغة  ،المتغيرات

 
 : هندسة الرى السطحى )متقدم( 05661
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تســوية األراضــى للــرى الســطحى، نظــم توزيــع الميــاه للمزرعــة، قنــوات الــرى، نظــم المواســير 
ذات الضغط المنخفض، هيدروليكا الرى السـطحى، خصـائص السـريان علـى سـطح األرض، 

معادالت الهيدروليكا، الظروف االبتدائية والحدودية، نماذج الـرى السـطحى، االتزان المائى، 
 تقييم نظم الرى السطحى.

 
 : هندسة صرف زراعى )متقدم( 05662
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــات، عمــــق ومســــافات المصــــارف، تقــــدير  تحليــــل مشــــاكل المنطقــــة، أنــــواع نظــــم التركيب
متطلبــــــات غســــــيل األرض، األحمــــــال المائيــــــة، الصــــــرف االرتــــــوازى،  أبعــــــاد المصــــــرف،
 الصرف السطحى.

 
 : هندسة الرى بالرش )متقدم(05663
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

هيدروليكا السريان فى المواسير، توزيع حجم قطرات الرش، تبخر الرش، تأثير الرياح على 
ـــاه، تصـــميم وتشـــغيل نظـــم الـــرى بـــالرش، نظـــم الـــرى توزيـــع الـــرش، محدوديـــة رشـــح  المي

 المحورى، نظم الرى النقالى، تقييم نظم الرى بالرش.
 

 : هندسة الرى بالتنقيط )متقدم(05664
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــر وعــدم  ــالتنقيط ، تغيي ــرى ب ــدات، خصــائص المنقطــات، هيــدروليكا نظــم ال ــات والمع المكون
 انتظام سريان المنقطات.

 
 
 

 : الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللى05679
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ــــــــاهيم ــــــــات المف ــــــــا المعلوم ــــــــى  ،األساســــــــية لتكنولوجي ــــــــى ف اســــــــتخدام الحاســــــــب اآلل

، واعـــــــــد البيانـــــــــاتق، الجـــــــــداول اإللكترونيـــــــــة، معالجـــــــــة النصـــــــــوص ،ادارة الملفـــــــــات
 المعلومات واإلتصاالت. ،العروضبرنامج 

 
 : التخطيط العمراني الريفي05681  

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ـــــــاألقليمى،  ـــــــي ب ـــــــة التخطـــــــيط الريف ـــــــواع التخطـــــــيط ،عالق ـــــــي أن ـــــــاريف ف مقدمـــــــة وتع
التخطـــــــــــيط الريفـــــــــــي ، التخطـــــــــــيط الزراعـــــــــــي وتطـــــــــــوير المشـــــــــــاريع ، التجمعـــــــــــات 

ــــــــة ، الطــــــــرق  ــــــــة والشــــــــبابية ، الريفي ــــــــة والخدمي ــــــــز االجتماعي واالتصــــــــاالت ، المراك
مراكـــــــز تجمـــــــع األلبـــــــان ، المراكـــــــز التعليميـــــــة والطلبيـــــــة ، التعاونيـــــــات الزراعيـــــــة ، 

 مصادر المياه ، الخدمات الصحية ، كهربة الريف.
 

 : هندسة تهيئة وتحكم بيئة النبات 05683
 ة( ساعات معتمد3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــوت  ـــــــــى النبـــــــــات ، البي الـــــــــتحكم البيئـــــــــي للنبـــــــــات ، تـــــــــأثير المنـــــــــا  البيئـــــــــي عل
ـــــــا، نظـــــــم  ـــــــة وتخزينه ـــــــوت المحمي ـــــــواد إنشـــــــاء البي المحمية،خصـــــــائص اإلشـــــــعاع لم

 تهوية البيوت المحمية.
 

 : هندسة تهيئة وتحكم بيئة الحيوان الزراعي 05684
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

العوامــــــــــل البيئيــــــــــة ،الطاقــــــــــة والبيئــــــــــة ،خصــــــــــائص الهــــــــــواء الرطــــــــــب أساســــــــــيات 
ودروس عمليـــــــــة تطبيقـــــــــات التهيئـــــــــة ،انتقـــــــــال الحـــــــــرارة والرطوبـــــــــة فـــــــــي المبـــــــــاني 
ــــــــة  ــــــــوان ،تهوي ــــــــاني الحي ــــــــي مب ــــــــة المســــــــتقر ف ــــــــة والكتل ــــــــال الطاق ــــــــة، انتق الزراعي
عنــــــــابر الــــــــدجاج ،الطاقـــــــــة الشمســــــــية فــــــــي مبـــــــــاني الــــــــدواجن، توزيــــــــع الهـــــــــواء 

 واء ، معدات أنتاج الغاز من المخلفات الحيوانية.وتصميم قنوات اله
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 : استخدامات الطاقة الشمسية في المباني الزراعية 05688
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

شكل وموقع المباني الزارعية ، معدات التظليل، توجية المباني ، تصميم النوافذ الشمسية 
ب أحمال التسخين والتبريد، البيوت المحمية ، عزل الحوائط ،  ،األسطح العاكسة، حسا

 عامل الكسب الحراري م
 

 : هندسة إنشاء المبانى الزراعية وتكنولوجيا المواد05695
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عداده لإلنشاءات ،دراسة مواد البناء األولية شييد مقتطفات من الت ،فحص الموقع وا 
العقود  ،والمنحدرات والطرقات ومواد رصفهاالساللم ، الخرسانى والمعدنى والخشبى

 أنظمة األسقف وتشييدها.، عوازل الرطوبة والحرارة ،ألعتابوا
 

 : هندسة تخطيط وتنسيق الحدائق05696
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

لتنسيق الحدائق  العناصر األساسية، الحدائقط ومفهوم هندسة دراسة أساسيات التخطي
 ،نماذج تنسيقية تاريخية، مواد الرصف ،المبانى، عناصر النباتات ،مثل تشكيل األرض

توزيع الكتل اختالف  ،النماذج المختلفة ألشكال األشجار، العالقات البصرية لميل األرض
عنصر ، عناصر التشكيل للموقع ،ع التبليطاتاألشكال المختلفة ألنوا، البنائية والنباتية

مختلفة التشكيالت ال ،استخدام الحوائط واألسوار ،حدائقالمياه ومسطحاتها فى تنسيق ال
 تطبيقات لتنسيق الحدائق. ،الستخدام المياه المتحركة

 
 : دراسات خاصة فى مجاالت الهندسة الزراعية 05699
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

 دراسة خاصة فى مجال الهندسة الزراعية
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 (06)الرمز الكودى:     قسـم علوم وتقنية األلبـان
 
 

 : بحـث06600
عداد الرسالة للطالب المسجلين للحصول على درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة  بحث وا 

 في علوم وتكنولوجيا األلبان . 
  

 حلقات نقاش علمية: 06601
مناقشات إجبارية للطالب للحصول على درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة في علوم 

 وتكنولوجيا األلبان 
 

  )متقدم(: كيمياء األلبان  06610
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

دراسة تركيب ميسيل الكازين والقدرة التنظيمية للبروتينات ودراسة التركيب الكيماوى 
دراسة  –التركيب الكيماوى لدهن اللبن واألحماض الدهنية  –والطبيعى لبروتينات الشرش 

 . تخليق دهن اللبن داخل ضرع الحيوان
 

 : كيمياء ليبيدات اللبن  06611
 ( ساعات معتمدة3) ( ساعة عملي =4( ساعة نظري + )1)

التركيب : التخليق الحيوي ، الجليسريدات، األحماض الدهنية الحرة ،الفوسفوليبيدات، 
 اإلسفنجوليبيدات ، طرق الفحص .

الهـدم : التحلل الدهنى والتزن ، ليبازات اللبن، ميكانيكية األكسدة الذاتية، الروائح الغريبة 
 ، مضادات األكسدة 

 
 : كيمياء بروتينات اللبن 06612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

لبن وخواصها، الشقوق البروتينية، الهدم، معقد الكازينات، بروتينات تقسيم بروتينات ال
 ، طرق الفصل المختلفة لبروتينات اللبن.بروتينات اللبن األخرى، الشرش
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 : كيمياء كربوهيدات ومعادن وفيتامينات اللبن 06613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

الالكتــــــوز وكربوهيــــــدرات اللــــــبن: وجودهــــــا ، البنــــــاء الحيــــــوي ، الخــــــواص الطبيعيــــــة ، 
 التطبيق في تكنولوجيا االلبان ، التفاعالت الكيميائية .

 المعادن : األمالح والرماد ، مكونات األمالح ، العناصر النادرة . 
 الفيتامينات : الفيتامينات الذائبة في الدهن والماء والتخليق الحيوي ، التقدير . 

 )التغيرفي محتويات المواد السابقة أثناء تجهيز اللبن وتصنيعه( . 
 

 ن: الطرق التحليلية المتقدمة في كيمياء األلبا 06614
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

 تطبيق طرق التحليل التالية في مجال كيمياء االلبان:
، كروماتوجرافيا  الكروماتوجرافى)محلل األحماض االمينية، كروماتوجرافيا الغاز السائل -

 السائل عالي الضغط . الغاز
بكتروسكوبى األشعة فوق س ،صر)سبكتروسكوب األشعة تحت الحمراءتحليل العنا -

 ، كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة المساح ( .البنفسجية
ق )جهاز التردد النووي المغناطيس، الطرد المركزي الفوقي، الميكروسكوب الدقي التركيب -

 .االلكتروني(

 
  (متقدم): ميكروبيولوجيا األلبان  06620
 معتمدة( ساعات 2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

المدعمات الحيوية  –النشاط االيضى لمزارع البادئات  -البادئات الميكروبية واستخدامها
الدور الذى  –التحكم فى الميكروبات اثناء تصنيع اللبن  –والغير حيوية لمنتجات األلبان 

مشاكل البكتيريا المتجرثمة والفيروسات فى  –تلعبة الخمائر والفطريات فى صناعة االلبان 
 اعة االلبان.صن
 

 : تقسيم وفسيولوجيا بكتيريا حامض الالكتيك  06621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

)البكتيريا 14التقسـيم : تبعا للطبعة األخيرة من كتاب بيرجى للتصنيف البكتريولوجى قسم 
 الشكل غير) البكتيريا عصوية 17قسم  (ستربتوكوكاسى 2ة لجرام عائلة الموجب

 ام األخرى ذات العالقة بالموضوعاألقس، المتجرثمة الموجبة لجرام عائلة الكتوباسيالسى(
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، تكوين مركبات حامض الالكتيك، التحلل الدهنى، التحلل البروتينىالفسيولوجيا : تكوين 
 كهة في المنتجات اللبنية .نالرائحة وال

 : تقسيم وفسيولوجيا البكتيريا المتلفة للبن ومنتجاته  06622
  ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4ساعة نظري + ) (1)

 نيف البكتريولوجى التقسيم : حسب الطبعة األخيرة من كتاب بيرجى للتص
 ة لجرام ) عائلة بسيدومانا داسى(: العصويات الهوائية السالب  7قسم 
 لجرام ) عائلة انيتروباكترياسى (: العصويات الالهوائية اختيارا والسالبة   8قسم 
 راثيم داخلية ) عائلة باسيالسى (: العصويات والكرويات المكونة لج15قسم 
 بة لجرام ) عائلة ميكروكوكاسى (: الكرويات الموج14قسم 
 يبا كترياسى (: االكتينوميستات والكائنات المرتبطة )عائلة بروميون17قسم 
 ام األخرى ذات العالقة بالموضوع األقس

 للتلف الميكروبي للبن  ومنتجاته الفسيولوجيا : الكيمياء الحيوية 
 

 : تقسيم وفسيولوجيا فطريات اللبن  06624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 : أيوميستس ) الفطريات الحقيقية (:التقسيم
 كوميستس ) أغلبها عديمة الخواص (:  ميصف

 : أووميستس )أووسبورز(تحت صف
 ب :ميكوكاراليسى ،انتيموفثورالس : زيجوميستس ، رتتحت صف

 : بازيدومايستس )بازيدوسبورز (صف 
 الناقصة )جراثيم غير جنسية ( : الفطرياتصف 
 سى ،مالكونيالسى ،سفيربسيداسلسى : مانليال رتب 

 سى ) الخميرة الكاذبة (بيتوكوكال: كر جنس نوما
 اع األخرى ذات العالقة بالموضوع األنو 

، الحموضة، األوكسجين الحرارة، االحتياجات الفسيولوجية للفطريات)الرطوبة،: الفسيولوجيا
، الكحوالت، ات، األصباال ، السموم، الفيتاميناد الغذائية ،إنتاج البروتين، الدهونالمو 

 (.ضادات الحيوية، الماإلنزيمات، األحماض العضوية
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 فيروسات وبكتريوفاج اللبن  06626 :
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، انقسام د.ن.أ ، األحماض النوويةرالفيروسات، األسس الجزيئية لتكاثإكتشاف الفيروسات
تخليق البروتين، تخليق المركبات المتخصصة في الفيروسات طرز  ،الوراثى ،الكود

ج ، المناعة ضد البكتيريوفاج ، تركيب جزئية البكتيريوفاج ، ميكانيكية العدوى بالبكتريوفا
، الطرق المعملية ، الفيروسات المتخصصة في عدوى اإلنسانالعدوى الفيروسية

 ، الميكوبالزمية .الفيروسية، العدوى الكالميدية، الركتسية
 

 النظم المضادة للميكروبات في اللبن  06627 :
  ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4ساعة نظري + ) (1)

، النشاط ط التخصصي : جلوبيولينات المناعة، المناعة الخلوية، الخاليا البالغةالتثبي
 المركبات األخرى.، يلي للتثبيط البكتيريالتكم

أسيتايل ميورامايل -التثبيط غير التخصصي:  التمركز في القناة الهضمية ، الليسوزايم )ن
 هيدروالز (،تأثير التخمرات الالكتيكية على النشاط البكتريوستاتيكى .

 
 الطرق التحليلية المتقدمة في ميكروبيولوجيا األلبان 06628 :
  ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4ساعة نظري + ) (1)

االختبارات الكيموحيوية المستخدمة للتعرف على البكتيريا في اللبن ، واإلختبارات األخرى 
وخاصة الحديثة للتعرف على البكتريا فى اللبن ومنتجاته ) الطرق المعتمدة على الزرع 

 .طرق ميكروبيولوجية متقدمة -والطرق غير المعتمدة على الزرع (
جال للكشف عن الفطريات والخمائر ، طريقة اجار طريقة احاد األوروميسيسى واحمر البن

طريقة العد األسطواني للكشف عن ، عن المعويات الكروية في الزبد سترات األزيد للكشف
لفا والمضادات الحيوية الكشف عن الس ،المبستر ومنتجات اللبن المبسترة األطباق للبن

عقمة اختبار منتجات األلبان الم ،نسلين في اللبنطريقة األقراص للكشف عن الب ،في اللبن
الكشف عن عد  ،م طريقة عد بكتيري أوتكوماتيكيةاستخدا، أو الثابتة ميكروبيولوجيا

طرق فحص مواد التعبئة والتغليف المستخدمة  ،وفاج مزارع بكتريا حمض الالكتيكبكتري
 فى األلبان ومنتجاته 
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 : ميكروبيولوجيا النظام البيئى اللبنى  06629
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4ساعة نظري + )( 1)

 دراسة ميكروبيولوجية لألنظمة البيئية اللبنية المصرية تتضمن مايأتى : 
 تأثير العوامل المتوافرة فى النظام البيئى لكل منتج لبنى على انتقائية محتواه الميكروبى 

أثر ، ودراسة مصادر انتقالهاتج لبنى التعرف على األنواع البكتيرية المتواجدة بكل من
ية المراحل الزمنية على المحتوى الميكروبى لكل منتج لبنى والتعرف على األنواع الميكروب

 تأثير اختالف التنوع الميكروبى على نوعية المنتج اللبنى. ،المستجدة واألنواع المتوارية
 

 : بيوتكنولوجيا األلبان 06630
 ( ساعات معتمدة2)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )1)

موضوعات مختارة في  ميكروبيوتكنولوجيا االلبان للطالب المسجلين لدرجتي الماجستير 
 ودكتوراه فلسفة في علوم وتكنولـوجيا االلبان .

 
 : الميكروبات الممرضة المرتبطة بإنتاج اللبن  06631

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4ساعة نظري + ) (1)
مراض الحيوان الممكن أن تنتقل إلى اإلنسان ، الميكروبات الميكروبات المسببة أل

 الممرضة التي يمكن أن تنتقل الى اإلنسان خالل اللبن .
 

 : أنزيمات اللبن   06632
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

،العوامل األسس :الطرق ، العزل ، الحركية ، التقسيم ، التخصص ، ميكانيكية التثبيط 
 المساعدة ، التركيب ، التكوين ،النظم البيولوجية .

أنزيمات اللبن :اليبيز ، األستراز ، الفوسفاتيز ) القلوى والحامضى (، الزانثين ، أوكسيداز 
، الالكتوبيروكسيدز، البروتيوزات ، األميلزات ، الكتاليز، األلدوليز ، الريبونيوكلياز ، 

هيدراز ،السالوالز، الردوناز ، الالكتاز ، اإلنزيمات المجبنة للبن اليسوزايم ، الكربونيك ، ان
 وعالقتها بكيمياء الجبن ، اإلنزيمات المحمله .
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 : التخمرات اللبنية الصناعية  06634
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ـــــــر  ـــــــك، تخم ـــــــض الالكتي ـــــــر حم ـــــــة ، تخم ـــــــر الميتابوليزمي ـــــــات التخم ـــــــات وتطبيق نظري
حمــــــــض البروبيونيــــــــك، تخمــــــــر حمــــــــض البيوتريــــــــك ، حمــــــــض الســــــــتريك ، التحلــــــــل 
ـــــــــة، التخمـــــــــرات الصـــــــــناعية،إنتاج كحـــــــــول  ـــــــــر المرغوب ـــــــــى ، التخمـــــــــرات غي البروتين

والريبــــــــــوفالفين ، إنتــــــــــاج الكحــــــــــول والــــــــــدهن والخميــــــــــرة  واألســــــــــتيونالبيوتــــــــــانول 
 حماض األمنية وفيتامين ب المركب .واأل
 

 : طرق التحليل المناعية في اللبن ومنتجاته  06635
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4ساعة نظري + ) (1)

طـــــــــرق االنتشـــــــــار المنـــــــــاعي ، طـــــــــرق الفصـــــــــل الكهربـــــــــي لألجســـــــــام المناعيـــــــــة ، 
ـــــــاعي، ـــــــى المن ـــــــاعي ،طـــــــرق النســـــــ  البروتين ـــــــا االنجـــــــذاب المن  طـــــــرق كروماتوجرافي

ـــــــــى ) ـــــــــاعي اإلنزيم ـــــــــل المن ـــــــــاعي ELISAطـــــــــرق التحلي ( ، طـــــــــرق الترســـــــــيب المن
المختلفـــــــــة ، طـــــــــرق التحليـــــــــل المنـــــــــاعي اإلشـــــــــعاعى ، طـــــــــرق تكـــــــــوين وخـــــــــواص 

 األجسام المضادة أحادية الجزئ.
 

 : الميكروبيولوجيا الجزيئية فى مجال األلبان06636 
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

اإللمام بأساسيات الميكروبيولوجيا الجزيئية واستخداماتها فى التعرف على ميكروبات اللبن 
ومنتجاته خاصة بكتيريا حامض الالكتيك واألنواع البكتيرية األخرى غير المرغوبة الملوثة 

 لتلك المنتجات من خالل : 
 جيا الجزيئية الحديثة المستخدمة طرق الميكروبيولو  -
 من المنتجات اللبنية  D N Aطرق استخالص الحامض النووى  -
 ة الحديثة المطبقة فى هذا المجالطرق الهجرة الكهربي -
 (PCRاستخدامات التفاعل المتسلسل البوليمريزى ) -
 (D N Aطرق التعرف بإستخدام القطع المتخصصة من الحامض النووى ) -
 رف بإستخدام التسلسل النيوكلتيدىطرق التع -
 بمجال الميكروبيولوجيا الجزيئية برامج الكمبيوتر العلمية ذات العالقة استخدام  -
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  تكنولوجيا االلبان )متقدم( : 06640
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

تحضير  –تطبيقات الطرق التكنولوجية الحديثة فى الصناعات اللبنية )المزايا والعيوب ( 
 بروتينات اللبن واستخداماتها فى صناعة المنتجات اللبنية الوظيفية.

 
 : تصنيف وتصنيع الجبن  06641
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

،  ، الجبن ذات األصل األوربىالجبن ذات األصل األمريكى أصناف الجبن في العالم : 
ن ذات األصل ، الجب، الجبن ذات األصل األفريقىالالتينىالجبن ذات األصل األمريكى 

 األسيوى واألسترالى 
 الصناعة المستمرة للجبن :

، الطرق المستمرة جزئيا ، الطرق التي يلعب فيها التحميض تعريف: تكنيك الترشيح الدقيق
زة ، الطرق التقليدية المستمرة باستخدام أجهسيا ، طرق حفظ مستويات الكالسيومدورا أسا

 استخدام التنفيح على البارد .، خاصة ، الطرق المستمرة األنبوبية
 

 : الترشيح الفوقي للبن  06642
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

، الفطريات والديناميكا العكسي، الترشيح الفوقي (تعريفات، األغشية، األسموز)اإلنضاج
تصميم  نتشار بهدف التركيز واإلستقطاب،خالل أغشية اال الحرارية لالسموز ، االستعادة 

، تطبيق األسموز العكسي والترشيح الفوقي بي، التنظيف والتطهير، الصيانةمصنع تجري
، ن الجاف واليوغورت وبودرة اللبنفي مجال الصناعات اللبنية وخاصة الجبن الطري والجب

 مزرعة.التركيز الشرش، تركيز اللبن فى 
 

 : المنتجات اللبنية المشابهة  06643
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

 البدائل البروتينية في صناعة األلبان : 
(، ، بروتينات األسماكالكازين الغذائي، بودره الشرش، روتينات حيوانية ) اللبن الفرزب

، بروتينات عباد لقطنبروتينات البذور )بذرة القطن، فول الصويا، المكسرات، بذرة ا
، بدائل لخلية ، البروتينات الميكروبية (الشمس (، بروتينات األوراق ،) بروتينات وحيدات ا

 .هالدهون وبدائل الكربوهيدرات فى صناعة اللبن ومنتجات
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 اللبن في األغذية المختلفة  :   06644
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

 الغذائية الداخلة في صناعة األلبان :المكونات 
الســــــــجق ببروتينــــــــات اللــــــــبن ، الجــــــــبن المطبــــــــو  بالخضــــــــروات والفواكــــــــه والتوابــــــــل 

مــــــــايونيز ، توابــــــــل الســــــــلطات اللبنيــــــــة، واللحــــــــم والــــــــدواجن والســــــــمك والجمبــــــــري ،ال
كشــــــــــك كمثــــــــــال ، الحلــــــــــوى الجافــــــــــة ، الرالفــــــــــاخ، الخبــــــــــز البســــــــــكويت ،الفطــــــــــائر

ي، البقوليـــــــــــات كفـــــــــــول الصـــــــــــويا والفـــــــــــول البلـــــــــــد، لمنتجـــــــــــات اللـــــــــــبن والغـــــــــــالل
، الفواكـــــــه والمكســـــــرات والبـــــــيض والســـــــكر وعســـــــل المثلوجـــــــات اللبنيـــــــة ومكوناتهـــــــا

النحـــــــــل والقهـــــــــوة  والكاكـــــــــاو والشـــــــــيكوالتة والكرميـــــــــل ،النوجـــــــــه،المنتجات شـــــــــبيهه 
 العسل ،أغذية األطفال ، أغذية المسنين ، أغذية الحفاظ على الوزن .

 
 جبــن ) متقـــدم ( تكنولوجــيا :  06645

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)
)  ، اســـــــتخدام تكنولوجيــــــا األغشـــــــية فـــــــي صـــــــناعة الجـــــــبنميكنــــــة تصـــــــنيع األجبـــــــان

، الثبــــــــات ، جــــــــودة المنتجــــــــات ، المشــــــــاكل أساســــــــيات الطــــــــرق ، تركيــــــــب المركــــــــز
ـــــواع الجـــــبن المختلفـــــة بواســـــطة ا ــــــ الناتجـــــة عـــــن هـــــذه الطريقـــــة ، صـــــناعة أن  ل

UFتعبئـــــــــــة وتغليـــــــــــف ، التطبيـــــــــــق الخـــــــــــاص لمركـــــــــــزات بروتينـــــــــــات الشـــــــــــرش ، )
 األجبان ، االتجاهات الحديثة في تصنيع األجبان المطبوخة . 

 
 تكنـولوجـيا منــتـجات دهنية ) متـقدم (:  06646

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)
، مكونــــــــات دهــــــــن اللــــــــبن األخــــــــرى يمــــــــاوي لــــــــدهن اللــــــــبن والــــــــدهونالتركيــــــــب الك
ربوليزات والكولســــــــــترول وفيتــــــــــامين الفوســــــــــفوليبيدات والســــــــــتروالت والســــــــــ)وأجــــــــــزاؤه

ــــــــــــــــات ســــــــــــــــترويد  ، أ ، ك ، ىد ــــــــــــــــات وأمــــــــــــــــالح الصــــــــــــــــفراء والهرمون والكاروتين
والتــــــــــــوكرفيروات والليبوبروتينــــــــــــات وأمــــــــــــالح النحــــــــــــاس والحديــــــــــــد ( ،ميتــــــــــــابوليزم 

نزيمــــــــات الــــــــدهون ، تطبيقــــــــات أكســــــــدة األحمــــــــاض الدهنيــــــــة وتكــــــــوين  الــــــــدهون وا 
أستيواســـــــــيتايل ،تطبيقـــــــــات تخليـــــــــق الـــــــــدهون فـــــــــي جســـــــــم الحيـــــــــوان واإلنســـــــــان ، 
ــــــــبن فــــــــي منتجــــــــات  ــــــــة علــــــــى دهــــــــن الل ــــــــأثير التطبيقــــــــات التكنولوجيــــــــة المختلف ت

 األلبان المتطورة . 
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 : تكنـولوجيا ألبــان مجففة ومكثفـة ) متقـدم ( 06647
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ــــــيم  ــــــي التعق ــــــة ف ــــــه ، الطــــــرق الحديث ــــــبن والعوامــــــل المــــــؤثرة علي ــــــات الحــــــراري لل الثب
ـــــــف وطـــــــرق  ـــــــبن المكث ـــــــى صـــــــفات الل ـــــــأثير الطـــــــرق المســـــــتخدمة عل ـــــــف ، ت والتكثي
الحفــــــظ المختلفـــــــة ، الطـــــــرق الحديثــــــة فـــــــي التجفيـــــــف وطــــــرق الحفـــــــظ المختلفـــــــة ، 

ــــــــــــ ــــــــــــف منتجــــــــــــات األلب ــــــــــــد ، تجفي ــــــــــــات التجفي ـان ) خــــــــــــواص الجــــــــــــودة ، تطبيق
 المثلوجات اللبنية ، القشدة ، الجبن ، األلبان المتخمرة ( . 

 
 : تكنـولوجـيا مـثلوجات لبـنية ) متقــدم ( 06648

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)
فـــــــــــي  ، المنتجـــــــــــات الخاصـــــــــــةات الحديثـــــــــــة فـــــــــــي المثلوجـــــــــــات اللبنيـــــــــــةالمنتجـــــــــــ

ة، اســـــــــــتبدال البروتينـــــــــــات المختلفـــــــــــ، اســـــــــــتبدال الـــــــــــدهون المثلوجـــــــــــات اللبنيـــــــــــة
اد لهــــــــا خــــــــواص تثبيــــــــت اســــــــتخدام مــــــــو  ،المختلفــــــــة، اســــــــتخدام ســــــــكريات خاصــــــــة

، أحــــــــــدث الطــــــــــرق فــــــــــي واســــــــــتحالب خاصــــــــــة، التغليــــــــــف الحــــــــــديث للمثلوجــــــــــات
 الصناعة ، حساب التكلفة والريع .

 
 : تكنولوجيا نواتج األلبان الثانوية  06649

 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)
 تتضمن الدراسة لهذا المقرر شقين هما :

ـــــــ ـــــــواتج األلب ـــــــة لتصـــــــنيع وتطـــــــوير ن ـــــــبن اإلتجاهـــــــات الحديث ـــــــل : الل ـــــــة مث ان الثانوي
 .النواتج الثانوية األخرى ،ورتهالم ،اللبن الخض، اللبن الرايب، الفرز

 دراسة لمشاكل تصنيع بعض األلبان السائلة وطرق حلها.
 

 إدارة مصـانع األلبان  : موضوعات مختارة فى 06650
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

ــــــــدرجتي  ــــــــان للطــــــــالب المســــــــجلين ل ــــــــي إدارة مصــــــــانع األلب ــــــــارة ف موضــــــــوعات مخت
 الماجستير ودكتوراه الفلسفة في علوم وتكنولوجيا األلبان . 

 
 

 :  التحـكم البيئي في مصـــانع األلبان 06651
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)
، االختبارات بات المختلفة في المياه والمجارى، التحكم في مشاكل البالنكتونالميكرو 

ت الكيموحيوية ، التغيراث المياه، تنقية المياه بالكلور، أسس معاملة المجارىالكيماوية لتلو 
لجة المخلفات ، معائية والثانوية في معالجة المجارى، المعامالت االبتدافي معالجة المجارى

، استخدام تقليل المخلفات من مصانع األلبان، معالجة مخلفات مصانع األلبان، الصناعية
 الشرش في صناعة التخمرات . 

 
 :  موضــوعات مختـارة في اللبـن وتغــذية اإلنسان 06660
 معتمدة( ساعات 1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

للطالب المسجلين لدرجتي الماجستير  ية اإلنسانموضوعات مختارة في اللبن وتغذ
 ودكتوراه الفلسفة في علوم وتكنولوجيا األلبان .

 
 : الصــــفات الريولـــوجية للبن ومنتجاته  06664

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)
، السوائل بية للجوامد، االختبارات التجريالمواد الصلبةتعريف الريولوجى، خواص ومقاييس 

، وتينية، السوائل غير النيوتينية، المرونة واألغذية المرنة، قياسات اللزوجة البالستيكيةالني
 تطبيق الريولوجيا على اللبن ومختلف منتجاته . 

 
 : المطفـرات في األغذيـة اللبنيــة 06665

 ( ساعات معتمدة3عملي = ) ( ساعة4( ساعة نظري + )1)
التعرف على الكيماويات المسببة للطفرة والسرطان في األغذية اللبنية ، المزارع البكتيرية 

 المستخدمة في االختبار، الطرز الجينية ، البالزميد ، تحضير كبد الثدييات . 
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 (07)الرمز الكودى:         قسـم أمراض النبـات
 
 

 : بحـث 07600
 مجال أمراض النبات لطالب الماجستير والدكتوراه بالقسم.بحوث فى 

 
 حلقات نقاش علمية:  07601

 عرض ومناقشة موضوع معين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس
 

 : أساسيات أمراض النبات 07602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الطفيـل علـى وظـائف أعضـاء النبـات وتأثيرهـامفهوم المرض النباتى ، االعراض المرضية 
، العالقــة ات االمــراض، العــدوى وتكشــف المــرضوقدرتــه المرضــية ، المــدى العــوائلى لمســبب

بين كمية اللقاح ونسبة العدوى ، دور التركيب الموروفولوجى والتشريحى والبيوكيماوى فى 
 مقاومة المرض النباتى ، التخصص فى مسببات االمراض النباتية. 

  
 : طرق دراسة أمراض النبات 07603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أستعمال الميكروسكوب االلكترونى فى مجال األمراض النباتيـة ، التقديريـة الكمـى للخسـائر 
التـــى تحـــدثها االمـــراض النباتيـــة. الطـــرق الحيويـــة والكيموحيويـــة والســـيرولوجية وتقنيـــات 

 فى مجال بحوث أمراض النبات.البيولوجيا الجزئيئة 
 

  : أمراض محاصيل الحقل 07605
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االمــراض الطفيليــة وغيــر الطفيليــة التــى تصــيب محاصــيل الحقــل ، دراســات علــى أهــم تلــك 
 االمراض من حيث المسبب ودورة المرض وطرق المقاومة.
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  : أمراض أشجار الفاكهة 07606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االمـــــــراض الطفيليـــــــة وغيـــــــر الطفيليـــــــة التـــــــى تصـــــــيب أشـــــــجار الفاكهـــــــة ، دراســـــــات 
الهــــــــم أمــــــــراض بعــــــــض محاصــــــــيل الفاكهــــــــة االساســــــــية فــــــــى مصــــــــر مــــــــن حيــــــــث 

 المسبب ودورة المرض وطرق المقاومة.
 

 : أمراض محاصيل الخضر07607
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2اعة نظري + )( س2)

ــــــى  ــــــى تصــــــيب محاصــــــيل الخضــــــر المهمــــــة ف دراســــــة تفصــــــيلية الهــــــم االمــــــراض الت
 مصر و طرق مقاومتها .

 
 : أمراض نباتات الزينة 07608
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 الزينة وطرق مقاومتها .االمراض الطفيلية وغير الطفيلية التى تصيب نباتات 
 

 : أمراض االشجار الخشبية 07609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 االمراض الطفيلية وغير الطفيلية التى تصيب االشجار الخشبية وطرق مقاومتها.
 

 : أمراض نباتات الزراعات المحمية وطرق مكافحتها  07610
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

مقدمـــة ، انـــواع البيـــوت الزجاجيـــة والبالســـتيكية ، اهميـــة اســـتخدام الزراعـــة المحميـــة فـــي 
االنتــاج الزراعــي ، اهــم االمــراض التــي تصــيب المحاصــيل المختلفــة تحــت ظــروف الزراعــة 

 المحمية، طرق مكافحة امراض الزراعات المحمية .
 

 الجافة أمراض نباتات البيئة: 07611  
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 دراسة تفصيلية ألهم األمراض التي تصيب النباتات في البيئة الجافة وطرق مقاومتها.
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 أمراض البذور 07612 :
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الحجر الزراعي  ، تصديق البذور، إدارة محصول البذرة ، التفتيش الحقلي لمحصول البذرة
 طرق مقاومة أمراض البذور  ،للبذور، نسب اإلصابة المسموحة بها في البذور

 
 أمراض الجذور07613 :  
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الطفيليات غير المتخصصة التي تصيب الجذور ، الطفيليات المتخصصة التي تصيب 
االقتصادية والمتسببة عن فطريات أو بكتيريا أونيماتودا ، أساسيات  جذور النباتات

 مقاومة أمراض الجذور.
 

 : أمراض مابعد الحصاد 07614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســة تفصــيلية عــن أهــم أمــراض مــا بعــد الحصــاد والخســائر المتســببة عنهــا ، فســيولوجيا 
ببة ألمراض ما بعد الحصاد ، تأثير عمر األجزاء النباتية والجو المعـدل تطفل الكائنات المس

علـــى أمـــراض مـــا بعـــد الحصـــاد ومـــدى صـــمود األجـــزاء النباتيـــة لفتـــرات وظـــروف التخـــزين 
 المختلفة ، طرق الوقاية من أمراض ما بعد الحصاد .

 
 : أمراض نبات بكتيرية  07615
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ة تقسيم وتسمية البكتيريا الممرضة للنبات ، دراسات متقدمة ومفصلة عن البكتريا الممرضـ
ــات للنبــات واألمــراض المتســببة عنهــا ــى تحليــل الجزئي ــا الممرضــة عل ــرة ، قــدرة البكتري الكبي

، البكتيريــةاتودا  فــي نقــل األمــراض ، دور النــاقالت الحشــرية والنيمــالمكونــة للمــواد النباتيــة
، التغيــرات شــف بعــض األمــراض البكتيريــةدراســة دور التفاعــل بــين العائــل والطفيــل فــي تك

 األمراض البكتيرية بصورة وبائية ، انتشار راثية وعالقاتها بالقدرة المرضيةالو 
 

 وريكتسيا : أمراض نبات متسببة عن ميكوبالزما  07616
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمـــة ، الميكوبالزمـــا ، الريكتســـيا ، أهـــم األمـــراض النباتيـــة المتســـببة عـــن الميكوبالزمـــا 
 والريكتسيا وطرق مقاومتها.
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 : أمراض نبات فيروسية 07617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، التنــوع فــي العوامــل البيئيــة التــي تــؤثر علــى انتشــار األمــراض الفيروســية فــي الطبيعــة 
الفيروسات الممرضة ومصادرة ، دراسة تفصيلية لألمـراض الفيروسـية الهامـة المنتشـرة فـي 

 مصر وطرق مقاومتها.
 

 الفيروسات الممرضة للنبات : 07618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــة ، درا ـــزل والتنقي ـــات ، الع ـــز الفيروســـات الممرضـــة للنب ـــدير تركي ســـة تفصـــيلية طـــرق تق
ـــع الفيروســـات  ـــارات الســـيرولوجية المســـتخدمة م ـــة للفيروســـات ، االختب ـــات التركيب للمكون
ــيط الفيــروس ، تكاثرالفيروســات المحتويــة علــى  ح. ر. ن. أحــادى  الممرضــة للنبــات ، تثب
السلســـلة أوح. ر. ن. ثنـــائي السلســـة أو ح. د. ن. أحـــادى السلســـلة أو ح. د. ن. ثنـــائي 

 مختصرة عن تسمية وتصنيف الفيروسات . دراسة  –السلسلة 
        

 : الفيرودات وأمراض النبات الفيرودية  07619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــرودات وطــرق  ــة المتســببة عــن الفي ــد وصــفاته ، األمــراض النباتي ــف الفيروي مقدمــة ، تعري
 مقاومتها. 

 
 : أمراض النبات النيماتودية 07620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمـــة ، حصـــر عـــام لألمـــراض النباتيـــة التـــي تتســـبب عـــن النيمـــاتودا ، دراســـة تفصـــيلية 
لألمــراض النيماتوديــة الهامــة وطــرق مقاومتهــا ، التفاعــل بــين العائــل والطفيــل فــي بعــض 

ة ، تحديد نوعية ودرجـة التلـوث النيماتودا والعوائل النباتية واثر ذلك على األعراض المرضي
 النيماتودى في التربة الزراعية .

 
 : مورفولوجيا وتقسيم النيماتودا الممرضة للنبات 07621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســـة تفصـــيلية للشـــكل الخـــارجي والتركيـــب التشـــريحي لألجنـــاس النيماتوديـــة المختلفـــة ، 
 المتطفلة على النبات والتي تعيش في التربة الزراعية . تقسيم النيماتودا



 

255 

 

 : أمراض نبات متسببة عن نباتات زهرية متطفلة 07623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تعريـــــــــــف وانتشـــــــــــار النباتـــــــــــات الزهريـــــــــــة المتطفلـــــــــــة وأهميتهـــــــــــا االقتصـــــــــــادية ، 
وفســـــــيولوجي تطفـــــــل النباتـــــــات مجموعـــــــات النباتـــــــات الزهريـــــــة المتطفلـــــــة ، طـــــــرق 

ـــــــة ، الطـــــــرق  ـــــــات الزهري ـــــــة فـــــــي النبات ـــــــة ، نشـــــــوء وتطـــــــور الطبيعـــــــة التطفلي الزهري
 الممكن إتباعها لتقليل األضرار الناتجة عن هذه النباتات.

 
 : أمراض نبات غيرطفيلية 07624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، تـــــــــأثير الحـــــــــرارة الناتجـــــــــة عـــــــــن الرطوبـــــــــةاالضــــــــطرابات الغذائيـــــــــة، االضـــــــــطرابات 
ــــــــأثيرات االضــــــــاءه والشــــــــوائبالمنخفضــــــــة والمر  ــــــــة، ت ــــــــأثير المــــــــواد الســــــــامة تفع ، ت

 على نمو المحاصيل واألشجار.
 

 : نشؤ السالالت في الكائنات الممرضة للنبات 07625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــدث للســــــــــالالت  ــــــــــي تح ــــــــــة والفيروســــــــــية ، مصــــــــــادرالتنوع الت ــــــــــة والبكتيري الفطري
عـــــــادة التشـــــــكيل الـــــــو  راثى فـــــــي التطفـــــــر وكيفيـــــــة انتخـــــــاب الطفـــــــرات الجديـــــــدة ، دورا 

، دور ظــــــاهرة التحــــــول الــــــوراثى فــــــي نشــــــؤ الســــــالالت إنشــــــاء الســــــالالت والتطــــــوير
أهميتهـــــــا فـــــــي ، الوراثـــــــة الفســـــــيولوجية و ديـــــــدة مـــــــن البكتريـــــــا الممرضـــــــة للنبـــــــاتالج

ـــــــدة ـــــــل والمســـــــبب المرضـــــــى. ، نشـــــــؤ الســـــــالالت الجدي ـــــــوراثى بـــــــين العائ ـــــــداخل ال الت
 وبائيات بعض مسببات األمراض النباتية، التربية للمقاومة.

 
 : أمراض النباتات وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية  07626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ف وتقســــــــيم ي تعريــــــــ، أساســــــــيات البيولوجيــــــــا الجزيئيــــــــة واســــــــتخداماتها فــــــــمقدمــــــــة
خدام تقنيــــــــــــات ، تشــــــــــــخيص األمــــــــــــراض النباتيــــــــــــة باســــــــــــتالكائنــــــــــــات المرضــــــــــــية
ــــــــة ــــــــا الجزيئي ــــــــراض البيولوجي ــــــــة لألم ــــــــات مقاوم ــــــــاج نبات نت ــــــــة وا  ، الهندســــــــة الوراثي
 النباتية واإلجهاد البيئي .

 
 : علم األوبئة النباتية  07627
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
، ار وانتقــال األمــراض النباتيــة، انتشــلطــرق المســتعملة فــي دراســة األوبئــةنبــذه تاريخيــة ، ا

، دور العوامل الوراثية والبيئية في ظهور األوبئة، الكامن وانتشار الكائنات الممرضةاللقاح 
تأثير الجو الدقيق المحيط بالنبات علـى العـدوى، اسـتعمال الطـرق االلكترونيـة فـي أغـراض 

 طرق المقاومة وعالقتها باألوبئة .التنبؤ بحدوث األوبئة ، 
 

 : ناقالت مسببات أمراض نبات  07628
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، ي انتشار وتكشف األمراض النباتية، دور الحشرات فالعالقة بين الحشرات والنباتات
، النقل عن المسببات وناقالتهاالقة بين هذه ، العبات األمراض التي تنتقل بالحشراتمسب

 طريق الحلم والنيماتودا والفطريات واإلنسان وبعض الحيوانات األخرى.
 

 لألمراض النباتيةطبيعة المقاومة  : 07629
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

النبــات ، مقدمــة ، تعريــف المناعــة والمقاومــة والقابليــة لإلصــابة ، مصــادر المقاومــة فــي  
النظريات المختلفة التي تفسـر مقاومـة النبـات لإلصـابة ، المقاومـة الميكانيكيـة ، المقاومـة 
االيجابية للنبات ، المقاومة الكيموحيوية للنبات ، عالقة الطفيل بالمقاومـة ، تحليـل طبيعـة 

قـات المقاومة ضد الطفيليات ، الطرق المختلفة لتربية األصـناف المقاومـة لألمـراض ، تطبي
 التحصين النباتي وعالقتها بمقاومة األمراض النباتية .

 
 : فسيولوجيا التطفل 07630
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طــــرق الــــدفاع الخلويــــة ، التشــــجيع والحــــواجز ضــــد العــــدوى متضــــمنة تطبيقــــات العــــدوى
، اضـطراب التطبيقـات الممـرضسطح كل من العائل والكائن ، التركيب الدقيق لوالكيموحيوية
، التـأثير علـى درجـة امتصـاص وحركـة المـاء بالنبـات، تأثير اإلصـابة علـى لااليضية بالعائ

معــدل التــنفس، هــدم الجــدار تطبيقــات التمثيــل الضــوئي ومنظمــات النمــو ، التغيــرات فــي 
 ، السموم والفينوالت ودورها في التفاعل بين العائل والمسبب المرضى .الخلوي

 
 

 : مناعة وأمصال 07631
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
، تفاعــــــــــــل اإلصــــــــــــابة والمناعــــــــــــة، االنتيجينــــــــــــات، إنتــــــــــــاج األجســــــــــــام المضــــــــــــادة

 .لجسم المضاد، الطرق السيرولوجيةاالنتجين وا
 

 : تاري  أمراض النبات 07632
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــاري   ــــــال ت ــــــي مج ــــــرواد ف ــــــة ، إنجــــــازات ال ــــــي المجــــــاالت المختلف ــــــات ف ــــــراض النب أم
 أمراض النبات

 
 : دراسات خاصة في أمراض النبات 07699
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

 دراسات خاصة لمواضيع محددة في الجديد في مجال أمراض النبات
 

 : الفلورا المصرية  07661
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2) ( ساعة نظري +2)

 جمع وتعريف وحفظ النباتات المصرية 
 

 : تشريح النبات  07662
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تشــــــــريحي المقــــــــارن لالعضــــــــاء ، التركيــــــــب الالتركيــــــــب الــــــــدقيق للخليــــــــة النباتيــــــــة
الءمـــــــــة التركيـــــــــب ، منســـــــــجة واألعضـــــــــاء النباتيـــــــــة وتميزهـــــــــا، نشـــــــــأة األ النباتيـــــــــة

ـــــــــــب التشـــــــــــريحي لألعضـــــــــــاء اء النباتيـــــــــــة لوظائفهـــــــــــاالـــــــــــداخلي لألعضـــــــــــ ، التركي
 .تية النامية في البيئات المختلفةالنبا

 
 : فسيولوجيا النبات 07663
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ــــــةدرا ــــــى العالقــــــات المائي ــــــاء والــــــذائباتســــــات متقدمــــــة عل ، دخــــــول ، امتصــــــاص الم

، االرتبـــــــــاع ، حركـــــــــات النمـــــــــو و الفتـــــــــرة الضـــــــــوئية ،الـــــــــذائبات، منظمـــــــــات النمـــــــــو
 السكون.

 : فسيولوجيا النبات ) مكمل( 07664
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ــــــات،  ــــــدرات والبروتين ــــــاء الكربوهي ــــــل الضــــــوئي، بن ــــــنفس، التمثي ــــــة، الت ــــــة المعدني التغذي
 ، مزارع األنسجة.الصبغات

 
 : فسيولوجيا الخلية 07665
 ( ساعات معتمدة3لي = )( ساعة عم2( ساعة نظري + )2)

األغشــــــــية  ، التبــــــــادل خــــــــاللوظيفــــــــة الخليــــــــة، التركيــــــــب الكيموحيويــــــــة والغرويــــــــة
ـــــة ـــــة،تكوين الطاق ـــــل الضـــــوئي، البالزمي ـــــنفس والتمثي ـــــي الت ـــــة ف ، التفـــــاعالت الكيموحيوي

 النمو واالنقسام .
 

 : فسيولوجيا النمو 07666
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الصـــناعية،  ، منظمـــات النمـــوة ، منـــاطق النمـــو، الهرمونـــات النباتيـــةمصـــطلحات علميـــ
، ، االرتبــــاع، الســــكون، الشــــيخوخة، األزهــــاراالنتحــــاء، العوامــــل المــــؤثرة علــــى التكشــــف

 الموت 
   

 : تقســيم الفطــريات 07667
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقســــيمية علــــى أجنــــاس وأنــــواع الفطريــــات الممرضــــة للنبــــات ، دراســــات نظــــام التســــمية
 ودراسة النشاط الحيوي لبعض األجناس الهامة.

 
 فولوجيا وتقسيم البكتيريا: مور  07670
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــادراســــات تفصــــيلي ــــو البكتيري ــــا ونم ــــى مورفولوجي ــــة ة عل ــــة والكيماوي ــــل الفيزيائي ، العوام
ـــــراتوا ـــــة والطف ـــــرات الوراثي ـــــى النمـــــو، التغي ـــــؤثر عل ـــــي ت ـــــة الت ، عـــــزل الســـــالالت لحيوي

ـــــــة للمضـــــــادات ا ـــــــة المقاوم ـــــــاالبكتيري ـــــــة، تســـــــمية وتصـــــــنيف البكتيري ـــــــب لحيوي ، الرت
 .ألهمية االقتصادية ألعضاء كل جنسوالعائالت واألجناس البكتيرية مع اإلشارة ل

 
 

 : فسيولوجيا البكتيريا 07671
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2)( ساعة نظري + 2)
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ــــدرات والبر  ــــة وعالقاتهــــا بايضــــية الكربوهي ــــةالتغذي ــــدهون واألحمــــاض النووي ــــات وال ، وتين
ــــى النمــــو والتكشــــفدور الفيتام ــــادن عل ــــات والمع ــــي ين ــــة ف ــــة المختلف ، األنظمــــة اإلنزيمي

 الخلية البكتيرية ، تقدير األنشطة اإلنزيمية في الخلية البكتيرية .
 

 : وراثة البكـتريا 07672
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــة فــي ال ــم الوراث ــا وبعــض المصــطلحات المســتخدمةمقدمــة، عــن عل ، دراســة مصــادر بكتري
 Transformation، ظــاهرتى التحــول الــوراثى )ع الالجنســى فــي البكتريــا، التطفــرالتنــو 

and Transduction) وراثى فـي البكتيريـا ودور إعـادة التشـكيل الـ، التكاثر الجنسى فـي
 ، البكتريا والهندسة الوراثية كوسيلة إليجاد سالالت جديدة .إنتاج السالالت الجديدة

 
 : الميكـوبـالزما 07675
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ولوجيا النمو ريحي، فسي، التركيب التشمقدمة، الوضع التقسيمى، الشكل المورفولوجى
، القة بين الميكوبالزما وناقالتها، التكاثر ودورة الحياة ، طرق النقل وطبيعة العوالتغذية

 طرق التعريف وتشخيص األمراض المتسببة عنها
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 (08)الرمز الكودى:       ىوالسمك  قسـم اإلنتاج احليوانى
 

 بحث 08600 :  
التدريس للحصـول علـى درجـة الماجسـتير بحث علمى تحت إشراف لجنة من اعضاء هيئة 

 .أو الدكتوراه فى أحد مجاالت االنتاج الحيوانى من فسيولوجى وتغذية وتربية ورعاية
 

   حلقات نقاش علمية08601 :  
إعــداد ورقــة بحثيــة علــى صــورة اســتعراض مرجعــى أو دراســة خاصــة فــى أحــد موضــوعات 

 لتدريس وطالب الدراسات العليا.االنتاج الحيوانى يتبعها مناقشة بين أعضاء هيئة ا
 

 : دراسات خاصة في تغذية الحيوان08610
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

دراســة تفصــيلية نظريــة وعمليــة الحــدى المشــاكل الغذائيــة وفقــا لمــا يقترحــه المشــرف علــى 
 البحث

 
 : ميكروبيولوجيا الكرش        08611
    ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

الجهـــاز الهضـــمى فـــى المجتـــرات وشـــبه المجتـــرات ، طبيعـــة محتويـــات الكـــرش ، االحيـــاء 
الدقيقـة، ميتـابوليزم الكربوهيــدرات والمـواد االزوتيــة والـدهون فــى الكـرش ، دور الفيتامينــات 

 واالمالح المعدنية فى الكرش ، تخمر مواد العلف الطبيعية فى الكرش.
 

 الفيتامينات والمعادن فى تغذية الحيوانات     : 08612
      ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، امتصـاص وتمثيـل صـور تواجـدهما فـى الحيـوان والنبـاتالمعادن والفيتامينـات وتسـميتها و 
ن والـــدور المعـــادن والفيتامينـــات والعوامـــل المـــؤثرة علـــى ذلـــك، أهميـــة الفيتامينـــات والمعـــاد

، االحتياجـات اليوميـة تواجدهما والتخزين بجسم الحيـوان الحيوى والفسيولوجى لهما وصور
من الفيتامينات والمعادن وطرق حساب وتكوين المخاليط وعالقـة ذلـك بالعمليـات االنتاجيـة 

 1والفسيولوجية للحيوان، التلوث والتسمم بالمعادن الثقيلة والفيتامينات المصنعة
 الهرمونات والتغذية08613 :  
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
، تقسيم الهرمونات وفقا لتركيبها ودورها رمونات المختلفة للحيوان الزراعىأهمية اله

، أثر الهرمونات فى عملية الهضم واالمتصاص ولجى، ميكانيكية تاثير الهرموناتالفسي
تينات والدهون على ميتابوليزم الكربوهيدرات والبرو والتمثيل الغذائى، أثر الهرمونات 

، عالقة الهرمونات باالحتياجات الغذائية من العناصر المختلفة، أثر واالمالح المعدنية
  1الهرمونات فى صور االنتاج المختلفة

 
 الطاقــة والتغــذية08614 :
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

بين الشمس والنبات والحيوان، الطاقة الكلية فى الغذاء وتقسيمها، العوامل دورة الطاقة 
المساعدة على حسن االستفادة من طاقة الغذاء، أثر نوع الحيوان والحالة الفسيولوجية 

 ونوعية االنتاج على معدل االستفادة من الطاقة المستهلكة فى العلف .
 

 التغذيــة والطفيــليات 08615 :
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + )( ساعة 2)

نسبة النفوق فى تأثير الطفيليات على معدالت النمو وخواص اللحم والصوف، الطفيليات و 
، العوامل قير على اداء الحيوانات الزراعية، تأثير المعالجة ببعض العقاالماشية واالغنام

م والتغذية، تأثير السموم على ، السمو االصابة بالطفيليات الغذائية التى تؤثر على درجة
 معدالت النمو وخواص اللبن واللحم

 
 : التقنية الحيوية فى تغذية الحيوان 08616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمة، أساسيات الوراثة الجزيئية،أهداف التعديل الوراثى لميكروبات الكرش، الوراثة 
الكرش،الوراثة الجزيئية فى بروتوزوا الكرش، الوراثة الجزيئية لفطريات الجزيئية لبكتريا 

 الكرش، ثبات الكائنات المهندسة وراثيا  فى الكرش ومعوقاته .
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 : تغذية حيوان )متقدم( 08617
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

االعالف التقليدية والغير تقليدية، المقدمة، القواعد العامة لتغذية الحيوانات المزرعية، 
دراسة االحتياجات الغذائية للحيوانات المزرعية، أسس تكوين العالئق، المسارات 

 الميتابوليزمية المختلفة، العالقات الغذائية االنتاجية.
 

 : دراسات خاصة في  فسيولوجيا الحيوان 08618
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)
فقا لما يقترحة اسة تفصيلية إلحدى المشاكل الفسيولوجية التى تخدم موضوع البحث و در 

 المشرف على البحث
 

 : فسيولوجيا الغدد الصماء )متقدم( 08619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

هرمونات النظام الهرمونى، الخواص الكيماوية للهرمونات، ميكانيكية عمل الهرمونات، 
الهيبوثاالماس والغدة النخامية، التنظيم الهرمونى للنمو والتطور، االتزان المائى والمعدنى 
فى الحيوانات الزراعية، التنظيم الهرمونى لميتابوليزم الكالسيوم، التنظيم الهرمونى للتناسل 

 فى الحيوانات المزرعية.
 

 : فسيولوجيا الدم )متقدم( 08620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الوظائف االساسية للدم، الخواص الطبيعية والكيماوية للدم، دراسة التركيب الخلوى للدم، 
تركيب بالزما الدم، بروتينات البالزما وأهميتها، تجلط الدم ومجاميعه والعوامل التى تؤثر 

 عليها.
 

 : فسيولوجىا  الخليــة 08621
 ( ساعات معتمدة2ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )1)

دراسة اجزاء الخلية المختلفة من الناحية التركيبية والوظيفية، تركيب الغشاء الخلوى 
ووظائفة المختلفة، دراسة النفاذية من خالل الغشاء الخلوى، الضغط االسموزى وتقديرة 

والبلع على مستوى  للمحاليل االليكتروليتية وغير االلكتروليتيه، االنتقال النشط وااللتهام
 الخلية، تخليق البروتين فى الخلية
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 : فسيــولوجيا البيئــه 08622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اساسيات أقلمة الحيوان، العوامل البيئية الطبيعية وكيفية قياسها، االقلمة الظاهرية 
حيوانات المزرعة، التنظيم الحرارى ، تنظيم والتشريحية، تأثير العوامل البيئيبه على انتاجية 

سوائل الجسم والجهاز القلبى والوعائى. تنظيم تناول العالئق ، الوسائل التى يمكن 
 استخدامها فى تحسين انتاجية الحيوان الزراعى فى المناطق الحارة.

 
 : فسيولوجيا الجهاز العصبى )متقدم( 08623
 ساعات معتمدة (3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة أهمية الجهاز العصبى فى التحكم فى أنشطة الجسم المختلفة ، التركيب العام 
للجهاز العصبى ، التركيب التشريحى والهستولوجى للجهاز العصبى ، دراسة أالسس 
الكهروكيماوية لبدء وأنتشار االشارة العصبية داخل الخاليا العصبية وبينها ، دراسة أنواع 
المستقبالت وكيفية عملها ، تركيب النخاع الشوكى والمسارات العصبية به، تركيب وتطور 
ووظائف اجزاء الدماال، دراسة تركيب ووظائف الجهاز العصبى الالإرادى بالجسم وعالقته 

 بأنشطة الم  والجسم المختلفة.
 

 : فسيولوجيا الهضم )متقدم( 08624
 ساعات معتمدة (3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

النظرى: التركيب التشريحى للقناة الهضمية في الحيوانات المجتراه والمجترات الكاذبة 
ووحيدة المعدة ، نمو وتطور معدة المجترات، تناول الغذاء والماء ، الهضم واالمتصاص 

 والتمثيل واالخراج فى المجترات ووحيدات المعدة.
 

 :  فسيولوجيا التناسل )متقدم( 08625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التقنيات الحديثة فى التناسل )زرع االنسجة الحيوانية ، استخدام التشخيص بالموجات 
فوق الصوتية والطرق المناعية االنزيمية(، دراسة المشاكل التناسلية فى حيوانات المزرعة 

نات المزرعة تناسليا )نقل االجنة ، وطرق معالجتها، اتجاهات جديدة الدارة قطعان حيوا
 تعدد التبويض، تزامن الشياع والتلقيح الصناعى(.
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 :  فسيولوجيا ادرار اللبن )متقدم(08626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــا  ــــــدقيق للخالي ــــــب ال ــــــة، التركي ــــــدة الثديي دراســــــة تفصــــــيلية عــــــن منشــــــأ وتطــــــور الغ
لللـــــــــبن، دراســـــــــة الطـــــــــرق المســـــــــتخدمة لدراســـــــــة بيوكيماويـــــــــة الطالئيـــــــــة المفـــــــــرزة 

طـــــــالق  ـــــــبن  النظريـــــــات المختلفـــــــة الفـــــــراز وا  الغـــــــدة  الثدييـــــــة  تخليـــــــق مكونـــــــات الل
 مكونات اللبن المختلفة، إنزال اللبن وعالقته بالجهاز العصبى.

 
 فسيولوجيا الحيوان:  08627
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

ــــــــة، ــــــــاز  مقدم ــــــــدد الصــــــــماء، الجه ــــــــاز العصــــــــبى، الغ ــــــــزان الفســــــــيولوجى، الجه االت
 الدورى، الجهاز التناسلى، إفراز اللبن.

 
 سلوك الحيوان: 08628
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــيم وتطــــــــــور الســــــــــلوك  ــــــــــات المستأنســــــــــة ، تنظ ــــــــــة عــــــــــن ســــــــــلوك الحيوان مقدم
 المزرعةالحيوانى، أنماط السلوك فى حيوانات 

 
 : المناعة فى حيوانات المزرعة08629
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــة،  ـــــــارات المناعي ـــــــادئ المناعـــــــة، األجســـــــام المضـــــــادة، أشـــــــكال المناعـــــــة، األختب مب
 مقاومة األمراض ومسبباتها مناعيا، التحصينات

 

 التقنية الحيوية في تناسل حيوانات المزرعة  :  08630
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أساســـــــيات التقنيـــــــة الحيويـــــــة والمـــــــادة الوراثيـــــــة، التطبيقـــــــات الحديثـــــــة فـــــــى مجـــــــال 
التناســــــل مثــــــل اإلخصــــــاب المعملــــــى واالستنســــــا  وخاليــــــا المنشــــــأ ونقــــــل الجينــــــات 

 وتحديد الجنس فى األجنة.
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 دراسات خاصة في تربية الحيوان ) متقدم ( :  08631
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

ــــــــوان  ــــــــة الحي ــــــــة ورعاي ــــــــة إلحــــــــدى مشــــــــاكل تربي ــــــــة وعملي دراســــــــة نفصــــــــيلية نظري
 .فقا لما يقترحه المشرف على البحثالزراعى و 

 
 ماشية لبن ) متقدم (:  08632
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اللبن األصيلة واالنواع ثنائية الغرض، العوامل الوراثية والبيئية االنواع المختلفة لماشية 
نتاج سالالت جديدةالمؤثرة على إنتاجية ماشية اللبن، االنتخاب و  ، تربية طرق التزاوج وا 

ماشية اللبن تحت ظروف المناطق الحارة والمعتدلة، الهيكل العمرى لقطعان اللبن، العناية 
ارع قطعان ماشية اللبن، مساكن حيوانات اللبن، حظائر بالحيوانات الصغيرة، ادارة مز 

 الحلب.
 

 إنتاج أغنام )متقدم(:  08633
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

الكفاءة البيولوجية لالغنام، نظم االنتاج ، طرق زيادة معدل الوالدات، التربية المكثفة، 
اثى لالغنام، نمو وتطور الحيوان ، نمو وتطور التغذية المكثفة للحمالن، التحسين الور 

الذبيحة، النمو النسبى النسجة الذبيحة أقلمة السالالت المستوردة تحت ظروف المناطق 
 الحارة وشبه الحارة 

 
 : إنتاج لحم )متقدم(08634
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

اللحم وتطورها والعناية بها، العوامل البيئية سالالت ماشية اللحم المتخصصة، نمو ماشية 
والوراثية المؤثرة على النمو فى المراحل المختلفة من عمر الحيوان ، انشاء قطعان اللحم 

دارتها، ، تقويم توزيع أوزان العضالت،  توزيع الذبائح، التركيب الكيماوى للحم،  وا 
 االنسجة الدهنية، تقويم ذبائح االغنام.
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 :  تربية حيوان )متقدم( 08635
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

فعل وتأثير الجين ، االستفادة من فعل الجين فى التحسين الوراثى، طرق االنتخاب 
والتزاوج والخلط المختلفة، تأثير التربية الداخلية، الصفات الكمية والوصفية ، استخدام 

 ن االنتاج الحيوانى.المعايير الوراثية فى تحسي
 

 : تحليل بيانات 08636
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ـــــــاين ـــــــل التب ـــــــة، تحلي ـــــــة للصـــــــفات المســـــــتمرة والمتقطع ـــــــات المختلف ـــــــاير  التوزيع والتغ
ــــــــة المتوســــــــطات ــــــــاط البســــــــيط وطــــــــرق مقارن ــــــــدد واالرتب ــــــــداد البســــــــيط والمتع ، االرت

 المعيارية.والمتعدد، االحصاء غير 
 

 : إنتاج صوف ) متقدم ( 08637
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الخصائص الكيماوية سالالت الصوف المتخصصة وأنواعها، كيفية تكوين الصوف ونموه
والطبيعية للصوف ودرجاتها ورتبتها وأهميتها فى الصناعة، العوامل المؤثرة على إنتاج 

 .الصوف وجودته
 العملى التطبيقى: تمارين عملية على تطبيق المواضيع السابقة

 
 التحسين  الوراثي  فى تربية الحيوان       08638
                  ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مثل ، تقدير المعايير الوراثية تقدير التباين الوراثى والمظهرى تكرار الجين وتأثيره وفعله،
والوراثى وأسبابه، امل التكرارى واالرتباط المظهرى المكافئ الوراثى والقيم التربوية والمع

تقدير المكافئ الوراثى بالوسائل المختلفة للصفات المستمرة والمتقطعة، اختبار النسل 
 ومستوى اداء الحيوان، التحسين الوراثى واالستجابة لالنتخاب.

 
 الحيوانات: إحصاء وتصميم تجارب  08639
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تصـــــــميمات التجـــــــارب المختلفـــــــة وقيـــــــاس كفائتهـــــــا، تصـــــــميم التجـــــــارب فـــــــى بحـــــــوث 
 االنتاج الحيوانى.
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نتاج اآلبل والخيول 08641  : رعاية وتربية وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

الســــــالالت، الخصــــــائص البيولوجيــــــة لألبــــــل  –والخيــــــول األهميــــــة االقتصــــــادية لألبــــــل 
ـــــل  ـــــاج األب ـــــوراثى، نظـــــم انت ـــــة، والتحســـــين ال ـــــة واســـــاليب التربي ـــــول، نظـــــم الرعاي والخي
والخيــــــول تحــــــت الظــــــروف البيئــــــة المختلفــــــة، الصــــــفات االنتاجيــــــة والتناســــــلية لألبــــــل 

 والخيول ، مزارع األبل والخيول.
 

 راعية: إنتاج الجلود فى الحيوانات الز  08642
 ت معتمدةا( ساع3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أنواع الجلود المختلفة وتركيبها، مواد الدباغة، طرق الدباغة، ميكانيكية الدباغة، خطوات 
 دباغة الجلود، الصفات الطبيعية والكيماوية للجلود .

 
 نظم إنتاج الحيوانات الزراعية:  08643
 ( ساعات معتمدة3= ) ( ساعة عملي2( ساعة نظري + )2)

، نظم االنتاج فى االغنام راعية، نظم إنتاج فى مصر والعالمنظم إنتاج الحيوانات الز 
، تصميم وتحليل نظم اإلنتاج إنتاج اللحم من األغنام والماشيةوحيوانات اللبن، نظم 

 وتقييمها وتحسين كفاءتها.
 

 : التقنية الحيوية فى تربية الحيوان 08644
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-نظري + )( ساعة 3)

دور التقنيـــــة الحيويـــــة فــــــى تربيـــــة الحيـــــوان، الهندســــــة الوراثيـــــة، الوراثـــــة الجزيئيــــــة، 
 الواسمات الوراثية.

              
 :  تغذيــة أسمـاك )متقدم( 08645
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الكربوهيدرات، البروتينات واألحماض االمينية، المواد ذات األصل غير ، ابوليزم اللبيتداتميت
الغذائي في أعالف األسماك، المشاكل الغذائية وتكنولوجيا تغذية يرقات األسماك البحرية، 
تغذية قطيع اآلباء واليرقات، الوراثة والتغذية، التحكم الهرموني في الميتابوليزم ، استخدام 

 ألسماك، أعالف األسماك وجودة السمك.الهرمونات في تغذية ا
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 : الغدد الصماء في األسماك 08646
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــــــات  ـــــــــــة، الهرمونـــــــــــات البنكرياســـــــــــية والهرمون ـــــــــــة، الغـــــــــــدة الدرقي الغـــــــــــدة النخامي
الجوفمعويـــــــــة ، هرمونـــــــــات االدرينـــــــــال، هرمونـــــــــات الغـــــــــدد الجنســـــــــية، هرمونـــــــــات 

ــــــــــي حويصــــــــــالت  ــــــــــات ف ــــــــــدة الصــــــــــنوبرية، دور الهرمون ــــــــــات الغ ســــــــــتنيس، هرمون
              هجــرة األســماك واالســتزراع المــائي والســمكي ، الهرمونــات .

           
 : تربية اسماك )متقدم( 08647
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االنتخاب الطبيعي والبولي ميكانيزم التطور ويتضمن تعريفه وطفرة الجين الكروموسوم و 
بلويدى، االختالف الوراثى في عشيرة األسماك، طبيعة االختالف الوراثى وقياس االختالف 
الوراثى، طرق دراسة وعدد الكروموسومات في األسماك، االختالف الوراثى للصفات الكمية 

ماك، استخدام ذات األهمية االقتصادية، التالزم الوراثى ، االنتخاب وأهميته، سجالت األس
الوراثة السيتولوجية واستزراع األسماك، استخدام البيانات الوراثية في إدارة مصايد 

 األسماك .
 

 : نظم المعلومات فى مجاالت االنتاج الحيوانى 08648
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ونظم التسجيل والسجالت  أهمية نظم المعلومات لإلنتاج الحيوانى، مصادر المعلومات
، دور إمكانية نظم المعلومات فى وتصميم قواعد البيانات وتحليلها ، إنشاءوأنواعها

تحسين الصفات الوراثية والعوامل البيئية واألداء اإلنتاجى والتناسلى للحيوانات الزراعية و 
 تقييم كفاءة نظم المعلومات.

  



 

269 

 

 (09)الرمز الكودى:    قسـم إنتاج الدواجـن
 
 

 بحث فى مجال العلوم الزراعية : 09600
تدريب الطالب على العمليات الداجنة اليومية بمزرعة الكلية ومعامل القسم وعمل مشاريع 

 األبحاث المختلفة 
 

 : حلقات نقاش علمية09601
يتم تحديد مواضيع خاصة بعمليات التربية والتغذية والفسيولوجية والرعاية ومناقشة الطالب 

 فيهم 
 

 تغذية دواجن متقدمة : 09610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ه لبعض مواد العلف ، القيمة السعريالطاقة )تعريف، مصادر الطاقة، كيمياء تغذية الدواجن
األمالح ة البيولوجية للبروتين(، القيمالبروتين )تعريف، تقسيم البروتينات ، طرق القياس(

الوظائف العامة(  ،والفيتاميناتتقسيم األمالح المعدنية ، ) تعريف والفيتاميناتالمعدنية 
 . صر الغذائية في األعالف المختلفةأعراض نقص وزيادة العنا

 
 تغذية الطيور الثانوية:  09611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نموه المختلفة ، تقدير االحتياجات الغذائية تقديراالحتياجات الغذائية للرومي خالل مراحل 
 ض.خالل مراحل نموه و إنتاج البي للسمان

 .خالل مراحل نموها المختلفة تقدير االحتياجات الغذائية للطيور المائية
 .ية المستخدمة في تركيب العالئقالمصادر العلف

 .رق تركيب العالئق المختلفةط
 ة الطيورف المستخدمة في تغذينماذج لبعض األعال
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 تصنيع أعالف الدواجن :  09612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــى األجـــــزاء المختلفـــــة ، واجـــــب توافرهـــــا فـــــي مصـــــانع األعـــــالفالشـــــروط ال التعـــــرف عل
ــــفا، لمصــــانع األعــــالف ــــة لمــــواد العل ــــة لألعــــالف ا ،لمواصــــفات القانوني لصــــور المختلف

 أنواع المصانع. ، المصنعة
 

 التقييم والتحليل الكيماوي ألعالف الدواجن .  :  09614
 ( ساعات معتمدة4( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )2)

الالزمـــة التعـــرف علـــى العناصـــر الغذائيـــة لمـــواد العلـــف ، كيفيـــة اخـــذ عينـــات األعـــالف 
رق تقـــــدير مكونـــــات المـــــادة ، طـــــة الواجـــــب توافرهـــــا إلجـــــراء التحليـــــل، األجهـــــز للتحليـــــل
 ، التحليالت الكمية واستخدامها فى تقدير مكونات رماد المادة الغذائية .الغذائية

 
 دراسات غذائية متقدمة عن الكربوهيدرات  :  09615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

لكيماويــــــة التعــــــرف علــــــى مــــــواد العلــــــف الغنيــــــة بــــــالمواد الكربوهيدراتيــــــة ، الخــــــواص ا
رات، وكيفيــــــــة هضــــــــم وامتصــــــــاص الكربوهيــــــــدرات، ميتــــــــابولزم والطبيعيــــــــة للكربوهيــــــــد

وفير ، كيفيـــــة تـــــناتجـــــة مـــــن ميتـــــابولزم الكربوهيـــــدرات، حســـــاب الطاقـــــة الالكربوهيـــــدرات
 وزيادة المواد الكربوهيدراتية  ، أعراض نقصاالحتياجات من الكربوهيدرات

 
 دراسات غذائية متقدمة عن البروتينات .:  09616
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

ــــــ ــــــاتالتعــــــرف عل ــــــة بالبروتين ــــــف الغني ــــــة  ، الخــــــواصى مــــــواد العل ــــــة والطبيعي الكيماوي
ـــــات ـــــا لتركبيهـــــا الكيمـــــاوي، تقســـــيم الللبروتين ـــــات تبع ـــــات تبعـــــا بروتين ، تقســـــيم البروتين

ــــات لمصــــدر ــــف، هضــــم وامتصــــاص البروتين ــــات ،العل ــــوفير االحتياجــــات مــــن البروتين ، ت
ـــين الم ـــة ب ـــروتين مقارن ـــاتصـــادر الب ـــابولزم البروتين ـــة، ميت ـــالمختلف ة الناتجـــة مـــن ، الطاق

، حســـاب الطاقـــة الناتجـــة مـــن خـــراج النتـــروجين الزائـــد فـــي الطيـــور، إميتـــابولزم البـــروتين
 ميتابولزم البروتين .  

العملـــــى التطبيقـــــى: التـــــدريب علـــــى كيفيـــــه تحليـــــل البـــــروتين والتعـــــرف علـــــى المصـــــادر 
 البروتين المختلفة.
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 راسات غذائية متقدمة عن الدهون :  د 09617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الخواص الكيمائية المستخدمة كمصدر للدهون والزيوت التعرف على مواد العلف
ألحماض الدهنية في تغذية ، أهم االقيمة الغذائية للدهون والزيوت والطبيعية للدهون،
، حساب أكسدة الدهون، هدم وتخليق الدهون، هضم وامتصاص الدهونالدواجن، تزن  و 

 . اقة الناتجة من ميتابولزم الدهونلط
 

 ات و األمالح المعدنية :  دراسات غذائية متقدمة عن الفيتامين 09618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، تقسيم االمالح المعدنية الفيتاميناتى االمالح المعدنية و التعرف على المصادر الغنية ف
، توفير االحتياجات الغذائية ة للعناصر المعدنية والفيتاميناتوالفيتامينات ، الوظائف العام

لفيتامينات فى ميتابولزم من العناصر المعدنية والفيتامينات ، دور العناصر المعدنية وا
أعراض نقص وزيادة ، والمعادن حتياج من الفيتاميناتالعوامل المؤثرة على اال ،الطيور

 االمالح المعدنية والفيتامينات.
 

 طرق إحصائية :  09619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عشوائية ، العينة المقاييس النزعة المركزية والتشتت فروض عامة ، قواعد االحتماالت ،
تحليل  ،بسيط والمتعدداالرتباط ال ،والمتعدداالرتداد البسيط  ،البيانات أحادية التقسيم

 .الموديالت اإلحصائية المختلفة ،ت التباينتقدير مكونا، التغاير
 

 : طرق بحث  09620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تحديد  ،ت العلميةالطرق و الموديال ،تخطيط البرامج البحثية ،مختلفةتحديد طرق البحث ال
تجميع ، الكتابة العلمية، كتابة المراجع ،الحصول على المراجع البحثية ،أهداف الدراسة

 وجدوله البيانات.
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 :  تربية دواجن متقدم  09621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الطرق المختلفة لتقدير المعايير الوراثية  ،ية الوراثية الحديثة في الدواجنطرق الترب
، سين الوراثيقياس التح ،يم التربويةتقدير الق ،لنماذج الحديثة للتحليل الوراثيباستخدام ا

 التزاوج التبادلي 
 

 صميم وتحليل التجارب اإلحصائية : ت 09622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ام المــوديالت اإلحصــائية ارب الــدواجن المختلفــة باســتخدتجــطــرق التحليــل اإلحصــائي فــي 
ميم التجــــارب العامليــــة تصــــ ،المربــــع الالتينــــي ،اعــــاتالقط ،العشــــوائي الكامــــل ،المختلفــــة
 .التصميم المتشعب ،تصميم القطع المنشقة ،والجزئية

 
 (  وراثة الصفات الوصفية والكمية )متقدم : 09623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

ــة الكميــة والوصــفية ــ ،االنتخــاب ،عشــائر الــدواجن ،الوراث ــين االقــارب ،اينالتب ، والتشــابه ب
 طرق التربية  ،لوراثية للعشيرةالمعالم ا

 
 : االنتخاب المتقدم  09624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الكفاءة النسبية، االقتصادية القيم ،ها المختلفة وتطبيقاتها العمليةاالنتخابية بأنواعاألدلة 
طرق  ،االستجابة المرتبطة، الفارق االنتخابي، االستجابة لالنتخاب ،أنواع االنتخاب

 .شدة االنتخاب ،االنتخاب ألكثر من صفة ،االنتخاب على حسب التباين
 

 : طرق التربية 09625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + )( ساعة 2)

 ،صفات المختلفة في الدواجنطرق التزاوج والتربية المختلفة بهدف التحسين الوراثي لل
 ،مستقبل تربية الدواجن ،ية على أساس االنتخاب و القرابةنظريات التربية برامج الترب

 .المشاكل الخاصة بعمليات التربية ،ندسة الوراثية في صناعة الدواجناستخدام اله
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 : التربية النتاج اللحم 09626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وراثــة صــفة  ،تربيــة إلنتــاج اللحــم فــي الــدواجن )إنتــاج كتاكيــت اللحــم(الوســائل المختلفــة لل
العوامـل المـؤثرة علـى  ،اللحمترسيب الدهن فى كتاكيت  العوامل الوراثية المؤثرة على، النمو

 . التربية الحديثة إلنتاج اللحم، تكوين السالالت ،تكوين الذبيحة
 

 التربية النتاج البيض:  09627
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

امج التربية لتحسين بر  بيض في الدواجن )إنتاج البيض(الوسائل المختلفة للتربية إلنتاج ال
طرق ، طرق قياس إنتاج البيض ،الفرز، مشاكل تربية الدجاج البياض ،إنتاج البيض

واصفات المثالية لسالالت الم، التربية الحديثة إلنتاج البيض ،البيضتكوين هجن إنتاج 
 العوامل الوراثية المؤثرة على إنتاج البيض. ، البيض

 
 : األقلمة الوراثية09628
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

 ،بسيطة والمعقدةاألقلمة ال ،التغيرات التطورية للطيور ،ركيفية حدوث األقلمة في الطيو 
 ،التداخل بين الوراثة والبيئية ،التأثيرات البيئية، ت األجنبيةأقلمة السالال، حدود األقلمة

 قياس اآلثار البيئية . 
 

 : فسيولوجى دواجن متقدم   09630
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)
 ،التراكيب والمشتقات الجلدية ،از الغالفي للطيور: الجهراسة األعضاء واألجهزة المختلفةد
لتركيب التشريحي للجهاز الجهاز الحركي النشط وا، غالف الريشى و فسيولوجيا القلشال

الجهاز ، وتركيب العظام فسيولوجيا نمو ،الظواهر البيولوجية لعظم الطيور ،الهيكلي
سوائل ، ت الدواجنالهستولجى للعضالت وخواص عضالالتركيب التشريحي و  ،العضلي

لفة وظائف األجهزة المخت ،فسيولوجيا الدورة الدموية ،القلب والدورة الدموية ،الجسم والدم
 الفسيولوجيا بالجسم .وتنظيمها للعمليات الحيوية و 
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 د الصماء:  الغد09631
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــدد الصــــماء وال ــــم الغ ــــرازعل ــــة اإلف ــــب ال ،غــــدد خارجي ــــة التركي ــــات وكيفي ــــائي للهرمون كيمي
ـــة بـــين الهرمونـــات المختلفـــةا، عملهـــا أنـــواع الغـــدد الصـــماء و وظيفـــة كـــل منهـــا ، لعالق
، المـــؤثرة علـــى وظـــائف الغـــدد الصـــماء العوامـــل، م إفرازاتهـــا وتركيبهـــا التشـــريحيوتنظـــي

تنبــــؤ ال ،ن ووظــــائف الُمســــتقبلاليــــة عمــــل الهرمــــو ،الوظــــائف البيولوجيــــة للهرمونــــات
 األبحــــاث المتعلقــــة بالهرمونــــات مناقشــــة أهــــم وأحــــدث، بوظــــائف جهــــاز الغــــدد الصــــماء
 الفسيولوجية فى الدواجن .وعالقتها بالعمليات اإلنتاجية و 

 
 اء والماء.:  تنظيم تناول الغذ09632
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التركيــــب التشــــريحي  ،حركتــــه خــــالل القنــــاة الهضــــمية نيكيــــةتنظــــيم تنــــاول الغــــذاء وميكا
اإلفــــــراز  ،حركــــــة القنــــــاة الهضــــــمية ،هســــــتولجى للجهــــــاز الهضــــــمي فــــــى الطيــــــوروال

ــــــةاال، الوظــــــائف الهضــــــمية الخاصــــــة ،والهضــــــم ــــــة عملي ــــــل متصــــــاص وميكانيكي ، النق
الكائنــــــات الدقيقــــــة بالقنــــــاة الهضــــــمية  ،امــــــل المــــــؤثرة علــــــى عمليــــــة االمتصــــــاصالعو 

لكليـــــة وطـــــرق وظـــــائف ا ،فســـــيولوجيا تكـــــوين البـــــول، يولوجىوعالقتهــــا بالنشـــــاط الفســـــ
ــــو  ــــول فــــى الطي ــــع الب ــــة فــــى الم ر،جم ــــة الداخليــــةدور الكلي ــــى ثبــــات البيئ  ،حافظــــة عل
اهـــم األبحـــاث الخاصـــة بعمليـــات تنـــاول التعـــرف علـــى احـــدث و ، الخلـــل الـــوظيفي للكليـــة

 الغذاء والماء والعوامل المؤثرة عليها .
 

 :  فسيولوجيا األقلمة09633
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــأقلم  ـــــةطـــــرق ت ـــــة المختلف ـــــور للظـــــروف البيئ ـــــأثيرات الفســـــيول، الطي ـــــة الت وجية المختلف
المــــــؤثرة علــــــى فســــــيولوجية  العوامــــــل ،باإلجهــــــادعالقــــــة التــــــأقلم ، ادــــــــلعمليــــــات اإلجه

ــــأقلم ــــد ،الت ــــورالغ ــــى الطي ــــة ف ــــة أو األنفي ــــة و ،د الملحي ــــدد الملحي ــــب الغ ــــا تركي  ،إفرازاته
األبحــــاث التعــــرف علــــى أحــــدث  ،قتهــــا بعمليــــات اإلجهــــاد والتــــأقلماإلضــــاءة والحــــرارة وعال

 .فى هذا المجال ومناقشتها
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 : سلوك الطيور 09634
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2+ )( ساعة نظري 2)

مليــــات عــــادات وســــلوك ع، ســــلوك التــــزاوج والتكــــاثر ،أنــــواع الســــلوك الخاصــــة بــــالطيور
ـــــدواجن ـــــى ال ـــــل والشـــــرب ف ـــــور ، األك ـــــةســـــلوك الطي ـــــات اإلجهـــــاد المختلف ـــــاء عملي ، أثن
العالقــــــة بــــــين  ،تلفــــــة التـــــي تــــــؤثر علــــــى ســـــلوك الطيــــــورالعوامـــــل الفســــــيولوجية المخ

ـــــة بــــين ســــلوك ،المختلفــــة وســــلوك الطــــائر اإلفــــرازات الهرمونيــــة الطيــــور وطــــرق  العالقـــ
ــــاء التربيــــة ،التربيـــــة المختلفــــة ــــة األرضــــية ســــلوك الطيــــور أثن  ،فــــى األقفــــاص أو التربي

مناقشـــــة أهـــــم األبحـــــاث الخاصـــــة بعـــــادات وســـــلوك الطيـــــور تحـــــت ظـــــروف اإلجهـــــاد 
 المختلفة . 

 
 : فسيولوجيا التمثيل الغذائي  09635
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

حركــــــة وانتقــــــال المــــــواد ، صــــــاص الكربوهيــــــدرات والبروتينيــــــاتفســــــيولوجيا هضــــــم وامت
واد صــــور تخــــزين وامتصــــاص المــــ، لبروتينيــــة داخــــل القنــــاة الهضــــميةالكربوهيدراتيــــة و ا

عــــــــــادة امتصــــــــــاص المــــــــــواد  ،الكربوهيدراتيــــــــــة والبروتينيــــــــــة فســــــــــيولوجيا إخــــــــــراج وا 
هـــــا علـــــى عمليـــــات تأثير العوامـــــل الفســـــيولوجية و ، البروتينيـــــة بالكليـــــةالكربوهيدراتيـــــة و 

تــــــأثير مكونــــــات األعــــــالف المختلفــــــة علــــــى هضــــــم ، الهضــــــم واالمتصــــــاص واإلخــــــراج
ــــةوامتصــــاص المــــ ــــة والبروتيني مناقشــــة أهــــم األبحــــاث الخاصــــة بهــــذه  ،واد الكربوهيدراتي

 االت المختلفة وعالقتها بالعملية اإلنتاجية.المج
 

 : فسيولوجيا الهضم و اإلخراج  09638
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

خراج فسيولوجيا الهضم و  ،وجية المؤثرة على عمليات الهضم واإلخراجالعوامل الفسيول ا 
عالقة مكونات األعالف واتزانها بعمليات الهضم  ،د الغذائية المختلفة فى الدواجنالموا
العوامل المدعمة  ،القتها بإفرازات الغدد المختلفةالوظائف الهضمية الخاصة وع، اإلخراجو 
 ،التركيب التشريحي والهستولجى للجهاز البولي، لمخفضة بعمليات الهضم واإلخراجاو 

إخراج  ،ات الهضم واإلخراجوعالقته بعمليتدفق الدم وسعة القلب والجهاز الليمفاوي 
ر، لخصائص الطبيعية لدم وبول الطيو األيونات الغير عضوية واروجينية و المركبات النت

اإلخراج فى وجية المؤثرة على عمليات الهضم و مناقشة األبحاث الخاصة بالعوامل الفسيول
 الدواجن .
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 :  فسيولوجيا إنتاج اللحم والبيض 09639
 ( ساعات معتمدة3عملي = ) ( ساعة-( ساعة نظري + )3)

لي والعضلي وخواص عضالت الجهاز الهيك ،ولوجية المؤثرة على إنتاج اللحمالعوامل الفسي
تكوين اللحم والعضالت فى عالقة الغدد الصماء والجهاز الهرمونى بعمليات  ،الدواجن
البيض الجهاز التناسلي فى الطيور وعالقة الهرمونات المختلفة بعمليات إنتاج  ،الطيور

 ،لبيض وتنظيم نشاط الغدد الجنسيةفسيولوجيا تكوين ا ،ومكونات البيض فى الدواجن
طيور واستجابتها الضوء والتناسل وعمر ال ،يولوجى للمبيض وعالقته باإلنتاجالنشاط الفس

عالقة طول فترة اإلضاءة بالعمليات الفسيولوجيه واإلفرازات الهرمونية  ،للتنبيه الضوئي
مناقشة أهم األبحاث الخاصة بتأثير العوامل  ،وتأثيرها على عمليات اإلنتاجة المختلف
 .  جيه المختلفة على عمليات اإلنتاجالفسيولو 

 

 تربية النعام والرومي : 09640
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، طرق التربية ،السلوك والعادات ،جات الغذائيةاالحتيا ،المساكن ،االنواع ،أصل النعام
اساسيات تربية ، لروميالسالالت واألصناف المختلفة ل ،اج اللحم والريش والجلدانت

، السجالت ،إنتاج البيض واللحم ،التسويق ،أمراض الرومي وطرق الوقاية، الرومي
 الجدوى االقتصادية.

 
 طيور برية ومهاجرة:  09641
 ( ساعات معتمدة2= )( ساعة عملي -( ساعة نظري + )2)
، التسويق ،ساكن ومستلزماتهاالم ،السلوك ،التغذية ،التزاوج ،عاداته، أنواع الحمام 

تربية السمان  ،انتاج الزغاليل ،السالالت المحلية واالجنبية ة،الجدوي االقتصادي، السجالت
اجات االحتي ،البوبهويت ،أمراض السمان، انتاج البيض ،سالالت السمان ،النتاج اللحم

  .ادارة المخلفات ،السمان البري ،الغذائية للسمان
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 انتاج وفسيولوجيا  األرانب:  09642
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،تكـــــــــــاثر األرانـــــــــــب ،التغذيـــــــــــة واالحتياجـــــــــــات الغذائيـــــــــــة ،المســـــــــــاكن والتجهيـــــــــــزات
ســـــــالالت  ،ســـــــالالت الشـــــــعر ،ســـــــالالت اللحـــــــم ،ســـــــالالت الفـــــــراء، أمـــــــراض األرانـــــــب

 .الجدوى االقتصادية ،السجالت، الزينة
 

 الطيور المائية   : 09643
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

األدوات المساكن و  ،طرق التربية، صفات البط و اإلوز، السلوك، العادات، البط الهجين
إنتاج ، إنتاج البيض ،سالالت إنتاج الريش ،السالالت القياسية، االحتياجات الغذائية

 .الزينة المحليةسالالت ، اللحم
 

 دراسات خاصة في مجال إنتاج الدواجن :  09699
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

وتغذية وفسيولوجيا ورعاية دراسات خاصة تهتم بالدراسات الحديثة في مجال تربية ووراثة 
 الدواجن .
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 (11)الرمز الكودى:     قسـم علم احلشرات التطبيقي 
 
 

 بحث فى مجال العلوم الزراعية:  11600
اختيار موضوع بحث لطالب الماجستير والدكتوراه فى مجال علم الحشرات تحت إشراف 

 السادة أعضاء هيئه التدريس بالقسم.
 

  : حلقات نقاش علمية 11601
مجال علم الحشرات االقتصادية لطالب الماجستير اختيار أحد الموضوعات المتعددة فى 

 والدكتوراه تحت إشراف السادة أعضاء هيئه التدريس بالقسم.
 

 مورفولوجى حشرات )متقدم( : 11602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
بمناطق  توزيع العضالت ،التعقيل ،غدد الرأس ،حورات زوائد الرأس والصدر والبطنت

فيها  البيض وميكانيكية الفقس والتنفس ،التلوين في الحشرات، الجسم المختلفه وزوائده
مع دراسة أعضاء التناسل تشريح مقارن لألجهزة التناسلية  ،وتكوين القشرة وترسيب المح

 metamorphosisميكانيكية التحول  ،تشريح مقارن ألجنه الحشرات، الخارجية
أكياس  –سمع –أعضاء الحس )رؤية ، مح العذراء والحشرة الكاملةمالومورفولوجيا ونمو 

طرق أحداث الصوت فى  -الحرارة والرطوبة  -النقر الشمية-مستقبالت بالضغط-التوازن
 .(الحشرات

 
 فسيولوجيا حشرات )متقدم( :  11603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ضالت الحشرات ع ،فسيولوجيا األنسجة المثارة، الحشراتوظائف األجهزة المنظمة في 
كيمياء ، بيولوجى األعصاب الحشرية، أنسجة الجهاز العصبي ،)التركيب والوظيفة(

كيمياء هرمونات  ،علم هرمونات الحشرات ،رات وتأثير العقاقير على الحشراتأعصاب الحش
 الحشرات.حصر هرمونات التبدل الشكلي فى ، طريقة التأثير ،الحشرات
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 بيئة حشرات)متقدم(:   11604
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، العوامل المحددة، بيئه العشائر، الدورات البيوجيوكيماوية، انسياب الطاقة، النظام البيئي
 الية فعل الجين.

 
 حشرات طبية وبيطرية )متقدم( :  11605
 ( ساعات معتمدة3= )( ساعة عملي 2( ساعة نظري + )2)

خدمة فى طرق التحليل اإلحصائى المست ،الطبية والبيطرية بالصحة العامة عالقة الحشرات
األهمية الصحية تقدير مستويات حساسية الحشرات ذات ، مجال علم الحشرات الطبية

 مكافحة الحشرات الطبية والبيطرية. ،للمبيدات الحشرية
                 

 العسل)متقدم(:تربية نحل 11606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الوراثة  ،تاري  حياه طائفة نحل العسل ،سالالت نحل العسل، والحاضر النحالة فى الماضى
إنتاج  ،أنواع الخاليا الخشبية، نشاطات وسلوكيات نحل العسل، والتربية فى نحل العسل

 تسمم نحل العسل بمبيدات اآلفات. ،العسل
 

 مورفولوجيا  وفسيولوجى نحل العسل )متقدم(:  11607 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 -التركيب الخارجى والداخلى للرأس -الرأس )نمو وتطور الرأس ،جدار الجسم والعضالت
القناة الهضمية  ،البطن وزوائدها ،الصدر وزوائده، زوائد الرأس وأعضاء التغذية(

الغدد  ،الجهاز العصبى وأعضاء الحس ،الجهاز التنفسى، الجهاز الدورى والدم ،وتطورها
 ،فسيولوجيا اعضاء الجسم، فسيولوجى السلوك االجتماعى ،الجهاز التناسلى ،صماءال

 نشاطات نحل العسل وتنظيم الطائفة. ،الفرمونات ،غدد نحل العسل
 

 تربية ملكات نحل العسل:  11608
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 -طريقـه ميلـر -طبيعيـا على نطاق محدود) استغالل البيـوت التـى تـم بناؤهـا تربية الملكات
طريقــة  -طريقــه أللــى -كسطريقــة بــرو  -طريقــه تونســند -طريقــة هــوبكنز -طريقــة كــيس

طريقــة  -طريقــة دوليتيــل -يثارى ) طريقــة ســمطريقــة التربيــة علــى نطــاق تجــ ،أبيســتار(
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التلقــيح  ،(تربيــة الــذكور -ســاحة تلقــيح الملكــات -تلقــيح الملكــات ) نوايــا التلقــيح، جنتــر(
نتـاج طـرود النحـل وشـحنها ا ،التكور وتعليم الملكات ،طريقة إدخال الملكات، اآللى للملكات

 الوراثه فى نحل العسل. ، إنتاج الغذاء الملكى ،وتسكينها
 

 مورفولوجى وفسيولوجى ديدان الحرير:  11609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التشــريح الخــارجى والــداخلى لألطــوار الغيــر كاملــة واألطــوار الكاملــة لديــدان الحريــر التوتيــة 
 يولوجيافسـ ،سـيولوجيا الجهـاز الهضـمى وملحقاتـهف ،الـدم وتركيبـه ومكوناتـه، وغير التوتية

 فسيولوجيا الغدد الصماء فى ديدان الحرير. ر،التناسل فى ديدان الحري
 

 تربية ديدان الحرير ) متقدم( :  11610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

سالالت دودة حرير  ز،الوراثة فى دودة حرير الق ،مقدمة عن صناعه الحرير فى مصر
البيئات  ،أنتاج بيض دودة الحرير التوتية ،التوتأشجار  أصناف ،القز المختلفة

، رير للتصنيعتجهيز الح، شرانق الحرير، رق التقليدية لتربية دودة القزالط، الصناعية
دراسات الجدوى لمشاريع  ر،مداخل حديثه فى صناعة الحري ،أمراض دودة حرير القز

 الحرير المحدودة
 

 واستخدامها فى المكافحة اإلحيائية مفترسات ومتطفالت  وممرضات اآلفات:  11611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + ) (2)

دورات  ،العالقــات البيولوجيــة ،العالقــات التقســيميه بينهــا ،الطفيليــات والمفترســات الحشــرية
ــاة للحشــرات ــار الضــخمة ،المفترســة وأشــباه المــتطفالت الحي ــة للمجــاميع  ،بــرامج اإلكث أمثل

، علـم أمـراض الحشـرات ،مسـتقبل المكافحـة االحيائيـة ،إدخال الكائنـات النافعـة ،مستخدمةال
غير السـمية فـى ت ،مرضات الحشريةبالم طرق العدوى ،طرق اإلصابة بالممرضات الحشرية

 -علم الميكروبيولــــوجى المتعلــــق بالحشــــرات وعناصــــره )فيروســــات،الممرضــــات الحشــــرية
 .تجهيز الممرضات الحشرية ،نيماتودا( -ركتسيات -فطريات -ريابكتي
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 االدارة المتكاملة لالفات الحشرية  :  11612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االفـــة  –االفـــة  الزراعيـــة  –مفـــاهيم  وتعريفـــات تتعلـــق بالحشـــرات الضـــارة ) مفهـــوم االفـــة 
تجـدد  –العبىء االفـى  –االفى المجال  –اقسام االفات الحشرية )المعقد االفى (،االقتصادية

مســـببات  –تطـــور الوضـــع االفـــى  –الوضـــع االفـــى  -الفقـــد االقتصـــادى   –انـــواع االفـــات 
الحاجــة الــى ادارة  –نظريــة ادارة االفــات ) مفهــوم وتعريــف االدارة  ،ة (الفورانــات الحشــري

ــات اســتراتيجيات إدارة اآلفــات (اال ظــام إدارة القواعــد  األساســية التــى تســيطر عليهــا  ن ،ف
ــات ) الضــبط الطبيعــى  ــات  –اآلف ــة االفــات  واخــذ العين  -المســتويات االقتصــادية   –مراقب

المكافحـة  –اختبـارات إدارة اآلفـات  ) االدارة االيكولوجيـة  ،(بيولوجي وايكولـوجى الحشـرات 
ـــة  ـــات للحشـــرات  –البيولوجي ـــة  –مقاومـــة النبات ـــات  –المكافحـــة الوراثي اســـتخدام الفورمون

، فحـة اخـرى غيـر المبيـدات الحشـرية(وسـائل مكا –المكافحة بالمبيـدات  –مات النمو ومنظ
  1الممارسة العملية الدارة االفات 

 
   إنتاج  واختبار المبيدات االحيائيه  وتقييم  فاعليتها:  11613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االحيائيـه لآلفـات وتفعيـل  اسـتغاللها فـي المكافحـةعناصر المرتبطات االحيائيه التـى يمكـن 
سمات األعداء الطبيعية الحية كمرتبطات أحيائيه غير طبيعيـة التـى تمكـن مميزاتهـا  ،دورها
نتاجهــا كمبيـــدات أحيائيــهمــن ت  ،نتــاج القياســـي للمبيــدات االحيائيـــهوســـائل اإل  ،صـــنيفها وا 

المبيــدات االحيائيــه مــن ممرضــات اآلفــات والحشــرات أكلــه الحشــرات أى ملتهمــات الحشــرات 
والنباتـات المقاومـة أو المنيعـة ضـد اإلصـابة أو االصـابه  من المفترسات وأشباه المـتطفالت

الجــدوى االقتصــادية لإلنتــاج  ،باآلفــات..أل ..التقييم اإلحيــائي للمبيــدات االحيائيــه لآلفــات
تطبيـق المبيـدات االحيائيـه فـى السـيطرة علـى اآلفـات  ،يدات االحيائيه وتقيمهـاياسي للمبالق

 ووقاية المزروعات حفاظًا على الصحة العامة لمكونات البيئة.
 

 اآلفات  الرئيسية للمحاصيل الحقلية و البستانية  : 11614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة  ،ة والحد االقتصادي الحرج لآلفاتوتقدير نسبة اإلصابالحشرية  تشخيص اإلصابة
ول الحياة آلفات جدا ،اإلصابة وتقدير الخسائر الحشريةوسائل اإلنذار المبكر والتنبؤ ب

 ،ان للمحاصيل الحقلية والبستانيةوالورقي والزهري والثمرى وحفارات السيقالمجموع الجذري 
 فات  األساسيةبرامج اإلدارة المتكاملة لمكافحة اآل
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 مورفولوجى وتقسيم  الحشرات غير الكاملة:  11615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

للحشـرات مـن الصفات التقسـيميه الهامـة لألطـوار غيـر الكاملـة  ،طرق التكاثر في الحشرات
 ،أنـواع البـيض فـى الحشـرات ،وتحت صـف الحشـرات المجنحـة ،تحت صف عديمة األجنحة

 ،أنـواع العـذارى ،الحوريـات وصـفاتها التقسـيميه، هامـةأنواع اليرقات وصفاتها التقسيميه ال
 استعمال المفاتيح التقسيميه لألطوار غير الكاملة لرتب الحشرات

 
   فسيولوجيا الجهاز العصبى والغدد الصماء : 11616
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،النقــــل الشــــبكي ،الجهــــد الحركــــي ،جهــــد الراحــــة ،فســــيولوجيا الخاليــــا المثــــارة، تقــــديم
الطـــرق والتقنيـــات  ،أســـس ســـمية األعصـــاب ،اء النـــاقالت العصـــبية فـــى الحشـــراتكيميـــ

 ،هرمونــــات الســــكون، هرمونــــات التبــــدل الشــــكلي ،نــــات الحشــــراتالخاصــــة بدراســــة هرمو 
تطبيقـــــات عمليـــــة واســـــتخدام ، الفرمونـــــات ،الهرمونـــــات والتكـــــاثر ،ت العصـــــبيةالهرمونـــــا

 الهرمونات الحشرية 
 

 الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية فى الحشرات:  11617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

هزة يتناول هذا المقرر العديد من الموضوعات الخاصة باألسس البيوكيميائية لعمل األج
 : المختلفة فى الحشرات ومنها

وأهميتهـــــــــا فـــــــــى  Cuticular Hydrocarbonsهيـــــــــدروكربونات الكيوتيكـــــــــل 
ـــــــــات ـــــــــاج الفرمون ـــــــــ، إنت ـــــــــو ال ـــــــــب الخل ـــــــــى التركي ـــــــــا ف االســـــــــتجابة  ي،دهون وأهميته

ـــــــــة ـــــــــة ، الخلوي ـــــــــاض الدهني ـــــــــه باألحم ـــــــــى الحشـــــــــرات وعالقت ـــــــــاعى ف الجهـــــــــاز المن
ـــــــــــــات المســـــــــــــماة  ـــــــــــــات ا، Eicosanoidsوالمركب ـــــــــــــة ووظائفهـــــــــــــا البروتين لمختلف

ملـــــــــــة فـــــــــــى الـــــــــــدم البروتينـــــــــــات الحا، بروتينـــــــــــات المناعـــــــــــة ،مثـــــــــــل األنزيمـــــــــــات
ـــــــات ـــــــدرات و ، ومشـــــــتقات البروتين ـــــــوىالكربوهي ـــــــب الغشـــــــاء الخل ـــــــى تركي ـــــــا ف  ،أهميته

أســـــــس عمـــــــل  ،الطاقـــــــةإنتـــــــاج  ،Circulating Sugers ســـــــكر الـــــــدم 
ــــــــــة(  ــــــــــات )والمــــــــــؤثرات المختلف ــــــــــى الحشــــــــــرةالهرمون ــــــــــة الفســــــــــفوليبيدات، ف  ،أهمي

ــــــــــــ  ـــــــــــة ال ـــــــــــى الحشـــــــــــرات ،G-Proteinsأهمي ـــــــــــنفس ف ـــــــــــة  ،الت السلســـــــــــلة الناقل
ــــــــألكترونات ــــــــ  ،لل ـــــــاج ال ــــــــ  ATPانت ـــــــزيم ال ـــــــة إن ـــــــاج الســـــــموم ،  ATPaseوأهمي انت

Insect Venom ض النوويــــــةاألحمــــــا ،فــــــى الرتــــــب المختلفــــــة فــــــى الحشــــــرات، 
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ــــــروتين ــــــاج الب ــــــات، انت ــــــى أنشــــــطه الجين ــــــتحكم ف ــــــة ، ال  Geneالخــــــرائط الجيني
Mapping  للحشــــــــرات كمــــــــا يتنــــــــاول هــــــــذا المقــــــــرر العديــــــــد مــــــــن الموضــــــــوعات

ــــــــة وم ــــــــة وأهميتهــــــــا المختلف ــــــــا الحشــــــــرات الجزيئي ــــــــه الخاصــــــــة بيولوجي نهــــــــا: مقدم
 & Transcriptionالنســــــــ  والترجمــــــــة ، عــــــــن األحمــــــــاض النوويــــــــة

Translation - ــــــــب ــــــــات المختلفــــــــة التركي ــــــــواع الجين ــــــــى وأن ــــــــة  ،الجين أهمي
ـــــــة فـــــــى تقســـــــيم ا ـــــــى  ،لحشـــــــراتالبيولوجيـــــــا الجزيئي ـــــــة ف أهميـــــــة البيولوجيـــــــا الجزيئي

ــــــى الحشــــــرات Embryology & Metamorphosisالتطــــــور  ــــــة  ،ف أهمي
ـــــــ ـــــــا الجزيئي ـــــــة للحشـــــــراتالبيولوجي ـــــــات المهندســـــــه  ،ة فـــــــى المكافحـــــــة االحيائي النبات

ــــــــــًا  ــــــــــى مكافحــــــــــة الحشــــــــــرات Transgenic plantsوراثي ــــــــــا  ،ف البيولوجي
يــــــــــــا الجزيئيــــــــــــة وســــــــــــلوك البيولوج ض،لجزيئيــــــــــــة والحشــــــــــــرات الناقلــــــــــــه ألمــــــــــــراا

 .Transgenic Insectsالحشرات المهندسة وراثيًا  ،الحشرات
  

 تقسيم وتصنيف الحشرات ) متقدم (  : 11618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

األنــــــــواع المختلفــــــــة للمفــــــــاتيح التقســــــــيمية للحشــــــــرات  ،رات وتطورهــــــــاأصــــــــل الحشــــــــ
مية للمراتــــــــب الصــــــــفات التقســــــــي ،للمراتــــــــب العليــــــــالصــــــــفات التقســــــــيمية الكاملــــــــة وا

 عداد األوراق العلمية التصنيفية أ ،األدنى  من العائلة
 

 حشرات اجتماعية )متقدم(: 11619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،منشـــــــــأ النمـــــــــل ،النمـــــــــل ،الـــــــــدبابير االجتماعيـــــــــة ،درجــــــــات الســـــــــلوك االجتمـــــــــاعى
ـــــــل ـــــــى ، تصـــــــنيف النم ـــــــدائى والنمـــــــل الراق ـــــــن النمـــــــل الب ـــــــل م ـــــــى لك ـــــــاري  الطبيع الت

ـــــــاربوال ـــــــل الـــــــزارع للفطـــــــر والنمـــــــل المح ـــــــاعىالنحـــــــل اال، نم منشـــــــأ الســـــــلوك ، جتم
 ،أنواعـــــــهالنمـــــــل األبـــــــيض و  ،لحيـــــــاة االجتماعيـــــــة فـــــــى أنـــــــواع النحـــــــلا ،االجتمـــــــاعى

د الطبقـــــــات فـــــــى الحشـــــــرات العوامـــــــل التـــــــى تحـــــــد ،الطبقـــــــات فـــــــى النمـــــــل األبـــــــيض
 وسائل االتصال. ،االجتماعية

 
 

 دراسات خاصة  : 11620
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)
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تحديـــــــد بعـــــــض الدراســـــــات الخاصـــــــة فـــــــى مجـــــــال الحشـــــــرات االقتصـــــــادية لطـــــــالب 
 .الماجستير والدكتوراه تحت إشراف أعضاء هيئه التدريس بالقسم

 
 حيوان زراعي  )متقدم( : 11621
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

ــــــزات العامــــــة والتصــــــنيف لكــــــل منهــــــا ــــــة والفســــــيولوجيه والممي  ،الصــــــفات المورفولوجي
ــــى انتشــــارها وعالقتهــــا  ،الناحيــــة االقتصــــادية الزراعيــــة العوامــــل التــــى تــــؤثر عليهــــا وعل
الخســــــائر التــــــي  ،ت أو اإلنســــــان أو حيوانــــــات المزرعــــــةبالتربــــــة أو الميــــــاه أو النباتــــــا

ــــة المرتبطــــة  ــــات الطفيلي ــــن األولي ــــل م ــــك لك تســــببها وطــــرق مكافحــــة الضــــار منهــــا وذل
الديـــــــــدان  ،للمســـــــــاميات )االســـــــــفنجيات(بالنبـــــــــات أو الحيوانـــــــــات وكـــــــــذلك بالنســـــــــبة 

ــــدان األســــطوانية ،المفلطحــــة ــــات ،الدي ــــات ،مفصــــليات األرجــــل ،الحلقي ــــات  ،الرخوي الحبلي
دراســـــة القشـــــريات واألســـــماك كثـــــروة  -ييات(الثـــــد -الطيـــــور -الزواحـــــف -)األســـــماك

 مائية فى مصر.
 

 طفيليات حيوانية)متقدم(:  11622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــات الحيوانيــــــة ــــــة وعالقتهــــــا بالصــــــحة العامــــــة  ،تصــــــنيف الطفيلي ــــــات الحيواني الطفيلي
ـــــات المزرعـــــة المستأنســـــةلإل  ـــــوجي وســـــلوك بي ،نســـــان وحيوان ـــــةول ـــــات الحيواني  ،الطفيلي

 الحشرات الطبية والبيطرية وعالقتها بالطفيليات الحيوانية.
 

 فسيولوجيا الحيوان )متقدم(:  11623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،الكبــــــــد ،الميتــــــــابوليزم ،كيميــــــــاء الخليــــــــه ،لتركيــــــــب والوظيفــــــــةا ،الخليـــــــة الحيوانيــــــــة
فســــــيولوجيا  ،يب والوظيفــــــة(العضــــــالت)الترك ،اإلخــــــراج ،التنفســــــييولوجيا الجهــــــاز فســــــ

جهــــاز  ،جهــــاز الغــــدد الصــــماء ،وجيا األعصــــابأساســــيات عامــــه فــــى فســــيول ،التناســــل
 المناعة وأجهزة الدفاع فى الجسم.

 
 بيئة حيوان:  11624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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ـــي ـــ ،النظـــام البيئ ـــين العالق ـــا ب ـــة وبيئتهـــاة م ـــات الحي ـــة ا ،الكائن ـــةوراث  ،لمجـــاميع الحيواني
 تنظيم درجة حرارة الجسم. ،تاري  الحياة على األرض، الية التطور

 
 سلوك الحيوان : 11625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ســــــلوك الحيــــــوان  ،قواعــــــد البيولوجيــــــة لســــــلوك الحيــــــوان)المقدمــــــه: ســــــلوك الحيوان 

ســــــلوك  ،التوافــــــق المكــــــاني ،برمجــــــة وتكامــــــل الســــــلوك الحيــــــواني ،كميــــــدان للدراســــــة(
 .رعاية الصغار ر،سلوكيات التكاث ،التغذية واالتصاالت والوسائل الدفاعية

 
 الحيوانات ألال فقارية االقتصادية  : 11626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــف  ــــات الالفقاالتعري ــــة االقتصــــادية ) االســــبيروكيتاتبالحيوان ــــاتاالول ،الركتســــيات ،ري  ،ي
ــــات، االســــفنجيات ــــدان " المفلطحــــةا ،الجوفمعوي ــــة " ،األســــطوانية ،لدي ــــات،الحلقي  ،الرخوي

 ،الحشــــــــرات ،وفــــــــورااالونيك ،ذوات المائــــــــة رجــــــــل ،القشــــــــرياتمفصــــــــليات األرجــــــــل "
ـــــــات" ـــــــة األســـــــس التقســـــــيميالعنكبوتي ـــــــك مـــــــن ناحي ـــــــة ( وذل ـــــــة المورفولوجي ة  والناحي

والفســـــيولوجية والبيولوجيـــــة  وكـــــذا التعـــــرف   علـــــى دورات  الحيـــــاة وأعـــــراض اإلصـــــابة 
ـــى تســـببها  ـــة  والخســـائر الت ـــة والبيطري ـــة والطبي ـــة الزراعي ـــذلك األهمي ـــات وك ـــك الحيوان بتل
ـــة  ـــذة عـــن بيئ ـــى ســـلوكياتها مـــع اعطـــاء نب ـــرف  عل وطـــرق مقاومـــة الضـــار منهـــا  والتع

  اتهذه الحيوان
 

 مورفولوجيا  وتقسيم اكاروس : 11627
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــاري  ،مقدمــــة عــــن االكاروســــات ــــة ،ر الشــــرائحتحضــــي ،الجمــــع ،الت  ،دراســــة مورفولوجي
لشــــعيرات ا ،الجهــــاز العصــــبي ،الجهــــاز التنفســــي ،الجهــــاز اإلخراجــــي ،الجهــــاز الهضــــمي

 التقسيم العام لالكاروسات. ،الجهاز التناسلي ،الحسية
 
 
 

 أكاروسات اقتصادية )متقدم(: 11628 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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 ،االكاروسـات وعالقتهـا بـالحيوان ،عالقة االكاروسات بالنبـات، وساتالتصنيف العام لألكار 
ــــةاكاروســــات ال ــــة ،ترب ــــازل ،أكاروســــات المــــواد المخزون ــــة ،أكاروســــات تــــراب المن  األهمي

 ،كاروسـاتمكافحـة األ  ،األهميـة االقتصـادية للقـراد والحلـم ،االقتصادية لألكاروسات النباتيـة
  ة.االكاروسات المفترس ،أمراض القراد والحلم
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 (21)الرمز الكودى:                         اخلضرقسـم 
 

 فى مجاالت العلوم الزراعية : بحث 13600
ـــــــي أحـــــــد موضـــــــوعات  ـــــــة ف ـــــــة وتطبيقي ـــــــوم بهـــــــا طـــــــالب  الخضـــــــرأبحـــــــاث نظري ويق

الدراســـــــات العليـــــــا تحـــــــت إشـــــــراف أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس مـــــــع تحليـــــــل النتـــــــائج 
ــــــك فــــــى  ــــــائج الســــــابقة وذل المتحصــــــل عليهــــــا إحصــــــائيا ومناقشــــــتها فــــــي ضــــــوء النت

 صورة رسالة علمية. 
 

 : حلقات نقاش علمية13601
ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــك بتحضـــــــير موضـــــــوعات علمي ـــــــا وذل يقـــــــوم بهـــــــا طـــــــالب الدراســـــــات العلي

لقائها ومناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس والزمال الخضرمجال    .ء وا 

 
  وسائل البحث فى الخضر: 12602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )6( ساعة نظري + )-)

دراســــــــات تفصــــــــيلية لــــــــبعض الوســــــــائل التكنولوجيــــــــة الحديثــــــــة المســــــــتخدمة فــــــــى 
 برنامج بحوث الخضر 

 
 إستخدام اإلشعاع فى الخضر : 12603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــة لالشـــــــعاع، اســـــــتخدام  ـــــــات المختلف ـــــــواع االشـــــــعاع ومصـــــــادره ، حساســـــــية النبات ان
االشــــــــعاع فــــــــى احــــــــداث الطفــــــــرات فــــــــى برنــــــــامج التربيــــــــة وفــــــــى دراســــــــات تغذيــــــــة 
النباتــــــــات وفــــــــى حفــــــــظ وتخــــــــزين المــــــــواد النباتيــــــــة وغيــــــــر ذلــــــــك مــــــــن المواضــــــــيع 

 الهامة 

  فسيولوجيا خضر ) متقدم (: 12604
 ( ساعات معتمدة3= ) ( ساعة عملي2( ساعة نظري + )2)

ســــــــــــتخدام  مكونــــــــــــات الخضــــــــــــروات وعالقتهــــــــــــا بــــــــــــالظروف البيئيــــــــــــة ، تــــــــــــأثير وا 
الهرمونــــــــات والمـــــــــواد المنظمـــــــــة للنمـــــــــو فــــــــى إنتـــــــــاج محاصـــــــــيل الخضـــــــــر، أهـــــــــم 

 األمراض الفسيولوجية وعالقتها بالطرق الزراعية المختلفة.
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  تربية خضر ) متقدم (: 12605
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

األسس النظرية لطرق تربية النباتات مع اهتمام خاص بطبيعة التفاعل الجينى وأنواع 
ية والخارجية على التباين وطبيعة ومصادر االختالفات ، تأثير طرق التكاثر والتربية الداخل

فى العشائر الناتجة، كفاءة برامج االنتخاب المختلفة فى تحسين مواصفات محاصيل 
 الخضر 

 
  تربية محاصيل خضر خاصة: 12606
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

أكثر الطرق المستخدمة كفاءة فى تحسين المواصفات األقتصادية لبعض محاصيل 
الخضر واستعراض تفاصيلها بالنسبة للطماطم والبطاطس والكرنب والبطي  والبصل 

 والبطاطا ... وغيرها

   الخلوية فى تربية الخضرالوراثة : 12607
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اســــــــتعراض ألهميــــــــة بعــــــــض ظــــــــواهر الوراثــــــــة الخلويــــــــة واالســــــــتفادة منهــــــــا 
التضـــــــاعف واالنتقـــــــال ودور كـــــــل  فـــــــى بـــــــرامج التربيـــــــة مـــــــع التركيـــــــز علـــــــى

 منها فى تحسين محاصيل الخضر.

  مورفولوجيا الخضر: 12608
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )6) ( ساعة نظري +-)

 دراســــــــــــة المواصــــــــــــفات المورفولوجيــــــــــــة والتشــــــــــــريحية لألزهــــــــــــار والثمــــــــــــار
 فى بعض محاصيل الخضر الهامة. والبذور

  تصميم وتحليل التجارب )متقدم(: 12609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــل  ـــــــات وتحلي ـــــــع البيان ـــــــة البحـــــــث الزراعـــــــى، تجمي ـــــــاين، التجـــــــارب العلمي التب
 والتصاميم الهامة والمقارنات، الوراثة اإلحصائية
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  فسيولوجيا معامالت ما بعد الحصاد )متقدم(: 12610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

فاقــــد الخضـــــر مـــــا بعـــــد الحصـــــاد، معـــــامالت المحافظـــــة علـــــى جـــــودة محاصـــــيل 
 طرق التخرينالخضر، القدرة التخزينية، 

  إنتاج الخضر الجذرية والبصلية والدرنية: 12611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االســـتفادة مـــن نتـــائج البحـــوث الحديثـــة التـــى تحـــل المشـــكالت التـــى تواجـــه زيـــادة 
نتاج تلك الخضر   الجودة وا 

 الورقية والثمريةإنتاج الخضر : 12612
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = ) (2( ساعة نظري + )2)

االســـتفادة مـــن نتـــائج البحـــوث الحديثـــة التـــى تحـــل المشـــكالت التـــى تواجـــه زيـــادة 
نتاج الخضر    الورقية والثمرية الجودة وا 

  إنتاج بذور الخضر )متقدم(: 12613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

  مجال إنتاج البذورفى االستفادة من نتائج البحوث الحديثة 

 غير التقليديةإنتاج الخضر : 12614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تـــــــاج تلـــــــك المحاصـــــــيل األهميـــــــة األقتصـــــــادية والقيمـــــــة الغذائيـــــــة، طـــــــرق إن
 (ية الزراعية )تسميد، ري، مقاومة افات ..... أ لموالتطبيقات الع

  ظروف المناطق المستصلحة حديثاً إنتاج محاصيل الخضر تحت : 12615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ه زيـــادة االســـتفادة مـــن نتـــائج البحـــوث الحديثـــة التـــى تحـــل المشـــكالت التـــى تواجـــ
نتاج تلك الخضر تحت ظروف المناطق المستصلحة.  الجودة وا 
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  الزراعة العضوية والحيوية لمحاصيل الخضر: 12616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

دراســــة تفصــــيلية الســــتخدام االســــمدة العضــــوية بكافــــة أنواعهــــا المختلفــــة فــــى 
ـــــة وذات  ـــــة الصـــــحية والغذائي ـــــن الناحي ـــــاج محاصـــــيل الخضـــــر الســـــتخدمة م إنت
الجـــودة المرتفعـــة وكـــذلك اســـتخدام االســـمدة الحيويـــة بكافـــة انواعهـــا فـــى انتـــاح 

 للبيئة. الجودة العالية وغير الملوثة محاصيل الخضر ذات

   تغذية محاصيل الخضر: 12617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــى دراســـــــة  ـــــــرى والصـــــــغرى ف ـــــــة الكب ـــــــى عالقـــــــة العناصـــــــر الغذائي متقدمـــــــة ف
انتــــــاج محاصــــــيل الخضــــــر المختلفــــــة تحــــــت ظــــــروف االنــــــواع المختلفــــــة مــــــن 

 العناصر على نباتات الخضر.التربة وكذلك اعراض نقص هذه 

  االحتياجات المائية ونظم الرى لمحاصيل الخضر: 12618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــــــة موســــــــعة لكيفيــــــــة معرفــــــــة وتحديــــــــد المقننــــــــات المائيــــــــة لمحاصــــــــيل 
ـــــــة  ـــــــذلك انظم ـــــــة وك ـــــــن الترب ـــــــة م ـــــــواع المختلف الخضـــــــر تحـــــــت ظـــــــروف االن

خدمة فــــــــى رى محاصــــــــيل الخضــــــــر وعالقــــــــة ذلــــــــك الــــــــرى المختلفــــــــة المســــــــت
بكميــــــــة االنتــــــــاج وجودتــــــــة واالمــــــــراض المختلفــــــــة الناشــــــــئة عــــــــن زيــــــــادة أو 

 نقص االحتياجات المائية.

  الزراعة الصحراوية والمطرية لمحاصيل الخضر: 12619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الخضـــــر تحـــــت ظـــــروف المتـــــاطق دراســـــة تفصـــــيلية المكانيـــــة انتـــــاج محاصـــــيل 
ـــــك باالنتـــــاج  الصـــــحراوية والمطريـــــة فـــــى جمهوريـــــة مصـــــر العربيـــــة وعالقـــــة ذل

 وجودتة وكذلك اقتصاديات هذا النوع من االنتاج.
 

    بيئة نباتات الخضر: 12620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
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ــــــة األرضــــــية  ــــــل البيئ ــــــاثير عوام ــــــى ت ــــــة ف ــــــة دراســــــة متعمق ــــــة واالحيائي والجوي
علــــــى انتــــــاج محاصــــــيل الخضــــــر وكــــــذلك أثــــــر عوامــــــل البيئــــــة التطبيقيــــــة : 
ــــــــى اإلنتــــــــاج  المــــــــاء، الضــــــــوء، الحــــــــرارة، العناصــــــــر الغذائيــــــــة، الغــــــــازات عل
وجــــــودة محاصــــــيل الخضــــــر ، اســــــتخدام اســــــاليب الزراعــــــة الحديثــــــة بهـــــــدف 

 تنظيم االستفادة من هذه العوامل البيئية.

 الخضرجودة محاصيل : 12624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــاثير  ــــــى ت ــــــى التعــــــرف عل ــــــة ف دراســــــة موســــــعة مــــــن خــــــالل االبحــــــاث الحديث
عوامــــــــــل الوراثــــــــــة وعوامــــــــــل البيئــــــــــة علــــــــــى جــــــــــودة محاصــــــــــيل الخضــــــــــر 

 المظهرية والغذائية الهم محاصيل الخضر. 
 

  االمراض الفسيولوجية لمحاصيل الخضر: 12625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2+ ) ( ساعة نظري2)

دراســـــــة موســـــــعة عـــــــن تـــــــاثير عوامـــــــل البيئـــــــة علـــــــى اهـــــــم االمـــــــراض غيـــــــر 
ـــــــر المالئمـــــــة  ـــــــة غي ـــــــة )الفســـــــيولوجية( الناشـــــــئة عـــــــن عوامـــــــل البيئ الطلفيلي

 وطرق مقاومة هذه االمراض

  دراسات خاصة فى الخضر: 12699
 ( ساعة معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

اســـــــاليب وطـــــــرق البحـــــــث فـــــــى مجـــــــال محاصـــــــيل الخضـــــــر وتطبيقاتهـــــــا فـــــــى 
حـــــــــل المشـــــــــاكل القائمـــــــــة ، دراســـــــــة ومراجعـــــــــة تقيـــــــــيم النشـــــــــرات العلميـــــــــة 

 وتنظيمها وطرق عرض البيانات. 
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 (13)لرمز الكودى: ا        ققسـم الزهور ونباتات الزينة وتنسيق احلدائ
 

 فى مجاالت العلوم الزراعية : بحث 13600
ـــــة وتنســـــيق  ـــــات الزين ـــــور ونبات ـــــي أحـــــد موضـــــوعات الزه ـــــة ف ـــــة وتطبيقي أبحـــــاث نظري
الحـــدائق ويقـــوم بهـــا طـــالب الدراســـات العليـــا تحـــت إشـــراف أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــع 
تحليـــــل النتـــــائج المتحصـــــل عليهـــــا إحصـــــائيا ومناقشـــــتها فـــــي ضـــــوء النتـــــائج الســـــابقة 

 وذلك فى صورة رسالة علمية. 
 

 : حلقات نقاش علمية13601
يقوم بها طالب الدراسات العليا وذلك بتحضير موضوعات علمية في مجال الزهـور ونباتـات 

لقائها ومناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس والزمال  ء الزينة وتنسيق الحدائق وا 
 

 فى الزهور ونباتات الزينةدراسات خاصة : 13602
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

ق الحـدائق علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بمادة الزهور ونباتات الزينة وتنسـيتقارير 
 .لطالب الدراسات العليا

   
 إنتاج الزهور ونباتات الزينة ) متقدم (:  13603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تـأثير  ،مـن اآلفـات ار وطـرق زراعتهـا ، عمليـات الخدمـة، الوقايـةسب أجزاء اإلكثـناختيار ا
قــدرتها علــي تحمــل النقــل والتخــزين علــي ميعــاد أزهــار وجــودة األزهــار و العوامــل المناخيــة 

  .ويتها بعد استعمالها في التنسيقواالحتفاظ بحي
 

 : فسيولوجيا الزهور ونباتات الزينة ) متقدم ( 13604
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تـأثير الحـرارة والضـوء والعناصـر الغذائيـة والمـواد المنظمـة  ،البناء والهدم في النبـات عملية
 للنمو علي النمو واألزهار وصفات النمو الخضري والزهري .

ق اســتعمال التعــرف علــي طــرق التســميد وطــرق قيــاس الحــرارة وشــدة الضــوء ونوعــه وطــر
مــو الخضــري والزهــري مشــاهدات علــي تــأثير هــذه العوامــل علــي الن ،المــواد المنظمــة للنمــو

 .وصفات األزهار
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 ) متقدم ( الحصادفسيولوجيا ما بعد :  13605
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طـرق إطالـة عمـر األزهـار بعـد القطـف عـن  ،ثير العوامل الداخلية والخارجيةتأ ،معدل الهدم
التغيــرات الفســيولوجية والكيماويــة التــي  ،معــدل الهــدم وتــوفير مصــادر للطاقــة طريــق تقليــل

 .قطفها تطرأ علي األزهار بعد
 

  :  تربية الزهور ونباتات الزينة ) متقدم ( 13606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وراثــة  ،والطفــرات صــناعياً عف الكروموســومي إحــداث التضــا ،الطفــرات ،التهجــين ،االنتخــاب
 .لكمية في الزهور ونباتات الزينةللصفات الوصفية وا

 
 تصميم وتخطيط وتنسيق الحدائق ) متقدم ( :  13607
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

( أنــواع خطــوات التنفيــذ ،التخطــيط ،طــرق رســم ) توقيــع الرســم ،تصــميم وتنســيق الحــدائق
ا، المســتعملة ومواصــفاتها وزراعتهــ النباتــات ،المشــايات واألســوار وطــرق إنشــائهاالطــرق و 

 .ا وطرق إنشائهالمواد المساعدة في الحدائق ومواصفاتهامصادر الماء 
 
 :  تنسيق المدن والقرى ) متقدم ( 13608
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ارع ، تشــــــجير وتنســـــــيق الشــــــو المــــــدن والقــــــرى، فــــــي ســــــاحات الخضــــــراءالحــــــدائق والم
كنهــــا وتخطيطهــــا ، المقــــابر واختيــــار أماوالميــــادين، الســــاحات الشــــعبية، مراكــــز الشــــباب

 .وتنسيقها
 

 تصنيف الزهور ونباتات الزينة ) متقدم (:  13609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 الفلقة الواحدة وذات الفلقتين() ذات ورذكاسيات الب، عاريات البذور، النباتات السرخسية
 كيفية تقسيم وتصنيف الزهور ونباتات الزينة .
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 النباتات الطبية والعطرية ) متقدم (:  13610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التي  الصفات، طرق استخالصها ،لة في النباتات الطبية والعطريةالمركبات والمواد الفعا
 .نتجات النباتات الطبية والعطريةتدخل فيها م

ــــــــي طــــــــرق اســــــــتخالص المركبــــــــات والمــــــــواد الفعالــــــــة فــــــــي ــــــــات  التــــــــدريب عل النبات
 االطبية والعطرية عملي

 
 مكافحة التلوث بالزهور ونباتات الزينة )متقدم(: 13611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

لضوضاء، مقاومة ، إنتاج األوكسجين، مقاومة الرياح، مقاومة االسامةامتصاص الغازات 
، استخدام الحدائق فى تعديل درجة الحرارة ونسبة ، مقاومة اإلشعاعات األتربة والرمال

 الرطوبة وزوايا ومجال الرؤية والروائح المرغوبة وغير المرغوبة.
 

 :  زراعة األنسجة النباتية   13612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2)( ساعة نظري + 2)

ــات معمــل زراعــة األنســج ــهمكون ــواد الالزمــة ل ــة لزراعــة النــواحي الت، ة واألدوات والم طبيقي
ليـة مـن النباتات الخا ،)مزارع المتك ، مزارع البويضات(النباتات األحادية  ،األنسجة النباتية

ـــــــــــرو  ـــــــــــة زراعـــــــــــةس، الفي الوراثة ،الخضـــــــــــري التهجين،زراعـــــــــــة األندوســـــــــــبرم، األجن
  .الهندسة الوراثية،السيتولوجية

 
 التكنولوجيا الحيوية وتربية الزهور ونباتات الزينة:  13613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، استخدام الطرق يا النباتات، دمج البروتوبالستطرق نقل العوامل الوراثية الى خال
، البصمة الوراثية لوراثى للنبات وبالتالي في صفاتهالحديثة في التحكم في التركيب ا

 .ديد األصناف وحماية حقوق المربينوتح
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 اإلنتاج التجارى للزهور ذات اإلستجابة الضوئية:  13614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 نباتات النهار ر،تأثير الضوء علي عمليات التزهي، تأثير الضوء علي النمو الخضري
رق ط ،ار السنة بالتحكم في طول النهاراإلنتاج علي مد، نباتات النهار القصير ،الطويل

 بنت، سوليداجو، الجيسوفيال، اإلستر، إنتاج الكريزانتيم ،تطبيق النهار الطويل والقصير
  .كاالنشو، القنصل

 
 : نباتات الزينة الصحراوية والمحميات الطبيعية  13615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + ) ( ساعة2)

، لتوزان البيئي والتنوع الحيويا، نباتات البيئة الصحراوية ،مواصفات البيئة الصحراوية
 ،ة ونباتات التكسية الصحراويةالنباتات الشوكية والعصارية وشجيرات الزينة الصحراوي

والضوء والحرارة واستخدماتها وصفاتها وأشكال النمو والتزهير والتكاثر والزراعة والري 
وأهميتها في مكافحة التصحر وتعديل البيئة والمنا  وعالقة النمو بالعوامل البيئة في 

  .الظروف الجافة
 

 : تكنولوجيا صوب إنتاج الزهور ونباتات الزينة  13616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نظم  ،نظم التظليل ،نظم التدفئة ،نظم التبريد ،ومواصفاتهاتهوية نظم ال ،إنشاء الصوب
 ،نظم التحكم في الرطوبة الجوية ،نظم رش المبيدات ،نظم النهار القصير ،النهار الطويل

نظم ، نظم النقل والحركة داخل الصوب ،سميد المتقدمنظم الت ،نظم التحكم بالحاسب األلي
 1األزهار ومواصفاتهم اء الثالجات وغرف إستكمال تفتيح إنش، مراقبة الجودة

 
 : دفع األبصال للتزهير  13617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اإلضاءة والتبريد والحرارة ، ال واألجهزة والمعدات المطلوبةإنشاء غرف تجذير األبص
 ر.نسبية وأهميتهم في الدفع للتزهيوالرطوبة ال

، يباستخدام الطرق المختلفة لدفع األبصال للتزهير علي مدار السنة لكل من التيول
  وغيرها  أليم، االنيمون ،يرساإل ،الليم ،النرجس ،الياسنت
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 يات ومحاصيل الخضرة األخري س:  السرخ 13618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
لوجي التكاثر الوصف المورفو  ،الموطن والتصنيف، األخريلسرخسيات ومحاصيل الخضرة ا

 .التغذية والري واآلفات ،البيئة المناسبة لإلنتاج، الجنسي والالجنسي
شرح تفصيلي لآلجناس واألنواع واستخداماتها واإلنتاج التجاري لها وطرق ومعامالت ما 

 .لحصاد والتخزين والشحنبعد ا
 

 زراعة الزهور ونباتات الزينة بدون تربة :  13619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وحـــــــــة والعناصـــــــــر المل، : التربـــــــــة والمـــــــــاء و رقـــــــــم الحموضـــــــــةأساســـــــــيات النمـــــــــو 
ـــــــة والتســـــــميد ـــــــي الزر ، الغذائي ـــــــات المســـــــتخدمة ف ـــــــواع البيئ ـــــــاأن طـــــــرق  ،اعـــــــة تجاري

ــــــــري و  ــــــــاج، الصــــــــرف والتجهيــــــــزات المتعلقــــــــة بهــــــــمال ــــــــي إنت  تطبيقــــــــات عمليــــــــة عل
 .نباتات التنسيق  الداخلي وغيرها ،الجيربيرا ،الورد ،االنتوريم

 
 تربية نباتات الزينة بالطفرات:  13620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 المطفرات الطبيعية ،دوث الطفرة علي المستوي الجزيئيتفسير ح، الطفرات وأنواعها
أهمية  ،لطفرات في نباتات الزينة صناعيااستخدام ا ،والكيماوية وطرق إحداث التأثير

إنتاج األصناف  ،لطفرات المفيدة والطفرات الضارةا ،ت في التنوع البيولوجي والوراثيالطفرا
 الجديدة للزهور ونباتات الزينة بالطفرات وبعض التطبيقات العملية عليها .

  
 وتنسيق الحدائق ) متقدم (تاري  تصميم :  13621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نشأة فن تنسيق الحدائق عبر التاري  ، دراسة الحدائق الفرعونية بالتفصيل، الحدائق 
اليونانية والرومانية والبابلية واالسالمية والعربية واالندلسية واليابانية والصينية والفرنسية 

عوامل انتقال  . واالنجليزية والعصور الوسطى االوروبية ثم الحدائق االمريكيةوااليطالية 
 الحضارة الحدائقية عبر الدول وعبر العصور.
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 المسطحات الخضراء والمالعب الرياضية:  13622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

إنشاء المسطحات والمالعب ، أهمية المسطحات الخضاء والمالعب الرياضية ، طرق 
طبقات العزل والصرف ، مواصفات التربة ، تركيب شبكة الرى والصرف وأنواعهم ، الزراعة 
زالة  ومتطلباتها ، عمليات الخدمة والصيانة : القص والحدية والتهوية والرى والتسميد وا 

ة وارتفاع الحشائش وعالج األمراض . األمراض الفسيولوجية الناتجة عن ممارسة الرياض
وانخفاض درجة الحرارة. مواصفات المالعب الرياضية الدولية . االضاءة فى المالعب 

 الرياضية أنواع الحشائش المستخدمة ومواصفاتها .
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 (14)الرمز الكودى:   قسـم علوم األراضى واملياه
 
 

 بحث :  14600
  دروس عملية تطبيقية

  
 حلقات نقاش علمية :14601

لقائها ومناقشتها مع أعضاء هيئة  األراضى موضوعات علمية في مجالتحضير  وا 
 .لزمالء من طالب الدراسات العلياالتدريس وا

  
 : أراضى جمهورية مصر العربية:14602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

ـــا  ـــوين البيدولو  ،وجيومورفولوجيـــا األراضـــى المصـــريةجيولوجي ـــل وعمليـــات التك جيـــة عوام
ة والكيميائيـــة لألراضـــى الصـــفات المورفولوجيـــة الفيزيائيـــ ،الســـائدة فـــى األراضـــى المصـــرية

 .تقسيم األراضى المصرية، المصرية
 

 عالقة األراضى بالماء والنبات : 14603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

العالقة بين  ،فقد الماء عن طريق البخر نتح ،جهد المياه ،والنباتحركة المياه فى التربة 
 التغيرات الفسيولوجية والمرفولوجية فى النبات وتيسر المياه .

 
 )متقدم( األراضى كيمياء:14604
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االمتصــــــــــاص النــــــــــوعي لاليونــــــــــات،  ،الكيميــــــــــاء الســــــــــطحية والغرويــــــــــة لالراضــــــــــي
ــــــــزان الــــــــذوبان للعناصــــــــر المخ االكســــــــدة  ،تكــــــــوين المعقــــــــدات ،تلفــــــــة باالراضــــــــيات

 مناقشة المواضيع الحديثة.  ،واالختزان
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 : تغذية نبات )متقدم(14605
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

صر الغذائية من اليات انتقال العنا ،الغذائية الضرورية لنمو النبات مقدمة عن العناصر
دور  ،األوراق(/الغذائية بواسطة النبات )الجذورامتصاص العناصر  ،األرض إلى النبات
يوى للعناصر الغذائية التمثيل الح ،طبيقات امتصاص العناصر الغذائيةالخلية النباتية فى ت

 العناصر، ى النباتتأثر محتو  .بين امتصاص العناصر ونمو النبات العالقة ،فى النبات
الخواص الوراثية للنبات وعالقتها بامتصاص وانتقال  ،الغذائية بالمراحل لنمو النبات

 وتمثيل العناصر الغذائية.
 

 : مادة األرض العضوية 14606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المواد الدبالية في كوين نظريات ت ،ية عن دراسة مادة األرض العضويةمقدمة تاريخ
تفاعالت التداخل بين  ،ئية والغروية للمركبات الدباليةالخواص الكيميائية والفزيا، األرض

 المركبات الدبالية وكل من العناصر المعدنية ومعادن الطين والمبيدات في األرض.
 

 ) متقدم ( األراضى صنيفتكوين وت :14607
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، مختلفة وعالقتها بتطور األراضىالعوامل البيئية ال ،بيقات تكوين األراضى البيدوجينيةتط
ميكرومورفولوجى األراضى  ،ضى بالمناطق الجافة وشبه الجافةنماذج تطبيقات تكوين األرا

قوانين  ،فلسفة التقسيم الطبيعى لألرض ،مه فى دراسة نشوء وتطور األراضىو إستخدا
 النظم التقسيمية العالمية. ،اسيات تقسيم األراضىوأس
 

 نظم المعلومات الجغرافية )متقدم( :14608
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تحليل مستجمعات  ،لمكانىالتحليل ا، يةالتطورات الحديثة في نظم المعلومات الجغراف
تكامل نظم  ،النمذجة الخرائطية ،الجغرافيةنماذج بنظم المعلومات ربط ال ،األمطار
 أمثلة تطبيقية. ،ات الجغرافية واالستشعار عن بعدالمعلوم
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 االستشعار عن بعد )متقدم( تطبيقات  : 14609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تفسير صور  ،جال األراضى والمجاالت المرتبطةتطبيقات استخدام الصور الجوية فى م
التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا  ،صور الجوية بمصر والعالم العربىاألقمار الصناعية وال

 االستشعار عن بعد والتصوير الجوى في مجاالت األراضى والمياه.
 

 : حصر وتقيم االراضي  )متقدم(14610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقويم المالئمة  ،تقويم القدرة األنتاجية لألراضى ،ديثة في الحصرتخدام التقنيات الحاس
زراعات المطرية تقويم األراضى المروية وال ،دام الزراعى والمحاصيل المختلفةلالستخ

 النماذج المختلفة تقويم لألراضى.، وأراضى المراعى
 

 : ميكرومورفولوجيا  األراضى 14611
 ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )2)

ــه وعالق ــوجى األراضــى وأهميت ــم ميكرومورفول ــم األراضــىعل ــالفروع األخــرى لعل ــه ب طــرق  ،ت
ــــــام وصــــــفهاتحضــــــير الشــــــ تفســــــير الظــــــواهر والمالمــــــح ، رائح الرقيقــــــة لــــــألرض ونظ

الرقيقـة دراسـة الشـرائح  ،لـك بنشـأة وتطـور األراضـى المصـريةالميكرومورفولوجية وعالقة ذ
 التصوير الميكرسكوبى للشرائح الرقيقة. ،األلكترونىبالميكرسكوب 

 
 : استخدام النماذج والمحاكاة في علوم األراضى والمياه14612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،اذج والدوال الرياضية المستخدمةالنم، ى أنواع النماذج وطرق المحاكاةالتعرف عل
تطبيقات عملية في علوم  ،والطاقة في التربةتمثيل معادالت حركة المواد  ،التحليل العددى

 األراضى والمياه باستخدام الحاسبات اآللية.
 

 : فيزياء اراضى )متقدم(14613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طرق حل التطبيقات لتدفق الماء فى الحالة المشبعة  ،لة األستاتيكية للماء فى التربةالحا
 األنتشارية الحرارية والتدفق الحرارى فى التربة. ،عة للتربةوالغير مشب
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 : رى زراعي  )متقدم(14614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أســـــــس التخطـــــــيط والتصـــــــميم لطـــــــرق الـــــــرى  ،إعـــــــداد وتجهيـــــــز األرض لنظـــــــام الـــــــرى
 ،طالــــــــرى بــــــــالتنقي ،الــــــــرى بــــــــالرش، ة وتشــــــــمل الــــــــرى الســــــــطحىقلــــــــى المختلفــــــــالح

 كفاءات الرى. ،تقويم نظم الرى
 

 : صرف زراعى )متقدم(14615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــة ال ــــــــــى تحــــــــــدد احتياجــــــــــات الصــــــــــرف الزراعــــــــــىالعوامــــــــــل المختلف ــــــــــل  ، ت معام
نظـــــــــم الصـــــــــرف ، حركـــــــــة دخـــــــــول الميـــــــــاه إلـــــــــى المصـــــــــارف نظريـــــــــات ،الصـــــــــرف

تقيـــــــــيم كفـــــــــاءة نظـــــــــم ، ظـــــــــم الصـــــــــرفتصـــــــــميم وصـــــــــيانة ن ،الزراعـــــــــى المختلفـــــــــة
ـــــــــار نظـــــــــام الصـــــــــرف  ،الصـــــــــرف لزراعـــــــــى ـــــــــي اختي ـــــــــواحى االقتصـــــــــادية ف دور الن

 الزراعى.
 

 ى: هيدرولوج14616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــة  ـــــــواع التســـــــاقط وطـــــــرق قياســـــــه ،كنظـــــــامدراســـــــة الهيدرولوجي ـــــــل ، أن طـــــــرق تحلي
ـــــــات التســـــــاقط ـــــــان الســـــــط ،بيان ـــــــدروجرافى  ،حى للمـــــــاءالجري ـــــــل الهي األنهـــــــار والتحلي

 اآلبار.ا، المياه الجوفية وطرق استكشافه
 

 : هيدروليكا  14617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــــادالت ا ــــــــــى اســــــــــتاتيكا المع ــــــــــة ف ــــــــــعلهيدرولوكي ــــــــــدروديناميكا ،الموان ــــــــــاس  ،هي قي
ـــــــدفق المـــــــائى ،التصـــــــرفات ـــــــواع الت ـــــــوات المفتوحـــــــة ،ان ـــــــى القن ـــــــدفق ف ـــــــدفق  ،الت للت

 الطلمبات والتوربينات. ،فى القنوات المغلقة
 

 إدارة الموارد األرضية والمائية : 14618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــي المصـــادر األرضـــية والما ـــة ف ـــةئي ـــدان العربي ـــي  ،مصـــر وبعـــض البل ـــة ف دراســـات تطبيقي
إدارة متكاملــــة لكــــل مــــن الخصــــوبة والميــــاه المتاحــــة  ،وتحســــين األراضــــى مجــــال صــــيانة
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الزراعــــات ، عــــات المرويــــة والزراعــــات المطريــــةوالمحاصــــيل المنزرعــــة فــــي منــــاطق الزرا
 الصحراوية باستخدام المياه الجوفية.

 
 ضى ) متقدم ( : الكيمياء الطبيعية  لألرا14619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــزان ودينام ــــــاعالت االت ــــــول األراضــــــىدراســــــة تف ــــــي المحل ــــــة العناصــــــر ف دراســــــة  ،يكي
العوامــــــــل والعمليــــــــات المحــــــــددة  ،التفــــــــاعالت الكيميائيــــــــة فــــــــي التربــــــــةكيناتيكيــــــــة 

 للتفاعالت الكيميائية في األراضى.
 

 معادن الطين  :14620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

طرق  ،دن األولوية والثانوية في التربةالتركيب المعدنى والصفات الطبيعية والكيميائية للعا
واص األرض الطبيعية تكوين معادن التربة ومدى ثباتها وتجويتها ودورها في تكوين وخ

 طرق الدراسة الوصفية والكمية لمعادن الطين. ،والكيميائية
                              

 : الكيمياء الحيوية لألراضى 14621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
 ،الكربوهيدراتيهالمواد  ،مركبات البيوكيميائية في األرض)النيتروجين والفسفور العضوىال

مركبات الفسفور العضوية( ميتابولزم السليلوز والهيموسليلوز  ،األحماض العضوية
ين بيوكيمياء تحوالت النيتروج ،والمبيدات في األرض ،ماتيةواللجنين والمركبات األرو 

بيوكيمياء  ،تفاعالت الطاقة في األرض ،أنزيمات األرض ،الكبريت في األرض ،والفسفور
 ريزوسفير األرض.

 
 : الكيمياء البيئية لألراضى 14622 

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ومنها دراسات متقدمة في التطبيقات الكيميائية المختلفة التى تحدث في النظام األراضى 

تكوين  ،األكسدة واإلختزال ،اإلدمصاص وعكس)اإلدمصاص( ،تفاعالت الترسيب واإلذابة
، وغير العضوية في النظام األرضى لعناصروالمركبات العضويةمصير وسلوك ا ،المعقدات

 تطبيقات لبعض النماذج الرياضية ونظم المحاكاة في الكيمياء البيئية لألراضي.
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 : تلوث األراضى والمياه )متقدم(14623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طرق  ،ة والمائيةسلوك ومصير الملوثات في البيئة األرضي ،مصادر التلوث وأنواعها
إستراتيجيات وتقنيات حماية الموارد األرضية  ،معايير جودة مياه الرى ،معالجة التلوث

 والمائية من التلوث.
                               

دارة التسميد المعدنى 14624  : تكنولوجيا وا 
 ( ساعات معتمدة3) ( ساعة عملي =2( ساعة نظري + )2)

 تقنية ،ةتكنولوجيا إضافة األسمدة المعدني ،نتاج واستهالك األسمدة المعدنيةمقدمة عن إ
دارة التسميد المعدنى األمثال  أسس وضع وتقويم التوصيات السمادية. ،وا 

 

 : الزراعة العضوية  14625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ة ومقارنتها بالزراعة مفهوم الزراعة العضوي ،انتشار الزراعة العضوية يخية عننبذة تار 
عالقة  ،مغذية تحت نظام الزراعة العضويةسلوك وصالحية وتفاعالت العناصر ال ،التقليدية

 ر،وجى والتغيرات المناخية والتصحالزراعة العضوية بكل من النظام البيئى والتنوع البيول
مكافحة الحيوية لآلفات ال ،تدوير المخلفات الزراعية ،الدورات الزراعية المالئمة

 التشريعات والقوانين التى تحكم الزراعة العضوية. ،والحشائش
 

 راضى )متقدم(األ : ميكروبيولوجيا 14626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، البكتريا متباينة التغذية األكتينوميستات ،ات األرض)البكتريا ذاتية التغذيةميكروب
الديدان  ،الفيروسات ،االخمائر الميكوريز  ،البروتوزا ،الفطريات ،سيانوبكتريا الطحالب

عالقة  ،أهيتها لألرض والنبات ،رفولوجية المزرعية والفسيولوجيةخواصها المو  ،األرضية(
 الميكروبات ببعضها وعالقتها بالنباتات المنزرعة.
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 : التكنولوجيا  الحيوية لألراضى14627
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

لهندسة ا، وية كمادة تفاعل للبيوتكنولوجىالمخلفات العض ،للبيوتكنولوجيالمعنى العام 
السيالج  ،البيوجاز ،الكومبست، كنولوجيا إنتاج األسمدة الحيويةت ،الوراثية والبيوتكنولوجي

 التخلص من الملوثات العضوية. ،معالجة مياه الصرف الصحى ،تعطين الكتان
 

 : طرق دراسة كائنات األرض الحية الدقيقة14628
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أعداد وكتلة أحياء األرض الدالئل تقدير  ،الصبغات والصبغ ،التعقيم ،البيئات المغذية
، سة خصائص وصفات الكائنات الحيةطرق درا ،عزل وتنقية األحياء الدقيقة ،الدقيقة

دراسة التضاد بين كائنات  ،واع الكائنات الحيةالطرق المستخدمة في التعرف على أن
 األرض الحية.

 
 :دراسات خاصة 14699
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

 علوم األراضى والمياهدراسات خاصـة فى مجاالت 
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 (15)الرمز الكودى:           األغذية وتقنيةقسـم علوم 
 
 

 بحث  : 15600
 .وعات خاصة مرتبطة بموضوع البحثموض

   
 حلقات نقاش علمية: 15601

إعداد وتجهيز والقاء ومناقشة تقارير علمية لطالب الدراسات العليا في المجاالت المختلفة 
  .جيا األغذيةوتكنولو المرتبطة بعلوم 

 
 تكنولوجيا األغذية موضوعات مختارة في :  15610
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

 لغذاء وما يتصل بها من موضوعات التطورات الحديثة في علم وتكنولوجيا ا
 

  (متقدم)عبوات وتعبئة األغذية :  15612
 ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )2)

الخواص الميكانيكية والطبيعية والكيماوية ، ذائية والطرق المختلفة للتعبئةأنواع العبوات الغ
سالمة اسنخدام العبوات تقييم جودة و  ،لتخزينللعبوات وثباتها اثناء التصنيع والتداول وا

عبئة ستخدمة في تبطاقات الغذاء التفاعل بين الغذاء والعبوة أنواع العبوات الم ،الغذائية
 .المواد الغذائية المختلفة

 
 اللحوم والدواجن ومنتجاتهما :  15613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

فحص وتدريج وتصنيف وتغليف وتعبئة وتداول وتخزين وتطرية  ،ات ما بعد الذبحتغير 
القيمة التغذوية للحوم التركيب العضلي والكيماوي و  ، الطازجة وفساد اللحوم والدواجن

نة والمجففة أساسيــات حفظ وتصنيع البيض واللحوم والدواجن المقددة والمدخ ،والدواجن
  . ومصانع اللحوم والدواجن مخلفات مجازر  ،والمعلبة ومنتجاتها
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 : تكنولوجيا األغذية المجمدة  15614
 ( ساعات معتمدة3= ) ( ساعة عملي2( ساعة نظري + )2)

التوازن بين  ،تقدير نقطة التجميد ،غذية بالتجميد منحنيات التجميدمقدمة في حفظ اال
ائلة وصفار سلوك األغذية النباتية والحيوانية والس ،طرق وسرعة التجميد والتفكيك ،هالوجو 

 جروح التجميد والمواد المانعة لها .  ،البيض اثناء التجميد
 

 ومنتجاتهــــــا: األسماك 15615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تصنيع منتجات حديثة من  ،جودة األسماك وطرق قياسها ،طزاجة وتداول وتدريج األسماك
 .تصنيع نفايات األسماك األسماك

 
 كيمياء وتكنولوجيا الحبوب  : 15616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نزيمات ودهون الحبوب ود  ،ورها في صناعة الحبوب ومنتجاتهاكربوهيدرات  وبروتينيات وا 
تلفة وتركيبها وقيمتها منتجات الحبوب المخ، وجية وكيمياء العجائن الغذائيةالريول الخواص
 . الوجبات الخاصة المصنعة من الحبوب ،التغذوية

 
 : كيمياء وتكنولوجيا البقوليات 15617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + )( ساعة 2)

طرق طهي واعداد  ،ظاهرة الحصرمة، وي والقيمة التغذوية للبقولياتالتركيب الكيما
تصنيـع مركزات  ،التصنيعية على جوده البقولياتتأثير التخزين والتطبيقاتات  البقوليات

 م.ومشابهات اللحو  ومعزوالت البروتين
 

 في مجال تكنولوجيا األغذيةوية : التقنية الحي 15618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

استخدام التقنية الحيوية النتاج األنزيمات  ،لنقل الجينات إلى الخاليا الحيةاألسس العلمية 
والمواد الملونة والفيتامينات ومواد النكهة والمواد الحافظة الطبيعية ولتحسين  والبروتينيات

 .األغذية النباتية والحيوانية جودة
 .التطورات العلمية الحديثة في تغذية اإلنسان 
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 عمال األجهزة في تحليل األغذية است :  15619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

أجهزة الطرد   ،أجهزة التحليل الكروماتوجرافى ،تحليل بالموجات الكهرومغناطيسيةأجهزة ال
 .تخدام األجهزة في تحليل األغذيةتطبيقات متطبيقاتة على اس المركز

 
 وعات مختارة في  كيمياء األغذية موض:  15620
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

بهــــا مــــن موضـــــوعات  التطــــورات العلميــــة الحديثــــة فــــي كيميــــاء األغذيــــة ومــــا يتصــــل
 .نظرية وتطبيقية

 
 ظ األغذية بالطرق غير التقليدية تصنيع وحف: 15621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طب  وبالدفع الميكانيكي تحت المنتجات المعدة بال، أغذية التسالي ،األغذية المشععة
 التقسيم ،األغذية متوسطة المحتوى الرطوبى ،مشابهات األغذية ،مخاليط األغذية ،ضغط

 .الترشيح فوق العالييه العكسية و االسموذ ،الهوائي لدقيق لألغذية
 

 رة الكهربائية في تحليل األغذيةاستخدام الهج:  15622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 ،رة الكهربية باستخدام الورق الجلالهج ،ات حركة الجزئيات في مجال كهربيأساسي
الجل بالطريقة غير المستمرة والمنظفات وترسيب البروتين عند نقطة  على الهجرة الكهربية

تطبيقات تطبيقاته لنظم الهجرة الكهربية وأهم  ،هربي والهجرة الكهربية المناعيةالتعادل الك
 .نظم الهجرة الكهربية في االغذية تطبيقات

 
 رق الفصل في مجال تحليل األغذية ط: 15623
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

الطرد  ،الفصل بالطرق الميكانيكية ،الهجرة الكهربية ،الفصل بالطرق الكروماتوجرافية
 .بالسوائل تحت الظروف فوق الحرجة الفصل باستخدام المذيبات واالستخالص المركزي
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  (متقدم): مراقبة الجودة 15624
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مطابقة  معايير ،تي المنتج النهائي وبعد اإلنتاجتطبيق نظم الجودة خالل مراحل االنتاج ح
  النظم الحديثة لتوكيد جودة األغذية  ،المنتج لمتطلبات الجودة

 
 : الخواص العضوية والحسية لألغذية 15625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 .العوامل المؤثرة على لون األغذية( –قياسات اللون  –اللون )المواد المسئولة عنه 
قياسات  –العوامل المؤثرة على قوام األغذية  –القـوام )المكونات المسئولة عن القوام 

 .محسنات اللون والقوام( –القوام 
 .االختبارات العضوية الحسية، ها ( النكهة) الطعم والرائحة وطرق قياس

 
 : الخواص الفيزيقية لألغذية 15626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

لريولوجية والتركيبية  والميكانيكية ا، الكهربائية ،الحرارية ،الضوئية، الخصائص الهندسية
م االستحالب الصفات الريولوجية لنظ ،تركيب بالخواص الطبيعية لألغذيةعالقة ال، لألغذية

 .والمعلقات الغذائية
 

 : كربوهيدرات األغذية 15627
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التصــنيع تــأثير تطبيقــات األعــداد و  ،فــي  األغذيــةالمصــادر المختلفــة وصــور الكربوهيــدرات 
تــــداخل  ،كربوهيــــدرات فــــي المنتجــــات الغذائيــــةال وظــــائف ،علــــى خصــــائص الكربوهيــــدرات
 .األخرى وعالقتها بجودة األغذية الكربوهيدرات مع مكونات الغذاء

 
  (متقدم) لزيوت والدهون ومنتجاتهاتكنولوجيا ا :15628
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

خلـــــط الزيـــــوت  ،ص وتكريـــــر وتصـــــنيع الزيـــــوت والـــــدهونالجديـــــد فـــــي تقنيـــــة واســـــتخال
ـــدهون ـــ، وال ـــاج زي ـــوت إنت ـــر والخبي ـــدهون  ز،ودهـــون الطـــب  والتحمي ـــد والمرجـــرين وال الزب
االســـــتفادة والـــــتخلص مـــــن مخلفـــــات ، ق الحديثـــــة الجافـــــة ومشـــــتقات الـــــدهونبـــــالطر

 مصانع الزيوت والدهون. 
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 : بروتينات األغذية  15629
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقنية واستعمال  ،والخواص الوظيفية للبروتينياتة القيمة الغذائية واالحتياجات الغذائي
التداخل بين البروتينيات وكل  ،بية والحيوانية في إعداد الغذاءالبروتينيات النباتية والميكرو 

  .ليبيدات والكربوهيدرات والمعادنمن البروتينيات وال
 

  ختارة في ميكروبيولوجيا األغذيةموضوعات م: 15630
 ( ساعات معتمدة1ساعة عملي = )( -( ساعة نظري + )1)

التطورات العلمية الحديثة في ميكروبيولوجيا األغذية وما يتصل بها من موضوعات نظرية 
  وتطبيقية

   
 (ممتقد) : سالمة الغذاء 15633
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، بالسموم الميكروبيةتلوث الغذاء  ،سامة الموجودة طبيعيا في الغذاءالمكونات ال
 .مستخدمة للتأكد من سالمة الغذاءالطرق ال ،لمعادن الثقيلة والنظائر المشعةا ،والمبيدات

 
 : تحليل سموم األغذية  15634
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

وية فصل وعزل وتقنية وتقدير السموم بالطرق الكيما ،أقسام وأنواع  السموم الغذائية
  .والحيوية والمناعيةماتوجرافية والكرو 

 
 المواد المضافة لألغذية  : 15635
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 سالمة استخدامها ودورها في تحسين جودة الغذاء ،المواد المضافة لألغذية أنواع وأقسام
  .وطرق تقديرها

 
 وعات مختارة في  تغذية االنسان  موض:  15640
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

 .لغذاء وما يتصل بها من موضوعاتالتطورات الحديثة في علم وتكنولوجيا ا
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 عات مختارة في الكيمياء الحيوية موضو : 15650
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

ـــــن التطـــــورات  ـــــا م ـــــا يتصـــــل به ـــــة وم ـــــاء الحيوي ـــــواحي الكيمي ـــــي ن ـــــة ف ـــــة الحديث العلمي
  .موضوعات نظرية وتطبيقية

 
 (متقدم): كيمياء حيوية نباتية 15651
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ــــــــة ــــــــة الخليــــــــة النباتي ــــــــب ووظيف ــــــــل الضــــــــوئي ،تركي ــــــــق الكربوهيــــــــدرات  ،التمثي تخلي
المركبــــــــات الثانويــــــــة كالتربينـــــــــات  ،األمينيــــــــة والبروتينيـــــــــاتواألحمــــــــاض والــــــــدهون 

 .اد الفينولية والصبغات الطبيعيةوالمو 
 

  (متقدم): اإلنزيمـــــات  15652
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ـــــــــة اإلنزيمـــــــــات ـــــــــة اإلنزيمـــــــــا ،فصـــــــــل وتنقي ـــــــــت وحركي ت والعوامـــــــــل خـــــــــواص وثواب
ـــــــــى نشـــــــــاطها ـــــــــؤثرة عل ـــــــــيســـــــــيم ق، الم ـــــــــات والتخصـــــــــص اإلنزيم تحكـــــــــم  ،اإلنزيم
 .تثبيت األنزيمات واستخدامها ،الخلية في النشاط اإلنزيمي

 
  (تطبيقات): كيمياء حيوية نباتية 15653
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )-)

ــــــــدير نشــــــــاط  ــــــــة وتق ــــــــات الرئيســــــــية والثانوي ــــــــات النب ــــــــى مكون فصــــــــل والتعــــــــرف عل
 ،قـــــــات الحيويـــــــة مـــــــن بنـــــــاء وهـــــــدم نبـــــــاتيوالخاصـــــــة بالتطبياألنزيمـــــــات المرتبطـــــــة 

 .فصل وتقدير األحماض النووية
 

   (تطبيقات): اإلنزيمات  15654
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )-)

ــــــــات ــــــــارات الوصــــــــفية للبروتيني ــــــــة اإلنزيمــــــــات ،االختب ــــــــدير نشــــــــاط ، فصــــــــل وتنقي تق
تثبيــــــت اإلنزيمــــــات  ،والمثبطــــــات عليهــــــاالمنشــــــطات  وحركيــــــة اإلنزيمــــــات وتــــــأثير

   .المختلفة لإلنزيماتواالستخدامات 
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 الكربوهيدرات :  15661
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

رات فـــــــي ايـــــــض وتحـــــــوالت الكربوهيـــــــد ،يـــــــب والخـــــــواص العامـــــــة للكربوهيـــــــدراتالترك
 .للكربوهيدراتلتفاعالت المتخصصة ا ،النظـم الحيوية المختلفة

 
 : الليبيـــــدات15662
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــد ــــــــة الليبي ــــــــة  والكيماوي ــــــــي أســــــــ ،ات وأقســــــــامهاالخــــــــواص الفيزيقي ــــــــب ثالث يل تركي
، األكســــــــــدة  الذاتبــــــــــة الليبيــــــــــدات ،القطبيــــــــــة ،تركيــــــــــب الليبيــــــــــدات ،الجليســــــــــرول

  .الليبيداتم األحماض الدهنية و ميتابولز 
 

 (ـدممتق) البروتينيات:  15663
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طـــــــــرق فصـــــــــل وعـــــــــزل  ،يـــــــــة والكيماويـــــــــةاألحمـــــــــاض األمينيـــــــــة وخواصـــــــــها الفيزيق
أيــــــــض األحمــــــــاض  ،لفيزيقيــــــــة والكيماويــــــــة للبروتينيــــــــاتالخــــــــواص ا ،البروتينيــــــــات

   .األمينية والبروتينيات
 

 الفيتامينات والهرمونات :  15664
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

  و.ت والهرمونات ومنظمات النمتسمية وتقسيم وتخليق والدور الحيوي لكل من الفيتامينا
 

 المواد الملونة والفينولية : 15665
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 .المواد الملونة والفينولية قديرأقسام وخـواص وت
 

  (متقدم): األحماض النووية  15666
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ايض األحماض النووية والنيوكليوتيدات والقواعد ، يب وخواص وفصل األحماض النوويةرك

 .الشفرة الوراثية والكروموزومات النيتروجينية 
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 (16)الرمز الكودى:            قسـم الفاكهه
 

 : بحث  16600
لـــى درجـــة الماجســـتير أو إجـــراء بحـــوث فـــى احـــد مجـــاالت الفاكهـــه المختلفـــة للحصـــول ع

 .الدكتوراه
 

 حلقات نقاش علمية:  16601
 مناقشات علمية فى الموضوعات المتعلقة بالفواكهه المختلفة

 
 الفواكهه  التفاحية  : 16608
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

الحديقة ، العمليات الزراعية )رى، تسميد، ، انشاء اتى، العوامل البيئية، التكاثرالوصف النب
  .، جمع الثمار وتخزينهاما، خف الثتقليم،عزيق( االفات

 
 : الفواكه ذات النواه الحجرية 16609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ية )رى ، تسميد ، ، انشاء الحديقة العمليات الزراعالوصف النباتى، العوامل البيئية، التكاثر
 .، خف الثمار جمع الثمار وتعبئتهاتقليم ، عزيــق( االفات ومقاومتها

 
 (متقدم)هه  المناطق المعتدلة والباردة : فواك 16610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــة  ــــواه الحجري ــــاردة )فواكهــــه ذات الن ــــة والب ــــاطق المعتدل ــــواع فواكهــــه المن الفواكهــــه  –ان
ــــة  ــــورات الهرية( –التفاحي ــــه ذات الن ــــيح والتكــــاثر ،الفواكه ــــرى والتســــميد والتلق ــــة ال عملي

 ،اكهــــــه المنــــــاطق المعتدلــــــة والبــــــاردةوالعمليــــــات األخــــــرى المتعلقــــــة بإنتــــــاج انــــــواع فو 
إحتياجــــــات الفاكهــــــه المتســــــاقطة األوراق للبــــــرودة وكيفيــــــة حســــــاب ســــــاعات البــــــرودة 

ـــــراعمال ـــــرودة ، الزمـــــة إلنهـــــاء دور راحـــــة الب ـــــة بتحمـــــل الفواكهـــــه للب ـــــات المتعلق النظري
ـــــار ـــــى اآلث ـــــب عل ـــــرودة وطـــــرق حمايتهـــــ وطـــــرق التغل ـــــة ا، الضـــــارة للب الطـــــرق المختلف

ـــــــر  ســـــــكون البـــــــذور فـــــــى  ،ألوراقاعم الفواكهـــــــه المتســـــــاقطة اإلنهـــــــاء دور الراحـــــــة لب
 .األوراق وكيفية كسر هذا السكون الفواكهه المتساقطة
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 : فاكهه المناطق اإلستوائية  16611
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

العمليــــــــة  المــــــــوطن واإلنتشــــــــار، العوامــــــــل البيئيــــــــة )منــــــــا  ، تربــــــــة(، التطبيقــــــــات
ـــــــيم،  ـــــــك لكـــــــل الزراعية)تســـــــميد، رى، تقل ـــــــات، وذل عزيق(،األصـــــــناف، األمـــــــراض واآلف

 .محصول على حدة
 

 : زراعة الفاكهه فى الوطن العربى 16612
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

انتـــاج الفاكهـــه فـــى الـــوطن  ، مشـــاكلوانتشـــار الفاكهـــه فـــى الـــوطن العربـــىتطـــوير زراعـــة 
  .العربى

 
 : زراعة الفاكهه فى المناطق الجافة  16613
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)
ــــة ألشــــجار الفاكهــــهاإل ــــرى ألشــــجار الفاكهــــه ،حتياطــــات المائي ، طــــرق صــــالحية مــــاء ال
 ، مشاكل الرى والملوحة .رى المختلفة فى المناطق الجافةال
 

 : نخيل البلح 16614
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

ـــــة  ـــــات العملي ـــــة، التطبيق ـــــاثر، انشـــــاء الحديق ـــــة، التك ـــــل البيئي ـــــاتى، العوام الوصـــــف النب
 .ينها، خف الثمار وتخز الزراعية)رى، تسميد، تقليم، عزيق(

 
 متقدم(: مـوالـح ) 16616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الــــرى المــــوالح مــــن حيــــث العوامــــل البيئيــــة، التكــــاثر، األصــــناف دراســــات متقدمــــة فــــى
 .يد والعزيق وجمع الثار وتخزينهاوالتسم

 
 )متقدم( : عنب 16617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســــــــــــات متقدمــــــــــــة فــــــــــــى العنــــــــــــب مــــــــــــن حيــــــــــــث العوامــــــــــــل البيئيــــــــــــة،التكاثر، 
 .وجمع الثمار وتخزينها يد والعزيقالزراعة،االصناف،الرى والتسم
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 المانجو:  16618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مـــن حيـــث العوامـــل البيئيـــة،التكاثر، الزراعة،االصـــناف،الرى  المـــانجودراســـات متقدمـــة فـــى 
 .يد والعزيق وجمع الثمار وتخزينهاوالتسم

 
 الزيتون:  16619
 ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )2)

العمليات الزراعية ) رى ، تسميد،  ، انشاء الحديقةالوصف النباتى، العوامل البيئية، التكاثر
 .وتخزينها، جمع الثمار تقليم، عزيق( خف الثمار

 
 الموز:  16620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الزراعيـة )رى ، تسـميد  العمليـات، انشاء الحديقةالوصف النباتى، العوامل البيئية، التكاثر، 
 .، تقليم،عزيق(، خف الثمار، جمع الثمار وتخزينها

 
 : فسيولوجيا أشجار الفاكهه ) متقدم ( 16621
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

 دراسات فسيولوجية متقدمة على النمو واألزهار والمحصول وجودة الثمار .
 

 : تغذية أشجار الفاكهه ) متقدم ( 16622
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

إمتصاص وانتقال العناصر ، دور العناصر بالنسبة ألشجار الفاكهه ، العوامل التى تؤثر 
 على صالحية العناصر فى التربة والنبات ، التوازن الغذائى .

 
 وتخزينها  ) متقدم (: فسيولوجيا ثمار الفاكهه  16623
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

دراسات متقدمة فى فسيولوجيا ثمار الفاكهه وتخزينها من حيث أدلة النضج وطرق الجمع 
 والتخزين وتداول الثمار وعالقتها بفسيولوجيا الثمار .
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 : دراسات متقدمة على الهرمونات  16624
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ـــــــات المختلفـــــــة ـــــــواع الهرمون ـــــــأثير الهرمو دراســـــــة ان ـــــــى النمـــــــو واألزهـــــــار ، ت ـــــــات عل ن
 .وتخزين الثمار ، عالقة الهرمونات بالمحصولواألثمار

 
 : الكيمياء الحيوية لنضج الثمار 16625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــة ـــــنفس والطاق ـــــ ،الت ـــــرات ف ـــــةالتغي ـــــار الفاكه ـــــون ثم ـــــة ول ـــــوام ونكه ـــــى  ،ى ق ـــــتحكم ف ال
 ة.موحيوية النواع الفواكه المختلفالتغيرات الكي ،نضج ثمار الفاكهة

 
 : التزهير والتلقيح وعقد الثمار في محاصيل الفاكهة  16627
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــالتلقيح ـــــــه ب ـــــــب الزهـــــــرة وعالقت ـــــــن تن ،تركي ـــــــل م ـــــــدل ك ـــــــيح وحســـــــاب مع ظـــــــيم التلق
القتــــــــه ســــــــطح الميســــــــم ع، والخلطــــــــى، بيولوجيــــــــا حبــــــــة اللقــــــــاحالتلقــــــــيح الــــــــذاتى 

 .مل المؤثرة على التلقيح واالخصابالعوا ،بنجاح التلقيح
 

 :  مورفولوجيا الفاكهه16632
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

، التغيــــــــــرات المصــــــــــاحبة لتكــــــــــوين األزهــــــــــارفولوجيــــــــــة المور  التكشــــــــــف والتغيــــــــــرات
فـــــــات ، اإلختالتكـــــــوين الثمـــــــار والبـــــــذور خـــــــالل نموهـــــــاالمورفولوجيـــــــة المصـــــــاحبة ل
 .المورفولوجية ألشجار الفاكهه

 
 تربية الفاكهة متقدم : 16641
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)
 طرق تربية وتحسين انواع وأصناف الفواكهه المختلفة . 

 
 الحديث النواع واصناف الفاكهة  التصنيف: 16642
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

  ع وأصناف الفواكهه المختلفةطرق تربية وتحسين انوا
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ــــــا وثمارهــــــا التســــــمية  –أســــــس التقســــــيم  ــــــة وأزهاره ــــــة وصــــــف أشــــــجار الفاكه النباتي
 والتعرف على االنواع واالصناف المختلفة من الفاكهة

 
 (متقدم: تكاثر أشجار الفاكهه ) 16651
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسات متقدمة فى التكاثر من حيث األصول ، طرق التكاثر الخضرى والجنسى وعالقتها 
 التكاثر بإستخدام مزارع األنسجة . بتحمل الظروف البيئية غير المناسبة ،

 
 زراعة أنسجة أشجار الفاكهة  : 16652
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

استخدامات تقنية زراعة األنسجة فى أكثار الفواكه المختلفة ـ التطبيقات المختلفة لزراعة 
  ة.فى الفاكهاألنسجة 

 
  دراسات خاصة فى الفاكهة : 16691
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

دراسات خاصة فى مجاالت الفاكهه المختلفة لطالب الماجستير والدكتوراه تحت اشراف 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

  



 

317 

 

 (17)الرمز الكودى:       مبيدات االفاتوتقنية قسـم كيمياء 
 

 
 :  بحوث فى مجاالت العلوم الزراعية  17600

اختيار بعض الموضوعات البحثية فى مجال كيمياء وسمية المبيدات لطالب الماجستير 
 والدكتوراه تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس بالقسم .

 
 حلقات نقاش علمية:  17601

قيام طالب الماجستير والدكتوراه بألقاء وعرض مواضيع للمناقشة فى مجال كيمياء وسمية 
 هيئة التدريس بالقسم .المبيدات تحت اشراف اعضاء 

 
 :  تجهيزات المبيدات 17602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، تكنولوجيا تجهيز الصور دور تطبيقات التجهيز فى تحديد الكفاءة الحقلية للمبيدات 
 ، تكنولوجيا تجهيز الصور الغازية ، المواصفاتصور الصلبة، تكنولوجيا تجهيز الالسائلة

، المواد ذات النشاط السطحى والمحلية لصور التجهيز المختلفة القياسية العالمية
 وخواصـها الكيموطبيعية .

قياس النشاط السطحى واللزوجة وحجم القطرات والحبيبات، اختبارات ثبات المستحلب 
والمعلق تحت ظروف التخزين المختلفة، تحليل الصور المجهزة للتعرف على مكوناتها، 

 عض تجهيزات معملية واختبار فاعليتها االبادية .عمل ب
 

 متقدم(ة التأثير السام لمبيدات اآلفات):  دراس17603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مقدمة عن االنزيمات وتعريفها وخواصها وطرق تقديرها والتعبير عن نشاطها واهميتها فى 
المختلفة، الية التفاعالت االنزيمية، تثبيط التفاعالت م تطبيقات الميتابوليزم تنظي

، تداخل  فعل السموم مع سيكولوجية الجهاز العصبى المركزى، بيوكيماوية وتوكاالنزيمية
نظم المستقبالت، مثبطات انزيم استيايل كولين استريز، السموم الطبيعية، التمثيل الحيوى 

 للسموم .
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 قدم(: تحليل مبيدات اآلفات )مت17604
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الغاز في تحليل متبقيات المبيداتدراسات تفصيلية الستخدام التحليل الكروماتوجرافى ب
، لضغط العالى فى تحليل المبيداتدراسات تفصيلية الستخدام الكروماتوجرافى السائلى با

ل متبقيات المبيد ، دراسات تفصيلية على دور تكوين مشتقات كيماوية للمبيدات فى تحلي
، تحليل متبقيات المبيدات فى الماءتقدير المادة الفعالة فى المبيدات المجهزة تجاريا ، 

يات المبيدات فى ، تحليل متبقالهواء المحيط بالبيئة الزراعية تحليل متبقيات المبيدات فى
ات فى ، تحليل متبقيات المبيدالنباتبقيات المبيدات فى او على ، تحليل متالتربة الزراعية

، التعرف على نواتج الهضم ونواتج التحليل للمبيدات باستخدام اللحوم واالنسجة الحيوانية
 الطرق الكيماوية والكروماتوجرافية الطيفية.

 
 :  أسس التقييم الحيوى للمبيدات17605
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، التقييم لحيوى للمبيدات الحشرية ) أهدافه، التقييم الحيوى والمتبقياتييم ا، التقمقدمة
، الطرق المختلفة ، التقييم الحيوى واختبارات الغربلة (لحيوى لحساسية السالالت للمبيداتا

ئية لتقييم نتائج التقييم الحيوى، الخصائص العامة ، االعتبارات االحصاللتقييم الحيوى
لعوامل التى يجب تثبيتها عند اجراء التقييم الحيوى ) عوامل خاصة ، اللتقييم الحيوى

 بالحشرة ، عوامل خاصة بالمبيدات ( 
                                                 

 : أسس المقاومة فى الحشرات والحلم  17606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، ميكانيكية نشوء اهرة المقاومة فى الحشرات والحلملتفسير ظالنظريات التى وضعت 
المقاومة ، الخصائص الكيماوية الحيوية للسالالت المقاومة لمجاميع المبيدات المختلفة 

مبيدات اخرى متضمنة  ،ية العضوية ، الكارباماتية)االيدروكربونات المكلورة ، الفوسفور 
الوراثية للسالالت المقاومة لمبيدات من البيرثرينات المحضرة صناعيا (، الخصائص 

مجموعة االيدروكربونات المكلورة و الفوسفورية العضوية والكارباماتية ومبيدات اخرى 
 متضمنة البيرثرينات )البيرثيرويدات( ، الحلول الممكنة لحل مشكلة المقاومة .
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 :  تكنولوجيا التدخين بالمبيدات17607
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

المدخنات كأحد صور تجهيز المبيدات، طرق قياس فاعلية المبيدات من المدخنات معمليا 
على نطاق واسع ، نوع المدخنات لألغراض الزراعية، ميكانيكية التأثير السام للمدخنات 
ت وطرق حماية المتعرضين لها مهنيا وفى حالة الحوادث، مقاومة اآلفات خاصة الحشرا

 للمبيدات، التقدير الكمى والنوعى لتركيزات ومتبقيات المدخنات .
 

 : منهج البحث العلمى 17608
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مشكلة ، اإلعداد للار المشكلة البحثية ذات االولوية، إختيمقومات منهج البحث العلمى
، عوامل لفرضية ودورها فى التخطيط العينى، النظريات االبحثية والتغطية المرجعية

، ملكة المشاهدة والمتابعة ودورها فى االختراعات فة فى الكشوف االتطبيقية العمليةالمصاد
 الجديدة ، دور التحليل االحصائى فى االستنتاجات .

 
 : العوامل البيئية التى تؤثر فى كفاءة المبيدات 17609
 ( ساعات معتمدة3)( ساعة عملي = 2( ساعة نظري + )2)
، التطبيقات العملية تى تؤثر على كفاءة سمية المبيداتالعوامل البيئية المختلفة ال 

ملية فى التنشيط ، التطبيقات العثر على كفاءة المبيدات فى البيئةالمختلفة التى تؤ 
، الخواص المميزة المبيدات فى الوسط المستخدم فيه ، العوامل المؤثرة على بناءوالتحطيم

 للمبيدات لزيادة فاعليتها وكذلك االقالل من اضرارها .
 

 : أسس تصنيع المبيدات وتعبئتها ومعالجة مخلفاتها 17610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة االسس المشتركة لتفاعالت تحضير المبيدات بأنواعها ثم تعبئتها ومعالجة مخلفاتها 
بإستخدام الخامات المحلية ورفع الكفاءة االقتصادية فى تصنيع وتجهيز مع االهتمام 
 المبيدات .
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 :  أسس إستخدام النواتج الطبيعية فى مكافحة اآلفات 17611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
اقسام النواتج الطبيعية وتركيبها وتأثيراتها فى السمية الحادة وكذلك تأثيرها على انواع  

 .نظمات للنمو او كمانعات للتغذيةاآلفات سواء كمبيدات او كم
  
 :  تاري  مبيدات اآلفات 17612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مبيدات االفات، العالقة بين التركيب الكيماوى التطور التاريخى لتركيب واستخدامات 
والتاثير اإلبادى ونطاق السمية على اآلفات وعلى الكائنات غير المستهدفة، دور المبيدات 

 فى محاربة مسببات االمراض فى االنسان وكذلك االهمية االقتصادية .
 

 :  دراسة متقدمة فى كيمياء مبيدات افات الحشرات 17613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2+ ) ( ساعة نظري2)

موعات الجديدة من مبيدات تاري  تطور استخدام المبيدات الكيماوية الحشرية، المج
، المركبات الجديدة من المشتقات الطبيعية النباتية، المركبات الجديدة كمبيدات الحشرات

ماوية التى تقلل تعداد للحشرات من المشتقات الحيوانية ، بدائل المبيدات من المركبات الكي
 الحشرات، المنتجات الجديدة من البيوتكنولوجيا فى مجال مكافحة الحشرات.

 
 :  أجهزة رش واستخدام المبيدات  17614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ـــــع  ـــــة للموائ ـــــادىء ميكانيكـــــا الالخصـــــائص الطبيعي ـــــع، مب ـــــدات  ،موائ مستحضـــــرات المبي

، التركيــب العــام لمعــدات الــرش والتعفيــر والــرش بالطــائرات ، تشــغيل وصــيانة واســتخداماتها
، االنشطة البحثية السابقة والجارية فـى حسابات معدالت اداء هذه المعدات هذه المعدات ،

 مجال الرش والتعفير .
 

 (كيمياء المبيدات الفطرية )متقدم :17615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2+ )( ساعة نظري 2)
التـــأثيرات االلكترونيـــة والصـــور الفراغيـــة وعالقتهـــا بالفعـــل االبـــادى الفطـــرى، المركبـــات  

 ،فطريـــات وعالقتهـــا بظـــاهرة المقاومـــةالطبيعيـــة الضـــارة للفطريـــات،نواتج هـــدم المبيـــدات ال
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لسمية االختيارية وطريقة تحضير واختبار المبيدات الفطرية والبكتيرية المختلفة وعالقتها با
 التاثير .

 
 :  مبيدات األكاروس والقراد17616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الخصائص الطبيعية والكيماوية لمبيـدات االكـاروس تعريف مبيدات االكاروس المتخصصة
للمبيـدات الحشـرية رك ، التـأثير السـام المشـتالسام لمبيدات االكـاروس المتخصصـة، الفعل 

علـى  ، التأثير السام المشـترك للمبيـدات الفطريـة واالكاروسـية، التـاثير االبـادىواالكاروسية
اختبــار ، طــرق االبــادى علــى االكاروســات المتطفلــة، التــاثير االكاروســات الضــارة اقتصــاديا
كاروســى دى اال ، العالقــة بــين التركيــب الكيمــاوى والنشــاط االبــاســمية المبيــدات االكاروســية

   .للمجاميع المختلفة
 

 كيمياء مبيدات الحشائش ) متقدم (:  17617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ت وظاهرة السكون فى بذور ، ميكانيكية االنباالقة بين مبيدات الحشائش والنباتالع
التمثيل الغذائى ، تأثير مبيدات الحشائش على تطبيقات التنفس وتطبيقات الحشائش

الوسطية فى النبات، ميكانيكية التأثير وعالقة ذلك بالتركيب الكيماوى لمبيدات الحشائش 
، تحول مبيدات الحشائش فى النباتات الراقية، ثبيط التمثيل الضوئى فى النباتاتالتى ت

التحطيم الضوئى لمبيد الحشائش، ثبات وسلوك مبيدات الحشائش فى التربة، خالئط 
خرى المستخدمة وكذلك ت الحشائش والتداخل بين مبيد الحشائش ومبيدات اآلفات االمبيدا

 .مع االسمدة
 

 :  مبيدات القواقع17618
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عرض النواع القواقع االرضية والمائية واضرارها االقتصادية وتقسيمها حسب دورات 
المكافحة المتكاملة والتحكم المتكامل مع استخدام المبيدات حياتها ثم عرض برنامج 
 .مبيدات المحضرة من مصادر طبيعيةالمحضرة صناعيا وكذا ال
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 مبيدات القوارض:  17619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

االضرار واالخطار الناتجة عن انتشار القوارض وتطور طرق مكافحتها والقاء الضوء على 
، ظاهرة اكتساب ظاهرة المقاومة لهاالمصادر الطبيعية والصناعية لمبيدات القوارض و 

التجلط العالقة بين التركيب الكيميائى والتاثير االبادى عن طريق السمية الحادة او منع 
  .لمتكاملوبرنامج التحكم ا

 
 :  تلوث البيئة بالمبيدات17620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، السموم الضارة باالنتاج الزراعى تلوث البيئة فى الكرة االرضية بالمبيدات وغيرها من
تلوث االنظمة البيئية المائية بالمبيدات ونواتج تحللها والسموم الضارة ، تلوث الهواء 
  ومياه االمطار بالمبيدات ونواتج تحللها والسموم الضارة ، تلوث التربة بالمبيدات وغيرها

  .، وسائل الحد من ملوثات البيئةمن الكيماويات الزراعية الضارة
تقدير الملوثات من المبيدات غير العضوية فى عينات من المياه بأنواعها وكذلك عينات  

لتعرف على الملوثات العضوية من المبيدات ونواتج تحللها من الهواء  والتربة  والغذاء، ا
اختبارات السمية لبعض  والمواد المرتبطة بها والشوائب فى المياه والتربة والهواء والغذاء ،

 .الملوثات
 

 التقنية الحيوية فى حماية البيئة : 17621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مجال التقنية الحيوية فى مجال تحليل وجمع الملوثات من البيئة عرض للمستحدث فى 
 المائية او التربة وغيرها ودور هذه الوسائل فى حماية البيئة.

 
 : طرق التحليل باالجهزة 17651
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 طرق استخدام األجهزة المختلفة مثل :
Infra Red (IR), Ultraviolet (UV), Mass Sepectrometry (MS), Nuclear 
Magnetic Resonance (NMR), Sepectrometry and Chromatographic 
analysis (Gas Chromatography GC and High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC). 
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ــــــل المركبــــــات العضــــــوية ا مشــــــاكل االجهــــــزة وكيفيــــــة حلهــــــ، التعــــــرف علــــــي فــــــي تحلي
ــــــــات ا ــــــــل المركب ــــــــة تحلي ــــــــاء عملي ــــــــزة وطــــــــرق لعضــــــــويةأثن ــــــــاءة االجه ــــــــاثير كف ، ت
 إستخدامها علي كفاءة عملية التحليل .

 
 )متقدم(كيمياء عضوية : 17652

 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + ) (2)
الخواص القيزيائية والكيميائية، طرق التحضير،  ،الحلقية الغير متجانسة، التسميةالكيمياء 

 ، دور العوامل المساعدة.ميكانيكيات التفاعل
 

 : كيمياء فيزيائية تطبيقية 17653
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، معادالت الحاالت التى تمثل الحرارية وانطالق الطاقة الحيويةالقانون الثالث للديناميكا 
ل تغير النظم الحيوية فى البيئة وضرورة تعديل قوانين الديناميكا الحرارية لتناسب التفاع

، ألشعة الليزر وتطبيقاتها العملية، التاثيرات الكيماوية غير العكسى وحاالت عدم التوازن
بت التعرف على ، ثواا واطالقها على صورة طاقة كهربيةالطاقة الشمسية ونماذج تخزينه

 .كيماوىالتركيب ال
 

 : كيمياء منتجات البترول  17654
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تقسيم منتجات البترول االليفاتية واالروماتية وتطبيقات تكرير وتنقية هذه المكونات، 
من المشتقات تكسير وبناء بتروكيماويات وتحويلها الى مواد وسيطة لتحضير العديد 

 .الصناعيةالكيماوية 
 

 طرق التحليل الدقيق : 17655
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

طرق التحليل بقياس كمية الكهرباء ، طرق المعايرات باستخدام طرق االستقطاب الكهربى 
وقياس شدة التيار ، التحليل الكروماتوجرافى الغازى وطرق الفصل الكروماتوجرافى 

ط عالى ، اجهزة وطرق التحليل الطيفى باألشعة فوق البنفسجية وتحت بالتوزيع تحت ضغ
الحمراء وكذلك طرق التحليل الطيفى الكتلى واإلمتصاص الذرى ، طرق تحضير العينات 

 المختلفة وذلك للتحليل الكمى .
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 : إستخدام النظائر المشعة فى العلوم البيولوجية 17656
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، ، تداخالت الجسيمات االشعاعية، تحطم المواد المشعة قواعد اساسية، النشاط االشعاعى
متصاص الفوتون والجرعة االشعاعية، القياسات االحصائية تداخالت اشعة اكس وجاما ، ا

، بيولوجيا االشعاع والتاثيرات الكيماوية القياسات الكمية للنشاط االشعاعى، االشعاعية
عامة لالشعاع على الكائنات لالشعاع، البيولوجيا الخلوية والجزيئية لالشعاع، التاثيرات ال

ية من االشعاع، االمان االشعاعى، مختبرات البحوث ، الخطوات االرشادية للوقاالحية
 .االشعاعية

 
 : كيمياء النواتج الطبيعية البحرية17657
 عتمدة( ساعات م3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، يات وارتفاعات معيشتها وانتشارهاالنواتج البحرية النباتية والحيوانية وانواعها ومستو 
، تركيبها وطرق التعرف عليها ه البحر كمصدر للمنتجات الطبيعيةاالحياء البحرية وميا

 واستخداماتها التطبيقية.
 

 : الكيمياء الجزيئية لألنظمة الحيوية17658
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = )( 2( ساعة نظري + )2)

دراسة انتقال الطاقة فى االنظمة الحيوية ودور تطبيقات الفسفرة الطالق الطاقة ودور 
االنزيمات الموجه لهذا النشاط وعالقة ذلك بهرمونات النمو الخلوية ودور االحماض 

ارة نتيجة النووية فى توجيه نمو وانقسام الخلية، ميكانيكية التأثيرات السيتولوجية الض
 التعرض للملوثات الكيماوية.
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 (18)الرمز الكودى:              يةالريف التنمية قسـم 
 

 
 : بحث  18600

الدراسات الميدانية الريفية التى تقوم بها طالب الدراسات العليا بصفة خاصة  في رسائلهم 
 العلمية.
  

 حلقات نقاش علمية: 18601
إجتماعية محددة يتناقش فيها طالب الدراسات العليا المسجلين مناقشات في موضوعات 

 لدرجتى الماجيستيرو الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس بالقسم بعد إعداد موجه مسبق.
 

 : دراسات خاصة فى علم المجتمع الريفى18602
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

فى علم المجتمع الريفى يقوم بها طالب الدراسات العليا دراسة ألحد الموضوعات الرئيسية 
 .ة التدريس بالقسمتحت إشراف بعض أعضاء هيئ

 
 : المنظمات اإلجتماعية الريفية  18610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ت الريفية، ، المنظماتعريف المنظمة، خصائص المنظمة، نظريات التنظيم اإلجتماعى 

، المدرسة ، جمعية تنمية المجتمع الوحدات اجتماعيةالتعاونيات الزراعية، الحكم المحلى
، التنسيق قياس كفاءة وفعالية المنظمات  ،الوحدات الصحية، مشاكل المنظمات، الريفية

 .بين المنظمات
 

 : المشاكل  اإلجتماعية الريفية 18611
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، أهميته، درجة التنظيم اإلجتماعى،مشاكل تعريف المجتمع الريفى، أنواعه، تحديده
 .اخلة ووسائل مواجهه هذه المشاكلالمؤسسات المختلفة د
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 : تنمية المجتمع الريفى المحلى 18614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المصرية وعمل  بعض الدراسات المتخصصة فى التحليل الشامل ألسباب تخلف القرية 
 الموضوعات السابق التنوية عنها .

 
 : القيادة الريفية  18615
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

التركيز على دراسة نظريات القيادة فى وأختيار القادة بعده طرق مختلفة مع تركيز على 
 قادة الريفيين.الطريقة السوسيومترية وتدريب ال

 
 : طرق التنظيم اإلجتماعى 18616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يادة كفاءة يتعرض هذا المقرر بشيء من التركيز والتعمق لكافة التكنيكات المختلفة لز 
دور المنظمات األهلية والحكومية باإلضافة لدور المواطنين فى هذه التنظيم اإلجتماعى  و 

التطبيقات مع قياس درجة التنسيق بين مختلف المنظمات االجتماعية واالقتصادية الريفية 
 وزيادة كفاءتها .

 
 : منظمات المزارعين 18617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتناول مفهموم المنظمات الزراعية وكيفية نشأتها فى كثير من دول العالم وفلسفتها 
  .ها وبنيانها و دور المزارعين فيها مع التركيز على نفعيتها وبنيانها ووظائفهاوأهداف

 
 : المشاكل االجتماعية الريفية والسياسات العامة 18620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
، تحديــد أهــم المشــكالت ضــطراب والخلــل فــى المجتمــع الريفــىتعريــف المشــكلة وأوجــه اال 

، وسائل التغلب عليها وكيفية مواجهتها ، عية واإلقتصادية مظاهرها، تأثيرهاالريفية اإلجتما
 .فى التغلب على المشاكل الريفية دور األهالي والمنظمات والحكومة
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 : تطبيق النظريات اإلجتماعية فى حل المشاكل الريفية 18621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراســـــة النظريـــــات االجتماعيـــــة بصـــــورة متعمقـــــة مـــــع التركيـــــز بصـــــفة خاصـــــة علـــــى 
النظريـــة البنائيــــة الوظيفيــــة ونظريــــة التفاعــــل الرمــــزى ونظريــــة الصــــراع ونظريــــة النســــق 

كـــل نظريـــة االجتمـــاعى ونظريـــة الـــدور االجتمـــاعى وكيفيـــة تطبيـــق العناصـــر الرئيســـية ل
 .فى حل المشاكل الريفية

 
 الريفيون: السكان 18622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــريفين الدي ــــةدراســــة خصــــائص الســــكان ال ــــة اإلقتصــــادية واإلجتماعي ، والمشــــاكل موجرافي
 والسياسات السكانية الريفية.

 
 : حوار فى السكان الريفين 18623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )3)

 .متعلقة بموضوع  السكان الريفيينالقضايا االجتماعية المناقشة بعض 
 

 : المجتمعات الريفية المقارنة18624
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

فحص وتحليل النظم المجتمعية الريفية حول العلم من حيث نشأتها وتطورها وبنياناتها 
 الرئيسية عليها .ومهامها ومشاكلهم وأثر التغيرات المجتمعية 

 
 : طرائق البحوث االجتماعية 18625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة طرق  البحث فى علم االجتماع متضمنة المداخل النوعية والكمية اختبار المشكلة 
، صياغة المفترضات، تصميم النماذج، اختبار العينات، قياس المتغيرات، جمع البحثية

 .وتحليل البيانات، كتابة المقترحات البحثية
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نشاء النظريات اإلجتماعية 18626  : األسلوب التجريبى وا 
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تحليـــل العالقـــة بـــين البحـــث فـــى علـــم المجتمـــع واالعتبـــارات المتعلقـــة بتصـــميم واســـتخدام 
بـــى بإنشـــاء االجتماعيـــة وعالقـــة األســـلوب التجرياألســـلوب التجريبـــى فـــى دراســـة الظـــواهر 

 .النظريات االجتماعية
 

 : الديناميكية المجتمعية الريفية 18632
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

دراســـــــــة التغيـــــــــر اإلجتمـــــــــاعى بصـــــــــورة متعمقـــــــــة مـــــــــع التركيـــــــــز علـــــــــى تعريفاتـــــــــه 
وعوامـــــــــل ه، المـــــــــؤثرة عليـــــــــ تـــــــــه وتكنيكاتـــــــــه وأنواعـــــــــه والعوامـــــــــلالمختلفـــــــــة ونظريا

  .وتثبيطه وذلك فى المجتمع الريفىتحفيزه 
 

 : التنمية المجتمعية  )حوار مشترك (18635
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

ات التنمية المجتمعية المختلفة وتحليل نظريات ونماذج التنمية المجتمعية يمناقشة فلسف
 .سات و البرامج التنموية الريفيةالسياوأساليب تطبيقها وتقيم 

 
 اإلتصال الريفى الحضرى  :18636
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

فحص وتحليل الفوارق الريفية الحضرية وكيفيـة تـأثير التغيـرات اإلجتماعيـة الرئيسـية علـى 
 .المجتمع الريفى والمجتمع الحضرىهذه الفوارق  والعالقة بين 

 
 في علم المجتمع : دراسات خاصة18651
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

دراسات إجتماعية إقتصادية يقوم بها الطالب تحت إشراف وتوجية األستاذ المشرف حسب 
  .األجتياجات التعليمية للطالب
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 : التغير اإلجتماعى 18652
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتناول هذا المقرر النظريات واإلستراتيجيات والقواعد العامة لتطبيقات التغير اإلجتماعى 
، كما اإلجتماعية والمجتمع بصورة شاملةفى مجال المنظمات اإلجتماعية والمؤسسات 

 .ماعية ونماذجها وفلسفتها العامةيتناول تطبيقات عملية للتنمية اإلجت
 

 علم المجتمع الدينى  :18654
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اإلجتمـــــــــاعى للـــــــــدين وفحـــــــــص  ل هـــــــــذا المقرربصـــــــــفة رئيســـــــــية المفهـــــــــوميتنـــــــــاو
ـــــــث نشـــــــأتها وتطورهـــــــا وبنيانهـــــــا ووظائفهـــــــا  ـــــــة مـــــــن حي ـــــــل المؤسســـــــة الديني وتحلي
اإلجتماعيـــــــــة والعوامـــــــــل المـــــــــؤثرة عليهــــــــــا وعالقاتهـــــــــا بالمؤسســـــــــات اإلجتماعيــــــــــة 

 .القاتها عملية التغير اإلجتماعىالرئيسية بالمجتمع وع
 

 : السياسة اإلجتماعية 18657
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

على مفهوم السياسة اإلجتماعية ووضع استراتيجيات للعمل اإلجتماعى  يركز هذا المقرر
جتماعية الرئيسية وأساليب فحص وعالقة السياسات اإلجتماعية المختلفة بالمشكالت اإل

 .م السياسات األجتماعية المختلفةوتقيي
 

 : علم المجتمع الحضرى 18658
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

، جتمــاعى والمهــامى للمدينــة وتطورهــابصــفة رئيســية دراســة البنيــان اإل يتنــاول هــذا المقــرر
الحضرية ومدى تأثيرها بـالتغيرات األجتماعيـة الرئيسـية فحص وتحليل العالقات اإلجتماعية 

    .فى المجتمع المعاصر
 

 : علم المجتمع الصناعى 18659
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، أثر التصنيع على طبيعة ة نشأة وتطور المجتمعات الصناعيةيركز هذا المقرر على دراس
، التغيرات اإلجتماعية والتنظيمات اإلجتماعية الرئيسية السائدة بينالعالقات اإلجتماعية 

 .صاحبة لعملية التصنيعواإلقتصادية الم
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 علم المجتمع التعليمى  :18661
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

علــى فحـــص ودراســـة المؤسســة التعليميـــة مـــن حيــث نشـــأتها وبنيانهـــا  يركــز هـــذا المقـــرر
هـا وعالقتهـا بالؤسسـات اإلجتماعيـة الرئيسـية األخـرى ائفها والعوامل المؤثرة على تطور ووظ

 ، ودورها فى إحداث التغير اإلجتماعى.بالمجتمع
 

 : األنثروبولوجيا االجتماعية  18663
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ة كأحد العلوم االجتماعية وكفرع من يتناول هذا المقرر دراسة األنثروبولوجيا االجتماعي
علم األنثروبولوجيا مركزا على مفهوم هذا العلم ووضعه بين العلوم االجتماعية األخرى 
،كما يركز على دراسة الثقافات والحضارات اإلنسانية وبصفة خاصة البدائية منها من 

اعى لمختلف النظم حيث كيفية نشأتها وعوامل وانحاللها ، كما يهتم بدراسة التطور اإلجتم
ف أو المهام والمؤسسات االجتماعية باإلضافة الى التركيز على البناء اإلجتماعى والوظائ

 .المجتمعية المختلفة
 

 علم المجتمع األسرى  :18664
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

األجتمــــاعى والمهــــام يتنــــاول هــــذا المقــــرر األســــرة كمؤسســــة اجتماعيــــة موضــــحا البنــــاء 
اإلجتماعيـــة المختلفـــة وتباينهـــا النســـبى حســـب المجتمعـــات المختلفـــة ،األنشـــطة األســـرية 

 .قا للطبقات األجتماعية المختلفةوالعوامل المحددة لها وتباينها طب
 

 النظريات السكانية  :18665
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة التظريات السكانية المفسرة للنمو السكاني والظواهر الديموجرافية يتناول هذا المقرر 
الثقافية المختلفة أى التركيز على المفاهيم المختلفة وعالقاتها بالتغيرات اإلجتماعية و 

 .واإلقتصادية والبيئية
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 : تاري  الفكر اإلجتماعى 18666
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

يتناول هذا المقرر دراسة اإلسهامات الفكرية اإلجتماعية للعلماء األجتماعيين إبتداء من 
الحضارات القديمة المصرية والبابيلونية واألفريقية والرومانية حتى عصر اباء علم 

 المجتمع كابن خلدون وكونت وسبنسر ودوركايم وفيبر.
 

 : قياس األتجاهات 18667
 ( ساعات معتمدة3عملي = ) ( ساعة2( ساعة نظري + )2)

المفهــــــــوم النظــــــــرى واإلجرائــــــــى لالتجاهــــــــات والنظــــــــر الــــــــى  يتنــــــــاول هــــــــذا المقــــــــرر
األتجـــــــاه كمتغيـــــــر مركـــــــب يتكـــــــون مـــــــن محـــــــاور معينـــــــة وكيفيـــــــة قياســـــــها موزونـــــــا 
ــــــــاول ايضــــــــا الطــــــــرق  ــــــــة النســــــــبية لكــــــــل مــــــــن هــــــــذة المحــــــــاور ويتن تبعــــــــا لالهمي

ــــــــــاس األتجاهــــــــــات حســــــــــب اســــــــــ ــــــــــة لقي ــــــــــف العلالمختلف ــــــــــذين اليب مختل مــــــــــاء ال
 ها.تناولو 

 
 : الفلسفة العلمية 18670
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــنهج  ــــــق الم ــــــة تطبي ــــــى وكيفي ــــــم واألســــــلوب العلم ــــــرر دراســــــة العل ــــــذا المق ــــــاول ه يتن
ــــــة  ــــــة األســــــتقامية ونظري ــــــى كالبرنم ــــــل الكم ــــــى التحلي ــــــة ف ــــــى واألســــــاليب الحديث العلم

اآللــــــــى وغيرهــــــــا .كمــــــــا يتنــــــــاول المقــــــــرر ايضــــــــا األلعــــــــاب واســــــــتخدامات الحاســــــــب 
 مقارنة األسلوب العلمى باألساليب األخرى للوصول للمعرفة.

 
 علم المجتمع السياسى  :18674
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــــــى المجتمـــــــع  ـــــــأثير ف ـــــــوة والت ـــــــل مصـــــــادر الق ـــــــرر فحـــــــص وتحلي ـــــــاول هـــــــذا المق يتن
ــــــــــا المعاصــــــــــر ودراســــــــــة المؤسســــــــــة  ــــــــــا ووظائفه ــــــــــث بنائه ــــــــــن حي السياســــــــــية م

ـــــــــــى المجتمـــــــــــع ،  ـــــــــــة الرئيســـــــــــية األخـــــــــــرى ف وعالقتهـــــــــــا بالمؤسســـــــــــات األجتماعي
 واأليدلوجيات السياسية المختلفة واستخداماتها.

 
 

 : النظريات األجتماعية 18675
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 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
ــــــــــرر دراســــــــــة النظريــــــــــات  ــــــــــاول هــــــــــذا المق ــــــــــة لميتن ختلــــــــــف العلمــــــــــاء اإلجتماعي

نز مـــــــع توضـــــــيح نظـــــــراتهم الـــــــى مـــــــن كونـــــــت حتـــــــى بارســـــــو  اً االجتمـــــــاعيين إبتـــــــداء
ــــــــــــرد و  ــــــــــــه بالشخصــــــــــــية والتنظــــــــــــيم الف ــــــــــــة البشــــــــــــرية والمجتمــــــــــــع وعالقت الطبيع

 األجتماعى والتغير اإلجتماعى والحضارات البشرية .
 

 األحصاء اإلجتماعى :18676
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

دراسة األحصاء األجتماعى البارامترى مركزا على مقاييس األرتباط واألنحدار البسيط 
 .اين اإلرتقائى والتحليل المسارىوالمتعدد وتحليل التباين والتب

 
 : النظريات اإلجتماعية المعاصرة 18677
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

األجتماعية بصورة تعمقية لمخلف العلماء األجتماعيين المعاصرين مع يتناول النظريات 
البيئية الوظيفية ونظرية التفاعل الرمزى ونظرية رية التركيز على النظريات المختلفة كالنظ

 األجتماعى وغيرها. ع النسق األجتماعى  ونظرية الدورالنزا
 

 : اإلحصاء اإلجتماعى المتقدم18678
 ( ساعات معتمدة3ساعة عملي = ) (2( ساعة نظري + )2)

دراســــــــة األحصــــــــاء األجتمــــــــاعى الالبــــــــارامترى مركــــــــزا علــــــــى اختبــــــــار مربــــــــع كــــــــاى 
واســـــــــــتخدامه فـــــــــــى تحليـــــــــــل العوامـــــــــــل التعدديـــــــــــة واختبـــــــــــار األرتبـــــــــــاط الرتبـــــــــــى 

، باالضـــــــافة الـــــــى المقارنـــــــة بـــــــين قـــــــوة تبـــــــارات العديـــــــة والتدريجيـــــــة األخـــــــرىواألخ
 وكفاءة األختبارات الالبارامترية بالمقارنة باالختبارات البارامترية. 
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 (19)الرمز الكودى:           قسـم علوم احملاصيل
 
 

 : بحث  19600
بحــث فــى احــد مجــاالت علــم المحاصــيل المختلفــة تحــت اشــراف أعضــاء هيئــة التــدريس 

 بالقسم.
 

 حلقات نقاش علمية: 19601
مراجعة لبحوث منشورة ومناقشة لهذه البحوث فى مجاالت علوم المحاصيل المختلفة تحت 

 اشراف اعضاء هيئة التدريس بالقسم .
 

 فى المحاصيلخاصة  دراسات: 19602
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

مجاالت علوم المحاصيل تحت اشراف تدريب خاص وجمع المعلومات ومناقشتها فى جميع 
 اعضاء هيئة التدريس بالقسم .

 
 : الفاقد فى المحاصيل واسس تخزين المحاصيل 19611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

مل المؤثرة عليها الفاقد فى عملية الزراعة والرعاية والحصاد والتداول والتخزين والعوا
ة، مستويات الرطوبة عند التخزين، اسس حفظ وتخزين المحاصيل الجاف، وطرق الحد منها
 ، تجفيف الحبوب .مشاكل التخزين

 
 (محاصيل الحبوب والبقول والسكر )متقدم : انتاج 19612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 .ج محاصيل الحبوب والبقول والسكردراسات تفصيلية ومتقدم على انتا
 مراجعة البحوث المتعلقة بالمواضيع السابقة وتقديم تقرير فصلى عن احدها.
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 : انتاج المحاصيل فى األراضى الجافة  19616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 النظم الزراعية فى األراضى الجافة وعالقتها بانتاج المحاصيل المالئمة لتلك المناطق
 ، انتاج المحاصيل فى المناطق الجافة فى العالم .وتحمل المحاصيل المختلفة للجفاف

 
 : دراسات ميدانية للزراعة فى األراضى الجافة 19617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

ـــــــة مصـــــــر  ـــــــة بجمهوري ـــــــة المختلف ـــــــاطق الجاف ـــــــى المن ـــــــة ف توصـــــــيف العوامـــــــل البيئي
زيــــــــارات للمنــــــــاطق الجافــــــــة بجمهوريــــــــة ، بانتــــــــاج المحاصــــــــيل العربيــــــــة وعالقتهــــــــا 

 .ربية والتعرف على النظم الزراعيةمصر الع
 

 (: تربية محاصيل )متقدم19621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
اصيل وعالقتها ، التصنيفات الوراثية فى المحوضوعات متقدمة فى تربية النباتاتم

تقدير الثوابت الوراثية ، دراسات طرق اإلنتخاب للمحاصيل الخلطية والذاتية ، بالتطور
 ، طرق التزاوج .والبيئية، معامل التوريث

 
 : عالقة تربية النباتات بالوراثة الكمية 19622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، برامج تربية النباتات وعالقتها النباتيةاثية على تركيب العشائر تأثير القوى والعوامل الور 
بتركيب العشائر النباتية والوراثة الكمية .تمارين عملية على تقدير الثوابت الوراثية والبيئية 

 واستعمالها فى تصميم برامج التربية .
 

 : التربية لمقاومة الحشرات واألمراض  19624
 ة( ساعات معتمد3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 دراسة طرق تحسين المحاصيل بإدخال صفات المقاومة للحشرات واألمراض .
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 : التربية لصفات الجودة فى المحاصيل 19625
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الطرق المتبعة فى تحسين صفات الجودة فى المحاصيل وطرق قياسها دراسة صفات
 .التنقية الحيوية فى ذلكخدام طرق الجودة شاملة است

 
 : التربية لتحمل اإلجهادات البيئية 19626
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، األصـــــــــول الوراثيـــــــــة التـــــــــى اصـــــــــيل لإلجهـــــــــادات البيئيـــــــــة المختلفـــــــــةتحمـــــــــل المح
ــــــــة المحاصــــــــيل لتحمــــــــل اإل ــــــــرامج تربي ــــــــى ب ــــــــن اإلســــــــتفادة منهــــــــا ف ، جهــــــــاداتيمك

ولوجيـــــــــــــــة المصـــــــــــــــاحبة لتحمـــــــــــــــل والطبيعيـــــــــــــــة والمورفالصـــــــــــــــفات الكيماويـــــــــــــــة 
 ، طرق التربية المتبعة شاملة طرق التقنية الحيوية .اإلجهادات

 
 : اإلجهادات البيئية وتأثيرها على نمو المحاصيل 19631
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )2)

، وتأثيراتها الفسيولوجية عليهايل انواع اإلجهادات البيئية التى تتعرض لها نباتات المحاص
 تحمل المحاصيل ألنواع اإلجهادات المختلفة وذلك فى فترات نموها .

 
 : فسيولوجيا المحاصيل ) متقدم ( 19632
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــق القواعــــد الفســــيولوجية وتحليــــل  ــــى المحاصــــيل دراســــات متقدمــــة عــــن تطبي النمــــو عل
 (.محاصيل الحبوب، محاصيل األلياف، محاصيل العلف)الرئيسية

 
 : طرق التحليل اإلحصائى للتجارب البيولوجية  19641
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

اإلنحدار واإلرتباط البسيط ، اإلنحدار المتعدد ، تحليل التباين للتجارب التطبيقات ، تحليل 
 . الشائع استعمالهاالتباين لبعض التصميمات 
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 : تصميم التجارب البيولوجية  19642
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

د، التجارب التطبيقات، ـارب ذات العامل الواحـواع التجـ، انيات تصميم التجاربـاسـاس
بكية، ــارب الشـــ، التجتجابةـــسـطحات اإلـــررة، مسـارب وحيدة المكــاس، تجـــاج، اإللتبــاإلدم

 تحليل التغاير.
 

 : تحليل اإلنحدار واإلرتباط فى البحوث الزراعية : 19643
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

المعـادالت اإلنحدار الخطى وغير الخطى واإلستنتاج منها  اإلنحدار المتعـدد  طـرق حسـاب 
 .اإلرتباط المتعدد الدليل العاملى للتجارب ،المختزلة

 
 : اساسيات وطرق المعاينة فى الزراعة  19644
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

  .طرق اخذ العينات المختلفة وتحليلها احصائيا واإلستنتاج منها وتدريبات عملية عليها
 

 المحاصيل: نماذج التمثيل الرياضى فى دراسات 19645
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

     .نماذج التمثيل الرياضى وتضم النماذج المختلفة ) تقويم البيانات حساسية التحليل (
                                                

 : الطرق الكيماوية والفيزيائية فى البحوث البيولوجية 19651
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2نظري + )( ساعة 2)

طـرق اخـذ وتجهيـز العينـات  ،المسـتعملة فـى البحـوث البيولوجيـة الطرق واألجهزة المختلفة
 ، نظريات استعمال األجهزة وتشغيلها فى اجراء البحوث.للتحليل

                                                  
 (متقدم: كيمياء الحبوب )19652
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

، اهمية الحبوب فى التغذية، كيمياء وتحليل كل العالمى لمحاصيل الحبوب الرئيسيةاإلنتاج 
 ينات واألصباال فى محاصيل الحبوب من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتام
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 (ة الحبوب )متقدم: تكنولوجيا جود 19653
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-نظري + )( ساعة 2)

لعمليات تكنولوجيا صناعة الطحن وصناعة الخبز للقمح وضرب األرز وعالقة تلك ا
 .بصفات الجودة فى الحبوب

 
 (: تكنولوجيا جودة األلياف )متقدم 19654
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

األلياف الطبيعية والصناعية بالمعامالت الكيماوية الدراسات الحديثة عن تحسين خواص 
 .مقارنة الصفات بعد وقبل المعاملة، دراسة مخاليط األليافالمختلفة و 

 
 : تكنولوجيا جودة المحاصيل غير التقليدية  19655
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )1)

 .ية لبعض المحاصيل غير التقليديةدراسات على الخواص الكيماوية والفيزيائية والطب
 

 : تلوث البيئة وعالقته بإنتاج المحاصيل 19661
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، مصــادر التلــوث وتقليــل اثــاره والوســائل البيئــة وعالقتــه بإنتــاج المحاصــيل دراســة تلــوث
 .الزراعة العضوية ،ك فى مصر والعالمالمستخدمة فى ذل

 
 ( : بيئة المحاصيل )متقدم19662
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

عوامل األخرى على انتاج دراسة العالقة بين العوامل البيئية الخارجية والداخلية وال
لبئية ، نظريات السالالت ال، اآلثار الضارة لبعض البقايا النباتية على المحصوالمحاصيل

 ، مشاكل اإلنتاج فى مصر والعالم وطرق حلها .المحاصيل والتطور وانتاجية
 

 : التقنية الحيوية وتحسين المحاصيل   19671
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، طرق معرفة موقـع الجينـات المهمـة فـى تحسـين المحاصـيل، دراسـة تركيب ووظيفة الجين
 .رجية الى خاليا نباتات المحاصيلجينات خاطرق تعبير الجينات المنقولة، طرق نقل 
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 : تطبيقات الدالئل الجزيئية في تربية المحاصيل   19672
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )4( ساعة نظري + )1)

 . دراسات متقدمة على تطبيقات طرق الهندسة الوراثية لتحسين المحاصيل
 

 : زراعة األنسجة فى المحاصيل الحقلية  19673
 ( ساعات معتمدة2( ساعة عملي = )-ساعة نظري + )( 2)

، تجهيز المزارع ، استخدامات زراعة األنسجة فى تحسين المحاصيل بيئات زراعة األنسجة
 .مشاكل التى تواجه زراعة األنسجةوتطبيقات عليها ، بعض ال

 
 : النظم البيئية فى المراعى  19690
 معتمدة( ساعات 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

بين األنواع المنافسة،  ، العالقاتتمعات النباتية فى اراضى المراعىدراسة بيئة المج
لغطاء ، اثر عوامل البيئة الذاتية على نباتات المراعى المحافظة على االتعاقب، اثار الرعى

 .النباتى فى اراضى المراعى
 

 : قياسات وتقويم المراعى  19691
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

، تقويم طورى بإستخدام القياسات المختلفة، تحليل البياناتتقدير حالة المرعى واتجاهه الت
ة فى فرات المختلــة بين المتغيــ، العالقهــتغالل األمثل للمرعى ورعايتــم الرعى ونظم اإلســنظ

 .المرعى
 

 : تحسين المراعى  19692
 ( ساعات معتمدة3عملي = ) ( ساعة2( ساعة نظري + )2)

، تكاثر، الحماية من الرعى الجائر، الت التى تجرى لتحسين حالة المراعى، التسميدالتطبيقا
، التغذية التكسية الخضرية صناعيا وطبيعيا مقاومة النباتات الضارة ، الرى اإلضافى اعادة

 .اإلضافية ، تقدير الحمولة الرعوية ، المحافظة على المياه
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 : صيانة وحماية المراعى الطبيعية  19693
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــــــــات ــــــــى النبات ــــــــار الرعــــــــى عل ــــــــل للمرعــــــــى والعوامــــــــل ، معامــــــــل اإلســــــــتغالل األماث ث
ـــــــه، تنظـــــــيم الرعـــــــى، نظـــــــم الرعـــــــى ـــــــى المراعـــــــى مـــــــن المـــــــؤثرة علي ، المحافظـــــــة عل

تقليـــــــــل اثـــــــــر  ،المختلفــــــــة تطبيـــــــــق الدراســــــــات البيئيـــــــــةالتــــــــدهور وعالقـــــــــة ذلــــــــك ب
 .زيادة التعرية فى اراضى المراعىالعوامل التى تؤدى الى 

 
 : نباتات المراعى الطبيعية الهامة  19694
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ية الهامة وطرق تكاثرها وتنميتها، القيمة الوصف والتركيب النباتى لكل من النباتات الرعو 
غير المرغوبه فى اراضى  ، النباتاتالغذائية، دورات النمو، النباتات السامة فى المراعى

  .، اقلمة واستئناس بعض النباتات الرعوية الهامةالمراعى 
 

 : دراسات ميدانية للمراعى الطبيعية  19697
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )6( ساعة نظري + )-)

ــــــارات ميدانيــــــة للمواقــــــع الرعو  ، زيــــــارات يــــــة المختلفــــــة وتقــــــدير حالــــــة كــــــل منهــــــازي
، توضــــــيح ميــــــدانى عــــــن ة والمنــــــاطق المعــــــاد تكســــــيتها خضــــــرياللمنــــــاطق المحميــــــ

  .تحسين المراعى فى كل موقع
 
 : صيانة موارد المياه فى اراضى المراعى  19698
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

، الوسائل و المعامالت التى يمكن عن المياه واإلنشاءات الالزمة لذلك طرق نشر وتوزيع
وسائل تقليل مياه الجريان السطحى، طرق ، يادة قدرة التربة على حفظ المياهطريقها ز 

 .، استخدام الصرف الصحى والمياه القليلة الموجودةحصاد وتخزين المياه
 

 المحاصيل واألشجار  : انتاج محاصيل المراعى تحت ظروف مندمجات 19699
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ـــق  ـــالمتطبي ـــى الع ـــدمجات الشـــجرية ف ـــدمجات ، العوامـــل المنظـــم المن حـــددة إلســـتخدام المن
 .مندمجات الشجرية، المحافظة على التربة والمحاصيل المناسبة إلستخدام الالشجرية
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 (20)الرمز الكودى:            قسـم الوراثـــة
 
 

  بحث فى مجاالت العلوم الزراعية : 20600
تختص ببحث طالب الدراسات العليا ومدى تقدمه فيه تحـت إشـراف أعضـاء هيئـة التـدريس 

 بالقسم.
 
 حلقات نقاش علمية: 20601

مناقشات يؤديها طالب الدراسات العليا فى مواضيع الوراثة المتقدمة تحت إشراف أعضاء 
 هيئة التدريس 

 
  إحصاء وراثى :20602
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

انعـزال الجينـات المتعــددة واالرتبـاط، التفاعــل بـين التركيــب الـوراثى والبيئــة، التفـاعالت غيــر 
 االليلية، قوة الهجين.

 
 : وراثة عشائر متقدمة20603
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

واينبرج والعوامل التى تؤثر عليه، ـ فات فى العشائر، توازن هاردى تحديد وقياس االختال
ثة قوة الهجين، الحمل الوراثى، توازن تعدد األشكال المظهرية، المظاهر البيئية لورا

 العشائر، الظاهرة التكوينية لوراثة العشائر.
 

 وراثة كمية متقدمة: 20604
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

القــيم والمتوســطات، التربيــة الداخليــة، تغيــرات فــى التبــاين، قــوة الهجــين وتأثيرهــا، الصــفات 
 الكمية تحت االنتخاب الطبيعى.
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 والبيئة: وراثة السلوك 20605
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الجينات والسلوك الوراثى، الكروموسوم والسلوك الوراثى، السلوك الوراثى فى عدة كائنات، 
 السلوك الوراثى والتطور.

 
 : وراثة ايكولوجية20606
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 نظرية تعدد األشكال المظهرية، التخفى، العزل والتأقلم.االنجراف الوراثى، 
 

 خلية متقدمةال: بيولوجيا 20607
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 الغشاء، المسارات االشارية، الهيكل الخلوى، موت الخلية المبرمج.
 

 : كيمياء الخلية   20608
 ساعات معتمدة( 3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)
المســتقبالت، القنــوات، الوراثــة الكيماويــة، ميتــابولزم العقــاقير، المســارات الخلويــة للملوثــات  

 الكيماوية.
 

 : تكنيكات وراثة متقدمة20609
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )6( ساعة نظري + )-)

ــل  ــة، إدخــال ناق ــى الحــزم الكروموســومية، عــزل وقطــع ولحــم وفصــل األحمــاض النووي وراث
 للكائنات، تحديد التتابع النيوكليوتيدى، التفاعل المسلسل للبوليميريز.

 
 : وراثة سيتولوجية متقدمة20610
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

 الكروماتين،  السيتومترى المتدفق، التيلومير، التهجين الموضعى الفلوروسنتى.
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 : وراثة إشعاعية20611
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2ساعة نظري + )( 2)

 األنظمـــــة الحيـــــة، تـــــأثير األشـــــعة علـــــىالتـــــأثيرات الكيماويـــــة الحيويـــــة لإلشـــــعاع علـــــى 
 لكروموسومات، قدرة اإلشعاع على استحداث طفرات جينية.ا

 
 : الطفرات20612
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ــدل  ــرات، مع ــرات الجينيــة واصــالحها، تقســيم الطف ــى لحــدوث الطف ــور، األســاس الجزيئ الطف
 عالقة الملوثات البيئية بالطفرات.

 

 : وراثة كائنات دقيقة20613
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التحول الوراثى والتزاوج فى الكائنـات الدقيقـة، تركيـب ووظيفـة المـادة الوراثيـة فـى الكائنـات 
 الدقيقة.

 

 : وراثة كيموحيوية20614
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التركيــب الكيمــاوى للمــادة الوراثيــة، تخليــق األحمــاض النوويــة، األســس الوراثيــة للتفــاعالت 
 الكيموحيوية.

 

 : وراثة جزيئية متقدمة20615
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تركيـــب ووظيفـــة األحمـــاض النوويـــة، تضـــاعف د ن ا، التراكيـــب الوراثيـــة الجديـــدة، النســـ  
 والترجمة وطرق التحكم.

 
 : وراثة تكوينية20616
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

نشــــــــأة األجنــــــــة، التشـــــــــكل، تنظــــــــيم التعبيــــــــر الجينـــــــــى خــــــــالل مراحــــــــل التكـــــــــوين، 
 التكوين فى كائنات مختلفة.
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 : تنظيم التعبير الجينى20617
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تنظيم التعبير الجينى فى الكاتنات، التحكم فى التعبير الجينى على مستوى الكروماتين 
 والنس  وما بعد النس  والترجمة وما بعد الترجمة.

 
  : فيزياء حيوية20618
 ( ساعات معتمدة3عملي = )( ساعة 2( ساعة نظري + )2)

الفيزيــــاء الحيويــــة الجزيئيــــة، الخــــواص الفيزيائيــــة للجزيئــــات والعضــــيات، التفاعــــل بــــين 
 الجزيئات، انتقال الجزيئات.

 

 : وراثة العقاقير20619
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

الجينـوميكس والبروتيـوميكس والعقـاقير، األساس الوراثى لتبـاين اسـتجابة األفـراد للعقـاقير، 
 النباتات الطبية، استخدامات الكمبيوتر فى وراثة العقاقير.

 
 : المعلوماتية الحيوية20620
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

ت، بيولوجيا الكمبيوتر، بيولوجيا السليكون، إدارة البيانات البيولوجية، تحليل بيانات التتابعا
 تطبيقات المعلوماتية الحيوية فى الزراعة.

 

 : الجينوميكس20621
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

تحديد التتابعات النيوكليوتيدية للجينومات، الجينوميكس التركيبى، الجينوميكس الوظيفى، 
 .استخدامات الكمبيوتر فى الجينوميكس، فوائد الجينوميكس فى الزراعة

 
 : هندسة وراثية متقدمة20622
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

النواقـــــــل الوراثيـــــــة، تحليـــــــل األحمـــــــاض النوويـــــــة، تطبيقـــــــات الهندســـــــة الوراثيـــــــة فـــــــى 
 الزراعة والعقاقير.
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 : التطور20623
 ( ساعات معتمدة3( ساعة عملي = )2( ساعة نظري + )2)

التطور،التطور المايكرو والماكرو، التطور وتنظيم الجينومات حقائق ونظريات عن 
والجينات، تطور التكوين، الجينوميكس المقارن، شجرة التطور، استخدامات الكمبيوتر فى 

 التطور.
 

 : دراسات خاصة20699
 ( ساعات معتمدة1( ساعة عملي = )-( ساعة نظري + )1)

 وراثة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.اختيار مواضيع أو أبحاث فى الجديد فى علم ال
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