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 اإلطار العام لتطوير الالئحة الداخلية
 جامعة اإلسكندرية  -لكلية الزراعة 

 المرحلة الجامعية األولى
 
 

 مقدمة عن الكلية: 

بمدرسة  عامها األول المبنى الخاص ىبمدينة دمنهور حيث شغلت ف 1942ت كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية في أغسطس أأنش
الت التي تالئم الدراسة الزراعة المتوسطة وفى العام التالي أضيف إليها مبنى المدرسة الثانوية بدمنهور بعد إجراء بعض التعدي

 بالكلية
كما أضيف إليها عدد من المعامل حققت إلى حد ما الغرض من إنشائها في ذلك الوقت وفى حدود الطالب الذين قبلتهم في عامها 

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

عن باقي كليات الجامعة ومرافقها في اإلسكندرية مما اليحقق األساس من وحدة الجامعة بجميع  نظرًا لوجود الكلية بدمنهور بعيدة
كلياتها في مكان واحد لذلك وبعد مجهوادت كبيرة ألعضاء هيئة التدريس الذين كانوا يعملون بالكلية في ذلك الوقت وكان عددهم 

، أ.د.على على الخشن، أ.د.ابراهيم عبد الرحمن سيد احمد . وعميد خمسة فقط هم أ.د.محمد منير الزالقى ، أ.د.شفيق على الخشن
حيث شغلت جزء من  1947الكلية في ذلك الوقت أ.د.حامد سليم والذين كللت مساعيهم بالنجاح وانتقلت الكلية إلى اإلسكندرية عام 

 س المبنى.مبنى المدرسة االيطالية "الليتوريا" مشاركة مع كلية الحقوق والمكتبة العامة في نف
أقامتها  والتىنتيجة للزيادة المطردة في إعداد الطالب المقبولين بكليات الجامعة المختلفة ونتيجة لإلنشاءات المعمارية الجديدة 

و بذلك استقلت كلية الزراعة بمبنى المدرسة  1962اية الستينات  ، انتقلت كلية الحقوق إلى مبناها الجديد في مارس الجامعة مع بد
 الية.االيط

ومع مرور األعوام وزيادة أعداد الطالب وكذلك بدء الدراسة في عديد من أقسام وشعب التخصص الجديدة بالكلية قامت كلية 
 الزراعة بإضافات جديدة ومستمرة لمباني الكلية .

 
 -ومن أهـم هذه اإلنشاءات ما يلـى :

عب المحاصيل والخضر والفاكهة ونباتات الزينة والوراثة واألشجار ام وشـويشمل أقس 1954أنشئ في عام -مبنى مجمع العلوم النباتية  .1
 الخشبية .

 . 1961مبنى مستقل لفرع كيمياء مبيدات اآلفات وقسم األراضي والمياه عام  .2
  1963مبنى مستقل لقسم الصناعات الزراعية بفرعية الصناعات الغذائية واأللبان بدأ العمل به عام .3
 . 1964اعية أنشئ عاممبنى خاص لقسم الهندسة الزر  .4
  1969عام أنشئ المنزليواالقتصاد  الزراعي اإلرشادبشعبتيه  الزراعي اإلرشادمبنى قســم  .5
الزينة والوراثة واألشجار  والفاكهة ونباتاتوفروع المحاصيل والخضر  أقسامجديدة لمعامل  إنشاءاتمع بداية السبعينات أضيفت   .6

 الخشبية.
 بالكلية . المركزيلوحدات األولى من المعمل وتشغيل ا إلنشاءمبنى الكلية  .7

والخدمات المختلفة للكلية مع  األنشطةأوجه  فيبتعلية العديد منها الستيعاب الزيادة المستمرة  المبانيوفى نهاية السبعينات تم تطوير  .8
 ها تمت ب التي واإلضافاتمكتبة الكلية بعد التجديدات  لتشغلهتخصيص جزء من المبنى القديم للكلية 

فدانا  7.7بمنطقة الشاطبى ، تبلغ المساحة الكلية لمبنى الكلية قرابة تسعة أفدنة منها  اإلسكندريةمدينة  فيهـذا وتشغل الكلية موقعا متميزا 
 مسطحات خضراء . والباقي مباني
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 أهم مالمح التطوير وأهدافه:
 

ًوالتي جعلت من تطبيق هذا النظام ضرورة حاكمة. نظام الساعات المعتمدة وذلك استجابة للمتغيرات الدولية العمل ب •
 إعادة هيكلة المقررات الدراسية التعليمية للبرامج لتحقيق المخرجات المرجوة من تلك البرامج. •

ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج كمقررات اختيارية من خارج وداخل التخصص  30ل عن قيقوم الطالب بدراسة ما ال ي •
 لمهارات العملية في المجاالت الزراعية المختلفة فضاًل عن برنامج تخصصه.إلكسابه المعارف وا

تطبيق نظام توكيد الجودة واالعتماد علي البرامج التعليمية والذي يركز علي إكساب الطالب المعارف والمهارات الذهنية  •
 والعملية والعامة.

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

 إضافة بعض المواد مثل اللغة االنجليزية لرفع كفاءة الخريج كي ينافس في سوق العمل. •

 اإلرتقاء باألداء المهني للخريج وزيادة إدراكه بالقضايا العلمية والبيئية المعاصرة. •
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 لكلية الزراعة الجديدةالالئحة مشروع 
 جــامعة اإلســكندرية

 
 

 الباب األول 
 رسالة الكلية وأقسامها العلمية ونظام القبول والدرجات العلمية

 
 

 المستقبلية: ورؤيتها(: رسالة الكلية 1مادة )

 رؤية الكلية: -أ

 اإلقليمى واإلفريقى والعالمىتتطلع الكلية إلى تحقيق التميز فى التنمية الزراعية على النطاق القومى و 
  رسالة الكلية: - ب

اإلســهام فــى تنميــة الكفــاءات المعرفيــة والبحثيــة التــى تواكــب المعــايير الدوليــة ممــا يجعلهــا قــادرة علــى اإلبتكــار واإلبــداع لمقابلــة 
فريقيًا.نتاجإحتياجات نشاط المنظمات اإل  قليميًا وا   ية والبيئة المحيطة محليًا وا 

 لكلية:أهداف  ا -جـ 

 .تواكب المعايير المرجعية الدوليةتقديم برامج تعليمية  .1
 ى والنشر العلمىنتاجهيكلة منظومة البحث العلمى لمواكبة متطلبات النشاط اإل  .2
 دعم القدرة المؤسسية للكلية بما يؤكد فكر تنمية الموارد الذاتية وخدمة المجتمع والبيئة .3

 :اً كندرية من تسعة عشر قسماً أكاديمي(: تتكون كلية الزراعة بجامعة اإلس2مادة )
  

 الكود اسـم القسـم مسلسل

 01 قسم التعليم اإلرشادي الزراعي -1

 02  وتكنولوجيا األخشابقسم غابات  -2

دارة األعمال الزراعية قتصاداإلقسم  -3  03 وا 

 04 المنزلي قتصادقسم اإل -4

 05 قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية -5

 06 األلبانم علوم وتقنية قس -6

 07 قسم أمراض النبات -7

 08 الحيواني والسمكي نتاجقسم اإل  -8

 09 الدواجن إنتاجقسم  -9

 11 التطبيقيوالحيوان قسم علم الحشرات  -10

 12 قسم الخضر -11

 13 قسم الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق -12

 14 قسم علوم األراضي والمياه -13

 15 قسم علوم وتقنية األغذية -14

 16 قسم الفاكهة -15

 17 مبيدات القسم كيمياء وتقنية  -16

 18 قسم التنمية الريفية -17

 19 قسم علوم المحاصيل -18

 20 قسم الوراثة -19
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 (: يمنح مجلس جامعة اإلسكندرية بناًء علي طلب مجلس الكلية3مادة )
 :راعية في أحد البرامج التاليةدرجة البكالوريوس في العلوم الز أ.

 

 .النباتي نتاجاإل  -1

 الحيواني. نتاجاإل  -2

 .علوم األغذية -3

 وقاية النبات. -4

 التقنية الحيوية الزراعية. -5

 ية واإلجتماعية الزراعية.قتصاداإلالعلوم  -6

 .األراضي والمياه -7

 .الهندسة الزراعيةدرجة البكالوريوس فى الهندسة الزراعية في برنامج ب.  
 

( والتوجهات التخصصية التابعة لها على النحو 3(: تمنح شهادات التخرج طبقاً للبرامج المذكورة في مادة )4مادة )
 التالى:

 
 
 

 

 الكود التابعة لها التخصصيةالبرامـج  والتوجهات          

 31 :النباتي نتاجاإل -1

 02 وتكنولوجيا األخشابغابات  •

 12 خضر •
 13 نباتات الزينة وتنسيق الحدائقزهور و  •
 16 فاكهة •
 19 محاصيل •

 32 :الحيواني نتاجاإل -2

 08 حيواني إنتاج •

 09 دواجن إنتاج •

 33 علوم األغذية: -3

 06 األلبانتقنية  •

 15 صناعات غذائية •

 34 وقاية النبات: -4

 07 أمراض نبات •

 11 يةإقتصادحشرات  •

 17 مبيدات تقنية الكيمياء و  •

   35  لتقنية الحيوية الزراعيةا -5
  

 36 :عيةية واإلجتماعية الزرااإلقتصادالعلوم  -6

 01 إرشاد زراعي •

 03 زراعي إقتصاد •

 04 منزلي إقتصاد •

 18 مجتمع ريفي •

 14 األراضي والمياه. -7
  

 05 الهندسة الزراعية. -8
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( المقــررات الدراســية لدرجــة البكــالوريوس وعــدد الســاعات النظريــة 94حتــي جــدول  1توضــا الجــداول المرفقــة )مــن جــدول  (:5مااادة )
 :والدروس التطبيقية والساعات المعتمدة لكل مقرر ويتم ترقيم المقررات علي النحو التالي

 

 على النحو التالى: تكون رقم المقرر من خمسة أرقاماً ي •
 ( أو كــود البرنــامج2)مــادة  اديمي القــائم بتــدريس المقــرركــود القســم األكــعلــى يــدل الــرقم :  اليســارالــرقم األول والثــاني مــن  •

علـي أن هـذا المقـرر هـو  30ود (، ويدل الكـ4)مادة  التخصصى أو التوجه  )مقررات بينية بين األقسام العلمية داخل المجال(
 عام اليتبع برنامج محدد. مقرر

 (4، 3، 2، 1) يدل على المستوي من األول للرابع  : الرقم الثالث •

 (99إلى  00المسلسل للمقرر) من على : يدل الرقم  اليمينقم األول والثاني من الر  •
 

 التالي: يتم قبول الطالب الحاصلين علي الثانوية العامة من الشعب المختلفة على النحو (:6مادة )
الحيـواني، علـوم األغذيـة،  نتـاج، اإل النبـاتي نتـاجوذلك في البـرامج التاليـة: اإل أو ما يعادلها الثانوية العامة "الشعبة العلمية" )أ( 

 ية واإلجتماعية الزراعية، األراضي والمياه.قتصاداإلوقاية النبات، التقنية الحيوية الزراعية، العلوم 
 في برنامج الهندسة الزراعية. أو ما يعادلها)ب( الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" 

 

) تعلــيم جــامعى أو خــاصت كليــات أو معاهــد عســكرية ت كليــات أومعاهــد عــالى مؤهــل يجــوز قبــول الطــالب الحاصــلين علــى  (:7مااادة )
الحصـول علـى ثانويـة  العـالى أزهرية( للحصول على درجـة بكـالوريوس العلـوم الزراعيـة بشـرط أن يسـبق الحصـول علـى المؤهـل

الحصـول علـى  العـالى لعلى المؤهـعامة علمى علوم أو الحصول على بكالوريوس الهندسة الزراعية بشرط أن يسبق الحصول 
  ثانوية عامة علمى رياضة.
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 الباب الثاني

 نظام الدراسة وتقييم الطالب

 
 

النظام الدراسـي بالكليـة علـي نظـام السـاعات المعتمـدة ونظـام الفصـول الدراسـية وتنقسـم السـنة الدراسـية إلـي فصـلين  يعتمد (:8مادة )
ــم يعقبهــا اإلمتحانــات األمتحانــات التطبيقيــة والشــفهية لةشــامســبوعًا عشــر أ خمســةدراســيين، مــدة كــل فصــل دراســي  ، ث

ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل دراسـي صـيفي ويكـون تسـجيل الطـالب فـي هـذا الفصـل اختياريـاً، وتكـون التحريرية. 
رس فـي مدة الدراسة فيه ثمانية أسابيع علي أن يتم مضاعفة الساعات الدراسية األسبوعية المخصصـة للمقـررات التـي تـد

ويحـدد مجلـس الكليـة الحـد األدنـى لعـدد  التطبيقيـة والشـفهية والتحريريـة ،متحانـات األهذا الفصل ويعقب األسـبوع الثـامن 
 الطالب لفتا أى مقرر وكذلك المصروفات الدراسية.

ثـــالث أو تطبيقـــات عملـــى أو  ســـاعة نظريـــة واحـــدة أو ســـاعتينالســـاعة المعتمـــدة هـــي وحـــدة قيـــاس دراســـية تعـــادل  (:9ماااادة )
 درجة. 100، وتعادل الساعة المعتمدة ( لمدة فصل دراسى كامل حقل ت ورشمعامل ت )ساعات 

 ( أن يقـوم4الموضـحة فـي المـادة ) التخصصـيةعلـى درجـة البكـالوريوس فـي أحـد البـرامج أو التوجهـات  للحصوليشترط  (:10مادة )
 بنجاح.  ساعة معتمدة )مائة وأربعون ساعة معتمدة( 140بدراسة  الطالب

 9و سـاعة معتمـدة للفصـل الدراسـي الواحـد 21ساعة معتمدة وحد أقصـي  12الطالب المقررات الدراسية بحد أدني يسجل (:11مادة )
، ويجــوز لمجلــس الكليــة التجــاوز عــن ذلــك ألســباب يقبلهــا معتمــدة فقــط كحــد أقصــى للفصــل الدراســى الصــيفى ســاعات
 المجلس.

مجلس الكلية الطالب المقيدين بالكلية علـي أعضـاء هيئـة التـدريس  يوزعشئون التعليم والطالب،  بناًء علي توصية لجنة(: 12مادة )
رشاده تجاه البرنامج الذي يتفق وميوله و  للتعرف على ميول الطالبكمرشدين أكاديميين وذلك   ختيـار المقـرراتا  الدراسية وا 

و المسـئول عـن المقـررات التـي يقـوم بالتسـجيل فيهـا وذلـك ، ويعتبر رأي المرشد االكاديمي إستشـاريًا، والطالـب هـالدراسية
 بناًء علي رغبته.

المختلفــة التــي يســما للطــالب بمتابعــة  التخصصــيةيحــدد مجلــس الكليــة فــي نهايــة كــل عــام دراســي البــرامج والتوجهــات  (:13مااادة ) 
 .(4و 2الدراسة فيها في العام التالي مع مراعاة أحكام المادتين رقم )

والتقـدير التراكمـى الحاصـل عليـه ختيـار الطالـب المختلفـة وفقـًا أل التخصصـيةيتم توزيع الطالب علـي البـرامج والتوجهـات :  (14مادة )
يقرهـا مجلـس حـددها مجـالس األقسـام و تستيفائه للمتطلبـات الالزمـة لـذلك والتـي وبناًء علي إ حتى نهاية المستوى الثانى،

 تعليم والطالب.الكلية بناًء علي توصية من لجنة شئون ال

متحانـات التحريريـة يحدد مجلس الكلية بناًء على قرارات مجالس األقسـام المختلفـة نظـام توزيـع الـدرجات علـي كـل مـن األ: (15مادة )
فيمـا  %60 عن درجة االمتحان التحريري النهائيال تقل النهائية والتطبيقية والشفهية، وأعمال السنة وفي جميع األحوال 

، وال تزيـد درجـة لهـامتحان التحريري النهائي والتي يحدد مجلس الكلية درجة األ رات ذات الطبيعة الخاصةعدا بعض المقر 
 من إجمالي الدرجة النهائية ألى مقرر. %10متحان الشفهي عناأل

ية متحانــــات الشــــفهصــــة خــــالل الفصــــل الدراســــي، وتعقــــد األختبــــارات دوريــــة تنظمهــــا مجــــالس األقســــام المختإتعقــــد  (:16مااااادة )
ــــون مــــدة األ ــــة الفصــــل الدراســــي وتك ــــي نهاي ــــة ف ــــة والتحريري ــــاك والتطبيقي ــــم تكــــن هن متحــــان النظــــري ســــاعتين مــــا ل

     يقرها مجلس الكلية. ضرورة لغير ذلك
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ـــدروس (: 17ماااادة ) ـــب متابعـــة ال ـــي الطال ـــي التطبيقـــات  يجـــب عل ـــًا للنظـــام النظريـــة واإلشـــتراك ف و قاعـــات البحـــث والمناقشـــة وفق
مــــن علــــى األقــــل  %75النهــــائي إال بعــــد حضــــور  األمتحــــانس الكليــــة. وال يســــما للطالــــب بــــدخول الــــذى يقــــره مجلــــ

متحـــان المقـــررات التـــي حـــرم مـــن التقـــدم لأ مقـــرر علـــى حـــده. ويعتبـــر الطالـــب "راســـبًا" فـــيالعمليـــة لكـــل  دروسعـــدد الـــ
 فيها إال إذا تقدم بعذر يقبله مجلس الكلية فيعتبر "غائبًا بعذر مقبول".

 إلى أربعة مستويات دراسية: فى العلوم الزراعية يصنف الطالب أثناء دراستهم للحصول على درجة البكالوريوس (:18مادة )
 .ساعة معتمدة بنجاح  28المستوى األول: وهم الطالب الذين لم يتموا دراسة  •
 .ساعة معتمدة على األقل بنجاح  28الذين أتموا دراسة الطالب المستوى الثاني: وهم  •
 ساعة معتمدة على األقل بنجاح. 65الذين أتموا دراسة الطالب ى الثالث: وهم المستو  •
 ساعة معتمدة على األقل بنجاح. 100الذين أتموا دراسة الطالب المستوى الرابع: وهم  •

 على النحو التالى:يصنف الطالب أثناء دراستهم أما بالنسبة لبرنامج الهندسة الزراعية 
 .ساعة معتمدة بنجاح  29الذين لم يتموا دراسة المستوى األول: وهم الطالب  •
 .ساعة معتمدة على األقل بنجاح  29المستوى الثاني: وهم الطالب الذين أتموا دراسة  •
 ساعة معتمدة على األقل بنجاح. 64المستوى الثالث: وهم الطالب الذين أتموا دراسة  •
 دة على األقل بنجاح.ساعة معتم 99المستوى الرابع: وهم الطالب الذين أتموا دراسة  •

 ويتم اإلنتقال بين المستويات فى نهاية العام الجامعى.

  تحتسب التقديرات التى يحصل عليها الطالب لكل مقرر والتى تدخل فى حساب المعدالت التراكمية كالتالى: (:19مادة )
 النسبة المئوية

  Percentage 
 GPAالنقاط  

 الدرجة
Degree  

 التقدير
  Grade 

 ممتاز )+( A+ 4،0إلى  3.7من  فأكثر %95من 

 ممتاز A  3،7إلى أقل من  3.4من  %95إلى أقل من  %90من 

 (-ممتاز ) A - 3،4إلى أقل من  3.1من   %90إلى أقل من  %85من 

 جيد جدًا )+(  B+ 3،1إلى أقل من  2.8من  %85إلى أقل من  %80من 

 جيد جداً  B 2،8إلى أقل من  2.5من  %80إلى أقل من  %75من 

 جيد )+(  C+ 2.5إلى أقل من  2،2من %75إلى أقل من  %70من 

 جيد C 2.2إلى أقل من 1.9من  %70إلى أقل من  %65من 

 مقبول)+(  D+ 1.9إلى أقل من 1،6من  %65إلى أقل من  %60من 

 مقبول D 1.6إلى أقل من  1،3من %60إلى أقل من  %55من 

 D -  1.3لى أقل من إ 1من  %55إلى أقل من  %50من 
 (-مقبول)
  

 راسب F 0،0 %50أقل من 

 راسب الئحياً  F - 0،0 فى النظرى %30أقل من 
-------------- 0،0 AB * غائب 
-------------- 0،0 EX * رعذ 
-------------- 0،0 SR* وقف قيد 
-------------- 0،0 FW* محروم 

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

 

 
 طالب من مجموع األمتحان التحريرى النهائى والشفوى والعملى واألعمال الفصلية.هى الدرجة الحاصل عليها ال mحيث 

 مثال:
 ) من المائة( فإن نقاط هذا المقرر تحتسب كاآلتى: 70لو حصل الطالب على درجة نهائية فى مقرر معين مقدارها 

( 

 

بـنفس النظـام المتبـع فـى  لتخـرجعند اوكذلك التقدير العام  دراسى هاية كل مستوىمتوسط التقدير التراكمي في ن يتم حساب (:20مادة )
  حساب تقديرات المواد كالتالى: 

 التقدير الرمز المعدل التراكمى

 ممتاز )+( A+ 4إلى  3،7000من 

 ممتاز A 3،6999إلى أقل من  3،4000من 

 (-ممتاز ) A - 3،3999 منإلى أقل  3،1000من  

 جيد جدًا )+(  B+ 3،0999إلى أقل من  2.8000من 

 جيد جداً  B 2،7999إلى أقل من  2.5000من 

 جيد )+(  C+ 2،4999إلى أقل من  2،2000من

 جيد C 2،1999إلى أقل من 1.9000من 

 مقبول)+(  D+ 1،8999إلى أقل من 1،6000من 

 مقبول D 1،5999إلى أقل من  1،3000من

 (  -قبول)م D -  1.2999إلى أقل من  1من 

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

 مثال:
وكانت ساعتها  92، 64، 92، 80، 65حصل طالب على الدرجات التالية فى عدد خمسة مقررات درسها خالل فصل دراسى معين 

 على الترتيب وعلى ذلك يحسب معدله الفصلى كالتالى: 4، 4، 3، 3، 3المعتمدة هى 
 = (SGPA)المعدل الفصلى 

 

 
 

 (B)جيد جداً  1182.7
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اسى در  مستوى أىفى  2.5عن معدلة التراكمى  بشرط أال يقلإذا حصل على تقدير جيد جدًا  شرفالج مرتبة ييمنا الخر (: 21مـادة )
 وأال يكون قد رسب فى أى مقرر دراسى خالل دراستة بالجامعة .

 .جتيازه للمتطلب السابق بنجاحإاسة مقرر له متطلب سابق إال بعد ال يسما للطالب بدر (: 22مـادة )

 مقرر دراسي عليه أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى في ذات المقرر. أى الطالب الذي يرسب في (: 23مـادة )

السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس باألقسـام  ة التدريس "دوائـر علميـة" داخليـة مـنـن بين أعضاء هيئـمجلس الكلية م يشكل (:24مـادة )
ــ ــرأي فيهــا األكاديميــة المشــاركة فــي البرنــامج الواحــد، يع  ــامج إلبــداء ال رض عليهــا الشــئون التعليميــة المتعلقــة بهــذا البرن
 جلس الكلية. وعرضها علي لجنة شئون التعليم والطالب ثم م

قل للمقرر الواحـد علـى أن يكـون هـذا المقـرر الحد األدنى من الطالب للتسجيل فى مقرر دراسى هو خمسة طالب على األ: (25مادة )
من المقررات التى يطرحها القسم خالل الفصل الدراسـى ، ولمجلـس الكليـة إعـادة النظـر فـى هـذا العـدد حسـب المقتضـيات 

 العامة.

مقــرر دراســى وذلــك بموافقــة مجلــس أى إضــافة مقــررات دراســية إختياريــة جديــدة لهــذة الالئحــة أو تعــديل محتــوى  يجــوز: ( 26مااادة )
 الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية.

قســام طرحــه مجــالس األتوطبقــًا لمــا يــتم تســجيل الطــالب فــي المقــررات التــي يختارونهــا فــي حــدود أحكــام هــذه الالئحــة : ( 27مااادة )
ويقـوم مجلـس الكليـة بوضـع القواعـد واإلجـراءات ،  على األقل بأسبوعينرات قبل بداية كل فصل دراسى من مقر المختصة 

 قتراح من لجنة شئون التعليم والطالب. إالالزمة لتنفيذ ذلك بناًء على 

للقـائمين علـى لمحتويات المقررات التى تدرس به وتعتمـد مـن مجلـس الكليـة وتكـون ملزمـة  ليضع كل قسم توصيف كام (:28مـادة )
  تدريس تلك المقررات وال يجوز تعديلها إال بموافقة مجلس الكلية.

األكاديمي السماح للطالب بأن يحـذف مقـررًا دراسـيًا أو أكثـر كـان قـد سـجل  المرشدقتراح يمكن لمجلس الكلية بناًء على إ (:29مـادة )
صل الدراسي وذلك خـالل أسـبوعين مـن بـدء الدراسـة فيه أو بإضافة أي مقرر دراسي أخر في حدود الساعات المعتمدة للف

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

ـــات الفصـــل الدراســـي األول أو (:30ماااادة ) ـــد إعـــالن نتيجـــة امتحان ـــع بع ـــتم تخـــريج طـــالب المســـتوى الراب ـــاني ا ي ـــف)دور لث  الخري
حالـــة نجـــاح الطالـــب فـــي جميـــع المقـــررات الدراســـية التـــي تـــم تســـجيلها مـــع مراعـــاة أحكـــام  ( وذلـــك فـــيالربيـــعأو دور 

فإنـــــه يمكنـــــه التقـــــدم  ســـــاعات معتمـــــدة بحـــــد أقصـــــى 9(، وفـــــي حالـــــة تخلـــــف الطالـــــب فـــــي عـــــدد 10المـــــادة رقـــــم )
ة جتيـــازه جميـــع المقـــررات الدراســــيلـــة إوذلـــك فــــي حا اغســـطسمتحـــان فـــي فصـــل الصـــيف ويــــتم تخرجـــه فـــي دور لال
 (.10) عتبار أحكام المادة رقمي تم تسجيلها مع األخذ في اإلالت
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 التالية: اإلجباريةطالب الكلية بدراسة المقررات  يقوم يشترط للحصول على درجة البكالوريوس أن  (:31مادة )
 كمتطلب كليةطالب اللجميع  اإلجباريةالمقررات  :(1جدول )

الرقم 
 الكودي

 تمدةساعة مع تطبيقي نظري اسم المقرر

 - - 2 حقوق اإلنسان 30100

 2 - 2 عام –لغة إنجليزية  30110

 - 2 - * مقدمة فى الحاسب االلى 30220

30399 
 تخصصى  -تدريب ميداني

 )فى مجال .............(
- 6 2 

 1 - 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 2 6 - مشروع التخرج 30401
 2 - 2 كتابة علمية –لغة انجليزية  30410

 لطالب برامج العلوم الزراعية فقط* 

 ع أحد المقررات الدراسية التالية كمتطلب جامعة :طالب المستوى الرابجميع يختار  (:32مادة )

 كمتطلب جامعة لجميع طالب الكلية اإلختيارى قررالم :(2جدول )

الرقم 
 الكودي

 ساعة معتمدة تطبيقي نظري اسم المقرر

 2 - 2 بداع الفنىاإل 30411

 2 - 2 الثقافة الرياضية 30412

 2 - 2 السياحة والمجتمع 30413

 2 - 2 سعافات األوليةاأل 30414

 2 - 2 التفكير النقدى 30415

 2 - 2 االنسان والبيئة 30416

 2 - 2 للجنسينالصحة اإلنجابية  30417

نجليزية أو اللغة الفرنسية في برنامج أو أكثـر مـن سة باللغة اإل ض طالب الكلية للدرايجوز إنشاء برامج دراسية موازية لبع (:33مادة )
من هذه الالئحة وطبقا لنفس برنامج الدراسة المرفقـة بهـا بنـاًء  4و 3البرامج والتوجهات الفرعية الواردة في المادتين رقم 

فرهـا االشروط الواجـب تو  وبعد تحديدوالمجلس االعلى للجامعات علي طلب من مجلس الكلية وبعد موافقة مجلس الجامعة 
 .الذين سوف يقيدون في هذه البرامجفي الطالب 

يخضع الطالب للنظم العامة بالجامعة والكلية من حيث نظام الدراسة واإلنذار والفصل وفرص إعادة القيد واألعذار المقبولـة  (:34مادة )
 تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية. ووقف القيد وكافة القواعد والقوانين واللوائا المنظمة الواردة بقانون

عتمادهـــا، علـــى الطـــالب المســـتجدين والبـــاقين إتطبـــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة اعتبـــارًا مـــن العـــام الجـــامعي التـــالي لتـــاري   (:35ماااادة )
 لإلعادة بالفرقة األولى.
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 الباب الثالث
 العلوم الزراعيةلبرامج المقررات الدراسية 

 
 

 (.4، 3)جدولي:  العلوم الزراعيةللمستوي األول لطالب برامج  باريةاإلجالمقررات : (36مادة )
 

 للمستوي األول )الفصل الدراسي األول( اإلجباريةالمقررات  :(3جدول )
 

 تطبيقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي
ساعة 
 معتمدة

 متطلب
 سابق 

 - 2 - 2 العام قتصاداإلمبادئ علم  03101
 - 2 - 2 المنزلي  قتصاداإلمبادئ علم  04101
 - 2 2 1 رياضياتأساسيات ال 05101
 - 3 3 2 علم النبات أساسيات 07101
 - 3 3 2 العام علم الحيوان أساسيات 11101
 - 3 3 2  الكيمياء الطبيعية أساسيات 17101
 - 2 2 1 علم المجتمع الريفي أساسيات 18101
 - - - 2 حقوق اإلنسان *30100

 جا أو راسب.* تعلن النتيجة نا
 

 للمستوي األول )الفصل الدراسي الثاني( اإلجباريةالمقررات  :(4) جدول
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 2 - 2 الزراعي اإلقتصادمبادئ  03102

 - 2 3 1 المملكة النباتية  07102

 - 3 3 2 علم الحشرات أساسيات 11102

17102 
الكيمياء العضوية  ياتأساس

 العامة
2 3 3 

- 

 - 2 3 1 الكيمياء التحليلية أساسيات 17103

 - 3 2 2 علم الوراثة أساسيات 20101

 - 2 - 2 عام -لغة إنجليزية  30110
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 (.7 ،6 ،5: اول)جد العلوم الزراعيةللمستوي الثاني لطالب برامج واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات (: 37مادة )
 

 المقررات اإلجبارية للمستوي الثاني )الفصل الدراسي األول( :(5جدول )
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 علم الغابات أساسيات 02201
 - 3 2 2 الحيوانى  اإلنتاج أساسيات 08201
 - 3 2 2 الدواجن إنتاج أساسيات 09201
 - 3 2 2 لم األراضيع أساسيات 14201
 - 3 2 2 المحاصيل إنتاج أساسيات 19211

 

 ( : المقررات االختيارية للمستوى الثانى )الفصل الدراسى األول(6جدول )

 الرقم
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 07102 2 3 1 علم األحياء الدقيقة 07201

 07102 2 - 2 اعيةعلم األحياء الدقيقة الزر  33202

 
 الرقم

 الكودي
 تطبيقي نظري اسم المقرر

ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 2 - 2 الكيمياء الحيوية اساسيات 15201

 - 2 - 2 مبادئ الكيمياء الحيوية الزراعية 33203

 
 معتمدة( من كل مجموعة. ساعة 2يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*

 
 بارية للمستوي الثاني )الفصل الدراسي الثاني(المقررات اإلج :(7) جدول

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

 متطلب
 سابق 

 - 3 2 2 تصال اإلرشادي الزراعياأل  01201

 - 3 2 2 األلبانعلم  أساسيات 06201

 - 3 2 2 الخضر إنتاج أساسيات 12201

13201 
الزهور ونباتات الزينة  أساسيات

 يق الحدائقوتنس
2 2 3 - 

 - 3 2 2 تصنيع وحفظ األغذية أساسيات 15202

 - 3 2 2 الفاكهةمحاصيل  إنتاج مبادئ 16201
 - - 2 - مقدمة فى الحاسب االلى * 30220

.% على االقل من عدد دروس المقرر 75* يتم إجتياز المقرر بحضور الطالب 
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 النباتى نتاجبرنامج اإلأوالً: 

 

 
ــــب  ــــوم الطال ــــدارسيق ــــي النحــــو  140بدراســــة  لبرنااااامج اإلنتاااااج النباااااتيًال ــــالوريوس موزعــــة عل ــــة البك ــــدة خــــالل مرحل ســــاعة معتم

 :يالمبين في الجدول التال
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 المستوى الثالثمقررات 

 
 (.8)جدول:  النباتىاإلنتاج لطالب برامج  الثالثللمستوي  اإلجباريةالمقررات : (38مادة )

 

 ( : المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث }برنامج اإلنتاج النباتى{8جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 12201 3 2 2 1 إنتاج محاصيل الخضر 12301
 16201 3 2 2 1 ل الفاكهةمحاصي إنتاج الممارسات الزراعية فى 16302

 -- 3 2 2 1 اإلحصاء وتصميم التجارب 19315

  3 2 2 2 فسيولوجيا النبات 07407
 13201 3 2 2 2 وتداول النباتات الطبية والعطرية إنتاج 13304

 19201 3 2 2 2 محاصيل الحقل المصرية إنتاج 19311

30399 
 تخصصى  –تدريب ميدانى 

 (تىالنبا نتاجفى مجال اإل )
2 - 6 2 

-- 

 

 التوجهات التخصصية
 علوم أساسية

علوم زراعية أساسية 
 وعامة  

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 18 35 12 44 2 29 يا األخشابوتكنولوجغابات 

 18 35 12 44 2 29 خضر

 18 35 12 44 2 29 الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق

 18 35 12 44 2 29 الفاكهة

 18 35 12 44 2 29 المحاصيل
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 (.11، 10، 9:جداولاإلنتاج النباتى )برامج  الثالثللمستوي و اإلختيارية لطالب  اإلجباريةالمقررات : (39مادة )

 

 تبعاً للتخصص ( : المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث } برنامج اإلنتاج النباتى {9جدول )
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 02201 3 2 2 1 التعرف عليها أساسياتتركيب االخشاب و  02302

 02201 3 2 2 1 والغاباتالخشبية  األشجارستثمار تنمية وا   02308

 12201 3 2 2 1 زراعات الخضر المحمية 12302
 12201 3 2 2 1 محاصيل الخضرالنمو والتطور ل فسيولوجيا 12303

 13201 3 2 2 1 الزهور ونباتات الزينة مجموعات  13303

 13201 3 2 2 1 المشاتل والصوب والمزارع التجارية 13305
 20101 3 2 2 1 إكثار محاصيل الفاكهة 16300
 16201 3 2 2 1 الفاكهة  فسيولوجيا محاصيل 16301
 19201 3 2 2 1 تربية النبات 19316

 19201 3 2 2 1 وىالتقاجودة و  إنتاج 19321

 ساعات معتمدة ( تبعَا للتوجة التخصصي. 6يقوم الطالب بدراسة مقررين )
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج اإلنتاج النباتى { العامة  ( : المقررات اإلختيارية10جدول )
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 14201 3 2 2 1 األراضىخصوبة  14402
 14201 3 2 2 1  األراضىوتحسين إستصالح  14309

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 والمساحة ةالهندسة الزراعي 05359
 -- 3 2 2 2 نظم الرى المتطور 05458

 ساعات معتمدة ( 3) سة مقرر واحد فقط من كل مجموعةيقوم الطالب بدرا
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 *لطالب المستوي الثالث } برنامج اإلنتاج النباتى {التخصصية  ( : المقررات اإلختيارية11جدول )

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 02201 3 2 2 2 وراثـــة الغابات 02303

نتاجتجفيف و  02310  02201 3 2 2 2 األخشاب ا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 2 2 2 انتاج الخضر الجذرية والدرنية والبصلية 12304

  3 2 2 2 الخضر غير التقليدية إنتاج 12305

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
ل الفص

 الدراسى
 تطبيقي نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 2 ية والتصديريةاإلقتصادنباتات الزينة إنتاج  13306
 13201 3 2 2 2 ومغطيات التربةالمسطحات الخضراء  13308

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 2 2 2 زراعة المنضبطة فى محاصيل الفاكهةال 16303
  3 2 2 2 التغيرات المناخية والبيئية وتأثيرها على محاصيل الفاكهة  16304

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 02201 3 2 2 2 التقنية الحيوية وتطبيقاتها فى تحسين المحاصيل 19317

 02201 3 2 2 2 استزراع الصحراء والمناطق الجافة 19318

 

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

 

 (.13، 12)جدولي:  ىاإلنتاج النباتلطالب برامج الرابع للمستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (40مادة )

  

 ( : المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع }برنامج اإلنتاج النباتى {12جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 التفنية الحيوية فى مجال االنتاج  النباتى 31401
 -- 2 - 2 1 ولوجيا النانو فى االنتاج النباتىتطبيقات تكن 31402
 -- 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 -- 3 2 2 2 الخشبية األشجارزراعة وتنمية  02402
 -- 2 -- 2 2 نظم اعتماد الجودة للمحاصيل الزراعية 31403
 -- 2 6 - 2 مشروع التخرج 30401
 30110 2 -- 2 2 )كتابة علمية(لغة انجليزية  30410

 

 

 ( : المقررات اإلختيارية العامة لطالب المستوي الرابع }برنامج اإلنتاج النباتى {13جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 أمراض نبات )عام( 07302
 -- 3 2 2 1 المبيدات ومكافحة أفات النبات 17415

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

 

 (. 18، 17، 16، 15، 14اإلنتاج النباتى )جدول: برنامج الرابعلمستوي اإلختيارية لطالب االمقررات : (41مادة )

 لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلنتاج النباتى { اإلختيارية( : المقررات 14) جدول
 وتكنولوجيا األخشابابات غتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 02201 3 2 2 1 الخوص الميكانيكية لأخشاب 02401
 -- 3 2 2 1 حفظ االخشاب 02403

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابقالمتطلب 

  3 2 2 1 بيئة الغابات 02404
 02201 3 2 2 1 الخشبية األشجارفسيولوجيا  02410

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  2 2 1 2 المنتجات غير الخشبية للغابات 02405
 02201 2 2 1 2 ومبادئ المعاينة األشجارقياسات  02413
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 02201 3 2 2 2 التصوير الجوى للغابات 02411
  3 2 2 2 إدارة الغابات والمراعى 02415

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 التركيب فوق الدقيق لأخشاب 02406
 02201 3 2 2 2 تقنية صناعات ومنتجات االخشاب 02414
 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطلب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *

 )فصل دراسى أول( (2من جدول)
 

 لمستوي الرابع } برنامج اإلنتاج النباتى {( : المقررات اإلختيارية لطالب ا15) جدول

 *تخصص خضر

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 2 2 1 نظم رعاية محاصيل الخضر فى االراضى الجديدة 12402
  3 2 2 1 الزراعة بدون تربة لمحاصيل الخضر 12403

 
 
 

 م المقـــرراس الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 2 2 1 محاصيل الخضرتربيــة  12404
  3 2 2 1 تربية محاصيل الخضر لتحمل االجهادات البيئية 12405
 
 

 اسم المقـــرر رقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  2 - 2 2 مختارة فى تكنولوجيا انتاج الخضر موضوعات 12410
  2 - 2 2 مستجدات االبحاث العلمية فى انتاج الخضر 12411

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 4 1 2 انتاج الخضر الثمرية والورقية 12406
  3 2 2 2 انتاج بذور محاصيل الخضر 12407

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 معامالت ما بعد الحصاد لمحاصيل الخضر 12408
 -- 3 2 2 2 الخضر العضوية إنتاج 12409

 معة )ساعتين معتمدتين( يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطلب الجا*
 )فصل دراسى أول( (2من جدول)
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 الرابع } برنامج اإلنتاج النباتى { ( : المقررات اإلختيارية لطالب المستوي16جدول )

 *تخصص الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 1 تصميم وتنسيق الحدائق 13401
  3 2 2 1 الزهور ونباتات الزينةفسيولوجيا  13403

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 1 ت النباتات الطبية والعطرية ومكوناتها الفعالةاستخداما 13405
 -- 3 2 2 1 دام النباتات فى التنسيقاستخ 13407
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 2 2 1 2 تنسيق الزهور والتنسيق الداخلى بالنباتات 13402
 -- 2 2 1 2 تداول وتخزين الزهور ونباتات الزينة 13404
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 تربية الزهور ونباتات الزينة 13406
 -- 3 2 2 2 البيوتكنولوجى فى مجال الزهور ونباتات الزينةو زراعة األنسجة  13408

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 بقالمتطلب السا

 13403 3 2 2 2 تنسيق المدن والقرى 13410
 13201 3 2 2 2 تصنيف الزهور نباتات الزينةو تقسيم  13412
 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطلب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *

 )فصل دراسى أول( (2من جدول)
 

 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلنتاج النباتى {( : المقررات اإلختيارية 17) جدول

 *تخصص الفاكهة

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 16201 3 2 2 1 فسيولوجيا ما بعد الحصاد 16401
 16201 3 2 2 1 الفاكهة محاصيلمنظمات النمو وتطبيقاتها فى  16402

 



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –مرحلة البكالوريوس الئحة 

21 

 

 

 

 اسم المقـــرر لرقم الكوديا
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

نتاجزراعة و  16403  16201 3 2 2 1 الموالا ا 
  3 2 2 1 فى محاصيل الفاكهةالمقتنات المائية والسمادية  16404

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابق المتطلب

 16201 2 2 1 2 محاصيل الفاكهةلاالنتاج العضوى والمستدام  16405
 -- 2 2 1 2 تكنولوجيا ما بعد الحصاد 16406

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 2 2 2 الزراعات البينية فى محاصيل الفاكهة 16407
نتاجة و زراع 16408   3 2 2 2 العنب ا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 2 2 2 تربية وتحسين محاصيل الفاكهة 16409
  3 2 2 2 الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية فى الفاكهة 16410
 مجموعة باإلضافة لمقرر متطلب الجامعة )ساعتين معتمدتين( يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل*

 )فصل دراسى أول( (2من جدول)

 
 ( : المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلنتاج النباتى {18) جدول

 *لتخصص محاصي

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 19201 3 2 2 1 فسيولوجيا محاصيل الحقل 19412
 19201 3 2 2 1 بيولوجيا ومقاومة الحشائش 19415

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 19201 3 2 2 1 تركيب وتقسيم نباتات محاصيل الحقل 19413
  3 2 2 1 بيئة محاصيل الحقل 19416
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 2 2 1 2 تقنية جودة الحبوب والبقول الغذائية 19417
 -- 2 2 1 2 انتاج المحاصيل غير التقليدية 19418
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 ةمعتمد

 المتطلب السابق

 19201 3 2 2 2 موضوعات فى تربية المحاصيل الحقلية الهامة 19422
 19201 3 2 2 2 تربية وتحسين محاصيل الحبوب واألعالف  19423
 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 19201 3 2 2 2 راعىانتاج وجودة محاصيل العلف والم 19419
 19201 3 2 2 2 انتاج وتقنية جودة محاصيل االلياف 19420
 

 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطلب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *
 )فصل دراسى أول( (2من جدول)
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 الحيواني نتاجبرنامج اإلثانياً : 
 

ســــاعة معتمــــدة خــــالل مرحلــــة البكــــالوريوس موزعــــة علــــي النحــــو  140بدراســــة  الحيااااوانى رنااااامج اإلنتاااااج لبًيقــــوم الطالــــب الــــدارس
 :يالمبين في الجدول التال

 

 التوجهات التخصيصة
 علوم أساسية

علوم زراعية أساسية 
 وعامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 21 32 9 47 2 29 إنتاج حيواني 

 21 32 9 47 2 29 جنو داإنتاج 

 
 المستوى الثالث مقررات 

 
 (. 20، 19:جدولى) الحيوانى نتاجاإل برنامجواإلختيارية لطالب للمستوي الثالث  اإلجباريةالمقررات : (42ادة )م

 

 الحيوانى{ نتاجلطالب المستوي الثالث }برنامج اإل اإلجباريةالمقررات ( : 19) جدول

 اسم المقـــرر ديالرقم الكو
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 األسماكورعاية  إنتاج 08306
 09201 3 2 2 1 البيض والتفري  إنتاج 09304
 -- 3 2 2 1 عالف الحيوان والدواجنأمحاصيل  19326
 -- 3 2 2 2 حصاءاإلأسس  32301

 تخصصى -تدريب ميدانى 30399
 -- 2 6 - 2 ( الحيوانى نتاجفى مجال اإل  )

 
 *الحيوانى{ نتاجالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث }برنامج اإل( : 20جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 2 إدارة مزارع الدواجن 09309
 09201 3 2 2 2 نتجات الدواجنجودة م 09310

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 15202 3 2 2 2 تقنية حفظ األغذية بالتبريد والتجميد والتجفيف 15301
 15202 3 2 2 2 األغذية الحيوانية والسمكية والداجنةتقنية  15303

 ساعات معتمدة( من كل مجموعة 3يار مقرر واحد فقط )يقوم الطالب بإخت *
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 الحيوانى نتاجالحيوانى تخصص اإل نتاجواإلختيارية لطالب للمستوي الثالث برامج اإل اإلجباريةالمقررات : (43ادة )م

 (. 22، 21)جدول:
 

 الحيوانى { نتاجلطالب المستوي الثالث } برنامج اإل اإلجباريةالمقررات ( : 21) جدول
 الحيوانى نتاجخصص اإلت

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 08201 3 2 2 1 فسيولوجيا الحيوان الزراعى 08301
 08201 3 2 2 1 تغذية الحيوان الزراعى 08302

 08201 3 2 2 1 تربية حيوانات المزرعة 08304

 

 الحيوانى{ نتاجاإلختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج اإل المقررات( : 22) جدول

 *حيوانى إنتاجتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 08201 3 2 2 2 االيض وتغذية الحيوانات المزرعة 08308

 08201 3 2 2 2 كيمياء وتغذية الحيوان 08309

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 08201 3 2 2 2  األقلمة والنمو والتطورفسيولوجيا  08310

 08201 3 2 2 2 وسوائل الجسم فى الحيوانات المزرعية الدمفسيولوجيا  08324

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

 
 الدواجن إنتاجالحيوانى تخصص  نتاجواإلختيارية لطالب للمستوي الثالث برامج اإل اإلجباريةالمقررات : (44ادة )م

 (. 24، 23)جدول:
 الحيوانى { نتاجلطالب المستوي الثالث } برنامج اإل اإلجباريةالمقررات ( : 23) جدول

 دواجن إنتاجتخصص 

 مقـــرراسم ال الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 1 وراثة الصفات فى الدواجن 09301
 09201 3 2 2 1 كيمياء تغذية الدواجن 09302
 09201 3 2 2 1 فسيولوجيا الدواجن 09303
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 الحيوانى { نتاجالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج اإل( : 24جدول )

 * دواجن إنتاجتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 2 مهات دجاج اللحم والتسمينأمزارع  09305
 09201 3 2 2 2 اللحم إنتاج 09306

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 2 بيض المائدة إنتاج 09307
 09201 3 2 2 2 البيض نتاجالتربية إل  09308

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

 
 

 المستوى الرابع مقررات 
 

 (. 26، 25)جدول:الحيوانى  نتاجبرامج اإل الرابعواإلختيارية لطالب للمستوي  اإلجباريةالمقررات : (45ادة )م
 

 الحيوانى{ نتاجلطالب المستوي الرابع }برنامج اإل اإلجباريةالمقررات ( : 25) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 1 لحيوانى والداجنىا نتاجالتقنية الحيوية وتطبيقاتها فى مجال اإل  32401
 - 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 - 2 6 - 2 مشروع التخرج 30401
 30110 2 -- 2 2 ) كتابة علمية(لغة انجليزية  30410

 

 *الحيوانى{ نتاجالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع }برنامج اإل( : 26) جدول

 قـــرراسم الم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 الحيوانى والداجنى نتاجاإل مزارع ميكنة  05456
 -- 3 2 2 1 الحيوانى والداجنى نتاجمبانى اإل  05457

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 الحيوانى والسمكى والداجنى نتاجاإل  قتصادإ 03403
 -- 3 2 2 2 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 حيوان اللبن إنتاج 08414
 -- 3 2 2 2 والماعز األغنام إنتاج 08416

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

 
حيوانى  إنتاجالحيوانى  تخصص  نتاجبرامج اإل الرابعواإلختيارية لطالب للمستوي  اإلجباريةالمقررات : (46ادة )م

 (. 28، 27)جدول:
 

 الحيوانى { نتاجاإل لطالب المستوي الرابع } برنامج اإلجباريةالمقررات ( : 27جدول )
 الحيوانى نتاجتخصص اإل

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 08201 3 2 2 1 تكوين العالئق وتغذية الحيوان 08401
 08201 3 2 2 1 ار اللبنر دالتناسل وا  فسيولوجيا  08402
 08201 3 2 2 2 صحة الحيوان الزراعى 08439

 

 الحيوانى{ نتاجالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج اإل( : 28) جدول

 *حيوانى إنتاجتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 08201 3 2 2 1 حيوان اللبن  رعاية 08426
 08201 3 2 2 1 ئا والقطعياتوالذبا إنتاج اللحوم 08427

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 2 وراثة حيوانات المزرعة 08404
 20101 3 2 2 2 التقنيات الحديثة فى تربية حيوانات المزرعة 08417

 

االضافة الى مقرر متطلب جامعة بعات معتمدة( من كل مجموعة سا 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
 )فصل دراسى أول(( 2))ساعتين معتمدتين ( من جدول 
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 دواجن إنتاجالحيوانى  تخصص  نتاجواإلختيارية لطالب للمستوي الرابع برامج اإل اإلجباريةالمقررات : (47مادة )

 (.30، 29)جدول:
  

 الحيوانى { نتاجلطالب المستوي الرابع } برنامج اإل اإلجباريةالمقررات ( : 29) جدول
 دواجن إنتاجتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09301 3 2 2 1 التحسين الوراثى فى الدواجن 09401
 09303 3 2 2 1 نتاجفسيولوجيا البيئة واإل  09402
 09201 3 2 2 2 صحة الدواجنأمراض و  09411

 

 الحيوانى { نتاجالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج اإل( : 30) جدول

 *دواجن إنتاجتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 1  المزارع والمشاريع الداجنة 09405
 09201 3 2 2 1 الثانوية واالرانبطيور ال 09406

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09302 3 2 2 2 وتكوين األعالف اإلضافات غير الغذائية 09403
 09302 3 2 2 2 مواد العلف غير التقليدية 09404

 

االضافة الى مقرر متطلب جامعة بساعات معتمدة( من كل مجموعة  3ر واحد فقط )يقوم الطالب بإختيار مقر  *
 )فصل دراسى أول( (2))ساعتين معتمدتين ( من جدول 
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 غذيةبرنامج علوم األ: ثالثاً 
 

ــــدارس ــــب ال ــــوم الطال ــــي النحــــو  140بدراســــة  علااااوم األغذيااااة لبرنااااامج ًيق ــــالوريوس موزعــــة عل ــــة البك ــــدة خــــالل مرحل ســــاعة معتم
 :يين في الجدول التالالمب

 

 التوجهات التخصصية
 علوم أساسية

علوم زراعية أساسية 
 وعامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 21 32 9 47 2 29 تقنية االلبان

 21 32 9 47 2 29 صناعات غذائية

 
 المستوى الثالث مقررات 

 (. 31)جدول: علوم األغذيةبرامج  الثالثلطالب للمستوي  ريةاإلجباالمقررات : (48مادة )
 

 العامة لطالب المستوي الثالث }برنامج علوم األغذية{ اإلجباريةالمقررات ( : 31جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

  3 3 2 1 األلبانسالمة األغذية و  33351
 15202 3 3 2 1 األلبانالخواص الحسية والطبيعية لأغذية و  33353
 -- 3 2 2 1 اإلحصاء وتصميم التجارب 19315
 20101 3 3 2 2 التفنية الحيوية فى مجال األغذية واللبان 33352

 تخصصى تدريب ميدانى 30399
 -- 2 6 - 2 (فى مجال علوم األغذية )

 
، 32:ى)جدول األلبانعلوم األغذية تخصص تقنية برامج  الثالثلمستوي واإلختيارية لطالب ا ةاإلجباريات المقرر: (49مادة )

33.) 
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج علوم األغذية{ اإلجباريةالمقررات ( : 32جدول )
 األلبانتخصص تقنية 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابق المتطلب

 06201 3 3 2 1 المتخمرة األلبانتقنية اللبن السائل و  06301
 06201 3 3 2 1 األلبانميكروبيولوجيا  06302
 06201 3 3 2 2 كيمياء اللبن ومنتجاته 06307
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 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج علوم األغذية{( : 33جدول )

 * األلبانتخصص تقنية 

 اسم المقـــرر م الكوديالرق
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

نتاجإفراز و  06303  06201 3 2 2 1 اللبن ا 
 -- 3 2 2 1 السموم الميكروبية والملوثات البيئية في اللبن ومنتجاته 06304

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 لمتطلب السابقا

 06201 3 2 2 2 المكثفة والمجففة األلبانتقنية  06305
 -- 3 2 2 2 تصنيع المنتجات اللبنية المختلفة 06306

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 الصناعات الزراعية إقتصاد 03327
 -- 3 2 2 2 لطبيعية للمواد الغذائيةالخواص ا 05451

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 الزراعىهندسة عمليات التصنيع  05356
 -- 3 2 2 2 فى الصناعات الغذائية نتاجآالت ومعدات خطوط اإل  05357

 ساعاتًمعتمدة(ًمنًكلًمجموعة.3ًحدًفقطً)يقومًالطالبًبإختيارًمقررًوا *
 
 

 علوم األغذية تخصص صناعات غذائيةبرامج  الثالثلمستوي واإلختيارية لطالب ا اإلجباريةات المقرر: (50مادة )

 (. 35، 34:ى)جدول

 لطالب المستوي الثالث } برنامج علوم األغذية{ اإلجباريةالمقررات ( : 34) جدول
 تخصص صناعات غذائية

 اسم المقـــرر م الكوديالرق
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 15202 3 3 2 1 تقنية حفظ األغذية بالتبريد والتجميد والتجفيف 15301
 15201 3 3 2 1 كيمياء أغذية 15306
 15201 3 3 2 2 تحليل األغذية 15307
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 توي الثالث } برنامج علوم األغذية{المقررات اإلختيارية لطالب المس( : 35جدول )

 *تخصص صناعات غذائية

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 15202 3 3 2 1 ومنتجاتها األسماكتقنية اللحوم و  15302
 15202 3 3 2 1 تقنية الحبوب ومنتجاتها 15304

 

 ـرراسم المقــ الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 15201 3 3 2 2 الكيمياء الحيوى )تطبيقى( 15308
 15201 3 - 3 2 كيمياء حيوية البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات 15310

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 الصناعات الزراعية إقتصاد 03327
 -- 3 2 2 2 هندسة عمليات التصنيع الزراعى 05356
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 17102 3 3 2 2 متقدمةكيمياء عضوية  17310
 17103 3 3 2 2 متقدمة كيمياء تحليلية 17410

 

 

 المستوى الرابعمقررات 
 

 (. 37، 36)جدول:علوم األغذية برامج  الرابعلمستوي واإلختيارية لطالب ا اإلجباريةات المقرر: (51مادة )

 العامة لطالب المستوي الرابع }برنامج علوم األغذية{ اإلجباريةالمقررات ( : 36جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 2 1 األلبانو  مراقبة جودة األغذية 33451
 - 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 - 2 6 - 2 مشروع التخرج 30401
 30110 2 -- 2 2 )كتابة علمية(لغة انجليزية  30410

 
 نامج علوم األغذية{المقررات االختيارية لطالب المستوي الرابع } بر( : 37) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 -- 3 2 األلبانالقواعد الصحية فى مصانع األغذية و  33452

 -- 3 -- 3 2 األلبانالمواصفات القياسية وقوانين وتشريعات األغذية و  33453
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 قـــرراسم الم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 3 2 2 تقنية النواتج الثانوية والمخلفات فى االغذية واأللبان 33455

 -- 3 3 2 2 تعبئة وتغليف االغذية واأللبان 33457

 
، 38:ى)جدول  األلبانألغذية تخصص تقنية واإلختيارية لطالب المستوي الرابع برامج علوم ا اإلجباريةالمقررات : (52مادة )

39 .) 
 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذية{ اإلجباريةالمقررات ( : 38) جدول
 األلبانتخصص تقنية 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 06201 3 6 1 1 تقنية الجبن 06401
 06201 3 3 2 1 التحليل الكيماوى للبن ومنتجاتة 06405

 

 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذية{( : 39) جدول
 األلبانتخصص تقنية 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 06201 3 3 2 1 جات اللبنيةالمنتجات الدهنية والمثلو  06403
 -- 3 2 2 1 مضافات األغذية فى الصناعات اللبنية 06404

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418

 17103 3 3 2 1 كيمياء تحليلية متقدمة 17410

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 06201 3 3 2 2 أللبان ومنتجاتهاتطبيقات ميكروبيولوجيا ا 06402

 06201 3 3 2 2 الجبن المعامل 06406

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 ابقالمتطلب الس

 06201 3 3 2 2 المنتجات اللبنية الوظيفية 06407

 06201 3 2 2 2 نواتج اللبن الثانوية 06408

لمقرر متطلب الجامعة  باإلضافةساعات معتمدة( من كل مجموعة  3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*
 )فصل دراسى أول(( 2))ساعتين معتمدتين( من جدول 
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تخصص صناعات غذائية واإلختيارية لطالب المستوي الرابع برامج علوم األغذية  اإلجبارية المقررات: (53مادة )

 .( 41، 40:ى)جدول
 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذية{ اإلجباريةالمقررات ( : 40جدول )
 تخصص صناعات غذائية

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 

 دةمعتم
 المتطلب السابق

 15202 3 - 3 1 تغذية االنسان 15401
 15202 3 3 2 1 األغذية ميكروبيولوجيا 15402
 -- 3 3 2 2 تفنية حفظ األغذية بالحرارة والطرق غير التقليدية 15407

 

 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج علوم األغذية{( : 41) جدول
 يةتخصص صناعات غذائ

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 15202 3 - 3 1 تقنية السكر ومتنجاته 15405
 15202 3 6 1 1 فى مجال علوم وتقنية األغذية التطورات الحديثة 15497

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 ةمعتمد

 المتطلب السابق

 14201 3 2 2 1 خواص الغرويات 14308

 16201 3 2 2 1 ما بعد الحصادفسيولوجيا  16401

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 - 3 2 تقنية الزيوت والدهون ومنتجاتها 15408
 -- 3 3 2 2 التخمرات الصناعية 15410

لمقرر متطلب الجامعة )ساعتين  باإلضافةساعات معتمدة( من كل مجموعة  3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*
 فصل دراسى أول(( )2)معتمدتين( من جدول 
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 لنباتبرنامج وقاية ا : رابعاً 
 

ـــي النحـــو المبـــين ســـاعة معتمـــدة خـــالل مرحلـــة  140بدراســـة  وقاياااة النباااات لبرناااامج ًيقـــوم الطالـــب الـــدارس البكـــالوريوس موزعـــة عل
 :يفي الجدول التال

 

 

 التوجهات التخصصية
 علوم أساسية

علوم زراعية أساسية 
 وعامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 21 32 9 47 2 29 أمراض نبات

 21 32 9 47 2 29 حشرات إقتصادية

 21 32 9 47 2 29 دات بيكيمياء وتقنية الم

 

 
 المستوى الثالث مقررات 

 
 (. 42)جدول: وقاية النباتبرامج  الثالثلطالب المستوي  اإلجباريةالمقررات : (54مادة )

 

 العامة لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاية النبات { اإلجباريةالمقررات ( : 42جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي ظرين
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 أمراض النبات )عام( 07302
 11102 3 2 2 1 يةقتصاداإلعلم الحشرات  11301

 -- 3 2 2 1 اإلحصاء وتصميم التجارب 19315

 -- 3 2 2 2 مبيدات اآلفات )عام( 17306

30399 
 تخصصى – تدريب ميدانى

 ( فى مجال وقاية النبات )
2 - 6 2 -- 

 

 أمراض النباتتخصص  وقاية النبات برنامج الثالثلطالب المستوي  واإلختيارية اإلجباريةالمقررات : (55مادة )

 (. 44،  43:ى)جدول
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاية النبات { اإلجباريةالمقررات ( :43جدول )
 تخصص أمراض  النبات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 

 لدراسىا
 تطبيقي نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 1 2 1 طرق دراسة أمراض النبات 07303

 -- 3 1 2 1 أمراض  النبات الفيروسية 07304

 -- 3 1 3 1 أمراض النبات البكتيرية 07305
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 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاية النبات {( :44جدول )

 *اض  النباتتخصص أمر

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 تقسيم فطريات 07312
 -- 3 2 2 2 فسيولوجيا الفطريات 07313

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07101 3 2 2 2 يا النباتفسيولوج 07307
 -- 3 2 2 2 ستخدامهاوا  النافعة الدقيقة  الحية الكائنات 07314

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11102 3 2 2 2 )علم وظائف األعضاء( فسيولوجيا الحشرات 11302
 11102 3 2 2 2 لنباتالحشرات الناقلة ألمراض ا 11311

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 2 إنتاج نباتات الزينة اإلقتصادية والتصديرية 13306
 20101 3 2 2 2 تربية النبات 19316
 مجموعة. ساعات معتمدة( من كل 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 
ية إقتصادتخصص حشرات  وقاية النبات برنامج الثالثلطالب المستوي  واإلختيارية اإلجباريةالمقررات : (56مادة )

 (. 46،  45)جدول:
 

 لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاية النبات { اإلجباريةالمقررات ( :45جدول )
 يةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
صل الف

 الدراسى
 تطبيقي نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11102 3 2 2 1 ) علم وظائف األعضاء( فسيولوجيا حشرات 11302
 11102 3 2 2 1 (علم الشكل الظاهرى أساسياتمورفولوجيا الحشرات ) 11303
 -- 3 2 2 1 )أكارولوجى( اتعلم األكاروس 11305
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 طالب المستوي الثالث } برنامج وقاية النبات{المقررات اإلختيارية ل( :46) جدول

 *يةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11102 3 2 2 2 الحشرات النافعة 11304
 11102 3 2 2 2 تربية ديدان الحرير 11306

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11102 3 2 2 2 علم سلوك الحشرات 11308
 11102 3 2 2 2 الحشرات الناقلة ألمراض  النبات 11311

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11101 3 2 2 2 ولوجى(علم الطفليات الحيوانية )باراسي 11313
 11101 3 2 2 2 علم األجنة الحيوانية 11314

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 للمبيدات الحيوىالتقييم  17314
 -- 3 2 2 2 علم السموم 17413

  

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

 

 كيمياء وتقنية المبيدات تخصص  وقاية النبات برنامج الثالثلطالب المستوي  واإلختيارية اإلجباريةالمقررات : (57مادة )

 (. 48،  47)جدول:
 لطالب المستوي الثالث } برنامج وقاية النبات { اإلجباريةالمقررات ( :47جدول )

 يدات  تخصص كيمياء وتقنية المب

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 17103 3 2 2 1 تحليل المبيدات 17301
 17102 3 2 2 1 كيمياء مبيدات الحشرات 17302
 17102 3 2 2 1 كيمياء مبيدات الفطريات 17303

 
 الثالث } برنامج وقاية النبات{ المقررات اإلختيارية لطالب المستوي( :48) جدول

 *  تخصص كيمياء وتقنية المبيدات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 كيمياء مبيدات النيماتودا 17304
 -- 3 2 2 2 كيمياء مبيدات األكاروسات 17308
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 رراسم المقـــ الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 التقييم الحيوى للمبيدات 17305
 -- 3 2 2 2 مكافحة آفات المنتجات المخزونة 17309

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 2 الطبية والعطرية وتداول النباتات إنتاج 13304
 17102 3 2 2 2 كيمياء عضوية متقدمة 17310

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11102 3 2 2 2 حشرات ) علم وظائف األعضاء(الفسيولوجيا  11302
 -- 3 2 2 2 علم األكاروس )أكارولوجى( 11305
 ساعات معتمدة( من كل مجموعة. 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 

 
 المستوى الرابعمقررات  

 
 (. 49)جدول: وقاية النباتبرامج  الرابعلطالب المستوي  اإلجباريةالمقررات : (58مادة )

  

 {العامة لطالب المستوي الرابع }برنامج وقاية النبات  اإلجباريةالمقررات ( :49جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 - 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 - 2 6 - 2 مشروع التخرج 30401
 20101 3 2 2 2 فى مجال وقاية النبات وتطبيقاتها حيويةالتقنية ال 34405
 30110 2 -- 2 2 قاية النباتو مجال تخصصية فى  –لغة انجليزية  30410

 
تخصص أمراض النبات   وقاية النبات برنامج الرابعلطالب المستوي واإلختياريى   اإلجباريةالمقررات : (59مادة )

 (. 51، 50:ى)جدول
 

 لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاية النبات { اإلجباريةالمقررات ( :50ل )جدو
 تخصص أمراض  النبات

 اسم المقـــرر الكوديالرقم 
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07302 3 2 2 1 النبات الفطرية أمراض  07402
 07302 3 2 2 1 النبات النيماتودية أمراض  07408
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 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاية النبات {( :51جدول )

 * لنباتتخصص أمراض  ا

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07302 3 2 2 1 العالقة بين المسبب المرضى والعائل 07401
 07302 3 2 2 1 النباتيةمراض تشخيص األ 07403

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 متطلب السابقال

 07102 3 2 2 1 نباتالتشريا  07407
 07102 3 2 2 1 نباتالتقسيم  07411

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 17102 3 2 2 1 كيمياء مبيدات الفطريات 17303
 -- 3 2 2 1 علم السموم 17401

 

 لمقـــرراسم ا الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 طفيليةأمراض  النبات غير ال 07409
 -- 3 2 2 2 ألمراض النباتيةاالتكشف الوبائى والتنبؤ بحدوث  07416

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07302 3 2 2 2 البذور أمراض  07406
 07302 3 2 2 2 ما بعد الحصاد والتسويق والتصدير أمراض 07417

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 2 التجاريةوالمزارع المشاتل والصوب  13305
 -- 3 2 2 2 طبيقات()أساسيات وت جويةارصاد  14311
 ساعة معتمدة( 2ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 ()فصل دراسى أول (2)من جدول
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ية إقتصادتخصص حشرات   وقاية النبات برنامج الرابعلطالب المستوي واالختيارية  اإلجباريةالمقررات : (60مادة )

 (. 53، 52)جدول:
 لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاية النبات { اإلجباريةالمقررات ( :52) جدول

 يةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11102 3 2 2 1 علم تقسيم الحشرات 11402
 11102 3 2 2 1 تربية نحل العسل 11405

 

 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاية النبات{( :53جدول )

 * يةإقتصادتخصص حشرات 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 بيئة الحشراتعلم  11401
 -- 3 2 2 1 الحشرات الطبية والبيطرية 11409

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 بيولوجيا الخلية 20302

 -- 3 2 2 1 آالت مقاومة األفات 05460

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 أساسيات وتطبيقات(أرصاد جوية ) 14311

 3 2 2 1 الزراعة العضوية 14403
14304&
14305 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07101 3 2 2 2 فسيولوجيا النبات 07307
 07102 3 2 2 2 أمراض النباتات النيماتودية 07408

 

 سم المقـــررا الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 حيائيةالمكافحة األ 11404
 -- 3 2 2 2 النانوتكنولوجى فى مجال الحشرات 11407

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 11102 3 2 2 2 اآلفات المنزلية 11403

 -- 3 2 2 2 أساسيات الحيوان الزراعى اإلقتصادى 11417
 ساعة معتمدة(  2ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 )فصل دراسى أول(( 2)من جدول
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المبيدات وتقنية تخصص كيمياء   وقاية النباتمج برا الرابعلطالب المستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (61مادة )

 .( 55، 54)جدول:
 لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاية النبات { اإلجباريةالمقررات ( :54جدول )

   تخصص كيمياء وتقنية المبيدات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 السموم علم 17401
 -- 3 2 2 1 كيمياء مبيدات الحشائش 17402

 

 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج وقاية النبات{( :55جدول )

 *  تخصص كيمياء وتقنية المبيدات

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 هيز المبيداتتج 17403
 -- 3 2 2 1 كيمياء المنتجات الطبيعية 17404

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 17103 3 2 2 1 كيمياء تحليلية متقدمة 17410
 17103 3 2 2 1 كيمياء التحليل الكمى المتقدم 17411

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 14201 3 2 2 1 خواص الغرويات 14308
 -- 3 2 2 1 أرصاد جوية )أساسيات وتطبيقات( 14311

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07101 3 2 2 2 فسيولوجيا النبات 07307
 07302 3 2 2 2  العالقة بين المسبب المرضى والعائل 07401

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 17102 3 2 2 2 كيمياء عضوية تطبيقية 17406
 17102 3 2 2 2 خواص التفاعالت العضوية 17408

 

 م المقـــرراس الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 17101 3 2 2 2 تطبيقية طبيعيةكيمياء  17407
 17101 3 2 2 2 أسس قياس سرعة التفاعالت الكيميائية 17409

 ( ساعة معتمدة 2ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 ( )فصل دراسى أول(2من جدول)
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  اعيةمج التقنية الحيوية الزر برنا:  خامساً 
 

 
ـــدارس ـــوم الطالـــب ال ـــالوريوس موزعـــة علـــي  140بدراســـة  التقنياااة الحيوياااة الزراعياااة لبرناااامج ًيق ـــدة خـــالل مرحلـــة البك ســـاعة معتم

 :يالنحو المبين في الجدول التال
 

 

 علوم أساسية
علوم زراعية أساسية 

 وعامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

29 2 47 12 32 18 

 
 

 المستوى الثالث مقررات 
 

 .( 56 )جدول: الزراعية التقنية الحيوية الزراعيةبرامج  الثالث لطالب المستوي  اإلجباريةالمقررات : (62مادة )
 

 {الزراعية ب المستوي الثالث }برنامج التقنية الحيويةالعامة لطال اإلجباريةالمقررات ( :56جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 1 حياء الدقيقةالتقنية الحيوية لأ 35301
 20101 3 2 2 1 تربية النبات 19316

 05101 3 2 2 1 إحصاء بيولوجى 20321

  3 2 2 2 كيمياء األحماض النووية 15309
  3 2 2 2 وراثة العشائر 20322

30399 
 تخصصى تدريب ميدانى 

 (فى مجال التقنية الحيوية)
2 -- 6 2 -- 

 
 .( 58، 57 :ى)جدول التقنية الحيوية الزراعية برنامج الثالث لطالب المستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (63مادة )
 

 {الزراعيةلطالب المستوي الثالث } برنامج التقنية الحيوية  اإلجباريةالمقررات ( :57) جدول
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 1 بيولوجيا الخلية 20302
 20101 3 2 2 1 التكنيك الوراثى 20303
 20101 3 2 2 1 خلويةوراثة  20305
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 * { الزراعية المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج التقنية الحيوية( :58جدول )
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 2 وراثة االنسان والمجتمع 20304
 20101 3 2 2 2 الوراثة الكمية 20307

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 2 الوراثة والتمثيل الغذائى 20313
 20101 3 2 2 2 األصول الوراثية والطفرات 20315

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 لب السابقالمتط

 -- 3 2 2 2  أمراض نبات)عام( 07302

 07101 3 2 2 2 فسيولوجيا النبات 07307

 

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

 

 المستوى الرابعمقررات 

 .( 59 )جدول: التقنية الحيوية الزراعيةبرامج  الرابع لطالب المستوي  اإلجباريةالمقررات : (64مادة )
  

 {الزراعية التقنية الحيويةالعامة لطالب المستوي الرابع } برنامج  اإلجباريةالمقررات ( :59جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 - 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 20101 3 2 2 1 الوراثة الجزيئية 20404
 20101 3 2 2 1 االنزيمات 15316
 20101 3 2 2 2 الهندسة الوراثية 20401
 - 2 6 - 2 مشروع التخرج 30401
 30110 2 -- 2 2 )كتابة علمية(لغة انجليزية  30410

 

 .(60 )جدول: التقنية الحيوية الزراعيةبرامج  الرابع لطالب المستوي اإلختيارية المقررات : (65مادة )
 

 { الزراعية المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج التقنية الحيوية( :60) جدول 

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 1 تنظيم التعبير الجينى 20406
 20101 3 2 2 1 وراثة الكائنات الدقيقة 20414
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 06201 3 2 2 1 ميكروبيولوجيا األلبان 06302
 -- 3 2 2 1 التحسين الوراثى فى حيوانات المزرعة 08408

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 لب السابقالمتط

 20101 3 2 2 1 المعلوماتية الحيوية وتحليل الجينوم 20412
 20101 3 2 2 1 الوراثة المناعية 20413

  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20302 3 2 2 2 البيولوجيا الجزيئية 20410
 -- 3 2 2 2 الجينومكس 20416

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 20101 3 2 2 2 وتطبيقاتها الزراعيةالتقنية الحيوية  35405
نتاج الطاقةفى حماية البيئة و التقنية الحيوية  35411  20101 3 2 2 2 ا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 بيقيتط نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 15201 3 2 2 2 والليبدات والكربوهيدرات كيمياء حيوية البروتينات 15310
 -- 3 2 2 2 كيمياء المنتجات الطبيعية 17404

 لمقرر متطلب الجامعة  باإلضافةساعات معتمدة( من كل مجموعة  3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط )*
 )فصل دراسى أول( 2( من جدول )ساعتين معتمدتين
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 راعيةية واإلجتماعية الزقتصادبرنامج العلوم اإل:  سادساً 
 

 
ـــدارس ـــب ال ـــالوريوس  140بدراســـة  العلاااوم اإلقتصاااادية واإلجتماعياااة الزراعياااةلبرناااامج ًيقـــوم الطال ـــة البك ســـاعة معتمـــدة خـــالل مرحل

 :يموزعة علي النحو المبين في الجدول التال
 

 

 صيةالتوجهات التخص
 علوم أساسية

علوم زراعية أساسية 
 وعامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 21 35 9 44 2 29 إرشاد زراعى

 21 35 9 44 2 29 إقتصاد زراعى

 21 35 9 44 2 29 إقتصاد منزلى

 21 35 9 44 2 29 مجتمع ريفى

 
 المستوى الثالث مقررات 

 

 :ى)جدول ية واإلجتماعية الزراعيةقتصادالعلوم اإلبرامج  الثالثلطالب المستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (66مادة )

61 ،62). 
 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصاد} برنامج العلوم اإل  لطالب المستوي الثالث اإلجباريةالمقررات ( : 61جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 01201 3 2 2 1 ىرشادى الزراعسيكولوجية التعليم اإل  01303

 04102 3 2 2 1 إدارة شئون األسرة 04301

 18101 3 2 2 2 تنمية المجتمعات الريفية والمستحدثة 18306

30399 
 تخصصي تدريب ميدانى 

 (جتماعية الزراعيةية واإلقتصادمجال العلوم اإل )فى
2 - 6 2 -- 

 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصاد} برنامج العلوم اإل  المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث( :62جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 شادى الزراعىر التعليم اإل  موضوعات مختارة فى مجال 01398

دارة قتصادموضوعات مختارة فى اإل 03398  -- 3 2 2 2 عمال الزراعيةاأل وا 

 -- 3 2 2 2 موضوعات مختارة فى إدارة شئون األسرة والمؤسسات 04398

 -- 3 - 3 2 موضوعات مختارة فى التنمية الريفية 18398

 للتوجة التخصصيتبعًا  عتمدة(ساعات م 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
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ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  اإلجبارياااااةالمقاااااررات : (67ماااااادة )

 .(64،  63 :ى)جدولتخصص إرشاد زراعى  الزراعية
 

 جتماعية الزراعية {ية واإلقتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجباريةالمقررات ( :63) جدول
 تخصص ارشاد زراعي

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 01201 3 2 2 1 الطرق والمعينات التعليمية االرشادية الزراعية 01301

 01201 3 2 2 1 البرامج والمشروعات االرشادية الزراعية 01302

 01201 3 2 2 1 كبارتعليم ال 01304

 -- 3 2 2 1 ماشية اللبن واللحم إنتاج 08303

 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( : 64جدول )

 * تخصص ارشاد زراعي

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 لب السابقالمتط

 01201 3 2 2 2 التدريب فى العمل االرشادى الزراعى 01305

 01201 3 2 2 2 نشر وتبنى المبتكرات الزراعية 01308

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 01201 3 2 2 2 الصحافة الزراعية 01307

 01201 3 2 2 2 جيا المعلومات فى االرشاد الزراعيتطبيقات تكنولو  01310

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 2 إدارة مزارع الدواجن 09309

 11102 3 2 2 2 اآلفات الحشرية ونحل العسل 11310
 ساعات معتمدة( من كل مجموعة. 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 
ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  اإلجبارياااااةالمقاااااررات : (68ماااااادة )

 .(66،  65 :ى)جدولتخصص إرشاد زراعى  الزراعية
 جتماعية الزراعية {ية واإلقتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجباريةالمقررات ( : 65) جدول

 عيزرا  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 03102 3 2 2 1 إدارة االعمال الزراعية 03310
 -- 3 2 2 1 ىقتصادحصاء اإلاإل 03311
 3 2 2 1 التسويق الزراعى 03312

03101 &
03102 

 14201 3 2 2 1 األراضىوتحسين  استصالح 14309
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 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادالمقررات االختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( : 66جدول )
 زراعي  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 03102 3 2 2 2 يعات والضرائب الزراعيةالقوانين والتشر  03316

 3 2 2 2 سعار الزراعيةتحليل األ 03322
03101  &
03102 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 يةقتصادالموارد اإل 03314

دارة الموارد البشرية الزراعية 03326  -- 3 2 2 2 تخطيط وا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 2 إدارة مزارع الدواجن 09309
 11102 3 2 2 2 اآلفات الحشرية ونحل العسل 11310

ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادإلالعلاااااوم ابااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  اإلجبارياااااةالمقاااااررات : (69ماااااادة )

 .(68،  67 :ى)جدولمنزلى  إقتصادتخصص  الزراعية
  

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجباريةالمقررات ( : 67) جدول
 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 لمتطلب السابقا

 04102 3 2 2 1 األمومة والطفولة رعاية   04302
 04102 3 2 2 1 التصميم الداخلى للمساكن 04303

 04102 3 2 2 1 تغذية االنسان 04304

 -- 3 2 2 1 اإلحصاء وتصميم التجارب 19315
 

 ية واإلجتماعية الزراعية {تصادقالمقررات االختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( : 68جدول )
 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 04101 3 2 2 2 األلياف والمنسوجات والعناية بها 04306
 04101 3 2 2 2 أقمشة المفروشات المنزلية 04307

 

 اسم المقـــرر الكودي      
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 04101 3 2 2 2 واستقرار األسرة اإلرشاد االقتصادى المنزلى 04308
 04101 3 2 2 2 برامج االرشاد الصحى والغذائى والبيئى  04309
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 ابقالمتطلب الس

 06201 3 2 2 2 تصنيع المنتجات اللبنية  06306  
 15202 3 2 2 2 الخواص الحسية والطبيعية لأغذية واأللبان 33353

 
ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الثالاااااثلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  اإلجبارياااااةالمقاااااررات : (70ماااااادة )

 .(70،  69 :ى)جدول مجتمع ريفىتخصص  الزراعية
  

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادلطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل اإلجباريةالمقررات ( : 69) جدول
 تخصص مجتمع ريفى

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 18101 3 2 2 1 جتماعية الريفيةالمؤسسات األ 18301
 18101 3 2 2 1 جتماعية المعاصرةالنظريات األ 18302
 18101 3 2 2 1 طرق البحث االجتماعى 18303
 -- 3 2 2 1 ماشية اللبن واللحم إنتاج 08303

 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادالمقررات االختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج العلوم اإل( :70جدول )
 تخصص مجتمع ريفى

 اسم المقـــرر كوديالرقم ال
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 18101 3 2 2 2 التحليل الديموجرافى للمجتمع الريفى 18304
 18101 3 2 2 2 نقل ونشر المبتكرات الجديدة 18307

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 قالمتطلب الساب

 18101 3 2 2 2 اعداد القادة واالداريين الريفيين 18305

 18101 3 - 3 2 الريفية والمشروعات الصغيرة ستثماريةالمبادرات اإل 18310

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 09201 3 2 2 2 إدارة مزارع الدواجن 09309
 11102 3 2 2 2 اآلفات  الحشرية ونحل العسل 11310
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 المستوى الرابعمقررات 

 

 :ى)جدول ية واإلجتماعية الزراعيةقتصادالعلوم اإلبرامج  الرابعلطالب المستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (71مادة )

71  ،72). 
 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادبرنامج العلوم اإل }  العامة لطالب المستوي الرابع اإلجباريةالمقررات ( : 71) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418
 - 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 - 2 6 - 2 مشروع التخرج 30401
 30110 2 -- 2 2 )كتابة علمية(لغة انجليزية  30410

 

 *ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 72جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 02201 3 2 2 2 رشادى الزراعىاإل العمل القيادة فى  01411
 -- 3 2 2 2 يةاإللكترونوالتجارة التسويق  03405

 -- 3 2 2 2 مشاكل سوء التغذية العالمية 04402

 18101 3 - 3 2 جتماعىالتغير اإل ديناميات 18408

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

ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  اإلجبارياااااةت المقاااااررا: (72ماااااادة )

 .(74،  73 :ى)جدول تخصص ارشاد زراعى الزراعية
 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادلطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل اإلجباريةالمقررات ( : 73جدول )

 تخصص ارشاد زراعي

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 01201 3 2 2 1 حصاء االجتماعىاأل 01401
 01201 3 2 2 1 رشادى الزراعىإدارة العمل اإل  01402

 

 عية {ية واإلجتماعية الزراقتصادالمقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 74) جدول

 * تخصص ارشاد زراعي

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 01201 3 2 2 1 تنمية الموارد البشرية الريفية 01404
 01201 3 2 2 1 االرشاد الزراعى والتنمية الريفية 01405
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي ظرين
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07302 3 2 2 1 العالقة بين المسبب المرضى والعائل 07401

 11102 3 2 2 1  يةاآلفات المنزل 11403
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 01201 3 2 2 2 ب الريفىاالرشاد الزراعى وقضايا المرأة والشبا 01407
 01201 3 2 2 2 المناهج االرشادية الزراعية 01408

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 01201 3 2 2 2 مهارات العرض وااللقاء اللفظى 01410
 01201 3 2 2 2 إدارة الجودة الشاملة فى العمل االرشادى الزراعى 01413

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 مبيدات اآلفات )عام( 17306

 -- 3 2 2 2 محاصيل اعالف الحيوان والدواجن 19326

( 2)ساعة معتمدة( من جدول 2امعة )ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر ج 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
 )فصل دراسى أول(

 
ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  اإلجبارياااااةالمقاااااررات : (73ماااااادة )

 .(76،  75 :ى)جدول زراعى إقتصادتخصص  الزراعية
 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادعلوم اإللطالب المستوي الرابع } برنامج ال اإلجباريةالمقررات (: 75جدول )
 زراعي  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 3 2 2 1 ية الزراعيةقتصادوالتنمية اإل السياسة 03410
03101  &
03102 

 3 2 2 1 التمويل واالئتمان الزراعى 03425
03311  &
03102 
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 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادالمقررات االختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 76جدول )
 زراعي  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 03101 3 2 2 1 يقتصادتاري  الفكر اإل 03401

 3 2 2 1 يإقتصادتحليل  03422

03101  &
03311  &
03312 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 08201 3 2 2 1 تكوين العالئق وتغذية الحيوان 08401

نتاجزراعة و  16403  16201 3 2 2 1 الموالا ا 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 03101 3 2 2 2 والمائية الموارد األرضية الزراعية إقتصاد 03404
 03101 3 2 2 2 التعاون الزراعي 03414

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 3 2 2 2 المحاسبة الزراعية 03415
03310  &
03311 

دارة سالسل االمداد 03424  -- 3 2 2 2 اللوجستيات وا 

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 02201 3 2 2 2 الخشبية والغابات األشجارتنمية واستثمار  02308
 06201 3 - 3 2 ألغذية وااللبانالمواصفات القياسية وقوانين وتشريعات ا 33453

 ساعة معتمدة(  2ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 (( )فصل دراسى أول2من جدول)
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ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  اإلجبارياااااةالمقاااااررات : (74ماااااادة )

 .(78،  77 :ى)جدول منزلى إقتصادتخصص  راعيةالز
 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادلطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل اإلجباريةالمقررات (: 77) جدول

 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 04102 3 2 2 1 المالبستنقيذ تصميم و تقنيات  04403
 04102 3 2 2 1 المنزلى قتصادطرق تدريس اإل 04404

 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادالمقررات االختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل(: 78جدول )
 منزلى  إقتصادتخصص 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 قيتطبي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 تنسيق األثاث بالمسكن 04406
 -- 3 2 2 1 اإلسكان والمرافق الخدمية 04407

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 1 استخدامات النباتات الطبية والعطرية ومكوناتها الفعالة 13405

 19201 3 2 2 1 وتقنية جودة محاصيل األلياف إنتاج 19420

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 04101 3 2 2 2 ةوطهي وتقييم األغذيإعداد  04409

 04101 3 2 2 2 التغذية العالجية 04411

 

 قـــرراسم الم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 04101 3 2 2 2 الرعاية الصحية واإلجتماعية ألفراد األسرة 04413

 04101 3 2 2 2 العالقات األسرية وتوجيه وتنشئة األبناء 04414

 
 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 ب السابقالمتطل

 09201 3 2 2 2 إدارة مزارع الدواجن 09309

 -- 3 2 2 2 مشروعات نحل العسل واألهمية الطبية لمنتجاته 11414

 ساعة معتمدة(  2ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *

 ( )فصل دراسى أول(2من جدول)
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ية واإلجتماعياااااة قتصاااااادالعلاااااوم اإلبااااارامج  الراباااااعلطاااااالب المساااااتوي واإلختيارياااااة  إلجبارياااااةاالمقاااااررات : (75ماااااادة )

 .(80،  79 :ى)جدول مجتمع ريفىتخصص  الزراعية
 

 ية واإلجتماعية الزراعية {قتصادلطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل اإلجباريةالمقررات ( : 79) جدول
 تخصص مجتمع ريفى

 المقـــرر اسم الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 18101 3 2 2 1 جتماعية والبيئية الريفيةتحليل المشاكل اإل 18401
 18101 3 2 2 1 جتماعى وتطبيقاتهاالحصاء اإل 18403

 

 ة واإلجتماعية الزراعية {يقتصادالمقررات االختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج العلوم اإل( : 80جدول )
 تخصص مجتمع ريفى

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 18101 3 2 2 1 المنظمات االجتماعية الريفية 18406
 18101 3 2 2 1 األسرة الريفية 18409

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 بيقيتط نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 13201 3 2 2 1 تصميم وتنسيق الحدائق 13401

 11102 3 2 2 1 اآلفات  المنزلية  11403

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 18101 3 - 3 2 جتماعى الريفىاإل والبنيانالثقافة  18410

 18106 3 2 2 2 المستدامة معوقات التنمية الريفية 18412

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 18101 3 - 3 2 جتماعية الريفيةالسياسة اإل 18405

 18101 3 - 3 2 الحوكمة والتنمية الريفية 18407

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
صل الف

 الدراسى
 تطبيقي نظري

ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 ةمشروعات نحل العسل واألهمية الطبية لمنتجات 11414

 3 - 3 2 تداول وتخزين وتسويق األغذية واأللبان 33454
06201 
15202 

( 2ساعة معتمدة( من جدول) 2ساعات معتمدة( من كل مجموعة  ومقرر جامعة ) 3يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط ) *
 )فصل دراسى أول(
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 لمياهوا األراضىبرنامج : سابعاً 
 
 

ســــاعة معتمــــدة خــــالل مرحلــــة البكــــالوريوس موزعــــة علــــي النحــــو  140بدراســــة  األراضااااى والمياااااه لبرنااااامج ًيقــــوم الطالــــب الــــدارس
 :يالمبين في الجدول التال

 

 

 التوجهات التخصصية
 علوم أساسية

ية علوم زراعية أساس
 وعامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 18 32 12 47 2 29 األراضى والمياه

 
 

 المستوى الثالث مقررات 
 

،  81 :ى)جاااادول برنااااامج األراضااااى والمياااااه الثالااااثلطااااالب المسااااتوي اإلجباريااااة واإلختياريااااة المقااااررات : (76مااااادة )

82). 

  
 مقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث }برنامج األراضى والمياه{( : ال81جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 14201 3 2 2 1 نشوء وتقسيم األراضي 14301
 14201 3 - 3 1 الكيمياء البيئية لأراضي 14302

 14201 3 2 2 1 تغذية النبات 14305

 -- 3 2 2 1 نظم المعلومات الجغرافية  14306

 -- 3 2 2 1 اإلحصاء وتصميم التجارب 19315

 14201 3 2 2 2 الفيزياء البيئية لأراضي 14303

 14201 3 2 2 2 الميكروبيولوجيا البيئية لأراضي 14304

30399 
 تخصصى – تدريب ميدانى

 ( فى مجال األراضى والمياه)
2 - 6 2 -- 
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 ( المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث } برنامج األراضى والمياه {82) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 14201 3 - 3 1 استصالح وتحسين األراضى 14309
 14201 3 2 2 1 صخور ومعادن 14310
 -- 3 2 2 1 ة )أساسيات وتطبيقات(أرصاد جوي 14311

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 أساسيات اإلستشعار عن بعد 14307
 14201 3 2 2 2 خواص الغرويات 14308
 14201 3 2 2 2 حصر وتقييم األراضى 14312

 

 ــرراسم المقـ الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 03101 3 2 2 2 إقتصاد الموارد األرضية الزراعية والمائية  03404
 - 3 2 2 2 والمساحة ةالهندسة الزراعي 05359

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 07101 3 2 2 2 ولوجيا النباتفسي 07307
 17101 3 2 2 2 تطبيقية طبيعيةكيمياء  17407

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

 .(84،  83 :ى)جدول برنامج األراضى والمياه الثالثلطالب المستوي اإلجبارية واإلختيارية المقررات : (77مادة )

 
 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع }برنامج األراضى والمياه {83جدول )  

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 14201 3 6 -- 1 التحليالت المعملية لأراضي والمياه والنبات واألسمدة 14401
 14201 3   1 ي والصرف الزراعيالر  14404
 14201 2 - 2 1 إدارة الموارد المائية  14408

 - 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400
 14201 3 2 2 2 خصوبة األراضي 14402

 3 2 2 2 الزراعة العضوية 14403
14304&
14305 

 - 2 6 - 2 مشروع التخرج 30401
 30110 2 -- 2 2 ()كتابة علميةلغة انجليزية  30410

 
 

 (: المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج األراضى والمياه {84) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 14304 2 2 1 1 إدارة المخلفات الزراعية 14406
 -- 2 2 1 1 هيدرولوجيا المياه الجوفية 14409

 14305 2 - 2 1 الزراعات الملحية 14410

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418
 -- 3 2 2 1 استصالح األراضيومعدات  آالت 05455

 

 راسم المقـــر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 األسمدة والتسميد 14405
 14302 3 2 2 2 تلوث األراضي والمياه ومعالجتها 14407

 14201 3 2 2 2 جودة المياة للزراعة 14411
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 تطلب السابقالم

 -- 2 - 2 2 ري وتسميد المحاصيل 14412
 -- 2 - 2 2 تقييم األثر البيئي للمشروعات الزراعية 14413

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 المتطور نظم الرى 05458
 12201 3 2 2 2 زراعات الخضر المحمية 12302
 يقوم الطالب بإختيار مقرر واحد فقط من كل مجموعة باإلضافة لمقرر متطلب الجامعة )ساعتين معتمدتين( *

  )فصل دراسى أول( (2من جدول)
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 الباب الرابع
 المقررات الدراسية 

 الهندسة الزراعية برامج ل
 

تمدة خالل مرحلة البكالوريوس موزعة علي النحو المبين في ساعة مع 140بدراسة  لبرنامج الهندسة الزراعية  يقوم الطالب الدارس
  الجدول التالي:

 علوم زراعية عامة علوم زراعية أساسية علوم أساسية
علوم زراعية 

 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

33 2 47 9 17 - 21 11 

 
 األوللمستوي ا

    .(86،  85 :ى)جدول برنامج الهندسة الزراعية األول لطالب المستوي  اإلجباريةالمقررات : (78مادة )

 للمستوي األول لطالب برنامج الهندسة الزراعية اإلجباريةالمقررات ( : 85جدول )
 )الفصل الدراسي األول( 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 2 2 1 الجبر والتفاضل 05102
 - 3 2 2 (1فيزياء ) 05104
 - 2 3 1 (1رسم هندسي ) 05111
 - 2 2 1  أسس البرمجة 05115
 - 3 2 2 مقدمة في الهندسة الزراعية 05121
 - 3 3 2 الطبيعيةو الكيمياء العضوية  أساسيات 17104
 - 2 2 1 علم المجتمع الريفي أساسيات 18101
 - - - 2 *حقوق اإلنسان *30100

 تعلن النتيجة ناجح أو راسب *
 

 للمستوي األول لطالب برنامج الهندسة الزراعية اإلجباريةالمقررات ( : 86) جدول
 )الفصل الدراسي الثاني( 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 2 2 1 الهندسة التحليلية والتكامل 05103

 - 3 2 2 (2فيزياء) 05105

 - 3 2 2 اإلستاتيكا والديناميكا 05108

 - 2 3 1 (2رسم هندسي ) 05112

 - 3 4 1 نتاجهندسة اإل  05114

 - 3 2 2 وفسيولوجيا النبات أساسيات 07104

 - 2 - 2 عام –لغة إنجليزية  30110
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 لمستوي الثانـيا
 

 (.90، 89، 88، 87 :جداول) ج الهندسة الزراعيةبرنام الثانى لطالب المستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (79مادة )
 

 للمستوي الثاني لطالب برنامج الهندسة الزراعية  اإلجباريةالمقررات ( : 87جدول )
 )الفصل الدراسي األول(

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 05103 2 2 1 نظرية الدوال أساسيات 05203
 05102 3 2 2 الهندسة الكهربائية مبادئ  05211
 05108 3 2 2 نظرية اإلنشاءات وتحليل االجهادات 05215
 - 3 2 2 علم األراضي أساسيات 14201
 - 3 2 2 المحاصيل إنتاج أساسيات 19211

 
 للمستوي الثاني لطالب برنامج الهندسة الزراعية  ختيارية اإل( : المقررات 88جدول )

 ول()الفصل الدراسي األ
  

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 أساسيات علم الغابات 02201
 - 3 2 2 إنتاج البساتين أساسيات 31201

 

 

 للمستوي الثاني لطالب برنامج الهندسة الزراعية اإلجباريةالمقررات ( : 89) جدول
 )الفصل الدراسي الثاني(

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري المقرر اسم
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 الزراعي قتصادواإل قتصادمبادئ اإل 03201

 - 3 2 2 المعادالت التفاضلية والتكاملية 05204

ختبار 05216  - 3 2 2 المواد وتقنيات النانو خواص وا 

 05105 3 2 2 انتقال الحرارة 05218

32201 
سمكي الحيواني وال نتاجاإل  أساسيات

 والداجني
2 2 3 

- 

 
 للمستوي الثاني لطالب برنامج الهندسة الزراعية  ختيارية اإل( : المقررات 90جدول )

 (الثانى)الفصل الدراسي 
  

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 مبادئ الهندسة اإللكترونية وتطبيقاتها 05212
 - 3 2 2  مات الجغرافيةنظم المعلو  14306
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 المستوى الثالث 
 

 .(92،  91 :ى)جدول برنامج الهندسة الزراعية الثالث لطالب المستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (80مادة )

  
 لطالب المستوي الثالث }برنامج الهندسة الزراعية{ اإلجباريةالمقررات ( : 91جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 الديناميكا الحرارية 05311

 -- 3 2 2 1 آالت اإلحتراق الداخلى 05312

 -- 3 2 2 1 ميكانيكا الموانع 05313

 -- 2 3 1 1 رسم الماكينات 05314

 -- 3 2 2 1 نظرية اآلالت 05315

 -- 2 3 1 1 )أ( تصميم اآلالت 05317

 -- 3 2 2 2 المساحة المستوية 05321

 05101 2 3 1 2 الهندسىاإلحصاء  05322

 -- 3 2 2 2 هيدروليكا المضخات والقنوات المكشوفة 05323

30399 
 تخصصى – تدريب ميدانى

 (فى الهندسة الزراعية )
2 - 6 2 -- 

 

 نامج الهندسة الزراعية {المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث } بر( : 92) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 تطبيقات فى الهندسة الكهربية 05318

 -- 3 2 2 1 خرسانة مسلحة 05319

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 السابقالمتطلب 

 -- 3 2 2 2 والتحكماسس القياس  05325
 -- 3 2 2 2 (ب) تصميم االالت 05327

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 2 الطاقة المتجددة فى الزراعة 05324
 -- 3 2 2 2 نظم التحكم الهيدروليكى 05328
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 وى الرابعالمست
 

 .(94،  93 :ى)جدول برنامج الهندسة الزراعية الرابع لطالب المستوي واإلختيارية  اإلجباريةالمقررات : (81مادة )

  
 

 لطالب المستوي الرابع }برنامج الهندسة الزراعية{ اإلجباريةالمقررات ( : 93جدول )

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 1 - 1 1 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 05400
 05312 3 2 2 1 هندسة الجرارات والقوى الزراعية 05411

 05313 3 2 2 1 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 05412
 -- 3 2 2 1 هندسة المنشآت الزراعية  05413
 05321 3 2 2 1 تخطيط وتصميم نظم الري 05414
 -- 2 6 - 2 مشروع التخرج 05401

 05317 3 2 2 2 )أ( هندسة اآلالت الزراعية 05421
 -- 2 3 1 2 صيانة وتشغيل المعدات الزراعية 05422

 30110 2 -- 2 2 )كتابة علمية(لغة انجليزية  30410

 

 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع } برنامج الهندسة الزراعية {( :  94) جدول

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 -- 3 2 2 1 هندسة النظم الحيوية 05415

 -- 3 2 2 1 فى اإلنتاج الزراعى ترشيد واستهالك الطاقة 05417

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 ابقالمتطلب الس

 -- 2 3 1 2 هندسة اآلالت الزراعية )ب( 05423

 -- 2 3 1 2 هندسة معدات استصالح األراضي 05424

 

 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 05218 2 3 1 2 هندسة حفظ األغذية بالمعاملة الحرارية 05426
 05311 2 3 1 2 ىن الغذاء بخفض المحتوى الرطوبهندسة حفظ وتخزي 05427
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 اسم المقـــرر الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 05218 2 3 1 2 هندسة البيوت المحمية 05429
 -- 2 3 1 2 االسس الهندسية لالستزراع السمكى 05431

 
 

 لمقـــرراسم ا الرقم الكودي
الفصل 
 الدراسى

 تطبيقي نظري
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 05314 2 3 1 2 هندسة الري والصرف الزراعي 05432
 05314 2 3 1 2 نظم ري الحدائق والمسطحات الخضراء 05434

 (2)ن( من جدوللمقرر متطلب الجامعة )ساعتين معتمدتي باإلضافةمن كل مجموعة م الطالب بإختيار مقرر واحد فقط يقو *
 )فصل دراسى أول(
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 الباب الخامس
 المقررات الدراسية بالبرامج المختلفةمحتويات 

 
 

 زراعيقسم التعليم اإلرشادي ال( 01)
 

 االتصال اإلرشادي الزراعي  01201

دوارهًالتنموياة،ًالانظمًنشأةًوتطورًاإلرشادًالزراعي،ًماهيةًومبادئًوأهدافًالتعليمًاإلرشااديًالزراعاي،ًمجاالتًالعمالًاإلرشااديًوأ
والتنظيماتًاإلرشاديةًالزراعية،ًتدريبًالكوادرًاإلرشادية،ًالتصالًالفعالًفيًالعملًاإلرشادي،ًطرقًووسائلًالتصالًاإلرشادي،ً
نشااارًوتبناااىًالمبتكاااراتًالزراعياااة،ًالقياااادةًودورهااااًفااايًالتصاااالًاإلرشاااادي،ًأساساااياتًتخطااايطًوتقيااايمًالبااارامجًاإلرشااااديةًالزراعياااة،ً

ًتطبيقاتًعمليةًفيًموضوعاتًالمقرر.ً
  الطرق والمعينات التعليمية اإلرشادية الزراعية 01301

ماهياااةًالطااارقًوالمعينااااتًاإلرشاااادية،ًدورهااااًفااايًعمليتااايًالتعلااايمًوالاااتعلم،ًتصااانيفًالطااارقًوالمعينااااتًاإلرشاااادية،ًاألسااا ًالنفسااايةً
ية،ًمزايااًومحادداتًاساتخدامًالطارقًوالمعينااتًاإلرشاادية،ًالتخطايطًوالجتماعيةًوالتصاليةًفيًاساتخدامًالطارقًوالمعينااتًاإلرشااد

لختياااارًواساااتخدامًالطااارقًوالمعينااااتًاإلرشاااادية،ًمفهاااومًتكنولوجيااااًالتعلااايمًاإلرشاااادي،ًالتعلااايمًعااانًبعاااد،ًأمثلااا ًفااايًطااارقًالتعلااايمً
ًتًالمقرر.ًاإلرشاديًاإللكتروني،ًإنتاجًالمعيناتًالتعليميةًاإلرشادية،ًتطبيقاتًعمليةًفيًموضوعا

   البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية  01302

مفهومًالبرامجًاإلرشادية،ًماهيةًوأساسياتًتخطيطًالبرامجًاإلرشادية،ًدراسةًتفصيليةًلخطواتًتخطيطًوتنفيذًالبرامجًاإلرشااديةًفايً
يديةًللمشروعاتًاإلرشادية،ًأساليبًتخطيطًوتنفيذًمختلفًالمجالتًالزراعيةًوالقتصاديةًالمنزليةًوالشبابيةًالريفية،ًالدراساتًالتمه

ًوتقويمًالمشروعاتًاإلرشادية.ً
    سيكولوجية التعليم اإلرشادي الزراعي 01303

تعرياافًوأنااواصًوخصااائوًالساالويًاإلنساااني،ًمراحاالًتويياارًالساالويًودورًاإلرشااادًالزراعاايًفاايًكاالًمرحلااة،ًالعواماالًالماا ثرةًعلاايً
ًلتجاهاااااتًواإلدرايًوالتكيفًوالشخصيةًوالمقايي ًالنفسيةًوتطبيقاتًذليًفيًالعملًاإلرشادي.ًالسلويًاإلنساني،ًالدوافعًوا

     تعليم الكبار 01304

مفهومًتعليمًالكبارًوفلسافت ،ًاألسا ًالنفسايةًوالجتماعياةًلتعلايمًالكباار،ًنظريااتًالتعلايمًوالاتعلم،ًتخطايطًوتنفياذًوتقيايمًبارامجًتعلايمً
ًتًالمحليةًوالعالميةًفيًمجالًتعليمًالكبار.الكبار،ًبعضًالخبرا

    التدريب في العمل اإلرشادي الزراعي 01305

مفهاااومًالتااادريب،ًالتااادريبًوالتعلااايم،ًأهمياااةًالتااادريب،ًعناصااارًالنظاااامًالتااادريبي،ًأناااواصًالتااادريبًوطرقااا ،ًطااارقًتقاااديرًالحتياجااااتًً
اإلرشااديًفايًمصار،ًتطبيقااتًعملياةًفايًتخطايطًالبارامجًالتدريبياةًفايًًالتدريبية،ًتخطيطًوتنفياذًوتقاويمًالبارامجًالتدريبياة،ًالتادريب

ًمجالًاإلرشادًالزراعي.
    المعارض والمتاحف اإلرشادية الزراعية  01306

مفهاومًالمعاارضًوالمتحاافًالزراعااي،ًأنااواصًالمعاارضًوالمتاااحفًالزراعيااة،ًاألساا ًالنظريااةًوالعملياةًفاايًإقامااةًالمعااارضًوالمتاااحفً
تًتخطاايطًوتنفيااذًالمعااارضًوالمتاااحفًالزراعيااة،ًالسااتخداماتًالتدريبيااةًوالتعليميااةًوالبحثيااةًللمعااارضًوالمتاااحفًالزراعيااة،ًخطااوا

ً    الزراعية.
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   الصحافة الزراعية  01307

مفهاااومًالصاااحافةًوالصاااحافةًالزراعياااة،ًأهمياااةًالصاااحافةًالزراعياااة،ًاإلعااا مًوالااارأيًالعاااامًوالصاااحافةًالزراعياااة،ًعناصااارًالتصاااالًً
صاااحفي،ًالماااادةًالصاااحفيةًوتحريرهاااا،ًفااانًاإلخاااراجًالصاااحفي،ًاإلعااا نًالزراعاااي،ًنمااااذجًلااابعضًالدراسااااتًاإلرشااااديةًفااايًمجاااالًال

ًالصحافةًالزراعية.
     نشر وتبنى المبتكرات الزراعية 01308

علاىًنشارًوتبناىًالمبتكاراتًًماهيةًالنشرًوالتبني،ًالعناصارًالرئيسايةًفايًعمليتايًنشارًوتبناىًالمبتكاراتًالزراعياة،ًالعوامالًالما ثرةً
ًالزراعية،ًنماذجًللدراساتًالمعنيةًبنشرًوتبنىًالمبتكراتًالزراعية،ًتطبيقاتًعمليةًحولًعمليتيًنشرًوتبنىًالمبتكراتًالزراعية.

     التصوير الزراعي  01309

ا،ًاألفا مًوأنواعهاا،ًمباادئًالتصاويرًماهيةًالتصويرًالزراعيًوأهميت ًفايًالتعلايمًاإلرشاادي،ًدراساةًتفصايليةًللاةًالتصاويرًوأنواعها
ًوطباعةًالصورة،ًخصائوًالصورةًاإلرشاديةًالجيدةًومصادرها،ًقراءةًالصورة،ًتطبيقاتًعمليةًفيًموضوعاتًالمقرر.

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في اإلرشاد الزراعي  01310

مفاااااهيمًوالمصااااطلحات،ًمجااااالتًاسااااتخدامًتكنولوجياااااًالتصااااالًاإلرشاااااديًالزراعاااايًوتكنولوجياااااًالمعلومااااات،ًخلفيااااةًتاريخيااااة:ًالً
التصالتًوالمعلومااتًبصاف ًعاما ًوفاىًمجاالًالعمالًاإلرشااديًعلاىًوجا ًالخصاوو،ًمحادداتًاساتخدامًتكنولوجيااًالتصاالتً

كنولوجياااااًوالمعلومااااات،ًتطبيقاااااتًميدانيااااةًلتكنولوجياااااًالتصااااالًوالمعلومااااات:ًالااااتعلمًاللكتروناااايًفاااايًالاااانظمًاإلرشااااادية،ًاسااااتخدامًت
المعلوماتًفيًتقديرًالموقفًورصدًالمشروعات،ًاستعدادًالكوادرًاإلرشاديةًلساتخدامًتكنولوجيااًالمعلوماات،ًتقيايمًأدواتًالتصاالً
والمعلوماتًفيًاإلرشادًالزراعاي،ًإنجاازًبحاوإلًاإلرشاادًالزراعايًمانًخا لًشابكةًالمعلوماات،ًاساتعراضًبعاضًالنمااذجًوالخباراتً

ًنولوجياًالمعلومات.الرائدةًفيًمجالًتك
 موضوعات مختارة في مجال التعليم اإلرشادي الزراعي 01398

ربطًمداخلًالتعليمًاإلرشااديًالزراعايًبنتاائجًالبحاوإلًفايًمختلافًالمجاالتًالتكنولوجياةًالزراعياةًوالقتصااديةًوالجتماعياةًالبيئياةً
ًوالسيكولوجية.ًً

 اإلحصاء االجتماعي 01401

وتطبيقاتهااًفايًاإلرشاادًالزراعاي،ًأناواصًالبيانااتًومصاادرهاًوأسااليبًوطارقًجمعهاا،ًمساتوياتًالقياا ًًمفهومًاإلحصاءًالجتمااعي
فااايًاإلحصااااء،ًالتوزيعااااتًالتكرارياااة،ًالعااارضًالبيااااني،ًتحليااالًالبيانااااتًذاتًالمتويااارًالواحااادً)النزعاااةًالمركزياااةًوالتشاااتتًوالتفااارط ً

ًواللتواء(،ًتحليلًالبياناتًذاتًالمتويرين.
    دارة العمل اإلرشادي الزراعيإ 01402

مفهاااومًاإلدارةًوأهميتهااااًووظائفهااااًفااايًالعمااالًاإلرشاااادي،ًالعناصااارًالرئيسااايةًلاااتدارةً)التخطااايط،ًالتنظااايم،ًالتوجيااا ،ًالرقاباااة(،ًإدارةًً
ًالتنظيمًاإلرشاديًالزراعيًالمصري،ًنماذجًلبعضًالدراساتًالمعنيةًبإدارةًالتنظيماتًاإلرشادية.

    وارد البشرية الريفيةتنمية الم 01404

ماهيةًالمواردًالبشرية،ًمفهومًوأبعاادًتنمياةًالماواردًالبشارية،ًدورًالتعلايمًاإلرشااديًفايًتنمياةًالماواردًالبشارية،ًطارقًووساائلًالتنمياةً
ًالبشرية،ًإستراتيجيةًتنميةًالمواردًالبشريةًفيًمصر،ًتطبيقاتًفيًتنميةًالمواردًالبشريةًالزراعية.

    الزراعي والتنمية الريفية اإلرشاد  01405

المفهومًاإلرشاديًللتنميةًالريفياة،ًماداخلًاإلرشاادًالزراعايًفايًالتنمياةًالريفياة،ًدورًاإلرشاادًالزراعايًفاىًالتنمياةًالريفياةًالمتواصالةً
ًومحفزات ًومعوقات ،ًتطبيقاتًعمليةً)دراسةًحالت(ًحولًاإلرشادًالزراعيًكمدخلًللتنميةًالريفية.
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 ت اإلرشاد الزراعي في الدول الناميةمشكال01406

السياسةًواإلستراتيجية،ًاألهداف،ًإدرايًالدورًاإلرشادي،ًنطاقًالعملًاإلرشاادي،ًالساندًالتشاريعي،ًاإلرشاادًالخااوًوالخصخصاة،ً
البحاااوإلًالرصاادًوالتقااويم،ًالهيكاالًالتنظيماايًاإلرشاااادي،ًالهيكليااةًاإلداريااة،ًالوظااائف،ًأطاارًومليااااتًع قاااتًالجهااازًمااعًم سساااتً

والتعلااايمًوالتااادريبًالزراعااايًوالخااادماتًالريفياااة،ًبرمجاااةًالعمااالًاإلرشاااادي،ًالعااااملينًفااايًمجاااالًاإلرشاااادًالزراعاااي،ًالماااواردًالبشااارية،ً
ًالمسترشدونًالزراعيون،ًاستدامةًالعملًاإلرشادي،ًاستقرارًالتنظيمًوالتحديإلًوالمعاصرة.

 ياإلرشاد الزراعي وقضايا المرأة والشباب الريف 01407 

ًماهيةًالمرأةًالريفيةًوالشبابًالريفي،ًالوضعًالراهنًللمرأةًوالشبابًالريفي،ًأهمًمشك تًالمرأةًوالشبابًالريفي،ًدورًالمرأةًوالشباب
الريفاايًفاايًاإلنتااااجًالزراعاايًواإلنتاااجًالحياااوانيًوالااداجنىًوالحفاااظًعلاااىًالمااواردًالطبيعيااةًوالقتصااااديةًوالبشاارية،ًنماااذجًللدراسااااتً

ًفيًمجالًالمرأةًوالشبابًالريفي.ًاإلرشادية
    المناهج اإلرشادية الزراعية 01408

مفهاومًالمانهجًاإلرشاادي،ًتصانيفًالمنااهجًاإلرشاادية،ًمانهجًاإلرشااادًالزراعايًالعاام،ًمانهجًالسالع،ًمانهجًنظاامًالتادريبًوالزيااارات،ً
يااااةًالبحثيااااةًاإلرشااااادية،ًالمناااااهجًاإلرشاااااديةًماااانهجًالم سساااااتًالتعليميااااة،ًماااانهجًالمشاااااركة،ًماااانهجًالمشااااروص،ًماااانهجًالاااانظمًالمزرع

ًالمستخدمةًفيًمصر،ًتطبيقاتًعمليةًحولًمعاييرًتوظيفًالمناهجًاإلرشادية.
 اإلرشاد الزراعي والقضايا السكانية والبيئية 01409

يًمصاار،ًملخااوًمفاااهيمًسااكانيةًأساسااي ،ًالمشااكلةًالسااكانيةًومااردوداتًالساايطرةًعلااىًالنمااوًالسااكاني،ًأبعااادًالمشااكلةًالسااكانيةًفاا
السياسةًالقوميةًللسكان،ًالمبادئ،ًاألهداف،ًأساليبًتحقيقًاألهاداف،ًالم شاراتًالساكانيةًالموجهاةًللعمالًاإلرشاادي،ًمفااهيمًبيئيا ً

لتلاوإلًريفيةًأساسية،ًالبيئةًوالنظامًالبيئي،ًالتنميةًالبيئية،ًالتلوإلًوالتدهورًالبيئى،ًجودةًوحمايةًالبيئة،ًتقويمًالتأثيرًالبيئي،ًصورًا
ةًالبيئي،ًصورًاستنزافًوتدهورًالمواردًالريفيةًالبيئية،ًإدارةًوصايانةًالماواردًالبيئياةًوالريفياة،ًتشاريعاتًحماياةًالبيئاةًالريفياةًوصايان

ًمواردها،ًملياتًالعملًاإلرشاديًفيًالتعاملًمعًالقضاياًالسكانيةًوالبيئية.ً
   مهارات العرض واإللقاء اللفظي  01410

خراجًوتقديمًالمعلوماتًوالبياناتًفيًالعروضًالشفهية،ًضوابطًالتعبيارًًمفهومًووسائلً العرضًواإللقاءًاللفظي،ًأساسياتًإعدادًوا 
ًالشفهي،ًدراسةًمشك تًالتعبيرًالشفهي،ًتطبيقاتًعمليةًعلىًالعرضًواإللقاءًاللفظي.

   القيادة في العمل اإلرشادي الزراعي  01411

ًومصادرها،ًالعواملًالمحددةًللسلويًالقيادي،ًأنواصًًًًًمفهومًالقيادة،ًنظرياتًالقيادةً
القاادة،ًأهمياةًالقياااداتًالريفياةًفاايًالعمالًاإلرشااادي،ًصافاتًالقائادًالمحلااى،ًطارقًاكتشااافًواختياارًوتاادريبًالقاادةًالمحليااين،ًدورًً

ًوظائفًالقادةًالمحليين،ًبعضًاألساليبًالتيًيمكنًاستخدامهاًفيًتنميةًالقيادة.
 اإلرشاد في تنمية الموارد وتعظيم اإلنتاجية الزراعية  أدوار 01412

ًمفهومًالمواردًالزراعيةًومبرراتًتنميتها،ًتنمياةًالماواردًاألرضايةًالزراعياةًواإلروائياةًوالبشارية،ًالتعامالًماعًالتوياراتًالمناخياة،ًنشار
ىًاإلنتاجياةًالزراعياة،ًمفهاومًاإلنتاجياةًالزراعياةًتقنياتًتنميةًالمواردًالزراعية،ًالمشاكلًالبارزةًفايًالريافًالمصاريًوانعكاسااتهاًعلا

ومباارراتًتعظيمهااا،ًبعااضًنماااذجًاإلنتاجيااةًواإلنتاجيااةًالزراعيااة،ًطاارقًقيااا ًاإلنتاجيااةًالزراعيااة،ًدورًالبحااإلًالعلماايًفاايًتعظاايمً
ًاإلنتاجية،ًمرتقباتًالعملًاإلرشاديًالزراعيًفيًتعظيمًاإلنتاجيةًالزراعية.ً

 لة في العمل اإلرشادي الزراعيإدارة الجودة الشام 01413

مبرراتًدراسةًإدارةًالجودةًالشاملةًفيًالعملًاإلرشادي،ًمفهومًالجودة،ًالتطورًالتاريخيًللجودة،ًمفهومًالجودةًالشاملة:ًمنًحياإلً
تفاقيااةًالتركيازًعلاىًالعميالً)متلقايًالخدماة(،ًماانًحياإلًالتركيازًعلاىًالعااملينً)منتجايًالخدمااة(،ًمانًحياإلًالتركيازًعلاىًالعميالً)ا

الخدماااة(،ًمباااادئًإدارةًالجاااودةًالشااااملة،ًمعااااييرًالجاااودةًًالشااااملة،ًنمااااذجًإدارةًالجاااودةًالشااااملة،ًتطبيقااااتًإدارةًالجاااودةًفااايًالعمااالً
ًاإلرشادي.
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 قسم غابات وتكنولوجيا األخشاب(02)

 

 أساسيات علم الغابات 02201

صااداتًالرياااألًواألحزمااةًالبيئيااةًالخضااراءًوتأثيراتهااا،ًدورًاألشااجارًتقساايمًالوابااات،ًفوائاادًاألشااجارًالخشاابيةًالقتصاااديةًوالبيئيااة،ًم
الخشاابيةًفاايًمقاومااةًالتصااحر،ًزراعااةًالواباااتًعلااىًمياااهًالصاارفًالصااحي،ًأساا ًقياساااتًالواباااتًواألشااجار،ًالتركياابًالتشااريحيً

ضًاألخشااابًالمسااتوردة،ًوالكيميااائيًلشخشاااب،ًاسااتعمالتًاألخشااابًوالصااناعاتًالخشاابية،ًالتعاارفًعلااىًاألشااجارًالمحليااةًوبعاا
ًالخشبًكمصدرًللطاقة.

 تركيب األخشاب وأساسيات التعرف عليها 02302

ً.أساسياتًتكوينًاألخشاب،ًتركيبًاألخشابًالصلدةًواللينة،ًالتعرفًعلىًاألخشاب،ًالخواوًالكيميائيةًلشخشاب
 وراثة الغابات 02303

يةًفىًاألشجارًالخشابية،ًأسا ًتحساينًاألشاجارًالخشابية،ًإساتخدامًطارقًأساسياتًوراثةًالواباتًوتطبيقاتها،ًطرقًاإلنتخابًوالترب
ًالهندسةًالوراثيةًونقلًالجيناتًفىًإنتاجًوتحويرًأنواصًمنًاألشجارًالخشبية.

 إدارة المشاتل وزراعة األشجار 02306

نتاجًشات تًاألشاجارًا لخشابية،ًطارقًزراعاةًاألشاجارًجمعًواستخ وًبذورًاألشجارًالخشبية،ًمعام تًالبذور،ًإدارةًالمشاتلًوا 
ًالخشبيةًفيًالمناطقًالمختلفة،ًالزراعاتًالشجريةًالخاصة،ًالعواملًالم ثرةًعلىًاختيارًاألنواصًالشجرية.

 تنمية وإستثمار األشجار الخشبية والغابات 02308

دارةًمجااااميعًاألشاااجارًالخشااابية،ًالعًو امااالًالبيئياااةًالمااا ثرةًعلاااىًنماااوًمقدماااةًفاااىًطااارقًتنمياااةًاألشاااجارًالخشااابيةًوالواباااات،ًتربياااةًوا 
ًالمجاميعًالشجرية.

 تجفيف وإنتاج األخشاب 02310

إنتاجًالخشبًالمنشورًوأس ًعمليةًتدريجًاألخشابًالصلدةًواللينة،ًاألس ًالفيزيائيةًللتجفيف،ًأساسياتًتجفيفًاألخشااب،ًطارقً
ً.والشمسىًوالمعجل،ًتخزينًاألخشابًالتجفيفًالتقليديةًوالحديثة،ًعيوبًالتجفيفًفيًاألخشاب،ًالتجفيفًالهوائى

 الخواص الميكانيكية لألخشاب 02401

الكثافااةًوالثقاالًالنااوعىًلشخشااابًوع قتهماااًبخااواوًاألخشاااب،ًع قااةًاألخشااابًبالرطوبااةًوبااالحرارةًوبالصااوتًوالضااوءًوالتحلياالً
علىًخواوًالمقاومةًلشخشاب،ًمقدمةًعنًًالجهدىًللكمراتًواألعمدةًالخشبية،ًالجهودًاألساسيةًوجهودًالتشويل،ًالعواملًالم ثرة

ًالخواوًالريولوجيةًلشخشابًواإلختباراتًغيرًالمدمرةًلشخشاب.
 زراعة وتنمية األشجار الخشبية 02402

إنتاااجًشاات تًاألشااجار،ًزراعااةًاألشااجارًفاايًالمناااطقًالجافااة،ًرعايااةًومعاملااةًالزراعاااتًالشااجرية،ًقطااعًاألشااجارًوعملياااتًتجدياادً
ًريةالمجموعةًالشج

 حفظ األخشاب 02403

التااادهورًالحياااويًلشخشااااب،ًكيماويااااتًحفاااظًاألخشااااب،ًطااارقًحفاااظًومعاملاااةًاألخشااااب،العواملًالمااا ثرةًعلاااىًعملياااةًامتصااااوً
الكيماويااات،ًتاااأثيرًالمعاملاااةًالكيميائيااةًعلاااىًالخاااواوًالطبيعياااةًوعلااىًاساااتعمالتًاألخشااااب،ًنظرياااتًالتحلااالًالحاااراريًلشخشاااابً

ًاحتراقًاألخشاب.وتطبيقاتهاًومعوقاتً
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 بيئة الغابات 02404

ارًبيئةًالوابات،ًالعواملًالمناخيةًالمختلفةًوتأثيراتها،ًتأثيرًالعواملًاألرضيةًوالمياهًعلىًنموًالوابة،ًتأثيرًالواباتًومجاميعًاألشج
توىًالعضوىًالدوبالىًألراضاىًعلىًعواملًالمناخًوعلىًالتربة،ًتكوينًوتقسيمًأراضىًالوابات،ًالخواوًالكيميائيةًوالفيزيقيةًوالمح

ًالواباتًوأراضىًالمزارصًالشجرية،ًدورًالعناصرًالوذائيةًوالتفاعهلًبينهاًعلىًنموًاألشجارًالخشبية.
 المنتجات غير الخشبية للغابات 02405

الشااجيراتًتصاانيفًالمنتجاااتًغياارًالخشاابيةًومصااادرهاًالطبيعيااةًفااىًاألشااجارًًوً-تعرياافًوأهميااةًالمنتجاااتًالحرجيااةًغياارًالخشاابية
عاااي ًً–انتااااجًالعسااالًً-الثماااارً-المطااااطًالطبيعاااىً-التانينااااتً–الصااامو ًً–الراتنجااااتًً–الزياااوتًً-وفاااىًبيئاااةًالوابااااتًاألرضاااية

األدارةًً–أسااا ًوساااائلًاستخ صاااهاًً–ماااعًتحديااادًمصاااارهاًالنباتياااةًوالفوائااادًالخااارىًً-المستحضاااراتًالطبياااةًوالعطرياااةً-الواااراب
ًونبذةًعنًالصناعاتًالتىًتدخلًفيها.ًالنباتيةالمستدامةًوالمتكاملةًللمصادرً

 التركيب فوق الدقيق لألخشاب  02406

التركيبًفوقًالدقيقًلشنسجةًالخشبية،ًالطرقًالمعمليةًلتشري ًاألخشابًواستخدامًالميكروسكوبًالقطبىًواإللكترونى،ًالتركيابًفاوقً
ًيلوزيةالدقيقًللجدارًالخلوىًوالتركيبًالمورفولوجىًللميكروفبرلتًالسل

 فسيولوجيا األشجار الخشبية 02410

أساسياتًفسيولوجياًاألشجارًالخشبية،ًدورًالعناصرًالوذائيةًفيًنموًاألشجار،ًع قةًالماءًباألشاجارًالخشابية،ًالعوامالًالمناخياةً
ًواألرضيةًالم ثرةًعلىًالعملياتًالفسيولوجيةًلششجارًالخشبية.

 التصوير الجوى للغابات 02411

يرًالجااوىًوجااردًالوابااات،ًأساسااياتًحصاارًمساااحاتًالواباااتًوطاارقًالتصااويرًالجااوى،ًالقياساااتًاألرضاايةًلششااجارًمبااادئًالتصااًو
ًوالمجاميعًالشجريةًمنًخ لًالتصويرًالرأسى،ًمقدمةًعنًاستخدامًالستشعارًعنًبعدًفيًجردًالواباتًواألشجار.

 الموارد الطبيعية: التربة والنبات والماء 02412

لمااواردًالطبيعيااةًالتربااةًوالنباااتًوالماااءًماانًوجااةًالنظاارًالبيولوجيااةًوالقتصاااديةًوالبيئيااةًوتصاانيفاتهاًوطاارقًحصاارهاًالتعرياافًبااأهمًا
األنااواصًالنباتيااةًًً-المحمياااتً–التنااوصًالحيااوىًً-أهاامًالمخاااطرًالتااىًتهااددهاً–ادارةًالمااواردًالطبيعيااةًالمتجااددهً-والمتاااألًمنهاااًمحليااا

المكوناااااتًاألجتماعيااااةًواألقتصاااااديةًوالسياساااايةًوأثرهاااااًفااااىًادارةًوصاااايانةًالمااااواردًً–اًوحفظهاااااًالمهااااددةًباااااألنقراضًوساااابلًصاااايانته
دورًاألشاجارًوالشاجيراتًفاىًصايانةًًً-أثرًالتلوإلًوالحتبا ًالحرارىًعلىًالماواردًالطبيعياةًوسابلًالحادًمانًمخاطرهااً-الطبيعية

ًواستدامةًًالمواردًالطبيعية.
 لمعاينةقياسات األشجار ومبادئ ا  02413

قيا ًارتفاصًوأقطارًاألشجار،ًتقديرًحجمًاألشجارًوالكتل،ًتادريجًالكتالًل ساتعمالتًالمختلفاة،ًقواعادًالكتلاةًلشخشاابًالمنشاورة،ً
تحليلًنموًالساقًالشجرى،ًجداولًالحجمًوالوزنًللمحصولًوالموقعًللمجاميعًالشجرية،ًمبادئًالمعاينةًللمجاميعًالشاجريةًوالمازارصً

ًالشجرية.
 تقنيات صناعات ومنتجات األخشاب 02414

الصناعاتًالخشبيةًفيًمصرًوالعالم،ًصناعةًاألخشابًالمستديرة،ًصاناعةًالقشارةًواألب كااجًواأللاواألًالمركباة،ًاللواصاقًالخشابيةً
والخااارجىًونظرياتهااا،ًالمنتجاااتًالليفيااةًوالخشاابًالحبيبااىًواأللااواألًالمركبااة،ًإنتاااجًلاابًالااورقًوصااناعةًالااورق،ًالتشااطيبًالااداخلىً

ًلشخشاب.
 إدارة الغابات والمراعى 02415

أساسياتًإدارةًالواباتًوالمراعى،ًرعايةًوتنمياةًالمجموعااتًالشاجرية،ًأناواصًالمراعاىًوالنباتااتًالرعوياة،ًتحساينًالمراعاىًالطبيعياةً
دارتها،ًإدارةًالمراعىًوالحيواناتًفيًالظروفًالطبيعية.  وا 
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 هالمتجدد تقنية واستغالل المواد الخام 02422

دارةًمصااااادرهاًالنباتيااااةًادارةًمسااااتدام ًوطاااارقًجمعهاااااً التعرياااافًبااااأهمًالمااااوادًالخااااامًالحرجيااااةًالخشاااابيةًوغياااارًالخشاااابيةًالمتجااااددهًوا 
تقنياتًانتاجًاألغذيةًوالمبياداتًومصاادرًالطاقاةًالحيوياةًواألدوياةًوالعا فًواألسامدةًً-واستخ صهاًوالصناعاتًالتىًتقومًعليها

ًةًوغيرها.العضويةًوالحيوي
 تخطيط الغابات 02423

تحدياادًالهاادافًماانًانشاااءًالواباااتًومتطلباااتًالمجتمااعًواساا ًحصاارًالمتاااألًماانًالمااواردًً-التعرياافًبمفهااومًتخطاايطًادارةًالوابااات
ًمراحلًتخطيطًالواباتًالنتاجيةًوغاباتًالحمايةًالبيئيةًوغيرهاًوتقييمًاداءها.ً-الطبيعيةًوالمعوقاتًوسبلًالتولبًعليها

 النباتات الخشبيية الطبية 02424

التعرياافًبأهميااةًوأهاامًاألنااواصًالشااجريةًوالشااجيريةًالخشاابيةًالمنتجااةًللمااوادًالطبيااةًوتصاانيفاتهاًالمختلفااةًومصااادرهاًالطبيعيااةًوطاارقً
ةًمنًاألشجارًاهمًالمراضًالتىًيتمًمعالجتهاًبالموادًالطبيعيةًالمستخلصً–استخ صهاًمنًالجزاءًالمختلفةًللنباتًوتقييمًمثارهاً

ادارةًوتمنياةًالنباتاااتًالخشاابييةًالطبيااةًالمتكاملااةًً-النباتاااتًالسااامةًالساامومًالنباتيااةًوسابلًالوقايااةًوالعاا جًماانًمثارهاااًً–والشاجيراتً
ًوالمستدامة.

 أمراض وحشرات الغابات واألخشاب  02425

المقطوعاةًومنتجااتًاألخشااب،ًحماياةًومعاملاةًعواملًتلفًوتدهورًاألشاجارًالحيا ًواألخشااب،ًأماراضًوحشاراتًاألشاجارًالحياةًًو
ًاألشجارًواألخشابًضدًاإلصاباتًالمرضيةًوالحشرية،ًمقاومةًأمراضًوحشراتًاألشجارًواألخشاب.

 حصر وتقسيم التنوع اإلحيائي في البيئة الجافة والصحراوية 02426

واباتًالمناطقًالجافاةًمانًحياإلًالتركيابًالناوعيًللمجموعاةًالتوزيعاتًالرئيسيةًللواباتًبالعالمًوتنوعهاًاإلحيائي،ًالتنوصًاإلحيائيًب
النباتيااةًوع قتاا ًبالعواماالًالبيئيااةًوالاانظمًالجراحيااةًبالمناااطقًالجافااة،ًالمنتجاااتًالخشاابيةًالممكاانًالحصااولًعليهاااًماانًالاانظمًالبيئيااةً

البيئايًلششاجارًالخشابيةًوالوابااتًفايًًالمختلفة،ًالمنتجاتًغيرًالخشبيةًالممكنًالحصولًعليهاًمانًالانظمًالبيئياةًالمختلفاة،ًالادور
ًالمناطقًالجافة،ًالتركيباتًالنباتيةًوالحيوانيةًالطبيعيةًالموجودةًبالمناطقًالجافةًوالمرتبطةًبالوابات.
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 قسم األقتصاد وإدإرة األعمال الزراعية( 03)

 

 العام قتصاداالعلم ء يمباد 03101

القتصاادية،ًنظريااتًسالويًًالانظم،ًعلمًالقتصادًوالمشاكلةًالقتصااديةاألخرى،ًًمقدمةًفيًعلمًالقتصادًوصلت ًبالعلومًاألساسية
المستهليًونظريةًالطلب،ًنظريةًاإلنتاج،ًنظريةًالتكاليف،ًنظريةًالعرض،ًتحديدًاألسعارًواإلنتااجًوالتوزياعًفايًظالًمختلافًأناواصً

تااوازنًالاادخلًلع قاااتًالقتصاااديةًفاايًالمقتصاادًالقااومي،ًنظريااةًالنقااودًوالجهااازًالمصاارفي،ًااألسااواق،ًالبنيااانًالقتصااادىًالقااومي،ً
ًالقومي.

 يقتصاد الزراعاال مباديء 03102

فاروصًومجاالتًعلامًالقتصاادًالزراعاي،ًأهمياةًالقطااصًالزراعاي،ًالمشااكلً(،ًي)المقتصدًالزراعاًيالزراعًيقتصادالكونًالًتعريف
المصااري،ًالخصاائوًالقتصاااديةًوغياارًالقتصااديةًللزراعااة،ًالمااواردًًالقتصااديةًالرئيساايةًوالمخااطرًالتاايًتواجاا ًالقطااصًالزراعااي

،ًالتجاارةًالخارجياةًالزراعياة،ًالقتصاادًالمعرفاي.ًالبيئةًوالزراعة،ًالسياسةًالقتصاديةًالزراعية،ًالتنميةًوالنموًالقتصاديالزراعية،ً
ً.كيفيةًحسابًمعاملًجيني،ًمنحنىًلورنز،ًالدليلًالموسمي،ًاألرقامًالقياسية

 مباديء االقتصاد واالقتصاد الزراعي 03201

تعريفًعلمًالقتصادًوفروع ،ًالمشكلةًالقتصادية،ًالمواردًالقتصادية،ًنظرياةًسالويًالمساتهلي،ًنظرياةًاإلنتااجًوالتكااليف،ًنظرياةً
صاااااديًالزراعااااي،ًالعاااارضًوالطلااااب،ًتااااوازنًالسااااوق،ًالسااااته يًوالسااااتثمارًوالاااادخلًالقااااومي،ًتااااوازنًالاااادخلًالقااااوميًالبنيااااانًالقت

،ًالسياسااةًالقتصاااديةًالزراعيااة،ًالتنميااةًوالنمااوًالقتصاااديالخصااائوًالقتصاااديةًوغياارًالقتصاااديةًللزراعااة،ًالمااواردًالزراعيااة،ً
ًالتجارةًالخارجيةًالزراعية،.

 تحليل الدخل القومي 03104

السياسااةًًراسااةًالطلاابًالكلاايًوالعاارضًالكلااي،تاا ،ًدجماااليًماانًحيااإلًعناصاارهًومكوناتاا ًومحدداإلالاادخلًالقااوميًوالناااتجًالقااوميًوا
دارةًالقتصاادًإً،تحليلًالدخلًالقوميًبماًفيا ًتحليالًالتاوازنًوالنقاودًوالمصااريفًوالمديونياةًوأدواتها،ًالقتصاديةًومكوناتهاًومبادئها

ًلة.الوطنيًومشاكلًالتضخمًوالبطا
 الرياضة واإلحصاء الزراعي  03305

واصًالمعادلتًالرياضية،ًأساسياتًالتفاضل،ًحسابًالتفاضلًالجزئيًوالتفاضلًالكلي،ًمثاالًتطبيقايًتعريفًالمعادلةًومكوناتها،ًأن
علىًدالةًاإلنتاجًومخرًعلىًدالةًالتكاليف،ًالدوالًذاتًالمتويرًالواحدًوأكثرًمنًمتويار،ًالنهاياات،ًالمشاتقات،ًتعريافًالمجتماعًأوً

نزعةًالمركزية،ًمقايي ًالتشاتت،ًوصافًوعارضًالبيانااتًاإلحصاائية،ًالرتبااطًالشاملة،ًالحصرًالشامل،ًأنواصًالعينات،ًمقايي ًال
ً.(SPSS)والنحدار،ًتحليلًالتباين.ًتطبيقاتًعمليةًعلىًأحدًالبرامجًاإلحصائيةً

 اقتصاد اإلنتاج الزراعي 03306

التكااليفًومشاتقاتها،ًع قاةًمنحنيااتًاإلنتاجًالزراعيًواإلنتاجًالمزرعي،ًمدخ تًومخرجاتًاإلنتاجًالزراعي،ًدوالًاإلنتااجًودوالً
النتاااجًبمنحنياااتًالتكاااليف،ًالحجاامًالقتصاااديًلتنتاااجًوالسااعةًالمثلااى،ًالكفاااءةًاإلنتاجيااةًوالكفاااءةًالقتصااادية،ًًاإلنتاااجًفاايًحالااةً

مانًالادرجاتًالرياضايةًًموردًواحدًمتوير،ًاإلنتاجًفيًحالةًموردينًمتويرينًأوًأكثر،ًاإلنتاجًلناتجينًأوًأكثار،ًتقاديرًدوالًاإلنتااج
المتنوعاااةً)أولاااىًوثانياااةًوثالثاااةًولوغاريتمياااةًومساااية(،ًاقتصاااادياتًالبرمجاااةًالخطياااةًوتخطااايطًاإلنتااااجًالزراعاااي،ًتحليااالًقاااوائمًالااادخلً

ً.(SPSS)والتكاليفًالزراعية.ًتطبيقاتًعمليةًعلىًأحدًالبرامجًاإلحصائيةً
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 اقتصاد المشروعات الزراعية الصغيرة 03307

أنواصًالمشروعاتًالصويرةًوأهامًمقوماتًإنشاءًالمشروص،ًً،نظرةًتكامليةًعنًماهيةًالمشروعاتًالزراعيةًالصويرةمشروص،ًتعريفًال
طارقً،ًالتخطايطًفايًالمشاروعاتًالصاويرة،ًدورًالهيكلًاإلداريًوالتنظيميًللمشاروعاتًالصاويرة،ًالمعاييرًالمستخدمةًفيًتصنيفها

،ًمصااااادرًتموياااالًالمشااااروص،ًتسااااويقًمنتجاااااتًالمشااااروعاتًالصااااويرة،ًتحلياااالًالصااااويرةًالمخاااااطرًفاااايًالمشااااروعاتًوإدارةًاإلنتاااااجً
العناقيدًالصناعيةًوع قااتًالتكامالًوالتباادلًباينًالمشاروعاتً،ًحاضناتًاألعمالًودورهاًفيًنموًالمشروعاتًالصويرةالستثمار،ً

ًقطااصًالمشاروعاتًالصاويرة.ًتواج ًالتيقاتًوالمشاكلًأبرزًالمعًو،ًالصويرةًوبعضهاًوالمشروعاتًالصويرةًوالكبيرةًداخليااًوخارجياًا
 أمثلةًلمشروعاتًصويرةًناجحةًفىًمختلفًاألنشطةًالزراعية.

 اقتصاد االستهالك 03309

مفهومًالطلبًالسته كي،ًأهميةًدراسةًاقتصادياتًالسته يًالواذائي،ًالقواعادًالقتصااديةًالتايًتفسارًسالويًالمساتهلي،ًالعوامالً
طلاابًالسااته كي،ًدوالًالسااته يًومشااتقاتها،ًالتنباا ًبالطلاابًالسااته كي،ًتحلياالًميزانياااتًاألساارة،ًقيااا ًمسااتوىًالماا ثرةًعلااىًال

ًالمعيشةًفيًالمجتمعًوخطًالفقر،ًاألمنًالوذائيًوتخطيطًالسته ي.
 إدارة األعمال الزراعية  03310

لهااا،ًالتعاارفًعلااىًوظااائفًاإلدارةًباادءااًبااالتخطيط،ًثاامًاتخاااذًتعرياافًإدارةًاألعمااالًالزراعيااة،ًوأهميتهااا،ًوعناصاارها،ًوماادىًالحاجااةً
القرارات،ًفالتنظيمًوالتنسيق،ًاستو لًوتخطيطًورقابةًالعملياتًالمزرعية،ًأدواتًاتخاذًالقراراتًاإلداريةًللمشروعاتًالزراعية،ًمهامً

،ًالتنظايمًالم سسايًللمنشاأتًالزراعياة،ًالعوامالً،ًاختياارًوحياازةًوتثماينًوتاأجيرًالمازارصهً وكيفياةًتقيايمًأداًوصفاتًالمديرًالمزرعاي
دارةًالتموياالًلشعمااالًالزراعيااة،ًمعاااييرًاألربحيااةً دارةًالتسااويقًوا  دارةًالمخاازونًوا  الماا ثرةًعلااىًاإلنتاجيااةًالمزرعيااة،ًإدارةًاإلنتاااجًوا 

ًالمزرعية،ًالتحليلًالماليًللمزارص.
 اإلحصاء االقتصادي 03311

لنزعةًالمركزيةًومقايي ًالتشتت،ًالتوزيعاتًالحتماليةًالمتصلةًوغيرًالمتصالة،ًاألرقاامًالقياساية،ًعرضًوتنظيمًالبيانات،ًمقايي ًا
التوزيعًالطبيعي،ًاختبااراتًالفاروض،ًالرتبااطًوالنحادار،ًتحليالًالس سالًالزمنياة،ًاختباارًت،ًاختباارًمرباعًكااي،ًتحليالًالتبااين.ً

ً.(SPSS)ًتطبيقاتًعمليةًعلىًأحدًالبرامجًاإلحصائية
 التسويق الزراعي 03312

تعريااافًالتساااويقًالزراعااايًوالمشااااكلًالتساااويقيةًالزراعياااة،ًومنااااهجًالبحاااإلًفااايًالدراسااااتًالتساااويقيةًالزراعياااة،ًدراساااةًأناااواصًالتجاااارً
لنباتياةًوالوسطاءًفيًاألسواقًالزراعيةًووظائفهم،ًالمسليًالتسويقيًوالهوام ًالتسويقية،ًأناواصًاألساواقًالداخلياةًوالخارجياةًللازروصًا

لًوالحيوانيةًوالداجنية،ًدراسةًأساعارًالازروص،ًالتكااليفًالتساويقية،ًالعمليااتًالتساويقيةًمثالًالتادريجًوالتعبئاةًوالتوليافًوالتخازينًوالنقا
والدعايااااةًوالتااااأمين،ًأهميااااةًالمعلوماااااتًالتسااااويقية،ًالفاااارقًبااااينًالتسااااويقًالتقليااااديًوالتسااااويقًاإللكترونااااي،ًالتعاااارفًعلااااىًالسياساااااتً

عاتًالتسويقيةًالزراعيةًفيًمصرًوالخارج.ًدراسةًتطبيقيةًألحدًاألسواقًالزراعيةًمثلًسوقًالخضرًوالفاكهةًأوًأحدًأساواقًوالتشري
ًالمواشي.

 الموارد االقتصادية 03314

جيااة،ًتعرياافًالمااوردًالقتصاااديًوشااروطًأوًخصااائوًالمااوردًالقتصااادي،ًالمفاااهيمًالنظريااةًلكفاااءةًاسااتخدامًالمااواردً)الكفاااءةًاإلنتا
الكفاااءةًالقتصااادية،ًالكفاااءةًالشاااملة،ًالكفاااءةًالجزئيااة(،ًمفاااهيمًاقتصااادياتًالسااعةً)الوفااوراتًةال وفوراتةضاا لةًالسااعة(،ًالقواعاادً
واألساا ًالفنيااةًوالقتصاااديةًاإلداريااةًالخاصااةًبتقااديرًوتثمااينًوحيااازةًوتااأجيرًالمااوارد،ًتنميااةًالمااوارد،ًأهاادافًومحاادداتًتخصاايوً

ألسااااليبًالقتصااااديةًلساااتخدامًوتوجيااا ًوتخصااايوًالماااواردً)البرمجاااةًالخطياااة،ًالميزانيااااتًاإلنتاجياااة،ًالتحليااالًالماااورد،ًاألسااا ًوا
ًالحدي(،ًتطبيقاتًعلىًاقتصادياتًالسعةًفيًالزراعة.

ً
ً
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 القوانين والتشريعات والضرائب الزراعية 03316

ولاااة،ًمصاااادرًالقاااانون،ًالتفرقاااةًباااينًالقاااانونًالعاااامًوالقاااانونًقواعااادًالقاااانون،ًخصاااائوًالقاعااادةًالقانونياااة،ًالع قاااةًباااينًالقاااانونًوالدً
الخاو،ًخصائوًالتشريع،ًالتعريفًبالقانونًالزراعي،ًالقانونًالقتصادي،ًمصادرًالقانونًالزراعي،ًالقيودًالقانونيةًالواردةًعلاىً

والمنظمااةًلكاالًماانًالسااتو لًواإلئتمااانًًالملكيااةًواإليجااارًالزراعاايًوأحكااامًالتقاضااي،ًالقيااودًالقانونيااةًالمرتبطااةًبالنشاااطًالزراعااي
والعملًوالتأمينًوالضرائب،ًبعضًالجرائمًالمرتبطةًبسوءًاستخدامًاألرضًالزراعيةًسواءاًمنًناحيةًالبناءًعليهاًأوًتجريفها،ًالصيغً

ً.القانونيةًالمرتبطةًبعقودًالملكيةًواإليجارًفيًاألراضيًالزراعية
 اقتصاد الميكنة الزراعية 03319

هيمًالمختلفةًللميكنةًالزراعية،ًالمفاهيمًالمختلفةًللتكنولوجيا،ًأنماطًالتكنولوجياًالزراعية،ًمفهومًوعناصرًومراحلًوطرقًقياا ًالمفا
التويرًالتكنولوجي،ًمراحلًنقلًالتكنولوجي،ًأساليبًتقييمًأداءًمشروعاتًالميكنةًالزراعيةًوالخدماةًاللياة،ًشاروطًاساتخدامًوتطبياقً

،ًدراساااةًالقواعااادًالقتصااااديةًالمحاااددةًللطلااابًعلاااىًخااادماتًالميكناااةًالزراعياااة،ًمعااااييرًًتقيااايمًمشاااروعاتًالميكناااةًالميكناااةًالزراعياااة
الزراعيةًوالخدمةًاللياة،ًدراساةًالتخصايوًاألمثالًلتشاويلًالميكناةًالزراعياة،ًتطبيقااتًعملياةًألداءًوتقيايمًأداءًمشاروعاتًالميكناةً

 ةًللميكنةًالزراعيةًبمصر.الزراعية،ًالكفاءةًالتشويليةًوالقتصادي
 اقتصاد الزهور ونباتات الزينة 03321

دراسااةًالقواعاادًالقتصاااديةًالمحااددةًإلنتاااجًواسااته يًوتسااويقًالزهااورًونباتاااتًالزينااة،ًدراسااةًالقواعاادًالقتصاااديةًالمحااددةًللطلاابً
المحددةًللع قاتًوالتوليفاتًبينًالمواردًالمتاحةًوالعرضًمنًالزهورًونباتاتًالزينة،ًاالقواعدًالقتصاديةًالمحددةًلشسعار،ًالقواعدً

ًل ستخدامًفيًالزهورًونباتاتًالزينة،ًالتجارةًالخارجيةًالزهورًونباتاتًالزينة،ًمشاكلًإنتاجًوتسويقًالزهورًونباتااتًالزيناة،ًالكفااءة
ًالقتصاديةًإلنتاجًالزهورًونباتاتًالزينة.

 تحليل األسعار الزراعية 03322

مروناةًمنحنيااتًالعواملًالم ثرةًعلىًتحديادًاألساعارًالزراعياة،ًأثارًً،سعار،ًصلةًالطلبًوالعرضًباأللشسعارتصاديةًالقًاألهمية
الااازروصًالنباتياااةًوالحيوانياااة،ًالتساااعيرًقصااايرًوطويااالًالمااادى،ًأثااارًالمنافساااةًوالحتكاااارًفااايًالتساااعيرًعلاااىًأساااعارًعااارضًالطلااابًًوال

ساعارًةًبينًأسعارًالتجزئةًوالجملةًوالمزرعة،ًالنسابًالساعريةًواألق عالعلىًاألسعار،ًًأثرًالضرائبًوالتعريفةًالجمركية،ًواألسعار
التضاخم،ًع قاةًًة،المستقبليًراسعاألبًالسعريةًالتنب قيا ًالتقلباتًالسعريةًالزمنيةًالدوريةًوالموسمية،ًوالتقلباتًالقياسية،ًالتويراتً

ً.الزراعية،ًالسياسةًالسعريةًالزراعيةًفيًمصرًوفيًبعضًالدولًاألسعارتخطيطًاألسعارًالزراعيةًبالقتصادًالكلي،ً
 اقتصاد الغابات 03324

األهميةًالنسبيةًللواباتًفىًمصرًوالعالم،ًأهمًالمعاييرًالمستخدمةًفيًتصنيفًالوابات،ًدراسةًاألنواصًالمختلفةًللواباتًمنًحياإلً
ساااتثمارًالقتصااااديًفااايًمجاااالًالواباااات،ًاقتصاااادياتًتنمياااةًاألهمياااةًالنسااابيةًلكااالًناااوص،ًالعااارضًوالطلااابًعلاااىًالواباااات،ًطااارقًال

الوابااات،ًدورًالواباااتًفاايًالتنمياااةًالمسااتدامة،ًاألهميااةًالنساابيةًللمنتجااااتًالخشاابيةًوغياارًالخشاابيةًوفقاااااًألنااواصًالواباااتًالمختلفاااة،ً
لمنتجااااتًالواباااات،ًالقتصاااادًاقتصاااادياتًاساااتخدامًالواباااات،ًاقتصاااادياتًتصااانيعًمنتجااااتًالواباااات،ًالتجاااارةًالداخلياااةًوالخارجياااةً

 األخضرًوالمنتجاتًالحيويةًللوابات،ًأسبابًتدهورًالثروةًالوابيةًفيًبعضًالمناطقًعلىًمستوىًالعالم.
 تخطيط وإدارة الموارد البشرية الزراعية 03326

ًالماواردًالبشاريةةًعلايًطلابًوعارضًالعوامالًالما ثًر،ًالتقسايماتًالمختلفاةًللماواردًالبشاريةًالمفاهيمًاألساسايةًإلدارةًالماواردًالبشارية،
المفاهيمًالمتعلقةًبالعملًالزراعي،ًالسكانًً،الزراعية،ًإستراتيجياتًإدارةًالمواردًالبشريةًالزراعية،ًتقييمًأداءًالمواردًالبشريةًالزراعية

أهااامًالمقاااايي ًوالمعااااييرًًاعياااة،ًالااازراعيينًوالاااريفيين،ًأهااامًالنظريااااتًوالقاااوانينًالقتصااااديةًوالقانونياااةًالحاكماااةًللعمااالًوالعمالاااةًالزًر
،ًالع قااتًالتبادلياةًباينًقاوةًالعمالًالبشاريًواللايًوانعكاسااتًالمستخدمةًفيًقيا ًقوةًالعملًومستوىًالبطالةًفيًالقطاصًالزراعاي

فيمااًباينًًذليًعلىًالستو لًالزراعي،ًالهجرةًالداخليةًوالخارجيةًمنًالريفًوانعكاسااتًذلايًعلاىًالادخلًالزراعايًوعدالاةًتوزيعا 
ًالسكانًالزراعيين.
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 اقتصاد الصناعات الزراعية 03327

تعرياافًالصااناعاتًالزراعيااةًوأنواعهااا،ًعواماالًتحدياادًهيكاالًالصااناعةًودرجااةًالمنافسااةًأوًالحتكااارًفيهااا،ًدراسااةًاألسااوقًالداخليااةً
الصاااناعاتًالزراعيااة،ًكيفيااةًتحديااادًوالخارجيااةًلمنتجاااتًالصااناعاتًالزراعياااة،ًدراسااةًأهاامًالعمليااااتًوالمشاااكلًالتسااويقيةًلمنتجاااتً

التكاااليفًالتسااويقيةًلتلاايًالمنتجااات،ًدراسااةًكيفيااةًتخطاايطًوتحدياادًالحجاامًوالمكااانًاألمثلااينًللمصااانعًالزراعيااة،ًالتنظاايمًالم سساايً
مشاااروعاتًالتصااانيعًًتمويااالًًمصاااادردراساااةًأناااواصًالشاااركاتًالعاملاااةًفااايًمجاااالًالتصااانيعًالزراعاااي،ًًلمنشااا تًالتصااانيعًالزراعاااي،

ًراعي،ًالقيمةًالحاليةًللنقود،ًتعريفًدراسةًالجدوىًوخطواتها،ًإعدادًدراسةًجدوىًتطبيقيةًألحدًمشروعاتًالتصنيعًالزراعي.الًز
 االقتصاد الرياضي 03330

أنواصًالمعادلتًالرياضية،ًمقدمةًفيًالمصفوفات،ًحسابًالتفاضلًالجزئايًوالكلايًلادوالًاإلنتااج،ًدوالًتكااليفًاإلنتااجًومشاتقاتهاً
أدواتًومعاادلتًاساتخدامًالقتصادية،ًحساابًالمروناات،ًتاوازنًالساوقًرياضايااًفايًظالًالمنافساةًالكاملاة.ًدراساةًكيفياةً-رياضيةال
ة،ًالمشااتقاتًالرياضاايةًللاادوالًوأهميتهاااًفاايًترشاايدًاسااتخدامًيااالعملًهاااالنظريااةًالقتصاااديةًوتطبيقاتال زمااةًلفهاامًًاترياضاايالنماااذجًًو

نظرياااتًساالويًالمنااتجًًوتعظاايمًالمنفعااة،نظرياااتًساالويًالمسااتهليًالكفاااءةًاإلنتاجيااةًوالقتصااادية،ًدراسااةًًالمااواردًالمزرعيااةًوتحديااد
.ًتطبيقااتًالخطياةًوغيارًالخطياةوتعظيمًالرب ًوتدنيةًالتكاليف،ًالتوازنًالعام،ًالع قاتًالقتصاديةًفيًالقتصاادًالقاومي،ًالنمااذجً

ً.(SPSS)عمليةًعلىًأحدًالبرامجًاإلحصائيةً
 موضوعات مختارة فى اإلقتصاد وإدارة األعمال الزراعية 03398

ًيتناولًهذاًالمقررًبالدراسةًوالبحإلًالتعرفًعلىًالقضاياًالقتصاديةًالمعاصرةًمثل:
ًفقاادًواسااتنزافًالمااواردًالزراعيااة،ًاألماانًالوااذائي،ًالبطالااة،ًالتضااخم،ًالفقاار،ًالتنميااةًالزراعيااةًالمسااتدامة،ًالتعلاايمًالزراعاايًودورهًفااي
التنمياااة،ًمشاااكلةًالطاقاااةًوالتلاااوإلًالبيئاااي،ًالساااتثماراتًالزراعياااة،ًالساااتثماراتًاألجنبياااةًالمباشااارة.ًالنظاااامًالتجااااريًالعاااالمي،ًالنماااوً
القتصاديًالزراعيًفايًالبلادانًالنامياة،ًالسياساةًالمالياةًوالسياساةًالنقدياةًوًسياسااتًساعرًالصارفًوأثرهااًعلاىًالقطااصًالزراعاي.ً

ًاضيعًاألكثرًأهميةًفيًكلًفصلًدراسي(.)يمكنًاختيارًالمًو
 تاريخ الفكر االقتصادي 03401

ًمااادار ًالقتصااااديًمناااذًالحضااااراتًالقديماااةًوالعصاااورًالوساااطى،ًوكاااذليًللفكااارًالتااااريخيًالتطاااورًعااانًعاماااةًلمحاااةًالمقاااررًيقااادم
امًالرأساامالي،ًالمدرسااةًالك ساايكيةًالمدرسااةًالتجاريااة،ًالطبيعيااون،ًالمدرسااةًالك ساايكية،ًالنظاا؛ًالقتصاااديًالمختلفااةًومااذاهبًالفكاار

اإليكولااوجي،ًًوالماانهجًالم سساااتية،ًالجدياادة،ًكيناازًوالقتصااادًالكيناازي،ًالتجاهاااتًوالماادار ًالمعاصاارةًفاايًالفكاارًالقتصاااديًمثاال
ً.فيهاًواالنظريةًالقتصاديةًوالبيئةًالتيًعملًأسهمواًفيًتطورالذينًًءاعلمللاألعمالًالرئيسيةًدراسةًومناقشةًاألفكارًًو

 اقتصاد اإلنتاج الحيواني والسمكي والداجني 03403

دراساةًالجوانابًالقتصااديةًالمختلفاةًبمازارصًاإلنتااجًالحيااوانيًوالسامكيًوالاداجني،ًبمااًفايًذلايًدوالًاإلنتااجًودوالًالتكاااليفًودوالً
نااااتًالمزرعياااةًوطبيعاااةًقاااوىًالعااارضًالعااارض،ًتساااويقًالحيوانااااتًواألسااامايًوالااادواجنًومنتجاتهاااا،ًدراساااةًالمسااااليًالتساااويقيةًللحيوا

والطلبًفيًاألسواقًوكيفياةًتحديادًاألساعار،ًاساته يًاللحاومًوالادواجنًواألسامايًفايًاألساواقًالداخلياةًوالخارجياة،ًالتحليالًالمااليً
ءةًالفنيااةًوالربحيااةًلمشااروعاتًمختلاافًأنشااطةًاإلنتاااجًالحيااوانيًوالساامكيًوالااداجني،ًالاادفاترًوالسااج تًالحيوانيااةًالمزرعيااة،ًالكفااا

والقتصاااديةًبماازارصًاإلنتاااجًالحيااوانيًوالساامكيًوالااداجني.ًعاارضًدراسااةًتطبيقيااةًعاانًاإلنتاااجًفاايًالماازارصًالمتخصصااةًفاايًاإلنتاااجً
ًالحيوانيًوالسمكيًوالداجني.
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 إقتصاد الموارد األرضية الزراعية والمائية 03404

رةًعليهااا،ًالتصاانيفًالقتصاااديًلشراضاايًالزراعيااة،ًتقياايمًوتثمااينًعاارضًوطلاابًالمااواردًاألرضاايةًالزراعيااةًوالمائيااةًوالعواماالًالماا ث
األراضيًالزراعية،ًاساتو لًاألراضايًالزراعياة،ًسياساةًإيجاارًاألراضايًالزراعياة،ًسياساةًاستصا ألًواساتزراصًوتعميارًاألراضاي،ً

رضاايةًوالمائيااة،ًالتوجياا ًالقتصاااديًالتشااريعاتًوالسياساااتًالمتعلقااةًبملكيااةًوحيااازةًوتوزيااعًاألراضاايًالزراعيااة،ًصاايانةًالمااواردًاأل
مكاناتًالتوسعًاألفقي،ًالتشريعاتًوالسياساتًالمتعلقاةًباالمواردًالمائياةًوترشايدًاساتخد امًللمواردًاألرضيةًوالمائية،ًالموازنةًالمائيةًوا 

ًالمياه.
 التسويق والتجارة اإللكترونية  03405

يةًالتجارةًاإللكترونية،ًإستراتيجياتًالتسويقًاإللكتروناي،ًإساتراتيجياتًالسالعةًمفهومًالتسويقًاإللكترونيًأوًالتسويقًباإلنترنت،ًماه
والسااوقًوالتسااعير،ًالمنافسااةًغياارًالسااعريةًفاايًالتسااويقًاإللكترونااي،ًالتاارويجًوالتوزيااعًوالرقابااةًعلااىًالصااادرات،ًالكفاااءةًالتسااويقية،ً

والخارجيااة،ًدراسااةًاحتياجاااتًوطلاابًالمسااتهلكين،ًطبيعااةًالعماا ءًالم سساااتًالتسااويقية،ًالمهااامًالتسااويقية،ًتقساايمًاألسااواقًالداخليااةً
وتعااااام تهمًالتسااااويقيةًاإللكترونيااااة،ًتحدياااادًالسااااوقًاإللكتروناااايًالمسااااتهدف،ًاألسااااواقًوالمراكاااازًالتجاريااااةًاإللكترونيااااة،ًوكيفيااااةًعقاااادً

كترونااي،ًاسااتخداماتًالحاساابًاللاايًفاايًالصاافقاتًاإللكترونيااةًفاايًاألسااواقًالداخليااةًوالخارجيااة،ًالتاارويجًللمبيعاااتًبإنشاااءًموقااعًإل
ًالتسويقًاإللكتروني،ًالتدريبًعلىًعقدًصفقةًتجاريةًإلكترونيةًللتجارةًالداخليةًوالخارجية.

 السياسة والتنمية االقتصادية الزراعية 03410

ية،ًأسااليبًتحليالًالسياسااتًمفهومًالسياسةًالزراعيةًوأهدافهاًوأنواعهاًومجالتهاًوفروعها،ًمراحالًتطاورًالسياساةًالزراعياةًالمصاًر
،ًدورًالسياسااتًالزراعياةًوغيرهااً...ياةًوالساعريةاجتنرضايةًواإلالسياساةًالزراعياةًوفروعهااًاألًألناواصالقتصااديًًالزراعية،ًالتحليال

خطااطًالتنميااةًفاايًالتنميااةًالزراعيااةًالمسااتدامة.ًمفهااومًوأهاادافًالتنميااةًالزراعيااة،ًمفهااومًالنمااوًالقتصااادي،ًباارامجًالتنميااةًالزراعيااة،ً
دورًالسياسااتًالنقدياةًالزراعيةًالمصرية،ًالتنميةًالزراعياةًالمساتدامة،ًأسااليبًالتخطايطًالزراعايًلتحقياقًأهادافًالتنمياةًالزراعياة،ً

ً.النموًالقتصاديفيًدورًالحكومةًًالزراعية،ًالتنميةًوًالسياسةًوالماليةًفي
 اقتصاد الخضر والفاكهة 03412

المحددةًإلنتاجًواسته يًوتسويقًحاص تًالخضرًوالفاكهة،ًدراسةًالقواعدًالقتصاديةًالمحددةًللطلبًًدراسةًالقواعدًالقتصادية
والعرضًمنًحاص تًالخضرًوالفاكهة،ًاالقواعادًالقتصااديةًالمحاددةًلشساعار،ًالقواعادًالمحاددةًللع قااتًوالتوليفااتًباينًالماواردً

التجارةًالخارجيةًلمحاصايلًالخضارًوالفاكهاة.ًمشااكلًإنتااجًوتساويقًحاصا تًالمتاحةًل ستخدامًفيًمحاصيلًالخضرًوالفاكهة،ً
ًالخضرًوالفاكهة،ًالكفاءةًالقتصاديةًإلنتاجًحاص تًالخضرًوالفاكهة.

 التعاون الزراعي 03414

الاانظمًظالًلتعااونًفايًاوالقواعادًالتعاونيااة،ًالمبااديءًالتعريافًبالتعااونًوأهدافا ،ًنشاأةًالتعاااونًوتطاوره،ًنمااذجًمانًالفكاارًالتعااوني،ً
القتصاااديةًً،ًالتكاماالًالتعاااوني،ًاألهاادافًالقتصاااديةًوالجتماعيااةًللتعاااونًالزراعاايًووسااائلًتحقيقهااا،ًالثااارةمختلفااالقتصاااديةًال
دارةًالجمعياااتًالتعاونياااة،ًالوضااعًالاااراهنًللتعاونياااتًالزراعياااةًالمالتعاونيااة،ً صاااريةًاألناااواصًالمختلفااةًللجمعيااااتًالتعاونيااة،ًإنشااااءًوا 

أنشطةًالتعااونًالزراعايًً،لنشأةًالحركةًالتعاونيةًفيًمصرًيالتطورًالتاريخوالهيكلًالتنظيميًواإلداريًوالقانونيًللتعاونًالزراعي،ً
التعاونيةًالزراعية،ًتنظيمًالجمعياتًالتعاونياةًوأنواعهاا،ًتمويالًوالسياساتًالتشريعاتًً،وخفضًالتكاليفًودورهاًفيًاإلنتاجًالزراعي

ًتًالتعاونيةًومعوقاتًومحدداتًذليًالتمويل.الجمعيا



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الوريوس مرحلة البكالئحة 

72 

 

 المحاسبة الزراعية 03415

المفااااهيمًوالمصاااطلحاتًالمحاسااابية،ًالخريطاااةًالمزرعياااة،ًقائماااةًالحصااارًالمزرعياااةًللعقااااراتًوالمنقاااولتًالمزرعياااة،ًوصاااافيًقيماااةًً
عادلااةًالمحاساابيةًونظريااةًالقياادًالماازدوج،ًالقياادًالمزرعااة،ًالاادفاترًالمحاساابيةًالمزرعيااةً)دفتاارًاليوميااةًالمزرعيااةًودفتاارًاألسااتاذ(،ًالم

البسااايطًوالقيااادًالمركاااب،ًالتساااجيلًبااادفترًاليومياااةًوالترحيااالًلااادفترًالساااتاذ،ًميااازانًالمراجعاااةًباألرصااادةًوالمجااااميع،ًإجاااراءاتًالجاااردً
ةًالعموميااة(،ًالجااراءاتًالمزرعاايًوتقياايمًاألصااولًوالتسااوياتًالجرديااةًلعماالًحساااباتً)المتاااجرةًواألرباااألًوالخسااائرًوأعاادادًالميزانياا

ًالمحاسبيةًفيًالمشروعاتًالزراعية،ًاإلجراءاتًالمحاسبيةًلبنيًالقريةًوالجمعياتًالتعاونيةًالزراعية.
 اقتصاد البيئة والتنمية الزراعية المستدامة 03416

ًةالبيئاةًباينًقاع الًالفكارًالقتصاادي،فايًًةالبيئا،ًتلوإلًالبيئةًومكوناتهاًوأهميةًتحقيقًالتوازنًالبيئيمفهومًونشأةًالقتصادًالبيئي،ً
التااأثيرًالمتبااادلًبااينًية،ًالمااردودًالقتصاااديًلصاايانةًالبيئااة،ًالنمااوًالقتصاااديًوالبيئااة،ًالنمااوًالزراعاايًوالبيئااة،ًالقتصااادالتنميااةًًو

راعيًالنظيف،ًظهورًمفهومًالتنمياةًثارًالبيئية،ًالتكاليفًالزراعيةًوالبيئة،ًاإلنتاجًالًزال،ًتقويمًالسياسةًالبيئيةًوالسياسةًالقتصادية
،ًالمشااكلًالبيئياةًللزراعاةًالزراعاةًالمساتمرةوتطبيقاتًممارساتًالمستدامة،ًأهدافًوخصائوًومباديءًونماذجًالتنميةًالمستدامة،ً

ً.قطاصًالزراعيًفيًمصرالً واجالقضاياًالبيئيةًالتيًتالحديثة،ًالزراعةًالعضوية،ً
 لزراعيةدراسات الجدوى للمشروعات ا 03418

تعريااافًالمشاااروصًالزراعاااي،ًمكونااااتًالمشاااروص،ًأناااواصًالمشاااروعاتًالزراعياااة،ًتمويااالًالمشاااروعاتًالساااتثماريةًالزراعياااة،ًالتحليااالً
القتصااااديًوالمااااليًللمشاااروعات،ًدراساااةًالتكااااليفًواإلياااراداتًواألربااااألًفااايًالمشاااروعاتًالزراعياااة،ًتحديااادًقيماااةًأصاااولًوخصاااومً

مشروص،ًتأثيرًالتضخمًعلىًالعائدًالقتصادي،ًتقييمًبدائلًالساتثمارًالحقيقايًوالمفاضالةًبينهاا،ًنظريا ًالمشروص،ًالتدفقاتًالنقديةًلل
اتخاااذًالقااراراتًالسااتثمارية،ًالقيمااةًالزمنيااةًللنقااود،ًالتعرياافًبدراساااتًالجاادوى،ًدراسااةًالسااوقًوتقااديرًالطلااب،ًالدراسااةًالفنيااةًوتقااديرً

ة،ًدراساةًالربحياةًالتجارياة،ًدراساةًالجادوىًالقتصااديةًوتطبياقًالمعااييرًالمختلفاةًالتايًيمكانًالتكاليفًالستثمارية،ًالدراسةًالتمويليا
مًيتقياامانًخ لهااًاتخاااذًقارارًبشااأنًتخصايوًالمااواردًالساتثماريةًللمشااروصًمثالًفتاارةًاساتردادًرأ ًالمااالًومعادلًالعائاادًالاداخلي...ً

ً.ًحالتًتطبيقية.الربحيةًالجتماعيةًمنًوجهةًنظرًالدولة
 اقتصاد المحاصيل الحقلية03420

دراساااةًالقواعااادًالقتصااااديةًالمحاااددةًإلنتااااجًواساااته يًوتساااويقًالحاصااا تًالحقلياااة،ًدراساااةًالقواعااادًالقتصااااديةًالمحاااددةًللطلااابً
لتوليفااتًوالعرضًمنًالحاص تًالحقلياة،ًالقواعادًالقتصااديةًالمحاددةًلشساعار،ًوالقواعادًالمحاددةًللع قااتًالتنافسايةًوالتكاملياةًوا

بااينًالمااواردًالمتاحااةًل سااتخدامًفاايًالمحاصاايلًالحقليااة،ًالتجااارةًالخارجيااةًللمحاصاايلًالحقليااة.ًمشاااكلًإنتاااجًوتسااويقًالحاصاا تً
ًالحقلية،ًالكفاءةًالقتصاديةًإلنتاجًالحاص تًالحقلية.

 التجارة الخارجية الزراعية 03421

مًعليهاًالتجاارةًالدولياةًوالع قااتًالتجارياةًباينًالادول،ًتطاورًنظريااتًالتجاارةًدراسةًاألس ًوالنظرياتًوالسياساتًالحديثةًالتيًتقًو
الدولياة،ًشااروطًالتجااارةًالدوليااة،ًمياازانًالمادفوعات،ًسااعرًالصاارفًاألجنبااي،ًنظرياااتًالتاوازنًفاايًمياازانًالماادفوعات،ًع قااةًالتجااارةً

تخدامًأدواتًالتحلياالًالقتصااااديًفاايًفهااامًبعااضًالقضااااياًالدوليااةًالزراعياااةًبااالنموًالقتصااااديًالزراعاايًوالرفاهياااةًالقتصااادية،ًاسااا
المرتبطاةًبالتجااارةًالزراعيااة،ًدورًمنظماةًالتجااارةًالعالميااةًفاايًالتجاارةًالدوليااةًللساالعًوالمنتجااتًالزراعيااة،ًدورًالتكاات تًالقتصاااديةً

ًالدولية.
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 تحليل اقتصادي 03422

ي،ًوذلاايًماانًخاا لًدراسااةًبعااضًالمواضاايعًالهامااةًمثاالًتحلياالًتااوازنًدراسااةًالجواناابًاألساساايةًللتحلياالًالقتصاااديًالجزئاايًوالكلاا
السوقًواألناواصًالمختلفاةًلشساواقًوكفااءةًالساوق،ًتحليالًسالويًالوحاداتًالقتصااديةًمانًحياإلًعناصارًاإلنتااجًوالعملياةًاإلنتاجياةً

ريات،ًميزانًالمدفوعات،ًالتضخم،ًالستثمار،ًالمباًنظريةًوًتحليلًالرفاهيةًالقتصاديةًراتًالخارجيةًوالسلعًالعامة،وفًوالًوالتكاليف،
ً.القتصادًالكليفيًدورًالحكومةًالعمالة،ًالنموًالقتصاديًوالدوراتًالقتصادية،ًالتوازنًالعامًفيًالقتصاد،ًًو

 إدارة نظم الجودة وتطبيقاتها 03423

جًإدارةًالجودة،ًنظمًالجودة،ًتصميمًنظامًالجاودة،ًتعريفًالجودة،ًإدارةًالجودةًالشاملة،ًمباديءًإدارةًالجودة،ًتخطيطًالجودة،ًمناه
مقايي ًالجودة،ًالمواصفاتًالقياسيةًوالجودة،ًأنواصًوأهدافًالمواصفاتًالقياسية،ًالجودةًفيًاإلنتاجًوالتساويق،ًالجاودةًودورهااًفايً

اعياااة،ًتكااااليفًالجاااودة،ًطااارقًالتنمياااةًالمساااتدامة،ًم شاااراتًفقااادًالجاااودة،ًالمواصااافاتًالقياسااايةًللجاااودةًفااايًاإلنتااااجًوالمنتجااااتًالزًر
 ومنهجيةًوبرامجًوم شراتًتكاليفًالجودة،ًتطبيقاتًعمليةًإلدارةًنظمًالجودة:ًقطاصًمنتجاتًاأللبان،ًقطاصًالتصنيعًالوذائي.

 اللوجستيات وإدارة سالسل اإلمداد 03424

لماواني،ًالفاقادًفايًالمحاصايلًوالسالعًالوذائياةًمدخلًلبحوإلًالعملياتًودورهاًفيًاتخااذًالقاراراتًاإلساتراتيجيةًللعمليااتًالتساويقيةًوا
وع قتهاااًبالعملياااتًالتسااويقيةً)النقاالةًالتخاازينةًالمااواني(،ًمراقبااةًالمخاازونًالساالعيًوتكنولوجياااًالتشااعيعًللمحافظااةًعلااىًالمحاصاايلً

جةًالخطيةًفيًحلًمشاكلًالنقلًالزراعية،ًالتصميمًالداخليًللميناء،ًالطاقةًاإلنتاجيةًللميناء،ًالسوقًالم حيًوالتسعير،ًدورًالبرم
والتخزين،ًالتشويلًاألمثلًللقاطراتًوالسياراتًعلىًخطوطًالنقالًلتوزياعًالمحاصايلًوالسالعًالوذائياة،ًمساائلًوتادريباتًعملياةًعلاىً

ًمعام تًالتحميلًوطاقاتًالنقلًوالتخزينًللمحاصيلًوالسلعًالوذائية.
 التمويل واالئتمان الزراعي03425

،ًدراساةًلحتياجااتًالتمويلياةًالزراعايًأهمًالمصطلحاتًوالمفاهيمًذاتًالصلةًبالتمويلًوالئتماان،ًلئتمانًالزراعيماهيةًالتمويلًوا
للعملياااااتًوالمشااااروعاتًاإلنتاجيااااةًالزراعيااااة،ًتكااااوينًر و ًاألمااااوالًالزراعيااااة،ًالمباااااديءًالئتمانيااااةًواألساااااليبًالتمويليااااةًالخاصااااةً

وأناااواصًالقاااروضًالزراعياااة،ًنظااامًسااادادًالقاااروضًالزراعياااة،ًالتاااأمينًالزراعاااي،ًالمخااااطرةًًباألعماااالًالمزرعياااةًوالزراعياااة،ًومصاااادر
،ًوالقيمااةًالزمنيااةًأساااليبًتسااديدًالفائاادةً،سااعرًالفائاادةً)مفهوماا وتأثيرهاااًعلااىًالنشاااطًالزراعااي،ًًطاارقًقياسااهاًوًمصااادرهاًوًوأنواعهااا
بنايًالتنمياةًوالئتماانًالزراعايًلًوالسياساةًالئتمانياةًلياة،ًاإلساتراتيجية،ًم شراتًالتحليالًالمااليًلتقيايمًالهياكالًالمالياةًوالتموي(للنقود

المفاااهيمًً.ًالمبااادئًوالنظرياااتًالماليااةًوأساا ًأعاادادًالقااوائمًالماليااة،ًدراسااةتقياايمًاألداءًفاايًم سساااتًاإلقااراضًالزراعااي،ًالمصااري
األساااليبًوبًالمفاااهيمًاألساساايةًلتموياالًالمشااروعاتًاألساساايةًوأدواتًالتحلياالًالحديثااةًشااائعةًالسااتخدامًفاايًمجااالًالتموياال،ًتوطيااة

 المختلفةًللتنب ًالمالي.
 اقتصاد إنتاج وتصنيع وتسويق الغذاء 03440

تسااويقًالوااذاء،ًإسااتراتيجياتًتسااويقًًدراسااةًهيكاالًسااوقًالوااذاءًكنظااامًمتكاماال،ًنطاااقًوجواناابًنظاامًأسااواقًالوااذاء،ًأطاارافًنظاام
تساويقًًالنسابةًللشاركاتًالعاملاةًفايًمجاالبدراساةًمباادئًالتنظايمًاإلداريًجاودةًالواذاء،ًًالوذاء،ًالعواملًالمرتبطةًبتصنيعًوضمان

،ًدراساةًالقواعادًالمحاددةًإلنتااجًوتصانيعًوتساويقًواساته يًاألغذياةًشاركاتًتصانيعتوزيعًالموادًالوذائيةًمعًالتركيزًعلىًوتجارةًًو
واردًالمتاحةًل ستخدامًفيًإنتااجًوتصانيعًالواذاء،ًطبيعاةًقاوىًالعارضًوتسعيرًالوذاء،ًالقواعدًالمحددةًللع قاتًوالتوليفاتًبينًالم

والطلبًفيًأسواقًالوذاء،ًالتجارةًالخارجيةًللمنتجاتًالوذائية.ًإدارةًاألعمالًوالتنظيمًالم سسيًلمنشأتًالتصنيعًالوذائي،ًتخطايطً
ً.وتمويلًمشروعاتًالتصنيعًالوذائي
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 طرق البحث في االقتصاد 03450

:ًالمانهجًالوصافيًوالمانهجًالتجريباي،ًالمهااراتًاألساسايةًطإلًالعلمي،ًأنواصًمناهجًالبحإلًالعلمي:ًالستقراءًوًالستنباالبحًمفاهيم
دارةًاألعماالًالزراعياة،ًوينطاويًالمقاررًعلاىًجازأين؛ًيساعىًالجازءًاألولًمنهمااًإلاىً إلعدادًالبحاوإلًالعلمياةًفايًمجاالًالقتصاادًوا 

العلماي،ًكيفياةًإعادادًوكتاباةًالساتعراضًالمرجعاي،ً البحاإل إلًالعلماي،ًخطاواتًومراحالًإعادادتعريافًالطالابًبمفهاومًوأناواصًالبحا
ًاإلحصااائيًالتحلياالًماانًاسااتنتاجاتًالبياناااتًوكيفيااةًاسااتخ و أدواتًالقيااا ًوطاارقًجمااعًالبيانااات،ًاختباااراتًالفااروض،ًتحلياال

مقررًفيركزًعلىًالجانبًالتطبيقيًحيإلًيختارًالطالابًعناوانًوتفسيرًالنتائج،ًكتابةًتقريرًالبحإلًوالمراجع،ًأماًالجزءًالثانيًمنًال
لبحااإلًمعااينًفاايًأحاادًمجااالتًالتخصااو،ًثاامًيقااومًبوضااعًإطااارًمقتاارألًلهااذاًالبحااإلًوتجميااعًالبياناااتًال زمااةًلاا ًوتحليلهاااًوتفساايرً

 وكتابةًالنتائج،ًحيإلًيتمًمناقشةًالطالبًفيًبحث ًوتقييم .
 مباديء االقتصاد القياسي 03460

جراءًالبحاوإلًالتاختبارًالنظريةًالقتصاديةًًومنًًالطالبًكميةًالتيًتمكنعضًاألساليبًالدراسةًب لتحليالًالمشااكلًال زماةًياةًطبيقا 
ًالبسايطًوالمتعاددًذجًالنحدارًالخطيانم،ًشروطًطريقةًالمربعاتًالصورىًالعادية،ًشروطًجودةًالنماذج،ًالتركيزًعلىًالقتصادية

ًالذاتي.اطًتبًرالًمتعدد،الزدواجًالخطيًالمثلًالقياسيةًالمشاكلًدراسةًبعضًأهمًً،يةيكدينامالًيةساقينماذجًالا،ًالهاتوتطبيق
ً
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 األقتصاد المنزلىقسم (04)
 

 

 مبادئ  علم االقتصاد المنزلي   04101

نزلايًباالعلومًاألخارىًالتعريفًبمفهومًوتطورًوفلسفةًعلمًالقتصادًالمنزليً)ًرساالت ً،ًأهدافا ً،ًمجالتا ً(ًصالةًعلامًالقتصاادًالم
الزراعيةًوغيرًالزراعيةً،ًأهميةًعلمًالقتصادًالمنزليًلشسرةًوالمجتمعًوكذليًفىًالتنميةً،ًباإلضافةًالىًإعطااءًفكارةًماوجزةًعانً

ًمجالتًتخصوًالمنزليًالمختلفةً.
 إدارة شئون االسرة  04301

سارة،ًمراحالًدورةًحيااةًاألسارة،ًأناواصًوخصاائوًالماواردًاألساريةًالتطورًالتاريخىًوالفكارىًلعلامًاإلدارة،ًمفهاومًوأنمااطًووظاائفًاأل
الطاقاةًً–الوقاتًً–والعواملًالم ثرةًفىًإساتخدامها،ًمفهاومًوخطاواتًالعملياةًاإلدارياة،ًتطبيقااتًعلاىًإدارةًالماواردًاألساريةً)الادخلً

ًالبشرية(،ًإدارةًاألعمالًالمنزلية،ًإدارةًالشراء.
  االمومة والطفولة رعاية  04302

ًيتضمنًالمقررًموضوعاتً:
ً–الرعايااةًالصااحيةًوالتوذويااةًلااشمًأثناااءًالحماالًً–نمااوًالجنااينًً–هرموناااتًالتناساالًالاادورةًالشااهريةًً–البلااو ًً–الجهاازةًالتناسااليةً

دةًخصاائوًالطفاالًحاديثىًالاولً–سانًالياأ ًً–رعاياةًالمًخا لًفتارةًالنفاا ًً–الولدةً)ًالطبيعيةًوغيرًالطبيعياةً(ًومشاك تهاً
بعاضًجوانابًً–التطعيمااتًً–بعضًالمشك تًالصحيةًوالمراضًالتىًتصايبًالطفاالًً–توذيةًالرضيعًوالفطامًً–والعنايةًبهمً

ًم سساتًالسرةًفىًالمجتمعًً.ً–النموًوالتطورًفىًمرحلتىًالرضاعةً
 التصميم الداخلى للمسكن   04303

عاااييرًجااودةًالمسااكنً،ًمعاااييرًالمبااانىًالذكيااةً،ًمفهااومًواساا ًومعاااييرًمفاااهيمًعامااةًعاانًالسااكانًوالمسااكنً،ًأنااواصًالمسااكنً،ًوم
ًتطبيقاتًعمليةً.ً–األنظمةًالداخليةًوع قتهاًبالتصميمًالداخلىًً–أس ًوعناصرًالتصميمًالداخلىًً–التصميمً

 تغذية اإلنسان        04304

الوذائياةًالتايًيحتاجهااًاإلنساانًوتشاملًالكربوهيادراتًًمقدمةًعنًأساسياتًتوذيةًاإلنسانً،ًمجموعااتًالواذاءًاألساسايةً،ًالعناصار
والااادهونًوالباااروتينًوالفيتامينااااتًوالعناصااارًالمعدنياااةًوالمااااءًويتضااامنًذلااايًاوقساااامهاًووظائفهااااًوهضااامهاًوامتصاصاااهاًواحتياجااااتً

ًوتينًوالطاقة.ًًًاإلنسانًمنهاًوأعراضًنقصهاًوزيادتهاً.ًالطاقةًوطرقًقياسهاًوأمراضًسوءًالتوذيةًالناتجةًعنًنقوًالبًر
 تصميم وتنفيذ المالبس الخارجية:  04305

أساا ًوعناصاارًالتصااميمًالملبسااىًوالنماااطًالملبساايةًوعيااوبًالقااوامًوكيفيااةًمعالجتهاااًماانًخاا لًتصااميمًالم باا ًوتطبيقاااتًعمليااةً
ًعلىًرسمًالباترونًاألساسىًوتنفيذًبعضًالقطعًالملبسيةًواستخدامًالباتروناتًالجاهزة.

 لياف والمنسوجات والعناية بها:األ  04306

أنواصًاألليافًالنسيجيةًومصادرهاًومميزاتهاًواستخداماتهاًوأهمًالتراكيبًالنسيجيةًالشائعةًالستخدامًفىًأقمشاةًالم با ًوالسالوبً
ةًباساتخدامًورقًاألمثلًللعنايةًبهاًمعًتطبيقااتًعملياةًخاصاةًباالتعرفًعلاىًاأللياافًوالعناياةًبهااًورسامًالتراكيابًالنسايجيةًالمختلفا

ًالمربعات.
 أقمشة المفروشات المنزلية:  04307

أنااواصًاألقمشااةًشااائعةًالسااتخدامًفااىًمجااالًالمفروشاااتًالمنزليااةًالمختلفااةًوخصائصااهاًواألساالوبًاألمثاالًلختيارهاااًوالعنايااةًبهاااًمااعً
رةًأوًغارفًاألطفاالًأوًغارفًالمعيشاةًتطبيقاتًعمليةًلختيارًنماذجًمختلفةًمنًأقمشةًالمفروشااتًوكاذليًالعناياةًبهااًساواءًلشسا

ًوغيرها.
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 اإلرشاد اإلقتصادى المنزلى وإستقرار األسرة:  04308

اإلسااتقرارًاألساارىًوالعواماالًالماا ثرةًعلياا ،ًدورًالم سساااتًالتعليميااةًواإلجتماعيااةًواإلع ميااةًفااىًترسااياًالقاايمًالمدعمااةًلتسااتقرارً
ًرى،ًودورًالبرامجًاإلرشاديةًفىًتحقيقًاإلستقرارًاألسرى.األسرىًومواجهةًالقيمًالدخيلةًعلىًالمجتمعًالمص

 برامج اإلرشاد الصحى والغذائى والبيئى: 04309

جتماعيااا،ًطاارقًوأساااليبًاإلرشااادً مفهاومًوأهاادافًوباارامجًاإلرشااادًالصاحىًوالوااذائىًوالبيئااىًوع قتهاااًبصاحةًالفااردًجسااميااًونفساايااًوا 
،ًومادىًإمكانياةًدمجهااًفاىًالمنااهجًالدراساية،ًالهيئااتًواألجهازةًوالم سسااتًالمسائولةًالصحىًوالوذائىًوالبيئىًفىًالتعلايمًالرسامى

ًعنًدعمًونشرًالثقافةًالصحيةًوالوذائيةًوالبيئية.
 التربية القيادية: 04310

ىًالتربياةًالقياديااة،ًمفهاومًالقياادةًوالتربياةًالقيادياة،ًأسا ًومباادىءًالتربياةًالقيادياة،ًدورًاألسارةًوالم سسااتًالتعليمياةًواإلجتماعياةًفا
ًأساليبًتنميةًالمهاراتًالقياديةًمنذًالمراحلًالعمريةًالمبكرة،ًوالعواملًالم ثرةًعليها،ًمعوقاتًالتربيةًالقيادية.

  موضوعات مختارة فى إدارة شئون األسرة والمؤسسات  04398

ًالمنزلًوالم سساتًمنها:ًموضوعاتًمختارةًفىًإدارةًالمنزلًوالم سساتً،ًدراسةًعدةًموضوعاتًتتعلقًبإدارة
دراسةًمفهومًوأهدافًومراحلًترشيدًالسته ي،ًتطبيقاتًعلىًترشيدًالسته ي،ًالبرمجاةًالخطياةًوترشايدًالساته ي،ًالصاناعاتً

أساا ًتصاانيفًوأنااواصًاألجهاازةًالمنزليااة،ًأساا ًشااراءًواسااتخدامًوالعنايااةًباااألجهزة،ًفكاارةًعماالًنزليااةًوالساالويًالسااته كىًل ساارة،ًالم
مكوناتًأجزاءًاألجهزة،ًأعطالًاألجهزةً)األسبابًوالعا ج(،ًالماوادًالخاامًالمساتخدمةًفاىًتصانيعًاألدواتًالمنزلياة،ًأناواصًاألدواتًًو

مفهومًوأناواصًحماياةًالمساتهلي،ًتطاورًحركاةًحماياةًالمساتهليًفاىًمصار،ًأناواصًوأدوارًاألجهازةًالقائماةًيةًالعنايةًبها،ًالمنزليةًوكيف
ًلمستهلي،ًأبعادًمشكلةًحمايةًالمستهلي.علىًتحقيقًحمايةًا

 مشاكل سوء التغذية العالمية  04402

مشك تًالوذاءًوالتوذيةًعلىًمستوىًالعالمًبصفةًعامةًوفىًمصرًبصفةًخاصةًوالتىًترجعًإلىًنقوًإنتاجًًيتضمنًهذاًالمقرر
الباروتينًوالطاقاةً،ًالنيميااًالوذائياةً،ًأماراضًًالوذاءًوالعاداتًوالتقاليدًوالمعتقداتًالوذائياةًالخاطئاةًويتضامنًذلايًمشاك تًنقاو

.ًكماااًيتضامنًأيضاأًبارامجًالتاادخلًالواذائىًلمكافحاةًاألماراضًالتوذويااةًوغيرهااً،ًونقاوًاليااودًوهشاشاةًالعظاامً Aنقاوًفيتاامينً
ً.اتًالدوليةًفىًتنفيذًهذهًالبرامجودورًالهيئاتًوالمنظم

  المالبستنفيذ تصميم وتقنيات   04403

ءًالماكيناةًوطاارقًتشاويلهاًوالعنايااةًبهااًواصاا ألًاألعطاالًالبساايطةًبهااً..ًوكااذليًالتعارفًعلااىًجمياعًالمعااداتًال زمااةًدراساةًأجاازا
لعمليااةًالحياكااةًسااواءًبااالمنزلًأوًبالمصااانعً..ًكااذليًتطبيقاااتًعمليااةًعلااىًالحياكااةًاليدويااةًوالليااةًوتنفيااذًالجاازاءًاألساساايةًمثاالً

ًالجيوبًوالكمرًوالعراوىًوالسوستة.
 طرق تدريس االقتصاد المنزلى  04404

أساا ًانشاااءًوتطااويرًوتقااديمًمناااهجًالقتصااادًالمنزلااىً،ًمفاااهيمًالتعلاايمًوالااتعلمًوطاارقًالتاادري ً،ًانااواصًطاارقًالتاادري ًومحاادداتً
لعمرياااةًاساااتخدامهاً،ًومميااازاتًوعياااوبًكااالًمنهااااً،ًأسااا ًإختياااارًطريقفاااةًالتااادري ًالمناسااابةًوفقاااااًلمحتاااوىًالماااادةًالتعليمياااةًوالفئاااةًا

ًوالمكانياتًالمتاحةً.
 بحث فى مجال االقتصاد المنزلي  04405

مفهااومًالبحااإلً،ًمجااالتًالبحاااوإلًفااىًالقتصااادًالمنزلاايً،ًتطبيقيااااتًعمليااةًعلااىًخطااواتًالبحاااإلًالعلماايً،ًيختااارًالطالاابًأحااادً
لبيانااتًال زماةًلا ًوتحليليهااًالموضوعاتًالبحثيةًفىًأحدًمجالتًالتخصوً،ًثمًيقاومًبوضاعًإطاارًمقتارألًلهاذاًالبحاإلًوتجمياعًا

ًوتفسيرًوكتاب ًالنتائجًًثمًيتمًمناقشةًالطالبًفىًبحث ًوتقييم ً
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 تنسيق األثاث بالمسكن                  04406

تااارياًوطاارزًاألثاااإل،ًالخامااات،ًتصاانيفًاألثاااإل،ًمعاااييرًوأساا ًإختيااارًاثاااإلًالمسااكن،ًمبااادىءًوأساا ًتوزيااعًاألثاااإلًبالفراغاااتً
ًسكن،ًقواعدًواشتراطاتًترتيبًالثاإل،ًمكم تًعمليةًالتأثيإل،ًتطبيقاتًعملية.الداخليةًللم

 اإلسكان والمرافق الخدمية                             04407

معاييرًوقاوانينًتنظايمًاإلساكان،ًمعااييرًوأسا ًتصاميمًالمنااطقًالساكنيةًفاىًالريافًوالحضار،ًالطارقًاإلنشاائيةًللوحاداتًالساكنية،ً
ًوالعزل،ًالمرافقًالخدميةًداخلًوخارجًالمسكن،ًالحياجاتًالمثلىًللتجمعاتًالسكنية.ًموادًالبناء

 التحكم البيئى للمبانى السكنية                       04408

ماءًداخلًمفهومًالبيئة،ًعناصرًالبيئة،ًالمعاييرًالفيزيقيةًللمبانىًالصديقةًللبيئة،ًموادًالبناءًالصديقةًللبيئة،ًأساليبًالحفاظًعلىًال
ساااتخداماتًاأللاااوانًوتأثيراتهااااًالمختلفاااةًداخااالًالمبناااى،ًوساااائلًتجنااابً المباااانى،ًجاااودةًالهاااواءًداخااالًالمباااانى،ًاإلضااااءةًوالمبناااىًوا 

ًالضوضاءًداخلًالمبنى،ًعناصرًالتصميمًالمنًداخلًالمبنى،ًالطابعًالمعمارىًوالمتوافقًمعًالبيئة.ًًًًًً
 تقييم األغذية  طهى وإعداد و  04409

قدماااااةًاألغذياااااةًوعلااااامًاألغذياااااةً،ًطااااارقًساااااحبًالعينااااااتًوحفظهااااااً،ًالخصاااااائوًالكيميائيةللعناصااااارًالوذائياااااةًالمختلفاااااةًوتشاااااملًم
الكربوهياادراتًوالاادهونًوالبااروتينًوالفيتاميناااتًوالرمااادًوالعناصاارًالمعدنيااةًوالرطوبااةًواإلنزيماااتًوالصاابواتًًوكااذليًالمااوادًالمضااافةً

يااةًالمختلفااة.ًً،ًطاارقًالتسااويقًوالتخاازينًواإلعاادادًوالطهااىًالسااليمةًلشغذيااة.ًدراسااةًاإلختباااراتًلشغذيااةًوتقااديرهاًمعملياااًفاايًاألغذ
 العضويةًوالحسية.ًالتقييمًالصحيًلشغذية.ً

 تخطيط وإعداد الوجبات  والطهى التجريبى    04410

والشاااروطًالواجبمراعاتهااااًعنااادًتخطااايطًًة،الدولياااة،ًوالبطاقاااةًالوذائيااايتنااااولًهاااذاًالمقاااررًالحتياجااااتًوالتوصاااياتًالوذائياااةًالمحلياااةً
،ًونظاااامًقاااوائمًالبااادائلًالوذائياااة.ًةًاألساسااايةًًومرشااادًالهااارمًالواااذائيالوجباااات.ًطااارقًتخطااايطًالوجبااااتًوتشاااملًالمجموعااااتًالوذائيااا

عدادًوطهىًوجباتًغذائيةًصحيةًمتكاملةًومتوازنةًوتقيمهاًتجريبيااًبإستخدامًطرقًطهيًمختلفة.ًً ًتخطيطًوا 
 غذية العالجية  الت  04411

يتضامنًهاذاًالمقاررًتوضاي ًًدورًالواذاءًفايًالوقاياةًوالعا جًمانًاألماراض.ًالتعارفًعلاىًأسا ًالتوذياةًالع جياةًودورًأخصاائيً
التوذيةًفيًالرعايةًالوذائيةًللمرضيً،ًطرقًالوقايةًوالع جًمنًاألماراضًالشاائعةًذاتًالع قاةًبساوءًالتوذياةًمثالًأماراضًالجهاازً

ضًالكباادًواألنيمياااًوالساامنةًوالسااكرىًواألمااراضًالقلبيااةًالوعائيااةًوأمااراضًالجهااازًالبااوليًوهشاشااةًالعظااامًوالنقاار ًالهضااميًوأماارا
والسرطانً،ًالنظمًالوذائيةًالع جيةًوًتطبيقاتهاًفيًكلًمرض.ًالتوذيةًفيًحاالتًالعملياةًالجراحياةً،ًوالحاروقً،ًالعناياةًالمركازة.ً

 خلًالمستشفياتًونظمًاألغذيةًوالتثقيفًالوذائيً.ًإعدادًوتقديمًالوجباتًالوذائيةًدا
 رعاية ذوى االحتياجات الخاصة   04412

ًيتضمنًالمقررًموضوعاتً:
العاقاااتًً–العاقاااتًالعقليااةًً–العاقاااتًالحساايةًً–العاقاااتًالجسااميةًً–تصاانيفًالعاقااةً–تعرياافًذوىًالحتياجاااتًالخاصااةً

ًرعايةًالمعاقينًداخلًالسرة.ً–التأهلًالجتماعىًوالمهنىًً–بكرًالوقايةًوالكشفًالمً–النفسيةًوالجتماعيةً
  الرعاية الصحية واإلجتماعية ألفراد األسرة  04413

إلًادالحًوً-)دورًالمسنين(الرعايةًالصحيةًوالجتماعيةًللمسنينًداخلًاألسرةًوالمجتمعًً-الخصائوًالصحيةًوالجتماعيةًللمسنين
أهميتهااا(ًً–اإلسااعافاتًاألوليااة)مفهومهاًً-حااوادإلًاألطفااالًفااىًالحضاااناتًورياااضًاألطفااالً-منهاااالمنزليااةًوأساابابهاًوطاارقًالوقايااةً

ً-اإلسااعافاتًاألوليااةًفااىًحااالتً)توقاافًالقلاابًوالتاانف ً-خطااواتًالفحااوًاألولااىًوالثااانوىًللمصااابينًوتحدياادًأولوياااتًاإلسااعافات
مةًالحرارياااااااااااةًواإلنهاااااااااااايًالحااااااااااارارى(الصااااااااااادً-التساااااااااااممً-الكساااااااااااور-الحاااااااااااروقً-الجاااااااااااروألً-الصااااااااااادمةً-اإلغمااااااااااااءً-الشااااااااااارقان
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 العالقات االسرية وتوجيه وتنشئة االبناء  04414

ًيتضمنًالمقررًموضوعاتً:
ً–التصدصًالسريىًوالنفصاالًً–التوافقًالزواجىًً–نظرياتًالختيارًالزواجىًً–دراسةًأس ًالع قاتًالزوجيةًوالسريةًالسليمةً

مشك تًً–المشك تًالسريةًالسائدةًفىًالمجتمعًالمصرىً)ًالعنفًالسرىًً–لبناءًع قةًالباءًباً–مراحلًنموًوتطورًالسرةً
التجاهاااتًً–الساااليبًالفعالااةًفااىًتوجياا ًوضاابطًالساالويًً–الماارأةًالمعيلااةً....ً(ًالتنشاائةًوالتطبيااعًالجتماااعىًً–الماارأةًالعاملااةً

ً–التعاماالًمااعًالمشااك تًبااينًالباااءًوالبناااءًً–مربااىًوالبناااءًالتواصاالًبااينًالً–تفهاامًساالويًالبناااءًً–الوالديااةًواثرهاااًعلااىًالطفاالً
ً.فاتًالتىًيجبًتنشئتهاًفىًالبناءالص
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 حيويةالهندسة الزراعية والنظم القسم  (05)
 

 
 
 

 أوالً : مقررات برنامج الهندسة الزراعية
 

 الجبر والتفاضل 05102

أناواصًً–الكساورًالجزئياةًً-جااو ًل ختازالًفاىًحالًالمعاادلتًًاستخدامًطريقاةً-المعكو ًالضربىًً-المصفوفاتًً–المحدداتً
المشااتقاتًً–تفاضاالًالاادوالًالمثلثيااةًوالمثلثيااةًالعكساايةًً–تفاضاالًالاادوالًالمختلفااةًً–القواعاادًالعامااةًللتفاضاالًً–النهاياااتًً–الاادوالً
ًتطبيقاتًهندسيةًوزراعية.ً–المعادلتًالمرتبطةًً–التفاضلًالجزئىًً–العلياً

 تكاملالتحليلية والندسة هال 05103

القطعًالناقوًً-القطعًالمكافئًً-القطاعاتًالمخروطيةًً-الدائرةًً–المماساتًواألعمدةًً-والخطًالمستقيمًً-اإلحداثياتًالكرتيزية
حساااابًالمسااااحةًً-التكامااالًالمحاااددًً-الطااارقًالعاماااةًللتكامااالًً-التكامااالًغيااارًالمحاااددًً-تقاااديمًلمفهاااومًالتكامااالًً-والقطااعًالزائااادً

ًالتكاملًبالتقريب.ً-حسابًحجومًالمساحاتًالدورانيةًً–المستويةً
 (1فيزياء ) 05104

ًخصائوًالمادة،ًالديناميكاًالحرارية،ًالعملياتًالنتقاليةً
 (2قيزياء ) 05105

ًالكهربية،ًالموناطيسية،ًالبصريات
 ديناميكاالستاتيكا واال 05108

اتااازانًً-دماااجًوتحليااالًالقاااوىًفاااىًالمساااتوىًً-تًوًالقاااوانينًالساسااايةًل ساااتاتيكاًالتعريفااااً-الكميااااتًالمتجهااا ًوًالكميااااتًالقياسااايةً
اتااازانًً-اتااازانًالنظماااةًالمعلقاااةً)الهياكااالًً(ًً-الجساااامًالثابتاااةًوًالجسااايماتًوًالااانظمًالمفصاااليةًوًالجساااامًالثابتاااةًوًالمفصاااليةً

الحركاةًً-الحركاةًالخطياةًً-حركاةًالجسايماتًً-بياةً(ًمركازًالثقالً)ًالجاذً-الحتكايًوًتطبيقات ًً-الجسامًالمتماسكةًالمتصلةً
حركااةًجساايمًفااىًمجااالًقااوةًً-الاادورانًحااولًمحااورًثابااتًً-الحركااةًالهتزازيااةًً-قااوانينًنيااوتنًً-ديناميكاااًالجساايماتًً-الحداثيااةً
ًعزمًالقصورًالذاتى.ً-كيناماتيكاًاألجسامًً-الشولًوالطاقةًً-الدفعًوالقوةًالدافعةًً-مركزيةً

 (1م هندسى )رس 05111

التعااارفًعلاااىًً-نظرياااةًاإلساااقاطًً-العمليااااتًالهندسااايةًالبسااايطةًواألقاااوا ًالمماساااةًً-الرسااامًالهندسااايًوأدواتااا ًوطااارقًاساااتخدامهاً
إعدادًً-Layersًالطبقاتًً-تعديلًعناصرًالرسمًً-رسمًاألشكالًالهندسيةًاألساسيةًً-Auto Cadًالمهاراتًاألساسيةًلبرنامجً

ً.الرسومًث ثيةًاألبعاد
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 (2رسم هندسى ) 05112

ًاستنتاجًالمنظورًالهندسى.ً-الرسمًالمدنىً)المنش تًالمعدنية(ًً-الحوائطًالساندةً
 هندسة اإلنتاج 05114

ً-عمليااتًساباكةًالمعاادنًً-خواوًالمعادنً)الحديديةًوغيرًالحديديةً(ًً-مدخلًإلىًهندسةًاإلنتاجًوالتصنيعًوأنواصًالصناعاتً
عملياااتًً-المااوادًالهندساايةًً-عملياااتًتشااويلًالمااوادًبااالقطعًً-طاارقًوأساااليبًوصاالًأجاازاءًالمنتجاااتًً-عملياااتًتشااكيلًالمعااادنً
حسااابًالتكاااليفًالصااناعيةًوتحلياالًً-أنااواصًالمخططاااتًالداخليااةًللمصااانعًً-أنماااطًوأساااليبًاإلنتاااجًً-وأدواتًالقيااا ًواإلنتاااجً

ًالجودة.ًمقدمةًفىًضبطً–أساسياتًتخطيطًومراقبةًاإلنتاجًً–التعادلً
 أسس البرمجة 05115

أساسااياتًالبرمجااةًولواااتًالحاسااب،ًالتعبيااراتًالمنطقيااةًوالرياضااية،ًمخطااطًسااريانًالبرنااامج،ًأحااذًالقاارارات،ًالتكاارارات،ًالمتوياارات،ً
ًالبرامجًالفرعية،ًعمليةًاإلدخالًواإلخراج.

 مقدمة فى الهندسة الزراعية 05121

تاارياًً-متطلباتًالسوقًالمحلىًوالعالمىًمانًخريجاىًالهندساةًالزراعياةًً–هندسيةًًمفهومًالهندسةًالزراعيةًوالحيويةًكتخصصات
تااأثيرًالطاقااةًالقتصااادىًوالبيئاايًفااىًً-هندسااةًالطاقااةًالزراعيااةًً–وتطااورًالهندسااةًالزراعيااةًوالحيويااةًوتفرعاتهاااًفااىًمصاارًوالعااالمً

صاناعةًوتاداولًً–هندسةًالمنش تًوتهيئةًالبيئةًالزراعياةًً–هندسةًالرىًوالصرفًالزراعىًً–الميكنةًالزراعيةًً-التنميةًالزراعيةًً
ًالتخزينًفىًالمزرعة.ً–طرقًومعداتًتداولًالمحاصيلًفىًالمزرعةًً–وتسويقًالوذاءًالطازجًوالمصنعً

 أساسيات نظرية الدوال 05203

اإلعاادادًالمركبااةًً-ريااةًلوبيتااالًنظً-نظريااةًكوشااىًً-نظريااةًرولًً-نظريااةًالقيمااةًالمتوسااطةًً-التفاضاالًالمتتااالىًونظريااةًلبينتاازً
ً-المتتابعااتًوالمتسلساا تًً-المتسلسا تًال نهائياةًً-األعادادًالحقيقياةًواألعادادًالتخيلياةًواألعادادًالمركباةًً-ونظرياةًدىًماوافرً

ً-سلةًفاوريرًفصلًالمتويراتًباستخدامًمتسلً–متسلس تًفوريرًً-الدوالًالدوريةًً-التقو ًوالنحناءًً-مفكويًتايلورًوماكلورينً
ًتوفيقًالمنحنيات.ً-الدوالًالزائديةً

 المعادالت التفاضلية والتكاملية 05204

معادلاةًبرناولى(ًً–الخطيةًً–التامةًً–المتجانسةًً-المعادلتًالتفاضليةًالعاديةًمنًالرتبةًوالدرجةًاألولىً)قابلةًالفصلًللمتويراتً
أناواصًالمعاادلتًالتفاضاليةًالجزئياةًً–معادلاةًلجارانجًً-والدوالًالختيارياةًًالمعادلتًالتفاضليةًالجزئيةًالخطيةًبحذفًالثوابتً–

باالتعويضًالبسايطًً-المتعاددًً-التكامالًً-تطبيقاتًهندسايةًللمعاادلتًالتفاضاليةًإليجاادًالحلاولًالعاماةًوالخاصاةًً–غيرًالخطيةً
التكاماالًً-الاادوالًالمثلثيااةًً-الاادوالًالزائديااةً-ةًاألساايةالدالااً-باسااتخدامًالمتسلساا تًال نهائيااةً-باسااتخدامًالتفاضاالًً-بااالتجزئًً-

ًالتكاملًباستخدامًدالةًبيتا.ً-التكاملًباستخدامًدالةًالخطأًودالةًجاماً-الخطىًونظريةًجرين
 مبادئ الهندسة الكهربية  05211

أناااواصًالوساااائطًً-ائرًالكهربياااةًنظريااااتًالااادًوً-المقاومااااتًً–فكااارةًالجهااادًالكهرباااىًً-تركيااابًالاااذرةًً-التياااارًالكهرباااىًوقاااانونًاومً
ًالدوائرًالث ثيةًاألوج .ً-التيارًالمترددًً-المكثفًالكهربىًً-الكهربيةًوخواصهاً
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 مبادئ الهندسة اإلليكترونية وتطبيقاتها 05212

ً–لترانزساااتوراتًاً–دوائااارًتوحيااادًالتياااارًالمتااارددًً-الوصااالةًالثنائياااةًً-الرابطاااةًالتسااااهميةًً–أشاااباهًالموصااا تًالنقياااةًوغيااارًالنقياااةً
ً–المذبااذباتًمتعااددةًالتوافقياااتًً-بواباااتًالمنطااقًً-األنظمااةًالرقميااةًً-اللكترونياااتًالرقميااةًً-المكبااراتًالبساايطةًً-الثايرسااتورً
ًالمسج ت.ً–دوائرًتطبيقيةًً-النطاطاتً

 نظرية اإلنشاءات وتحليل اإلجهادات 05215

الكمااراتًً-رساامًأشااكالًالقااوىًالداخليااةًً-ةًفااىًالمنشاااتًالخطيااةًًالمسااتويةًحسااابًالقااوىًالداخليااً-اإلنشاااءاتًالخطيااةًالمسااتويةً
ً–اإلجهااداتًالعمودياةًً–دائرةًمورًللقصورًالاذاتىًً-عزومًالقصورًالذاتىًً-خواوًالمساحاتًً-القوىًالداخليةًفيهاًً-المائلةً
ًدراسةًحالتًعامةًل جهاداتًالعمودية.ً-المرونةً

 تقنيات النانووالمواد  خواص وإختبار 05216

اإلنحنااااءًً-الضاااوطًاإلساااتاتيكىًً-سااالويًالماااوادًتحاااتًتاااأثيرًالشااادًالمحاااورىًالساااتاتيكىًً-الخاااواوًالميكانيكياااةًللماااوادًالهندسااايةً
خصااائوًمااوادًً–كاا لًالمعااادنًً-أحمااالًالصاادمًً-مقااايي ًاإلنفعااالًً-اللتااواءًالسااتاتيكىًً-القااوًالسااتاتيكىًً-السااتاتيكىً

ًمفهومًالنانوًوتقنياتًالنانوًوتطبيقات .ً-االبناءًواختباراته
 انتقال الحرارة 05218

ً-انتقااالًالحاارارةًفااىًالتجاااهًالقطاارىًً-انتقااالًالحاارارةًبالتوصاايلًً-القااوانينًاألساساايةًلنتقااالًالحاارارةًً-الحاارارةًالنتقااالًالحاارارىً
النتقاااالًً-تباااادلًالحااارارىًباااينًاألجساااامًغيااارًالساااوداءًالً-النتقاااالًالحااارارىًباإلشاااعاصًً-التمثيااالًالكهرباااائىًللمقاومااااتًالحرارياااةً

ًالمبادلتًالحرارية.ً-الحرارىًبالحملً
 الديناميكا الحرارية 05311

ً–جااولى(ًً–دياازلًً–أوتااوًً–الاادوراتًالثرموديناميكيااةً)كااارنوتًً–العمليااةًالثرموديناميكيااةًً–القااانونًاألولًوالثااانىًللثرموديناميكاااً
ً–حااالتًالماااءًً–المضااخاتًالحراريااةًً–دوائاارًالتبرياادًالصااناعىًً–خااواوًمخاااليطًالهااواءًوبخااارًالماااءًً–الاانظمًالثرموديناميكيااةً

ًعمليةًتوليدًالبخارًوالو يات.
 آالت االحتراق الداخلى 05312

نظرياااتًتشااويلًمحركاااتًً-مكوناااتًالمحااريً-تقساايماتًمحركاااتًالحتااراقًالااداخلىً-تااارياًوتطااويرًمحركاااتًالحتااراقًالااداخلى
جهااازًً–جهااازًدخااولًالهااواءًً–جهااازًالتبرياادًً–األجهاازةًالمساااعدةًللمحااريً)جهااازًالوقااودًً–الوقااودًواحتراقاا ًً–لحتااراقًالااداخلىًا

ًالمجموعةًالكهربائية(.ً–جهازًالتزييتًً–خروجًالعادمً
 ميكانيكا الموائع 05313

قااانونًاتاازانًالكتلااةًومعادلااةًً-يانًالموائااعًالمثاليااةًسااًرً-التجااان ًالبعاادىًفااىًالمعااادلتًالهندساايةًوًتحلي تهاااًً-خااواوًالموائااعً
ًالسريانًفىًالقنواتًالمكشوفة.ً-قياساتًالموائعًً-السريانًفىًاألنابيبًً-مبدأًالطاقةًً-سريانًالموائعًالحقيقيةًً-الستمرارً

 ماكيناتالرسم  05314

ً-طارقًالتثبياتًالمختلفاةًً-اءًمفصالةًثامًتجميعهااًإسقاطًألجًزً-مراجعةًعامةًعلىًعملياتًاإلسقاطًوًعملًالقطاعاتًالهندسيةً
ًاستخدامًالوتوكادًفىًرسمًالماكينات.ً-المحركاتًالليةًً-خطوطًسريانًالموائعً
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 نظرية اآلالت 05315

اناواصًالكامااتًً-التسارصًالنسبىًلجسايمًوًنقطاةًالتطاابقًللحركاةًفاىًمساتوىًالوصا تًوًالزاحاةً-تعريفًالليةًرباعيةًالض ص
ًالحواكم.ً-انواصًالترو ً-والحركةًالمنتظمةًانواصًالحركةًالحركةًالساسيةً–التوابعًً–
 )أ( التاآلتصميم  05317

الس سالًً–تصاميمًوحاداتًنقالًالحركاةًوالقادرةًًالسايورًوالطااراتًً–ربطًاألجزاءً)المسااميرًواللحاام(ًً–تصميمًاألعمدةًوالمحاورً
ًالترو .ً-الجنازيرًوالعج تًالمسننةً–
 تطبيقات فى الهندسة الكهربية 05318

ً–وساائلًالحماياةًالكهربياةً–نظمًتوزياعًاألحماالًً-خواوًاألحمالً-الكاب تً–خطوطًالنقلًوالتوصيلًً-منظومةًالقوىًالكهربية
ًاللتًالكهربية.

 خرسانة مسلحة 05319

تصاميمًً–حديادًالتسالي ًً–لخرساانةًالمسالحةًخاواوًالخرساانةًواً–األحمالًالم ثرةًعلاىًالمبناىًً–نظمًوتصنيفًالمبنىًالزراعىً
ً–تصااميمًالمنشاا تًالمعدنيااةًً–المبااانىًالخرسااانيةًالمساالحةًماانًحيااإلًاألعماادةًالكمااراتًواألسااقفًالخرسااانيةًواألساساااتًالمختلفااةً

ًعوازلًالرطوبةًوالحرارةًوالصوت.
 المساحة المستوية 05321

المسااااحاتًوتقسااايمًً–الترافيااار ًً-المسااااحةًبالبوصااالةًالمنشاااوريةً–عهااااًالخااارائطًوأنواً–مقياااا ًالرسااامًً-قياااا ًالمساااافاتًالطولياااة
 أعمالًالرفعًالمتكاملة.ً–المساحةًالتاكومتريةًً–حساباتًارتفاصًالحفرًوالردمًً–الميزانيةًً–المساحةًالثيودوليتًً-األراضى

 اإلحصاء الهندسى 05322 

ً–الختبااراتًالمعنوياةًً–التوزيعااتًالنظرياةًً-نظرياةًاألحتماالً–المقاايي ًالوصافيةًً-أس ًاإلحصاءًوأهميتهاًفىًالبحإلًالعلمى
جادولًتحليالًالتبااينًوع قتاةًبتحليالً–معامالًالات زمًوه قتاةًبتحلاي تًارتادادًالخاطًالمساتقيمًً–المستقيمًً–تحلي تًارتدادًالخطً

التحلياالًاإلحصااائىًللتجاااربً–مًالتجاااربًاساا ًتصااميً-الرتاادادًكثياارًالحاادود،ًتحلااي تًالخطااأًالعشااوائىًوالتحااوي تً–الرتاادادً
 استخدامًالحاسبًاللىًفىًالحصاءً)البرامجًاإلحصائية(.ً–تخطيطًالتجاربًً–العشوائيةًالتامةًوالقطاعاتًالعشوائيةًالكاملةً

 هيدروليكا المضخات والقنوات المكشوفة 05323

مثلاإلًالسارعاتًوقاانونًً–أناواصًالمضاخاتًً–الماانومترىًالضااغطًً–التوربيناات(ًً–نظريةًعملًاللتًالهيدروليكياةً)المضاخاتً
منحناىًخاطًاألنابيابًً–تحضيرًالطلمبااتًً–التكهفًً–منحنياتًاألداءًً–المضخاتًالطاردةًالمركزيةًً–السرعةًالنوعيةًً–أويلرً

الساريانًفاىًالقناواتًً–ياةًمضاخاتًاإلزاحاةًاإليجابياةًالترددياةًوالدورانً–تشويلًالمضخاتًعلىًالتوالىًوالتوازىًً–ونقطةًالتشويلً
تصاميمًالمجارىًعنادًالساريانًً–العماقًالمناتظمًوالحارجًً–عوائاقًالساريانًً–الطاقاةًالنوعياةًً–أكفأًمقطاعًهيادروليكىًً–المكشوفةً
ًالمنتظم.

 الطاقة المتجددة فى الزراعة 05324

تًالشمسااية،ًالتطبيقااتًالحراريااةًللطاقااةًمقدماةًعاانًمصااادرًالطاقاةًفااىًمصاارًواساتخداماتها،ًالطاقااةًالشمساايةًوحسااباتها،ًالمجمعااا
ًالشمسية،ًاألنظمةًالفوتولتية،ًطاقةًالرياأل،ًطاقةًالكتلةًالحيوية،ًالطاقةًالمائيةًوطاقةًالحرارةًاألرضية.
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 أسس القياس والتحكم 05325

هربيااةًال زمااةًلتحسااا ًوالاادوائرًالكTransducersًأساسااياتًعلاامًالقيااا ًوالمعااايرة،ًتعريفاااتًومفاااهيمًوقيااا ،ًمحااولتًالطاقااةً
حااولًالقيااا ًوالااتحكمًفياا ،ًنظاامًتجميااعًالبياناااتًوالعاارضًوالتسااجيل،ًنظاامًتحمياالnoiseًًوقيااا ًالتوياار،ًطاارقًخفااضًالضوضاااءً

ًالبيانات،ًاستخدامًالحاسبًكوسيط،ًأس ًونظرياتًالتحكمًفىًبعضًالمتويرات،ًمقدمةًألنظمةًالتحكم.
 )ب(تصميم آالت  05327

لتصااميمًفااىًالجااراراتًواللتًالزراعيااةًوتشااملًكراسااىًالتحمياال،ًالزنبركااات،ًالوصاا ت،ًًالقااوابض،ًالفراماال،ًتطبيقاااتًأساسااياتًا
ًالدودىً(.ً–المخروطىًً-المائلً–الترو ًبأنواعهاً)ًالعدلً

 نظم التحكم الهيدروليكى  05328

ً–أناااواصًدوائااارًالاااتحكمًً–ائرًاألساسااايةًالنيومائياااةًالااادًوً-الااادوائرًاألساسااايةًالهيدروليكياااةً-اساساااياتًالااانظمًالهيدروليكياااةًوالنيومائياااة
نماااااذجًالمنظوماااااتًالهيدروليكيااااةًً–الصاااايانةًالوقائيااااةًللاااانظمًالهيدروليكيااااةًوالنيومائيااااةًً–مكوناااااتًمنظومااااةًالااااتحكمًالهياااادروليكىً

ًوالنيوماءيةًفىًالهندسةًالزراعية.
 البرمجة باستخدام الحاسب اآللى 05329

ًرمجةًفىًالبرامجًالتطبيقية.استخدامًالبً–لواتًالبرمجةً
 هندسة الجرارات والقوى الزراعية 05411

مصادرًالقوىًالزراعية،ًتقسيماتًالجراراتًالزراعية،ًالمواصفاتًالقياسيةًللجرار،ًوحداتًنقلًالقدرةًفىًالجارار،ًمصاادرًاساتو لً
 لىًالجرارًواتزانًالجرار.القدرة،ًأجهزةًالت م ،ًأجهزةًالفراملًوالتوجي ،ًنظريةًالشد،ًالقوىًالم ثرةًع

 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 05412

العملياتًاألولية،ًعلمياتًالفصلًالميكانيكى،ًالجر ًوالطحن،ًضربًاألرز،ًعملياتًالخلاط،ًالساتح ب،ًالكاب ًوالساتخ و،ً
ًالترشي ،ًالطردًالمركزى،ًنقلًالمواد.

 هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئى 05413

صًالمنشاا تًالزراعيااةًوأساسااياتًنظريااةًاإلنشاااءات،ًتخطاايطًالقاارىًوتصااميمًالمناازلًالريفااى،ًالصااوبًالزراعيااة،ًاإلنتاااجًالحاارارىًأنااوا
للماشااايةًوالااادواجن،ًالتااازانًالحااارارىًوالرطاااوبىًداخااالًبياااوتًالحيوانااااتًالمزرعياااة،ًمصاااادرًالتلاااوإل،ًخاااواوًالمخلفااااتًالطبيعياااةً

المتجاااددةًالممكااانًتطبيقهااااًفاااىًالمنشااا تًالزراعياااة،ًًتخطااايطًحظاااائرًماشااايةًاللااابنًوتسااامينًوالكيميائياااة،ًمصاااادرًالطاقاااةًالجديااادةًًو
ًالعجول،ًتخطيطًبيوتًدجاجًالبيضًواللحم.

 تخطيط وتصميم نظم الرى 05414

عواملًتخطايطًنظاامًالارى،ًأناواصًوخصاائوًوأداءًنظاامًالاريًالساطحى،ًمكونااتًوأناواصًوخصاائوًنظامًالاريًباالر ،ًهيادروليكاً
لرىً)أقطارًوفواقدًالضوطًفىًأنابيبًالشبكةًوقدرةًالمضخة(،ًتشويلًوتصميمًنظامًالارىًباالر ًالثاباتًوالنقاالىًوالمتحاري،ًشبكةًا

ًالرىًبالتنقيطً)الخصائو،ًاألنواص،ًالمكونات(،ًأجهزةًالترشي ،ًأجهزةًحقنًاألسمدة،ًتصميمًشبكةًالتنقيط.
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 هندسة النظم الحيوية 05415

ًبادئًالهندسيةًفيًالعملياتًالحيوية.تطبيقًاألساسياتًوالم
 تطبيقات الحاسب اآللى  05416

خااراج،ًجماالًتحكاامًمتقدمااة،ًباارامجًتطبيقيااةًفااىً مقدمااةًفااىًلواااتًالحاساابًاللااى،ًجماالًوتعبيااراتًرياضاايةًومنطقيااة،ًجماالًإدخااالًوا 
تطبيقياةًفاىًالجاراراتًواللتًالزراعياة،ًهندسةًالتصنيعًالوذائى،ًبرامجًتطبيقيةًفىًتخطيطًالمباانىًوتهيئاةًالبيئاةًالزراعياة،ًبارامجً

ًبرامجًتطبيقيةًفىًالرىًوالصرفًالزراعى.
 الطاقة ستهالك ترشيد وإ 05417

نتاااجًالطاقااة،ًاسااتخداماتًالطاقااةًفااىًالزراعااة،ًتحااوي تًالطاقااةًوكفاااءةًاإلدارة،ًإدارةًالطاقااةًلماازارصًاإلنتاااجً مقدمااةًعاانًاسااته يًوا 
الاادواجن،ًإدارةًاسااتخداماتًالوقااودًالحفاارىًوالطاقاااتًاألخاارىًفااىًاإلنتاااجًالزراعااى،ًطاارقًاتخاااذًًالحيااوانى،ًترشاايدًالطاقااةًفااىًماازارص

ً.رصالقرارًإلدارةًالطاقةًفىًالمًزا
 )أ(هندسة اآلالت الزراعية05421

عيااة،ًطاارقًالشاابيًالميكنااةًالزراعيااةًوتطبيقاتهااا،ًالعواماالًالماا ثرةًعلااىًالسااعةًالحقليااةًوكفاااءةًالتشااويل،ًالتكاااليفًالكليااةًلاا لتًالزرا
المختلفةًل لتًالزراعية،ًملتًالحرإلًاألوليةًوالثانوية،ًملتًالعزياق،ًملتًالتساميدًالكيمااوىًوالبلادى،ًملتًالخاف،ًملتًالار ً

ًوالتعفير،ًملتًالحصاد،ًملتًالدرا ،ًملتًالتنظيفًوالتدريج،ًالكومباين.
 صيانة وتشغيل المعدات الزراعية 05422

ئىًللاااور ًالصااايانةًالمزرعياااة،ًأناااواصًالوقاااودًوالزياااوتًالمساااتخدمةًوكيفياااةًتخزينهاااا،ًصااايانةًالمحاااريًًوصااايانةًدورةًالتركيااابًالنشاااا
الوقااود،ًصاايانةًأجهاازةًالتبرياادًوالتزييااتًالسااحبًوالعااادمًوالمجموعااةًالكهربائيااةًبااالجرار،ًصاايانةًوتشااكيلًالجاارارًالزراعااى،ًصااايانةً

ًتًالبذرًوالزراعة،ًصيانةًوتشويلًملتًخدمةًالمحصولًالنامىًوالحصاد.وتشويلًاللتًالزراعية،ًصيانةًوتشويلًمل
 هندسة اآلالت الزراعية )ب( 05423

نظريااااتًتصاااميمًوتشاااويلًمعاااداتًخدماااةًالمحصاااولًالناااامى،ًالعزياااق،ًالااار ،ًالتعفيااار،ًنظريااااتًتصاااميمًوتشاااويلًمعاااداتًالحصاااادً
ًوعملياتًماًبعدًالحصاد.

 هندسة معدات استصالح األراضى 05424

مقدماااة،ًاإلخااا ءًاللاااىًلاااشرض،ًمعاااداتًالستصااا ألً)البلااادوزر،ًمعاااداتًالتحميااالًوالنقااال،ًالقصاااابيات،ًالعزاقاااات،ًمحارياااإلًتحاااتً
قامااةًالطاارقًوالجسااورً)الحفااارات،ًالجرافااات،ًالكباشااات،ًالمخناادقات(ًإد ارةًالتربااة،ًقصااابياتًالتسااويةًالدقيقااة(ًملتًفاات ًالقنااواتًوا 

ًواقتصادياتًتشويلها.ًملتًومعداتًاستص ألًاألراضى
 مزارع اإلنتاج الحيوانى والداجنىهندسة معدات  05425

أنااواصًومكوناااتًنعااداتًخدمااةًحظااائرًالحيواناااتًومساااكنًالاادواجنًونظاامًمعااداتًالحلاابًاللااىً،ًوحااداتًنقاالًوتااداولًداخاالًماازارصً
ًزارصًاإلنتاجًالحيوانىًوالداجنى.اإلنتاجًالحيوانىًوالداجنى،ًهندسةًمصانعًانتاجًالع ف،ًنظمًالتحطكمًاللىًفىًم
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 هندسة حفظ األغذية بالمعاملة الحرارية 05426

ًمقدمةًفىًالتدهورًوالفسادًالميكروبىًللوذاء،ًمعدلًالتثبيطًالميكروبىًعندًدرجاتًحرارةًثابتة،ًمعدلتًالهدمًالميكروبىًواألنزيماى
الحراريااةًللسااوائلًالوذائيااةًفااىًنظاامًالسااريانًالمسااتمر،ًطاارقًوع قتهاااًبدرجااةًحاارارةًالوسااطًوزماانًالتعاارضًحسااابًزماانًالمعاملااةً
ًوحساباتًالبسترة،ًنظمًوأجهزةًالبسترةًطرقًوحساباتًوأجهزةًالتعقيم.

 بخفض المحتوى الرطوبى هندسة حفظ وتخزين الغذاء 05427

الماااءًالحاارًوالماارتبط،ًًالنشاااطًالمااائىًوع قتاا ًبحفااظًالوااذاء،ًاتاازانًالطاقااةًوالكتلااةًبااينًالمااادةًالزراعيااةًوالهااواء،ًًمفهااومًالمحتااوىً
الرطوبىًالمتوازنًوطرقًتقاديرهاًومعاادلتًحساابها،ًمفهاومًالمحتاوىًالرطاوبىًالمتاوازنًوطارقًتقاديرهاًومعاادلتًحساابها،ًتجفيافً

ًيزًوالتبخيرًالديناميكاًالحراريةًفىًتبخيرًالوذاء.الحبوب،ًعملياتًالترك
 هندسة حفظ وتداول الغذاء بخفض درجة الحرارة 05428

ىًنظاامًالتبرياادً)التبرياادًالطبيعااى،ًالتبرياادًالميكااانيكىًبالضااوط(ًوالتخاازينًالباااردًللمااوادًالزراعيااة،ًتجمياادًالوااذاء،ًالااديناميكاًالحراريااةًفاا
ًتجميدًالوذاء،ًالتنب ًبمعدلت

 هندسة البيوت المحمية 05429

وصفًالمقرر،ًوضعًصناعةًالبيوتًالمحميةًالزراعية،ًتدفئةًالبياوتًالمحمياةًالزراعياة،ًتبريادًوتكييافًالصاوبًالزراعياة،ًتصاميمً
البيوتًالمحمياةًومكوناتا ،ًنظامًالاتحكمًالبيئايًللنباتااتًونظامًالتهوياةًالمختلفاةًفاىًمنشا تًالصاوبًالزراعياةًوطارقًإدارتهاا،ًتقاديرً

ًتنظيمًعملياتًنموًالنباتات،ًنظمًالتبريدًالتبخيرى.ًو
 تخطيط المناطق والمنشآت الريفية  05430

مقدمااةًعااانًالمباااانيًالريفياااةًوالماااواد،ًتخطاايطًمنااازلًالفااا ألًوبنااااءاًالمبااااني،ًتخطاايطًحظاااائرًالحيوانااااتًوالمتطلبااااتًالعاماااة،ًاإلياااواءً
لريفيااةًلتنسااانًوالحيااوان،ًمقدمااةًعاانًالطاقااةًالشمسااية،ًخااواوًالهااواء،ًالمفتااوأل،ًتااوفيرًالمياااهًالنظيفااةًوالصاارفًالصااحىًللمبااانىًا

التاازانًالحاارارىًوالكتلااىًداخاالًمبااانىًالحيااوانًوالطيااورًوالبيااوتًالمحميااةًًالزراعيااة،ًتطبيقاااتًفااىًطاارقًاإليااواءًالريفيااةًوملحقاتهااا،ً
ًمقدمةًفىًنظمًالراحةًالحراريةًلتنسان.

 كىالسماألسس الهندسية لالستزراع  05431

تعرياافًعلاامًهندسااةًالسااتزراصًالمااائىًولماااذاًيوجاابًدراساات ،ًالطاقااةًفااىًالاانظمًالمائيااة،ًمتطلباااتًالكسااجين،ًثااانىًأكساايدًالكربااونً
والوااازاتًاألخاارىًالناتجااةًماانًالنظااامًالمااائى،ًالموااذياتًفااىًالاانظمًالمائيااة،ًطاارقًالسااتزراصًالساامكى،ًالمرشااحاتًوأنواعهااا،ًالتهويااةً

ًونظمًالتهوية.
 هندسة الري والصرف الزراعي 05432

مصادرًالمياه،ًمنش تًالتحكمًفيًمياهًالري،ًالحتياجتًالمائية،ًع قاتًالماءًبالنباتًوالتربة،ًشابكاتًالتارصًوالمصاارف،ًتصاميمً
ضية،ًفتحاتًمياهًالري،ًمناوباتًالري،ًقيا ًالتصرفًفيًالقنواتًالمكشوفة،ًتواجدًالمياهًاألرضيةًفيًمصر،ًأنواصًالخزاناتًاألًر

حفرًالبار،ًتنميةًالبار،ًسريانًالمياهًاألرضيةًوهيدروليكاًالبار،ًالصرف،ًأنواصًالمصارف،ًمسافاتًوأعماقًالمصارف،ًأقطارً
ًأنابيبًالصرف،ًتصميمًشبكةًالصرف.
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 أنظمة الرى بالتنقيط والميكرو 05433

لنقاطات،ًشكلًالبت لًتحتًالنقاطاات،ًحساابًالحتكاايًخصائوًالرىًبالتنقيط،ًالحتياجاتًالمائيةًفىًالرىًبالتنقيط،ًتصميمًا
فااىًخطااوطًشاابكةًالتنقاايط،ًاسااتراتيجيةًتحدياادًأقطااارًأنابياابًالشاابكة،ًانساادادًالنقاطااات،ًأجهاازةًالترشااي ،ًأجهاازةًحقاانًاألساامدة،ًالاارىً

ًبالتنقيطًتحتًالسطحى،ًتصميمًشبكةًالتنقيط،ًتقييمًنظامًالرىًبالتنقيط.
 لمسطحات الخضراءنظم رى الحدائق وا 05434

مقدمااةًفااىًتصااميماتًالاارى،ًالرشاشاااتً)أنااواصًالرشاشااات،ًشااكلًتوزيااعًالاار (،ًاختيااارًالمسااافاتًبااينًالرشاشااات،ًمعاادلًالاار ،ً
انتظااامًتوزيااعًالميااااه،ًتخطاايطًالمساااحة،ًمعااادلًتسااربًالمياااهًفاااىًالتربااة،ًالسااعةًالتخزينياااةًللتربااة،ًالحتياجاااتًالمائياااة،ًالفتاارةًباااينً

ءًالااارى،ًشااابكةًالااارى،ًحساااابًالفاقااادًفاااىًالضاااوطًوأقطاااارًاألنابيااابًالشااابكة،ًطااارقًاليمااااه،ًالمحااااب ًوالوصااا تًالرياااات،ًعماااقًماااا
 والف تر،ًأجهزةًالتحكم،ًمصدرًالمياه،ًنظمًرىًالمسطحاتًالخضراءًوالم عب،ًنظمًالرىًبالتنقيط،ًخطواتًالتصميم.

 
 

 )هندسة زراعية( الزراعية العلوم برامجثانياً : مقررات 
 

    رياضياتالأساسيات  05101

األعداد،ًالفئاتًوالدوال،ًالستنتاجًالرياضىًونظريةًذاتًالحدين،ًالكسورًالجزئية،ًالمصفوفاتًوالمحاددات،ًحالًالمعاادلتًالتياةً
دوال،ًباسااتخدامًالمصاافوفات،ًاإلحااداثيات،ًمعادلااةًالخااطًالمسااتقيمًبالصاااورًالمختلفااة،ًالاادائرة،ًالقطااعًالمكااافئ،ًالناااقو،ًالزائااد،ًالااا

النهاياااات،ًقواعااادًالتفاضااال،ًتفاضااالًالااادوالًالمختلفاااة،ًالمشاااتقاتًالجزئياااة،ًتطبيقااااتًفاااىًالتفاضااال،ًالتكامااالًالمحاااددًوالتكامااالًغيااارً
ًالمحدد،ًتطبيقاتًعلىًالتكامل.

 هندسة عمليات التصنيع الزراعي 05356

ماانًرطوبتهاااً)التجفيااف(ًأنااواصًالمجففاااتًوالحساااباتًوحااداتًالتشااويلً)انتقااالًالحاارارة،ًميكانيكاااًالموائااع(،ًحفااظًالمااادةًبإزالااةًجاازءً
الخاصااةًبهااا،ًحفااظًالمااادةًبالمعااام تًالحراريااةً)البسااترةًوالتعقاايم(،ًحفااظًالمااادةًبخفااضًدرجااةًحرارتهاااً)التبرياادًوالتجميااد(،ًالتخاازينً

ًالمبرد،ًالتشعيع،ًنقلًوتداولًالمواد
 آالت ومعدات خطوط اإلنتاج في الصناعات الغذائية 05357

طًصناعةًاأللبان،ًخطوطًصناعةًالسكر،ًخطوطًصناعةًالزيوتًوالزيوتًالمهدرجة،ًخطوطًصناعةًالنشاًوالخميرة،ًخطوطًخطًو
ً.صناعةًاألع ف

 الهندسة الزراعية والمساحة 05359

 قتهااًبااألرضًأنواصًالقدرةًالمزرعية،ًأساسياتًالمحركاات،ًالجاراراتًالزراعياةًوطارقًتشاويلهاًبأماان،ًاللتًالزراعياةًالمختلفاةًوع
والمحصول،ًمقدمةًفىًهندسةًالتصانيعًالزراعاى،ًتخطايطًالمباانىًوتهيئاةًالبيئاةًوالطاقاةًالزراعياة،ًأنظماةًالارىًالمتطاور،ًالمسااحةً

ًالمستويةًوطرقًعملًالميزانية.
 الهندسة الزراعية فى مواضيع مختارة  05450
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 الخواص الطبيعية للمواد الغذائية 05451

قسيمًلكلًمنًالخصائوًوالخواوًالطبيعياةًللماوادًالزراعياة،ًتحديادًوحساابًالمحتاوىًالرطاوبىًللماادةًالزراعاة،ًمقدمةًوتعاريفًوت
الخصااائوًالطبيعياااة،ًتطبيقااااتًإحصااائيةًفاااىًتاااداولًالمااوادًوتحديااادًتوزياااعًالحجاامًالجسااايمىًللماااوادًالحبيبيااة،ًالخاااواوًالنسااايابيةً

ذجًالحقلياة،ًتعريافًالخاواوًاللزجاة،ًالخاواوًالديناميكياةًالهوائياةًللماوادًالزراعياة،ًللسوائلًوالموادًالموادًالب ستيكيةًولابعضًالنماا
الخصاااائوًالحتكاكياااةًلساااريانًالحباااوب،ًتحديااادًالخاااواوًالحرارياااة،ًالخاااواوًالضاااوئية،ًالخاااواوًالكهربياااة،ًالخاااواوًالصاااوتية،ً

 الخواوًالموناطيسيةًوالكهروستاتيكية،ًالخصائوًالذريةًللماءًوالوذاء.
 استصالح األراضىآالت ومعدات  05455

)معاااداتًالتحمياالًوالنقااال،ًالقصاااابيات،ًمحارياااإلًتحاااتًاستصااا ألًاألراضاااى،ًطاارقًإخااا ءًاألرض،ًمعاااداتًاستصااا ألًمقدمااةًفاااىً
دارةًملتًومعااداتًاستصاا ألًاألراضااىًواقتصااادياتً قامااةًالطاارقًوالجسااوروا  التربااة،ًقصاابياتًالتسااويةًالدقيقااة(،ملتًفاات ًالقنااواتًوا 

ًتشويلها.
 ميكنة مزارع اإلنتاج الحيوانى والداجنى 05456

ًمعداتًخدمةًحظائرًالحيواناتًومساكنًالدواجنًونظمًمعداتًالحلبًاللىًوحداتًنقلًوتداولهندسةًمصانعًانتاجًالع ف.
 اإلنتاج الحيوانى والداجنى مبانى  05457

سااياتًإيوائهااا،ًتخطاايطًحظااائرًالحيواناااتًوالمظاا تًأساسااياتًتخطاايطًالمبااانىًالزراعيااة،ًحظااائرًالحيواناااتًومساااكنًالاادواجنًوأسا
نشاااءًماازارصًتربيااةًالجااواجن،ًمخااازنًاألعاا فًواألدواتًومسااتلزماتًاإلنتاااج،ًعواماالً ومراكاازًالحلاابًوالتلقااي ًالصااناعى،ًتخطاايطًوا 

ًكية.التحكمًفىًبيئةًالحيوانًوالتزانًالحرارىًوالرطوبىًلحظائرًالحيوانًومساكنًالدواجن،ًإنشاءًالمزارصًالسم
 نظم الرى المتطور 05458

أنااواصًوخصااائوًوأداءًنظااامًالااريًالسااطحى،ًمكوناااتًوأنااواصًوخصااائوًنظاامًالااريًبااالر ،ًهياادروليكاًشاابكةًالاارىً)أقطااارًوفواقاادً
ًالضوطًفىًأنابيبًالشبكةًوقدرةًالمضخة(،ًتشويلًوتصميمًنظمًالرىًبالر ًالثابتًوالنقالىًوالمتحري،ًالرىًبالتنقيط

 واآلالت الزراعية الجرارات 05459

الميكنةًالزراعيةًوتطبيقاتها،ًالعواملًالم ثرةًعلىًالسعةًالحقليةًوكفاءةًوظائفًوأنواصًالجراراتًالزراعية،ًمكوناتًالجرارًالزراعى،ً
بلاادى،ًالتشااويل،ًطاارقًالشاابيًالمختلفااةًلاا لتًالزراعيااة،ًملتًالحاارإلًاألوليااةًوالثانويااة،ًملتًالعزيااق،ًملتًالتسااميدًالكيماااوىًوال

ًملتًالخف،ًملتًالر ًوالتعفير،ًملتًالحصاد،ًملتًالدرا ،ًملتًالتنظيفًوالتدريج،ًالكومباين
 آالت مقاومة اآلفات  05460

أهميةًالميكنةًفىًعملياتًالمكافحة،ًأهمًاستخداماتًالر ًفىًالزراعة،ًخاواوًالساوائل،ًمعادلاةًالساتمرارًوالطاقاة،ًمستحضاراتً
عااامًللرشاشاااتًوالعفااارات،ًملتًالاار ًالهيدروليكيااة،ًالطلمبااات،ًحساااباتًالنتاجيااةًوالكفاااءةًالحقليااة،ًمعااايرةًالمبياادات،ًالتركياابًال

ملتًالاار ،ًطاارقًترذيااذًالمبياادات،ًأنااواصًالبشااابيرًالهيدروليكيااة،ًالعواماالًالماا ثرةًعلااىًقطاارًحبيباااتًالاار ًوقيااا ًقطااراتًالاار ،ً
 ت،ًالتعفيرًوالعفاراتًاللية،ًملتًالعزيقًالميكانيكى،ًالر ًبالطائرات.ع قاتًعامةًللر ًبالبشابير،ًانجرافًالمبيدا
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 قسم  علوم وتقنية االلبان( 06)

 

 

 أساسيات علم األلبان 06201

أساسااياتًإدرارًاللاابن،ًالتركياابًالكيماااويًللاابن،ًالمجاااميعًالميكروبيااةًذاتًالع قااةًبصااناعةًاللاابنًومنتجاتاا ،ًتقنيااةًالجاابنًواأللبااانً
ًه،ًتقنيةًالمثلوجاتًاللبنيةًوالمنتجاتًالدهنيةًواأللبانًالمكثفةًالمجففة.المتخمًر

 تقنية اللبن السائل واأللبان المتخمرة    06301

عمليااتً-تبريادًاللابنًالخاامًوطارقًنقلا ًواسات م ًتخزينا ًً-اختبااراتًالجاودةًوتادريجًاللابنًالخاامًً-الصفاتًالطبيعيةًللبنًالسائلً
ً-المعاام تًالحرارياةًوالسا ًالنظرياةًلنتااجًالباانًممناةًل ساته يً-فرزًوالتعديلًوشرألًالجهزةًالخاصةًب ًالترشي ًوالتنقيةًوال

ً-عملياااتًالتعبئااةًوالعبااواتًالمناساابةًللاابنًالمبسااترًوالمعقاامًواأللبااانًالمتخماارهً-الطاارقًالمختلفااةًللبسااترةًوالجهاازةًالمسااتخدمةًفيهاااً
الساا ًالنظريااةًً-ESLًواللاابنًالمعقاامًواللاابنًطوياالًاألماادًً UHTتحضاايرًاللاابنًً-ةتحضاايرًبعااضًالمنتجاااتًاللبنيااةًالمطعماا

ًطرقًتصنيعًاأللبانًالمتخمرهً-أنواصًاأللبانًالمتخمرهًً-أس ًتقسيمًاأللبانًالمتخمر-للترشي ًالفوقى
 أساسيات ميكروبيولوجيا األلبان 06302 

مجموعاةًالبكتيريااًًالكروياةًً-لسا ًالتقليدياةًالمتبعاةًفاىًتقسايمًالبكتيريااًا-ع قةًالميكروباتًبااللبنًوالعوامالًالما ثرةًعلايًنموهااً
مجموعاااةًالبكتيرياااًالعصاااويةًوالكروياااةًً-مجموعااةًالبكتيريااااًالعصااويةًالمنتظماااةًالموجباااةًلجاارامًوغيااارًالمتجرثمااةًً-الموجبااةًلجااارامً

مجموعاةًالبكتيريااًالعصاويةًً-لجارامًًغيارًالمتجارثممجموعاةًالبكتيريااًالعصاويةًغيارًالمنتظماةًالموجباةًً-الموجباةًلجارامًالمتجرثماة
ً-المجااميعًاألخارىًالتاىًلهااًع قاةًباأللبااانًً-مجموعاةًالبكتيريااًالعصاويةًالساالبةًلجارامًهوائياةًً-الساالبةًلجارامًلهوائياةًأختيااراً

الطاارقً-ورهاامًفاايًصااناعةًاللبااانًالميكوب زماااًودً–البكتريوفاااجًً–الفيروساااتًً-الركتساااياًً-الفطرياااتًًوالخمااائرًوأساا ًتقساايمهاً
ًالحديثةًالمستخدمةًفىًالتعرفً

 إفراز وإنتاج اللبن  06303

ً-مجموعاةًالهرمونااتًالمتحكماةًفاىًإفارازًوتفرياغًاللابنً-تركيبًالودةًاللبنيةً،ًالضرصً،ًأنواصًوسا لتًالحيوانااتًالمنتجاةًللابن.ً
ً- .ًالعوامالًالما ثرةًعلاىًكمياةًوتركيابًاللابن-) تخلياقًساكرًال كتاوزً-تخليقًبروتينًاللابنًً- تخليقًاللبن:ً)ًتخليقًدهنًاللبن

التركياابًًً–ماكيناااتًالحلاابًالمتنقلااةًً-ميكانيكيااةًالحلاابًالياادوىًوالحلاابًاللااىًً- فتاارةًالجفااافً-اإلسااتمراريةًً–موساامًالحلياابً
تبريادًاللابنًفاىًً- الحلابًوالمحالابًاللياةًتنظيفًوتطهيارًوصايانةًماكينااتً-أنواعها.ًً–مكوناتهاًً–المحالبًالليةًًً-واألجزاء.

ًمراكزًتجميعًاأللبانًًًً-إنتاجًاللبنًالنظيفًفىًالمزرعةًً- حمىًالضرصً- المزرعةًونقل 
 السموم الميكروبية والملوثات البيئية فى اللبن ومنتجاته  06304

ومًالف توكسينات،ًسمومًالميكوتوكسيناتًبخا فًمقدمةً،ًشجرةًالس مة،ًالسمومًالميكروبيةً)سمومًالمكورًالعنقوديًالذهبي،ًسم
الف توكساينات،ًسامومًالسالموني ًساامومًالبوتشايلزم(،ًبقايااًالمبيااداتًفايًاللابنًومنتجاتاا ،ًبقايااًالمعاادنًالثقيلااةًفايًاللابنًومنتجاتاا ،ً

 بقاياًالموادًالمشعةًفيًاللبنًومنتجات .
   تقنية االلبان المكثفة والمجففة 06305

صاناعةًاللابنًالمكثافًً–صناعةًاللبنًالمكثفًالويرًمحلاىًً-تبخرًوأنواصًأجهزةًالتكييفًالمستخدمةًفىًالصناعاتًاللبنةنظريةًال
تحضاايرًاللاابنًً-التجفياافًبطريقااةًالاارذاذًً-التجفياافًبطريااقًاألسااطواناتً-عيااوبًاللاابنًالمكثاافًالمحلااىًوالوياارًالمحلااىً-المحلااى

ًطرقًالحكمًعلىًجودةًالمنتجاتًالمجففة.ًً-اللبنًالثانويةًتكثيفًوتجفيفًمنتجات-وبان\المجففًسريعًال
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 تصنيع المنتجات اللبنية  06306

ًاأللبانًالمتخمرةً-الجبنًً-مثلوجاتًلبنيةً-تصنيعًالمنتجاتًالدهنيةً
 كيمياء اللبن ومنتجاته  06307

اناواصًبروتينااتًاللابنًوًطارقًً-تركيابًاللابنًمقدمةًعنًالتركيبًالكيماويًللبنًوخواوًالمحاليلًالطبيعياةًوًالعوامالًالما ثرةًعلاي
تاأثيرًطارقًالصاناعةًًً-خواوًبروتيناتًالشر ًوًاهميتهاًالحيوياة-خواوًكازينًاللبنًوًاجزاءًالكازينًً-فصلًتليًالبروتينات
وًالعوامالًًعمليااتًتازناًدهانًاللابنًً-التركيابًالكيمااويًلادهنًاللابنً-اناواصًليبياداتًاللابنًوًطارقًالفصالًً-عليًمكونااتًاللابن
اماا ألًاللاابنًوًالعواماالًالماا ثرةًعلاايًً-التركياابًالكيماااويًلكربوهياادراتًاللاابنًوًتااأثيرًالعملياااتًالتصاانيعيةًعلياا ً-الماا ثرةًعلاايًذلااي

ًانزيماتًاللبنًوالعواملًالم ثرةًعليهاً-فيتاميناتًاللبنًوتاثيرًالعملياتًالصناعيةًعليهاً-نسبتها.
 الجبنتقنية  06401 

ًً-.ًالمعام تًالتكنولوجيةًالتيًتجاريًعلايًاللابنًالمعادًلصاناعةًالجابنًًً-الس ًالعلميةًلصناعةًالجبنً-جبانًأس ًتقسيمًاأل
مشاااكلًصااناعةًوأنتاااجًالجاابنًفاايً-الساااليبًالمتقدمااةًفاايًصااناعةًاألجبااانً-المعااام تًالتكنولوجيااةًالمختلفااةًلتصاانيعًاألجبااانً

كيفياةًحساابًكميااتًالماوادًالخاامًً-الموادًالداخلةًفىًصناعةًالجبنًالمعامالًًً-أنواصًالجبنًالمعاملًوأس ًالصناعةًً-مصرً.
ًتصنيعًوتعبئةًوتخزينًالجبنًالمعاملًً-الداخلةًفىًتصنيعًالجبنًالمعامل

 تطبيقات ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها  06402

ميكروبيولوجياااااًً-يولوجياااااًلشلبااااانًالمركاااازةًوالمجففااااةميكروبً-ميكروبيولوجياااااًاأللبااااانًالمعاملااااةًحرارياااااً-ميكروبيولوجياااااًاللاااابنًالخااااام
ميكروبيولوجيااًً-ميكروبيولوجياًاللبانًالمتخمرةًً-البادئاتًالمستخدمةًفىًالمنتجاتًاللبنيةًونشاطهاًاليضىًً-المثلوجاتًاللبنيةً

الطاارقًالمختلفااةًوًً-جاااتًالدهنيااةميكروبيولوجياااًالمنتً-ميكروبيولوجياااًالجاابنًالطااريًوالجااافًً-المنتجاااتًاللبنيااةًالداعمااةًصااحيا
ًالحديثةًفىًالتحليلًالميكروبيولوجىًلمنتجاتًاأللبان

 المنتجات الدهنية والمثلوجات اللبنية  06403

ً–القشاادةًالمخفوقااةًً-انااواصًالقشاادةً:ًقشاادةًالمائاادهًً-.ًًانااواصًالفاارازات.ً-طاارقًفصاالًالقشاادهًبالجاذبيااةًالرضاايةًوالطااردًالمركاازيً
ًالقشدهًالمركزهً.ًً-القشدهًالمتخمرهً-كيةًًًالقشدهًالمسخن القشدهًالب ستي

العوامالً-.ًًتقسايمًالمثلوجااتًاللبنياة.ً-طريقةًصناعةًالسمنًوالحفظًومعالجاةًفساادهً-طرقًوخطواتًتصنيعًالزبدًوالمارجرين.ً-
الماوادًاللبنياةًال دهنياةً-وجااتًاللبنياةً.ًالموادًالدهنياةًالتايًيمكانًاساتخدامهاًفايًصاناعةًالمثل-الم ثرةًعليًتركيبًالمثلوجًاللبنيً

.ًالموادًالمثبتةًوالمستحلباتًالتايًيمكانً-.ًموادًالتحليةًالتيًيمكنًاستخدامها-التيًيمكنًاستخدامهاًفيًصناعةًالمثلوجاتًاللبنية
الجديادًفايًً-رياعخطواتًتصنيعًالمثلوجااتًاللبنياةًوحساابًال-تركيبًوتجهيزًالمخاليطًً-حسابًمكوناتًالمخاليطً-استخدامها.ً

ًصناعةًالمثلوجاتًوأنواصًالمجمداتًً
 مضافات األغذية فى الصناعات اللبنية  06404 

الماااوادًً-المااااءًوالماااوادًالمضاااادةًللتكتااالً-مضااااداتًاألكسااادة-ماااوادًالنكهااا -ماااوادًالتلاااوين-المساااتحلباتً-المثبتااااتً-ماااوادًالتحلياااةً
ًالموادًالحافظة.-الموادًالمضادةًللبكتيرياًوالفطرياتًً-اممل ًالطعً-المنفحةًواإلنزيماتًالمجبنةًللبنً-المحمضة
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 التحليل الكيماوى للبن ومنتجاته 06405

تقاديرًً-تقاديرًالاوزنًالناوعيً-طارقًتقاديرًالادهنً–تقاديرًالحموضاةًً-طرقًأخذًالعيناتًللابنًومنتجاتا ًلجاراءًالتحاليالًالمختلفاة
ًطرقًتقديرًال كتوزً-قطةًالتجمدتقديرًنً-تقديرًالتوصيلًالكهربيً–معاملًالنكسارً

ً-.ًطارقًفصالًالبروتينااتًباالهجرةًفايًمجاالًكهرباي.-طرقًفصالًبروتينااتًاللابنًالمختلفاةً)ًالفصالًبطارقًالكرومااتوجراف(ًً-
ًفوسافاتً(ً–ساتراتًً–ماغنيسايومًً–طرقًتقديرًالم ألًالكليةًوًالذائبةً)ًكالسيومًً-طرقًتقديرًبروتيناتًاللبنًالكميةًوالوصفية

ًالمنتجاتًاللبنيةًالدهنية.طرقًتحليلًً-الجبن.طرقًتحليلًً-
ًطرقًتقديرًالثباتًالحراريًل لبانًالمختلفةً-األلبانًالمجففةًوالمكثفة.طرقًتحليلً-
 الجبن المعامل  06406

أما ألًً–ماوادًخاامًتصنيعًالجبانًالمطبوخاةًعمليااً)ًًً-السا ًالنظريًلتصنيعًالجبانًالمطبوخةً.ً-تارياًالصناعةًوأهميتهاً
.ًالتقيايمًالحسايًوعياوبًًً-.ًتصميمًمصاانعًالجابنًالمعامال-الحساباتًالمتعلق ًبالصناعةًً-المضافاتً(ًً–الماءًً-الستح ب

ًالجبانًالمطبوخة
 المنتجات اللبنية الوظيفية 06407

المااوادًالداعمااةًلحيويااةًً-ةًالداعمااةًللحيويااةًالماازارصًالميكروبيااً-الفوائاادًالصااحيةًلشغذيااةًالوظيفيااةًً-مقدمااةًعاانًالغذيااةًالوظيفيااة
أهميااةًً-المركبااتًالنشااطةًحيويااًفااىًاللابنًً-تقيايمًالساا مةًللميكروبااتًالداعمااةًللحيوياةًوالمااوادًالداعماةًلحيويتهاااًً-الميكروبااتً

تركيبًاألغذياةًً-اةًالهضميةًتأثيرًاألغذيةًالوظيفيةًعلىًالتوازنًالميكروبىًفىًالقنً-األغذيةًالوظيفيةًفىًتوذيةًالفئاتًالخاصةً
ً-التقنيةًالحيويةًفىًاألغذيةًالوظيفيةًً-الوظيفيةً

 نواتج اللبن الثانوية 06408

ًالثانوية:ًًنواتجتركيبًوخواوًً-أنواصًالنواتجًاللبنيةًالثانويةًً-مقدمةًوتعريفًبمحتوىًالمقرر
اسااتخدامًنااواتجًًً-.الفيتاميناااتًو كتااوزًوالرمااادًلفااةًلفصاالًاالطاارقًالمختلً-ًلطاارقًالمختلفااةًلفصاالًالبروتيناااتًماانًالمنااتجًالثااانوىً

اساتخدامًناواتجًاللابنًالثانوياةًفاىًً-المخباوزات.استخدامًناواتجًاللابنًالثانوياةًفاىًصاناعةًًً.-ًاللبنًالثانويةًفىًصناعةًالمشروبات
األحمااضًواتجًاللابنًالثانوياةًفاىًصاناعةًاستخدامًناً-استخدامًنواتجًاللبنًالثانويةًفىًصناعةًاللحومًوًبدائلهاًً-.صناعةًالحلوى

ًً-المنتجاتًالصاناعيةًالويارًغذائياةً-الم ألًالمعدنيةًًوالفيتاميناتًتحضيًرًاستخدامًنواتجًاللبنًالثانويةًفىً-العضويةًوالكحولت.
ًالمنتجاتًالصناعيةًالويرًغذائية
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 لنباتقسم  أمراض ا( 07)
 
 

 علم النبات أساسيات  07101

والتحاوراتًللقياامًًريالجاذريًوالمجماوصًالخضاًًوصلنباتًالزهريًودورةًحياةًالنباتاتًالزهرياة،ًالشاكلًالظااهريًللمجماالعامًلًالوصف
بوظااائفًمحااددة،ًأنااواصًاألوراقًوتحوراتهااا،ًالخليااةًالنباتيااةًوانقسااامها،ًأنااواصًاألنسااجةًالنباتيااةًووظائفهااا،ًوصاافًالتركياابًالااداخليً

 (،ًكيفيةًتكيفًالنباتًمنًالناحيةًالتركيبيةًمعًالبيئة.قةساقًووًرلشعضاءًالنباتيةً)جذرًًوالتشريحىً
 النباتية المملكة 07102

النباتااااتًالوعائياااةًًت،تصااانيفًالكائنااااتًالحيااة،ًوضاااعًالمملكاااةًالنباتيااةًباااينًالممالااايًالمختلفااة،ًتصااانيفًالطحالاااب،ًالحزازياااًأساا 
ذورًودراسااةًالزهاارةًوالنااوراتًوأنااواصًالثمااارًوطاارقًانتشااارها،ًتقسااايمًال بذريااةًومعااراةًالبااذورًوموطاااةًالبااذور،ًالنباتاااتًكاسااياتًالباا

 .النباتاتًالزهريةًودراسةًبعضًالعائ تًالنباتيةًالشائعةًللنباتاتًكاسياتًالبذور
 وفسيولوجيا النبات أساسيات 07104

لتشاريحيةًللنباتااتًالراقياة،ًالتوذياةًالمعدنياةًالشاكليةًواًاساةالدًرًالطاقاة،النباتية،ًالتركيابًالجزيئايًوالتمثيالًالضاوئي،ًالتانف ًًوًالخلية
 والمتطلباتًالوذائية،ًالتكاثرًالنباتيًوالتنوصًالنباتي،ًتكيفًالنباتاتًمعًالبيئة.

 األحياء الدقيقة علم 07201

ًً-ًبياااةعااانًتصااانيفًالمجموعااااتًالتابعاااةًللمملكاااةًالميكرًوحديثاااةًطبيقاتهااااًالمختلفاااة،ًدراساااةًتاريخياااةًعااانًالميكروبيولوجيااااًوتًنباااذة
ًًوالبكتيااااراتً-الفيروساااااتًالنباتيااااةًوالحيوانيااااةً)تصاااانيفاتهاًالمختلفااااةًوطاااارقًغزوهاااااًللكائناااااتًذاتًالنااااواهًالحقيقيااااةًوالنااااواهًالبدائيااااة(

ً-ًالعواماالًالفيزيائيااةًوالكيماويااةًالنمااو،ًالحتياجاااتًالوذائيااة،ًتااأثيريشااتملًعلااىًالتشااريحي،ًدراساااتًبيئيااةًًبتركياالاًومورفولااوجيً)
التحااولتًاليضااية،ًدراسااةًحديثااةًعاانًتقساايمًوتصاانيفًًالوراثيااة،فاايًمجااالًالهندسااةًًاتًًريااالوراثيااةًواسااتخدامًالبكتًساااتدرابعااضًال
الشناتًوأهميتهاًفايًالزراعاةًوتصانيفاتهاًً-المجاميعًالفطريةًومميزاتها(ًً–الفطرياتً)األس ًالحديثةًفيًتصنيفهاًًً-(ًالبكتيرات
ًالمختلفة.

 ام(النبات )ع أمراض 07302

القتصاااديةًلشمااراضًالنباتياة،ًوكيفيااةًمهاجمااةًالكائنااتًالمرضاايةًلعوائلهاااًالنباتياة،ًتأثيرهاااًعلااىًالعمليااتًالحيويااةًللعائاال،ًًاألهمياة
لمقاومااةًاألمااراضًالنباتياااة،ًبعااضًاألمااراضًالنباتياااةًالتاايًتتسااببًعااانًًامااةماانًاإلصااابة،ًالطااارقًالعًهاكياافًتحماايًالنباتاااتًنفسااا

(ًوالنباتاتًالزهريةًالمتطفلةًوالنيمااتوداًوالظاروفًالبيئياةًفيتوب زماوالفيروساتًوالكائناتًالشبيهةًبالميكوب زماً)الًالفطرياتًوالبكتريا
 غيرًالم ئمة.

 دراسة أمراض النبات طرق 07303

المختلفاة،ًطارقًللنباتًعلاىًبيئااتًالزراعاةًًمرضةعلىًالمرضًبالحقلًوطرقًاخذًالعينات،ًطرقًعزلًوتنقيةًالكائناتًالمًالتعرف
حفااظًماازارصًالكائناااتًالدقيقااةًبالمعماال،ًطاارقًإجااراءًالعاادوىًالصااناعيةًبالمعماالًوالصااوبةًوالحقاال،ًطاارقًتجهياازًالشاارائ ًللفحااوً

 ًالميكروسكوبيًالم قتًوالمستديم،ًاستخدامًالمراجعًالعلميةًوطرقًكتابتها،ًطرقًتصميمًالتجارب.
 النبات الفيروسية أمراض 07304

ادية،ًنبذةًتاريخية،ًمورفولوجياًالفيرو ًوتركيب ،ًتصنيفًالفيرو ،ًتضاعفًالفيرو ًوحركت ًفيًالنبات،ًأعاراضًالقتصًاألهمية
المكتسااابة،ًطااارقًتعريااافًالفيروساااات،ًبعاااضًًقاوماااةاإلصاااابةًواألعاااراضًالشااابيهة،ًطااارقًالنقااالًوالنتشاااار،ًسااا لتًالفيااارو ًوالم

 ًاعيةًالمختلفةًوطرقًمقاومتها.األمراضًالفيروسيةًالهامةًالتيًتصيبًالمحاصيلًالزًر
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 النبات البكتيرية  امراض 07305

ًالبكتيرياة أماراضًالتبقعااتًالبكتيرياة، الطرياة أماراضًالعفاانًوبائياة، التايًانتشارتًبصاورةًالبكتيرياة األماراض عان تاريخياة مقدماة
أمراضًً، الكمثري في النارية لفحةوالً اصولياالف لفحةًاهمها اللفحاتًومنًضوالقطن،ًأمراًوالقرعيات والفلفل الطماطم تبقع وتشمل

 أماراضًالتاورمًالبطااط ، فاي العاادي والجاربًالبكتياري أماراضًالتقارألًالقارعياات، وذباولًالبطااط  ذباول مثال الاذبولًالبكتياري
  .السابقة اضاألمًر من كل مكافحةًقوطًرًالبقوليات فيًالبكتيرية والعقد الزيتون افرص وتعقد التاجي التدرون وتشملًالبكتيري

 النبات فسيولوجيا 07307

النباتيااااة،ًالبروتااااوب زم،ًالواااااءًالب زماااايًوالنفاذيااااة،ًالعملياااااتًالكيماويااااةًوالفيزيائيااااةًفاااايًالنبااااات،ًالحموضااااة،ًالمتصاااااو،ًًالخليااااة
التوذيااةًالمعدنيااة،ًامتصاااوًالماااءًوالااذائبات،ًدخااولًالااذائبات،ًتبااادلًالوااازات،ًالناات ،ًًذيااة،السااموزية،ًالنفاًشااار،الورويااات،ًالنت

الميتابوليزم،ًاإلنزيمات،ًالتنف ،ًالتمثيلًالضاوئي،ًالنماوًوالتكثافًوالتمياز،ًالضاوءًوالحركاة،ًمنظمااتًالنماو،ًطاولًالفتارةًالضاوئية،ً
 .الرتباص

  الفطريات تقسيم 07312

 المجااميع دراساةًللتقسايم، اماةالع والصافات الفطرياات وتقسايم تطاور عان دراساةًوتساجيلها، واكتشافهااا الفطرياات عان عاماة مقدماة
 .للنبات كممرضات الفطرية أهمية دراسةً، الم ئمةًلهاًالبيئية والظروف الفطريات حياة ودورات الفطرية

 فسيولوجيا الفطريات 07313

 فاي الجان  تحدياد نظريااتًبالهرموناات، وع قتا  الجنساي تكااثر،ًالتكااثرًطارق علاي قياسها،ًالتعرفًوطرق الفطريات نمو طبيعة
ً.الجراثيم وانتشار تحررًالفطريات، بين  الميتابوليزم،ًالع قاتًالمعيشيةًذية،التوًالفطريات،

 واستخدامهاالنافعة الدقيقة  الحية الكائنات 07314

المسااتخدمةًفاايًالصااناعة،ًًلكائناااتدراسااةًأهاامًالكائناااتًالحيااةًالتاايًتفاارزًالفيتاميناااتًوالهرمونااات،ًالمضاااداتًالحيويااة،ًاًمقدمااة،
الكائناااتًالمسااتخدمةًفاايًالمكافحااةًالحيويااة،ًدراسااةًالع قااةًبااينًالجااذرًالفطريااةًوع قتهاااًبصااحةًالنبااات،ًاسااتخدامًالكائناااتًالحيااةً

ًلتنساانًوالحياوان،ًأناواصًالكائنااتًالدقيقا التايًًةالدقيقةًفايًتنقياةًالبيئاةًالزراعياة.ًالتعارفًبالنباتااتًالساامةًوالتايًقادًتحادإلًضارراًا
 األثرًالضارًلهذهًالسمومًعلىًصحةًاإلنسانًوالحيوان.ً،وقدرتهاًعلىًافرازًالسمومًنباتات،ًالمسبباتًالمرضيةًللتفرزًموادًسامة

 العالقة بين المسبب المرضى والعائل 07401

باتياةًانشاارًمسابباتًاألماراضًالنًالجاراثيم،للنباتًوطرقًتكاثرها،ًكيفيةًتحررًوانتشاارًًالممرضةالكائناتًً،المرضًوالطفيلًتعريف
،ًدراساةًباينًالكائنااتًالدقيقاةًمختلفاةوالعوامالًالتايًتسااعدًعلاىًتوزياعًالمارضً،ًاساتيطانًمسابباتًاألماراضًالنباتياةً،ًالع قااتًال

ع قةًالمسببًالمرضىًوالعائلًعلىًالمستوىًالجزيئىًوالخلوى،ًدورًاإلشاراتًالبيوكيماويةًفىًع قةًالنبااتًوالمسابباتًالمرضايةً
 المختلفة.

  الفطرية النبات أمراض 07402

 أماراض الفطرياة، األماراض نقل في البذور دور الفطرية، الصابة وبائية الي الم دية العوامل الفطرية، المراض أهمية عن مقدمة
 الفطرياة األماراض المخزوناة، الحباوب أمراض الفطريات، أجنا  ببعض لتصابة القتصادية األهمية الو ل، لمحاصيل األصداء

 تحت المكافحة وطرق الحقلية الزراعة ظروف تحت المكافحة وطرق البقولية والعائلة والعائلةًالقرعيةًالبزنجانية العائلة تصيب التي
 ً.المحمية الزراعات ظروف

 األمراض النباتية تشخيص 07403

تيًفايًالحقالًوالمعمالًوالعياادةًكيفياةًدراساةًالمارضًالنبااً،المختلفاةًوطبيعاةًتطورهااًًيةبالمرضًالنباتيًواألعاراضًالمرضاًالتعرف
الزراعياااةًودورهااااًفااايًتشاااخيوًاألماااراضًالنباتياااة،ًطااارقًالتنبااا ًباااالمرضًالنبااااتي،ًالتعااارفًعلاااىًالمسااابباتًالمرضااايةًالمصااااحبةً

 لشعراضً،ًالتدريبًعلىًتشخيوًأهمًاألمراضًالنباتيةًللمحاصيلًالهامةًاألقتصادية.
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 محاصيل الحقل أمراض 07404

 ً.محاصيلًالحقلًالقتصاديةًوطرقًمقاومتهاًوسلويًالمسببًفيًالمرضًتحتًظروفًالتكثيفًالزراعيًأمراضًألهمًدراسات
 البذور أمراض 07406

والبكتيرياااةًًياااةالقتصااااديةًألماااراضًالباااذور،ًدورًالباااذورًفااايًنقااالًالمسااابباتًالمرضاااية،ًوأماااراضًالباااذورًالفيروسااايةًوالفطًرًاألهمياااة
والتركياابًالتشااريحيًللبااذورًوع قتاا ًبانتقااالًالمساابباتًًيعلااىًجااودةًالبااذور،ًالشااكلًالخااارجوالنيماتوديااة،ًتااأثيرًفطرياااتًالتخاازينً

المرضية،ًميكانيكياتًالنتقالًومواقعًإصابةًالبذور،ًالعواملًالبيئيةًوالفيزوكيميائيةًالم ثرةًفيًتوطيدًالمرضًومساره،ًدراسةًأس ً
ًًالمقاومة.

 النبات تشريح 07407

األجنااةًفاايًالنباتااات،ًاألنسااجةًالنباتيااةًوتكشاافهاًوالنظرياااتًالخاصااةًبهااا،ًتشااري ًالجااذورًوالسااوقًواألوراقًالنباتيااة،ًتكشاافًًالخليااة
الع قةًباينًالتركيابًالتشاريحيًلشعضااءًالنباتياةًووظائفهاا.ًتاأثيرًالعوامالًالبيئياةًعلاىًالتركيابًالاداخليًًلبذور،واألزهارًوالثمارًوا

ً.للنبات
 يةالنبات النيماتود أمراض 07408

تاريخية،ًاألهميةًالقتصادية،ًالشاكلًالخاارجيًوالتركيابًالتشاريحيًللنيمااتودا،ًبعاضًالوظاائفًالحيوياةًفايًالنيمااتودا،ًالتقسايمًًنبذة
العامًللنيماتودا،ًاألعداءًالطبيعيةًللنيماتودا،ًأعراضًاإلصابة،ًالصاابةًاساتجابتًالنباات،ًطارقًالنقالًوالنتشاار،ًع قاةًالنيمااتوداً

بعاضًاألماراضًالنيماتودياةًالتايًتصايبًالمحاصايلًالزراعياةًًالنيمااتودا،الممرضة،ًتأثيرًالعوامالًالبيئياةًعلاىًًكائناتنًالبويرهاًم
 ً.ومتهاالمختلفةًوطرقًمقا

 النبات غير الطفيلية أمراض 07409

أثيرهاااًعلااىًالنبااات،ًتلااوإلًالهااواءًبااأمراضًالنباااتًالبيئيااةًوخطرهااا،ًالعواماالًالمناخيااةًوالعواماالًالجويااةًواألرضاايةًوالمائيااةًوتًتعريااف
جويةًمناخيةًوالرطوباةًاألرضاية،ًاألماراضًالمتساببةًعانًًواملاألمراضًالمتسببةًعنًعًت،والماءًوالتربةًوالتأثيرًالضارًعلىًالنبا

ًماراضأًالسمومًالعضوية،ًأمراضًنقوًالعناصرًالوذائيةًأوًزيادتهاًفيًمحاصيلًالحقلًوالخضرًوالفاكهةًوالزينة،ًوسائلًمقاوماة
 ًالبيئية.ًنباتال
  النبات تقسيم 07411

ًالزهرياة، النباتاات تصانيف فاي والطارقًالمختلفاةً وتكوينهاا،ًاألساًنشاوءها ومراحالًالزهارة ألجازاء تفصايلي وصافًتاريخياة، نباذة
ًً.ورتبتها العائ تً)الفصائل(ًالنباتيةًأهم عن تفصيلية دراسات

 النباتات الطبية والعطرية أمراض 07413

عنًالنباتاتًالطبيةًوالعطرية،ًأهمًاألمراضًالتايًتصايبًالنباتاات،ًالتعارفًعلاىًطارقًالمقاوماةًوالحادًمانًنشااطًالمسابباتًًمةمقد
 .المرضيةًالفطريةًوالنيماتوديةًوالبكترياًوالفيروسيةًوالنباتاتًالزهريةًالمتطفلة

 الوبائي والتنبؤ بحدوث األمراض النباتية التكشف 07416

لبيئيةًبتكشفًاألمراضًالنباتية،ًمراحلًتكشفًالمرضًبصورةًوبائية،ًكميةًاللقااألًوع قتهااًبحادوإلًالمارضًوشادةًالعواملًاًع قة
 بحدوإلًبعضًاألمراضًالوبائيةًوطرقًمكافحتها.ًتنب اإلصابة،ًإعدادًبرامجًلل

 ما بعد الحصاد والتسويق والتصدير أمراض 07417

صايلًالرئيساية،ًإدارةًالمارضًبالحقالًقبالًالحصاادًطارقًالقطافًوالتعبئاةًوعمارًأمراضًماًبعدًالحصادًعلاىًالمحاًمعنًأهًمقدمة
الثماارةًوفساايولوجياًالثمااارًوع قتهاااًبتكشاافًأمااراضًماااًبعاادًالحصاااد،ًطاارقًالتااداولًوالتخاازينًبواارضًمكافحااةًاألمااراض،ًمقاومااةً

 أثناءًالتخزينًوالنقلًوالتسويق.ًلمرضيةالمسبباتًا
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 أمراض االشجار الخشبية 07418

لتعرياافًبالمسااببًالمرضاايًوالطفياالًوالهميااةًالقتصاااديةًلمااراضًالشااجارًطاارقًمهاجمااةًالكائناااتًالمرضاايةًل شااجارًوتاثيرهاااًا
ً–فيروسااايةًً–بكتيرياااةًً-علاااىًالعمليااااتًالحيوياااةًوصاااحةًالشاااجار.ًالماااراضًالنباتياااةًالمختلفاااةًعلاااىًالشاااجارًومسااابباتهاًفطرياااةً

ًامراضًغيرًالطفيلية.ً–نيماتوديةً
  الخضر أمراض 07419

 العائلاةًتصايب التاي اضوالبقولياةًوالبازنجنياةًوالصاليبي،ًواألماًرًالقرعياة للعاائ ت الفطرياة أماراضًالمشااتل،ًاألماراضًمقدماة،
 مصار محاصيلًالخضرًالهاماةًالمزروعاةًفايًتصيب التيوالنيماتوديةًًوالبكتيرية والفروسية الفطرية األمراضًأهم دراسةًالزنبقية،

 ً.مكافحتها طرق واهم المستديم الحقل أو مشاتلال في سواء
 أمراض أشجار الفاكهة 07420

التعريفًبالمسببًالمرضيًوالطفيلًوالهميةًالقتصاديةًلمراضًاشجارًالفاكهةًطرقًمهاجمةًالكائناتًالمرضيةًلشجارًالفاكهاةً
ً–بكتيريااةًً-لااىًاشااجارًالفاكهااةًومساابباتهاًفطريااةًوتاثيرهاااًعلااىًالعملياااتًالحيويااةًوصااحةًالشااجار.ًالمااراضًالنباتيااةًالمختلفااةًع

 امراضًغيرًالطفيلية.ً–نيماتوديةًً–فيروسيةً
 نباتات الزهور والزينة أمراض 07421

 ًألهمًاألمراضًالتيًتصيبًنباتاتًالزهورًوالزينةًوطرقًمقاومتهاًفيًالبستانًوالبيوتًالمحميةًونباتاتًالظلًبالمنازل.ًدراسات
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  سمكىالحيوانى وال اإلنتاج قسم (08) 
 

 أساسيات اإلنتاج الحيوانى  08201

تعريفًاإلنتاجًالحيوانى،ًاألهميةًالقتصاديةًلتنتاجًالحيواني،ًمبادئًتربيةًالحياوان،ًماشايةًاللابنًواللحامًوثنائياةًالوارض،ًالماشايةً
ياًالهضاامًواإلجتاارارً،ًتركياابًالجهااازًالمصاارية،ًالجااامو ،ًاألغنااامًوالماااعزًوساا لتهما،ًتركياابًمعاادةًالحيااوانًالمجتاار،ًفساايولوج

التناساالىًالااذكرىًواألنثااوى،ًالتويااراتًالهرمونيااةًلاادورةًالشااياص،ًأساسااياتًالتوذيااةً،ًمااوادًالعلاافًالمركاازةًوالمالئااة،ًطاارقًتصاانيعًمااوادً
ءًماازارصًاأللبااانًالعلااف،ًمقدمااةًعاانًحسااابًإحتياجاااتًالحيااوانًالوذائيااة،ًإنتاااجًاللاابنًواللحاامًوالعواماالًالماا ثرةًعلاايًاإلنتاااج،ًإنشااا
ًوالتسمين،ًرعايةًاألغنام،ًإنشاءًمزارصًاألغنام،ًإنتاجًالضأنًوالصوفً،ًإنتاجًالماعز،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.

 فسيولوجيا الحيوان الزراعي   08301

مقدماةًفاىًًمقدمةًعنًعلمًوظائفًاألعضاءًوتعريف ،ًفسيولوجياًالوددًالصماءًوالجهازًالعصبى،ًفسيولوجياًالهضمًواإلمتصااو،
ًفسيولوجياًالدمًوسوائلًالجسم،ًمقدمةًفىًفسيولوجياًاألقلمة،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.

 تغذية الحيوان الزراعي  08302

مصاااادرًوتحليااالًماااوادًالعلاااف،ًاألعااا فًالتقليدياااةًوغيااارًالتقليدياااة،ًأساساااياتًتوذياااةًالحياااوانًالزراعاااي،ًًالفااارقًباااينًتركيااابًالقنااااةً
والناضج،ًالمقرراتًالوذائيةًلتوذيةًالحياوان،ًتوذياةًالعجاولًوحيوانااتًالتسامين،ًتوذياةًالحياوانًفايًأطاوارهًًالهضميةًللحيوانًالنامي

الفسيولوجيةًالمختلفةً)تناسل،ًحمل،ًولدة،ًرضاعة،ًفطام...(،ًطرقًرفعًإنتاجيةًالحيوانًالزراعايًتحاتًالظاروفًالبيئياةًالمختلفاةً
 اتًعملية.عنًطريقًالوذاءًوالتوذية،ًتدريباتًوتطبيق

 إنتاج ماشية اللبن واللحم 08303

أهميااةًماشاايةًاللاابن،ًالتركياابًالااداخلىًوالخااارجىًللضاارص،ًتقياايمًكفاااءةًالضاارص،ًنظاامًاإلنتاااج،ًإقتصااادياتًماازارصًاأللبااان،ًالمحافظااةً
نتاجًاللبن،ًإختيارًماشيةًاللبن.ً ًعلىًصحةًحيوانًاللبن،ًالحليبًاللىًوا 

اللحاام،ًأناااواصًوساا لتًونماااذجًماشااايةًاللحاام،ًالصااافاتًاإلقتصاااديةًواإلنتاجياااةًلماشاايةًاللحااام،ًًأهميااةًماشاايةًاللحااام،ًتطااورًماشاااية
العواملًالم ثرةًعلىًإنتاجًاللحم،ًتقسيمًوتدريجًحيواناتًالتربية،ًإختيارًعجولًالتسمين،ًأقسامًماشيةًاللحام،ًتساويقًماشايةًاللحام،ً

ًتًوتطبيقاتًعمليةً.إختيارًالحيواناتًللذب ،ًالذبائ ًوالقطعيات،ًتدريبا
 تربية حيوانات المزرعة  08304

اإلساااتئنا ً،ًأصااالًالسااا لت،ًأصااالًاإلخت فااااتًباااينًوداخااالًالسااا لتً،ًالتبااااينًفااايًالصااافاتًالقتصاااادية،ًالتفاعااالًباااينًالبيئاااةً
طية،ًالتربيةًالخارجيةًوالخلطًوقوةًوالوراثة،ًالرتباطًبينًالصفات،ًالتربيةًالداخلية،ًتأثيرًالتماثلًالجينى،ًمعاملًالقرابة،ًالتربيةًالخ

الهجاااين،ًالتااادريجًوطااارقًالنتخاااابًلعديااادًمااانًالصااافات،ًالرتبااااطًالاااوراثي،ًدليااالًالنتخااااب،ًمساااتوياتًالساااتبعادًالمساااتقلة،ًتقليااالً
لًتربيااةًالحيااوانًالخت فاااتًالبيئيااة،ًتقااديرًالكفاااءةًاإلنتاجيااة،ًتقااديرًالقيمااةًالتربويااةًللط ئااق،ًالهندسااةًالوراثيااةًوتطبيقهاااًفاايًمجااا

ًالزراعي،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.
 تغذية وأعالف  08305

هضاامًوامتصاااوًالوااذاءًداخاالًكاار ًالحيااوان،ًأهميااةًالفيتاميناااتًواألماا ألًفاايًتوذيااةًالحيااوان،ًأنااواصًوأهميااةًاألعاا فًالخشاانةً
رًالقيماااةًالوذائياااةًلماااوادًالعلااافًالخشااانة،ًتقاااديرًالتقليدياااةًوكاااذليًاألناااواصًغيااارًالتقليدياااة،ًمعااادلتًالواااذاءًللحيوانااااتًالمختلفاااة،ًتقااادي

ًالحتياجاتًالوذائيةًللحيوانات،ًمكوناتًاألغذيةًواألع فًالخشنة،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.
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 إنتاج ورعاية األسماك 08306

زارصًالساامكيةًوزياااادةًطاارقًالسااتزراص،ًتصاانيفًاألساامايًعلميااااًوبيولوجياااا،ًأساسااياتًإنشاااءًالماازارصًالساامكيةًوباارامجًالتسااميدًبااالم
خصوبةًاألحواض،ًأساسياتًتوذيةًاألساماي،ًالحتياجااتًالوذائياةًومعادلتًالتوذياةًوحجامًحبيبااتًالع ئاقًال زماةًلشسامايًفاىً
مراحاالًنموهاااًالمختلفااة،ًإدارةًالماازارصًالساامكية،ًتفاارياًاألساامايًوأثناااءًالصاايدًوالفاارز،ًرعايااةًاألساامايًفااىًمراحاالًنموهاااًالمختلفااة،ً

وباتًوالمشااك تًالخاصااةًبااالمزارصًالساامكية،ًباارامجًإدارةًورعايااةًاساامايًالماازارصًأثناااءًفتاارةًالتحضااينًومواساامًالتربيااة،ًماازارصًالصااع
اسامايًالميااهًالعذبااةًوالمالحاة،ًاسااتزراصًالقشارياتًوالمحاريااات،ًأماراضًاألساماي،ًدراسااةًالجادوىًالقتصااادية،ًًتادريباتًوتطبيقاااتً

ًعملية.
 الحيوانات المزرعية األيض وتغذية 08308

ع قااةًاإلنسااانًوالحيااوانًبالبيئااة،ًالمشاااكلًالوذائيااةًفاايًالحيواناااتًالزراعيااة،ًأهميااةًالمجتااراتًفاايًتوذيااةًاإلنسااان،ًمكوناااتًالنباااتً
ًوالحيااوانًاألياااضًفااايًتوذياااةًالحيوانااااتًالمزرعياااة،ًالعوامااالًالتااايًتااا ثرًعلاااىًاليض،األكسااادةًوالختااازال،ًالفيتامينااااتًوالميتاااابوليزم،
ميتااااابوليزمًالاااادهونًوالبروتيناااااتًوالكربوهياااادرات،ًعملياااااتًالبناااااءًوالهاااادمًفاااايًاألنسااااجة،ًاإلنزيماااااتًوعملياااااتًالتمثياااالًالوااااذائيًفاااايً

ًالحيوانات.
 أساسيات كيمياء وتغذية الحيوان 08309

لًالتايًتا ثرًعليا ،ًميكروبااتًالجهازًالهضميًوالهضمًفيًالحيواناتًالزراعيةً)الماشيةًواألغنامًوالمااعزًواإلبالًواألراناب(ًوالعواما
الكر ،ًالطرقًالبحثياةًعلاىًالمجتارات،ًاألهمياةًالبيولوجياةًللبروتيناات،ًالطاقاةًواساتخدامهاًفاىًتوذياةًالحياوان،ًتادريباتًوتطبيقااتً

ًعملية.
 فسيولوجيا األقلمة والنمو والتطور 08310

ويااراتًالمناخيااة،ًاإلتاازانًالحاارارى،ًاإلسااتجاباتًالفساايولوجيةًمليااةًثباااتًالوسااطًالااداخلى،ًمناااخًالعااالم،ًمقااايي ًإسااتجابةًالحيااوانًللت
للظااروفًالجويااةًالقياسااية،ًتااأثيرًالتويااراتًالمناخيااةًعلااىًاإلنتاااجًالحيااوانى،ًنمااوًالنمااوًوالتطااور،ًمراحاالًالنمااوً)قباالًالااولدةًوعقاابً

،ًالعواماالًالماا ثرةًعلااىًالنمااو،ًتاادريباتًالوضاااريف(،ًتنظاايمًعمليااةًالنمااوً-العظميااةًً–الدهنيااةًً–الاولدة(،ًنمااوًاألنسااجةً)العضااليةً
ًوتطبيقاتًعملية.

 التلقيح اإلصطناعى فى الحيوانات المزرعية 08311

مزاياااًالتلقااي ًاإلصااطناعىً،ًمكوناااتًالسااائلًالمنااوى،ًجمااعًوفحااوًالسااائلًالمنااوى،ًتخفياافًالسااائلًالمنااوىًوحفظاا ،ًحقاانًالسااائلً
ًالمنوىً)التلقي (ً.

 الجسم والدورة الدمويةفسيولوجيا الدم وسوائل  08324

الساوائلًً–الساائلًالمخاىًالنخااعىًً–وظائفًالدم،ًصفاتًوتركيبًالدم،ًتجلطًالدم،ًمجاميعًالدم،ًسوائلًالجسامًاألخارىً)الليمافً
ًسائلًاألنسجة(ً،ًالقلب،ًاألوعيةًالدموية،ًمسليًالدمًبالجسم،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.ً-الب زماًً–المفصليةً

 ئق وتغذية الحيوانتكوين العال 08401

صناعةًاألع فًفيًمصر،ًتقديرًالقيماةًالوذائياةًلماوادًالعلاف،ًتقاديرًالحتياجااتًالوذائياةًللحياوانًوالعوامالًالما ثرةًعليا ،ًتوذياةً
ًحيواناتًاللبن،ًتوذيةًالحيواناتًالناميةًواللحم،ًتوذيةًاألغنام،ًتوذيةًاألرانب،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.

 التناسل وإدرار اللبن فسيولوجيا  08402

الجهااازًالتناساالىًالااذكرىًواألنثااوى،ًتكااوينًالجاميطااات،ًالاادورةًالتناساالية،ًتنظاايمًالتناساال،ًاإلخصاااب،ًالحماال،ًالااولدة،ًإضااطراباتً
ناازالًاللاابن،ًالتنظاايمًالعصابىًالهرمااونىًإلنتاااجًاللاابنً،ًتاادريباتًًو تطبيقاااتًالتناسال،ًتركياابًالواادةًاللبنيااة،ًنمااوًالوادةًاللبنيااة،ًإفاارازًوا 

ًعملية.
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 وراثة حيوانات المزرعة 08404

أهميةًالوراثة،ًالوراثةًالمندلية،ًالتأثيرًالمضيفًوغيرًالمضيفًللجيناات،ًتاوارإلًالصافات،ًتركيابًالكروموساومات،ًتركيابًالشاريطً
اماااة،ًالسااايادةًالتاماااة،ًالسااايادةًالاااوراثى،ًالشااافرةًالوراثياااة،ًالجينااااتًالمتنحياااةًوالساااائدة،ًالجينااااتًالمتماثلاااةًوالخليطاااة،ًالسااايادةًغيااارًالت

المشتركة،ًوراثةًالصفاتًالمحددةًبالجن ،ًوراثةًالصفاتًالمرتبطةًبالجن ،ًالطفرات،ًالعبورًالوراثى،ًوراثةًالصفاتًالكمية،ًوراثةً
ًالعشائر،ًتدريباتًوتطبيقاتًعمليةً.

 التحسين الوراثي في حيوانات المزرعة 08408 

لمزرعة،ًاغراضًالتربية،ًتساجيلًوجماعًالمعلوماات،ًتقاديرًالقيماةًالوراثياةًللحياوان،ًتقاديرًالقيماةًالصفاتًاإلقتصاديةًفىًحيواناتًا
الوراثيااةًماانًمعلوماااتًاألشااقةًونصاافًاألشااقة،ًإختبااارًالنساال،ًتقااديرًالقيمااةًالوراثيااةًماانًمعلوماااتًاألساا ف،ًباارامجًالتربيااة،ًتقياايمً

ألساا ًاإلحصااائيةًلتقياايمًالحيواناااتً،ًاألساا ًالوراثيااةًلتقياايمًالحيوانااات،ًاإلتجاااهًباارامجًالتربيااة،ًالتنااوصًالااوراثىًوالتربيااةًالداخليااة،ًا
ًالوراثى،ًالجيناتًالم ثرةًعلىًالصفاتًاإلقتصاديةًالهامة،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.

 إنتاج حيوان اللبن 08414

لاابنًإنتاااجًاللاابنًالنظيااف،ًالمعاااييرًالوراثيااةًتربيااةًماشاايةًاللاابن،ًالتركياابًالااداخليًوالخااارجيًللضاارص،ًتقياايمًكفاااءةًالضاارصًإلنتاااجًال
والعواماالًالبيئيااةًالماا ثرةًفاايًإنتاااجًاللاابن،ًانتخااابًحيواناااتًاللاابن،ًنظاامًاإلنتاااج،ًاقتصااادياتًماازارصًاأللبااان،ًالمحافظااةًعلااىًصااحةً

نتاجًاللبن،ًاختيارًماشيةًاللبن،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية. ًحيوانًاللبن،ًالحليبًالليًوا 
 حيوان اللحم والذبائح والقطعياتإنتاج 08415 

أهميااةًحيااوانًاللحاام،ًتطااورًحيااوانًاللحاام،ًأنااواصًوساا لتًونماااذجًحيااوانًاللحاام،ًالصاافاتًالقتصاااديةًواإلنتاجيااةًلحيااوانًاللحاام،ً
تساويقًًالعواملًالم ثرةًعلاىًإنتااجًاللحام،ًتقسايمًوتادريجًحيوانااتًالتربياة،ًاختياارًعجاولًالتسامين،ًأقساامًماشايةًاللحامًفايًالساوق،

ًماشيةًاللحم،ًاختيارًالحيواناتًللذب ،ًالذبائ ًوالقطعيات،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.
 إنتاج األغنام والماعز08416

إنتاجًاألغنامًفىًمصرًوالعالم،ًنظمًإنتاجًاألغنامًوالماعز،ًتقسيمًس لتًاألغنامًوالماعزًالعالميةًوالخصائوًالتناساليةًلشغناامً
نشاءًمازارصًاألغناام،ًالكفااءةًالبيولوجياةًإلنتااجًاللحاومًوطارقًرفاعًكفاءتهاا،ًتكثيافًًوالماعز،ًإدارةًمزارص األغنام،ًدراساتًالجدوىًوا 

إنتااجًاألغنااامًعانًطريااقًالتربياةًوالتوذيااة،ًإنتااجًاللاابنًماانًاألغناامًوالماااعز،ًإنتااجًالصااوفًوالشاعر،ًنمااوًوتطاورًالفااروة،ًالتحسااينً
ًطبيقاتًعملية.الوراثيًلشغنامًوالماعز،ًتدريباتًوت

 التقنيات الحديثة فى تربية حيوانات المزرعة08417

أنواصًالواسماتًالوراثية،ًالواسماتًالجزيئياةًالمساتخدمةًفاىًاإلنتااجًالحياوانى،ًالخريطاةًالوراثياة،ًتطبيقااتًالتقنياةًالحيوياةًفاىًتربياةً
خ،ًتطبيقااتًاإلستنسااخًفاىًتربياةًالحياوان،ًالهندساةًالحيوان،ًإكتشافًالجينااتًالما ثرةًعلاىًالصافاتًاإلقتصااديةًالهاماة،ًاإلستنساا

،ًتادريباتًوتطبيقااتMeat trace abilityًالوراثية،ًتطبيقاتًالحيوانااتًالمهندساةًوراثيااا،ًتنظايمًوتقيايمًالحيوانااتًالمهندساةًوراثيااا،ً
ًعملية.

 رعاية حيوان اللبن 08426

ن،ًالعوامالًالما ثرةًعلاىًمحصاولًوتركيابًاللابن،ًنظامًالحلابًالحديثاة،ًدورًماشيةًاللابنًفاىًالزراعاةًالعالمياة،ًسا لتًماشايةًاللاب
رفااعًالكفاااءةًالتناسااليةًلماشاايةًاللاابن،ًالعواماالًالبيئيااةًوالوراثيااةًالماا ثرةًفااىًإنتاااجًاللاابن،ًتاادريباتًوتطبيقاااتًعمليااةًعلااىًالمواضاايعً

ًالسابقة.
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 والذبائح والقطعيات إنتاج اللحوم 08427

جازرًالحديثاة،ًتقاويمًالاذبائ ًلشغاراضًالعلمياةًوالتجارياة،ًوتقطياعًالاذبائ ًوقطعيااتًالمعادةًل ساته يًمواصفاتًحيوانًاللحم،ًالم
وأسااما هم،ًالهيكاالًالعظمااىًالطرففوالمحااورى،ًأهاامًعضاا نًالذبيحااة،ًالتوزيااعًالعضاالىًوالعواماالًالماا ثرةًعلياا ،ًتاادريباتًوتطبيقاااتً

ًعملية.
 صحة الحيوان الزراعي 08439

يًالحيواناااتًالمزرعيااةًالمختلفااة،ًالمساابباتًالمرضااية،ًميكانيكيااةًمقاومااةًالماارض،ًالمناعااةًوأنواعهااا،ًاألمصااالًع ماااتًالصااحةًفاا
واللقاحات،ًالتحصيناتًالوقائياةًالدورياةًضاجًاألماراضًالوبائياةًوالمعدياة،ًالتطهيارًوالمطهارات،ًسا مةًوصاحةًمسااكنًالحيواناات،ً

ضًفيًالحيواناتًالمزرعية،ًس مةًالوذاءًوالماءًبمزارصًبمازارصًاإلنتااجًالحياواني،ًالسامومًالملوثاتًالبيئةًوالبيولوجيةًالمسبب ًلشمرا
والتسممًالويرًمعديةًوالمعدياةًالتايًتصايبًالحيوانااتًالمزرعياة،ًاألماراضًالمشاتركةًباينًالحياوانًواإلنساان،ًاألماراضًالناتجاةًعانً

يةًوالخارجية،ًاألمراضًالتيًتنتقلًلتنسانًعنًطريقًالمنتجاتًالحيوانية،ًسوءًالوذاءًوالتوذيةًوالميتابولزميةًمنًالطفيلي تًالداخل
ًتدريباتًوتطبيقاتًعمليةًعلىًالمواضيعًالسابقة.
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  واجنإنتاج الد قسم (09)
 
 

 أساسيات إنتاج الدواجن 09201

الكتاكيات،ًالتفاريا،ًالتكاااثرًًأساساياتًعلامًوصاناعةًالادواجن،ًفااروصًصاناعةًالادواجن،ًاألصالًوالساتئنا ،ًتصاانيفًالادواجنًإنتااج
نتاجًالبيض،ًأمراضًالدواجن،ًموادًالعلفًومبادئًتوذيةًالطيور،ًالمساكنًواألدواتًوالحتياجاتًالبيئية،ًالطيورًالثانوية. ًوا 

 وراثة الصفات في الدواجن09301

الرتبااطًوالنحادارًباينًالصافاتًالصفاتًالوصفيةًفيًالدجاج،ًلونًالري ،ًشكلًالعرف،ًالهيكلًالعظمي،ًمجاميعًالادم،ًع قااتً
،ًطرقًتحسينًالصفاتًالوصفية،ًالصفاتًالكمية،ًوزنًالجسم،ًمعدلًالنمو،ًإنتاجًالبيض،ًوزنًالبيض،ًسميًالقشرة،ًلونًالقشرةً

ً،ًصفاتًالتكاثر،ًالنفوقًوالحيوية،ًالمقاومةًالوراثيةًلشمراض،ًطرقًتحسينًالصفاتًالكمية.
 كيمياء تغذية الدواجن 09302

ً–الااادهونًً–ساسااياتًوتااارياًتوذيااةًالاادواجنً،ًمتطلباااتًالاادواجنًماانًالعناصاارًالوذائيااةً،ًالتحلياالًالكيماااويًلهاااً)الكربرهياادراتًأ
ً(.الماءًً-الفيتاميناتًً-األم ألًالمعدنيةً–البروتيناتً

 فسيولوجيا الدواجن 09303

يًواإلخراجًوالجهاازًاإلخراجايًوالجهاازًالتنفسايًوالعصابيًدراسةًعلمًفسيولوجياًالدواجنًودراسةًفسيولوجياًالهضمًوالجهازًالهضم
والعضااليًوالجهااازًالاادوريًوالاادورةًالدمويااةًوالاادمًوسااوائلًالجساامًوأيضاااًدراسااةًاألعضاااءًالليمفاويااةًوالجهااازًالمناااعيًوبعااضًالوااددً

ًالهامةًفيًجسمًالطائر.
 إنتاج البيض والتفريخ09304

قطياعًاألمهاات،ًإنتااجًبايضًمخصاب،ًأناواصًالمفرخااتً،ًمعاملاةًوتخارينًبايضًالتفاريا،ًالس لت،ًاختياارًقطياعًالتربياةًوالعناياةًب
ًالعواملًالم ثرةًعليًنسبةًالتفرياًومراحلًالنموًالجنينيً.

 مزارع أمهات دجاج اللحم والتسمين09305

بيحااة،ًأعاادادًكتاكيااتًاللحاامًالساا لت،ًالنمااوًفاايًالطيااور،ًطاارقًالتربيااة،ًخطااةًالتربيااة،ًالتفااريا،ًالتربيااةًلتحسااينًصاافاتًلحاامًالذ
ًمعدلتًاإلنتاج.ً-للتسويق،ًاإلنتاجًالتجاريًوالس لتًالمتخصصةً،ًالتوذيةً،ًتجان ًالقطيع

 انتاج اللحم09306

،ًًالس لتًالقياسيةًوالهجنًالتجارياةًإلنتااجًاللحام،ًبارامجًالتوذياةًالمختلفاةًإلنتااجًاللحام،ًالعوامالًالما ثرةًعلاىًالنماو،ًجاودةًاللحام
ًملةًبداريًالتسمينًعندًالتسويق.معا

 انتاج بيض المائدة09307

ًالس لتًالقياسية،ًالهجنًالتجاريةًإلنتاجًبيضًالمائدة،ًبرامجًالتوذيةًواإلضاءةًفيًفترةًالنموًواإلنتاج،ًنظمًالتربيةًإلنتاجًالبيض
ًخواوًالبيضً.ًًً،ًمعاملةًالطيورًأثناءًاإلجهادًالحراريً،ًصفاتًجودةًالبيضًوالعواملًالم ثرةًعلي

   التربية إلنتاج البيض 09308

الس لت،ًالتربيةًلصفاتًإنتاجًالبايض،ًطارقًتكاوينًالهجاينًوالقطعاانًالتجارياة،ًالتفاريا،ًصافاتًكتاكياتًإنتااجًالبايض،ًحضاانةً
ًورعايةًوًإنتاجًأمهاتًإنتاجًالبيض،ًاألل ًاإلجباريً.
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 إدارة مزارع الدواجن 09309 

نتاجًالبيضًومزارصًاألرانبً،ًالعملياتًاإلدارياةًاليومياةًالمختلفاةً،ًالتعامالًماعًالظروفًالبيئيةًالمث ليًداخلًمزارصًكتاكيتًاللحمًوا 
نتااجًالبايضً منتجاتًالمزرعةً،ًمخلفاتًمزارصًالدواجنً،ًالتطوراتًالحديثةًفيًاإلدارةً،ًدراساتًالجادوىًلمشااريعًكتاكياتًاللحامًوا 

ًاألرانبً.ًًو
 واجن جودة منتجات الد09310 

لحاام(ًوطاارقًتسااويقًً–باايضً(ًلرفااعًجااودةًالمنااتجً،ًتعرياافًالجااودةً)باايضًً–دراسااةًالتجاهاااتًالحديثااةًفاايًماازارصًالاادواجنً)لحاامً
ً–لحم(ًوصافاتًالجاودةً)بايضًً–بيض(ًومصادرًاللحومًوتصنيعًالبيضًوالعواملًالم ثرةًعليًالجودةً)بيضًً–المنتجاتًً)لحمً

ًظامًالحاسبًوالمجازرًالليةًوطرقًالذب ًومخلفاتًالدواجن.لحم(ًوطرقًقيا ًالجودةًباستخدامًن
 الدواجن التحسين الوراثى فى 09401

يااةًالتكاارارًالجينااي،ًالعواماالًالماا ثرةًعلاايًالتكاارارًالجينااي،ًالتباااينً،ًالتشاااب ًبااينًاألقارب،المعاااييرًالوراثيااة،ًالتربيااةًالداخليااةً،ًالترب
ًرية.الخارجية،ًالنتخاب،ًتكوينًالس لتًالتجا

 فسيولوجيا البيئة واإلنتاج  09402

لحاام(ًوالصااافاتًً–دراسااةًع قااةًالعوامااالًالبيئيااةًوالمعوقاااتًالبيئياااةًالمختلفااةًالمعااارضًلهاااًالطااائرًعلااايًالكفاااءةًاإلنتاجيااةً)بااايضً
ناصرًالوذائيةًوالملوثااتًالملوثاتًالبيئيةً(ًوحدودًاألمانًللعً–التقنيةًً–اإلدارةًً–الرطوبةًً–التهويةًً–الفسيولوجيةً)درجةًالحرارةً

ًالبيئيةًومصادرًالملوثاتًوكيفيةًالتحكمًفيًعواملًاإلجهادًالبيئيًالمختلفة.
 وتكوين األعالف اإلضافات غير الغذائية09403

التعريفًبأهميةًاإلضافاتًغيرًالوذائية،ًاألنواصًالمختلفةًلتضاافات،ًدواعايًاساتخدامًاإلضاافاتًفايًأعا فًالادواجن،ًتاأثيرًهاذهً
ً،ًوتكوينًاع فًالدواجن.نتجًالنهائيًسواءًاللحمًأوًالبيضضافاتًعليًالماإل

 مواد العلف غير التقليدية09404

مخلفااتًالتصانيعًالواذائيًً–تعريفًموادًالعلفًغيرًالتقليديةً،ًاألقسامًالمختلفةًلشعا فًغيارًالتقليدياةً)مخلفااتًنباتياةًوحيوانياةً
ًمةًالوذائيةًلشع فًغيرًالتقليديةً،ًتأثيرهاًعليًالمنتجًالنهائيًللدواجنً)لحمًأوًبيض(.الاً........................(ًالقيً-
 المزارع والمشاريع الداجنة 09405

مازارصًاختيارًموقعًالمزرعةً،ًالشتراطاتًالمطلوبةًفيًالموقعً،ًالحتياجاتًالبيئيةًفايًالمازارصً،ًأناواصًمازارصًالادواجنًالمختلفاةً،ً
 مزارصًاألرانب.ً–رومىًمزارصًالً-السمان

 واألرانب الطيور الثانوية 09406

أناواصًالسامان،ًالمساااكنًواألدوات،ًإنتااجًالباايضًفايًالساامان،ًتفارياًوتحضااينًالكتاكياتً،ًرعايااةًوتربياةًالساامان،ًسا لتًالحمااام،ً
تربياةًالابطً،ًمسااكنًالابطً،ًالتفارياً،ًًسا لتًالابطً،ًمميازاتًتربيةًوًرعايةًالحمام،ًالتكاثرًوالتفرياً،ًنظمًالتربيةًإلنتاجًاللحمً،

الحضانةًوالرعايةً،ًتوذيةًالبطً،ًإنتاجًالبيضًواللحامً،ًسا لتًاإلوز،ًمميازاتًوسالوكياتًاإلوزً،ًمسااكنًاإلوزً،ًالتوذياةًخا لً
نتاااجًالباايض،ًالتفاارياً،ًالحضااانةًوالرعايااةً،ًتساامينًاإلوزً،ًإنتاااجًالااري ،ًأنااواص الرومااي،ًالمساااكنًًفتاارةًإنتاااجًالباايض،ًالتكاااثرًوا 

نتاااجًالباايضً،ًأنااواصً واألدواتً،ًتفاارياًباايضًالروماايً،ًحضااانةًكتاكيااتًالرومااي،ًتساامينًبااداريًالروماايًإلنتاااجًاللحاام،ًالتوذيااةًوا 
 توذيةًالنعام،ًمنتجاتًالنعام. سلويًطيورًالنعام،ًنظمًاإلنتاجًالمتبعةًفيًمزارصًالنعام،ًالتزاوج،ًًوالنعام،ًمميزاتً



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –مرحلة البكالوريوس الئحة 

101 

 

 ومي والنعامإنتاج الر 09407

الساا لتًواألنااواصًفاايًالروماايًوالنعااام،ًالسااتئنا ًوالتصاانيفًالعلماايًلساا لتًالروماايًوالنعااام،ًإنتاااجًالباايضًواللحاامًفاايًالروماايً
والنعام،ًالتوذية،ًإدارةًالقطيعًونظمًإسكانًالروميًوالنعام،ًالوقايةًمنًاألمراض،ًأساسياتًالتربية،ًالخصوبةًوالتلقي ًالصناعيًفيً

رعايااةًقطيااعًبااداريًً.يً،ًتفاارياًوتحضااينًكتاكيااتًالروماايًوالنعااام،ًالساالويًوالعااادات،ًنظاامًتوذيااةًوتساامينًالروماايًوالنعااامالروماا
ًوأمهاتًالروميًوالنعامً.ً

 طيور زينة (  –حمام  –طيور برية ومهاجرة )سمان  09408

مانًوالحماام،ًإنتااجًالبايضًفايًالسامانًوالحماام،ًتفارياًرعايةًوتربيةًالسا العاداتًوالسلوي، والحمام،ًالمنشأًوالهجرةً، أنواصًالسمان
وتحضينًكتاكيتًالسامانًوالتفارياًالطبيعايًلبايضًالحماام،ًالتوذياة،نظمًتربياةًالسامانًوالحماامًإلنتااجًاللحام،ًرعاياةًباداريًوأمهااتً

اوات،ًالكنارياا،ًالحساون،ًالب بال،ًالسمانًوالحمام،األمراض،ًطياورًالزيناة:ًًمقدماة،ًاألقفااو،ًالتوذياة،ًالسالوكيات،ًاألناواصً)ًالببوا
ًالصقور،ًالقمري،ًالطاوو ،ًنقارًالخشب(،ًاألمراضًالشائعةًالتيًتصابًبهاًطيورًالزينة.

 الطيور المائية 09409

المميااازاتًوالخصاااائوً،ًالسااالويًوالعااااداتً،ًالسااا لتًواألناااواصً،ًأساساااياتًالتربياااةًواختياااارًقطعاااانًاألمهااااتً،ًإدارةًالقطياااعً،ً
نتاااجًالباايض،ًالتفاارياً،ًالوقايااةًماانًاألمااراضً،ًوذلاايًفاايًقطعااانًالاابطًوًالحتياجاا اتًالوذائيااةًونظاامًالتوذيااةًوالتساامينً،ًالتكاااثرًوا 
ًاإلوز.

 إنتاج األرانب 09410

نتاااجًاللاابنًفاايً ًممياازاتًاألرانااب،ًتااارياًالسااتئنا ،ًالساا لتًواألنااواص،ًالمساااكنًوالتجهياازات،ًالتوذيااة،ًًطاارقًالتربيااة،ًالتناساالًوا 
ًاألرانب،ًأمراضًاألرانب.

 أمراض وصحة الدواجن 09411

الشروطًالصحيةًفيًمازارصًالادواجن،ًالتطهيارًوالمطهارات،ًالمناعاةًفايًالادواجن،ًأماراضًالادواجن،ًومسابباتها،ًاألدوياةًواللقاحاات،ً
ًالوقايةًوبرامجًالتحصين.
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 طبيقىقسم علم الحشرات الت (11) 

 

 

 مالعاساسيات  علم الحيوان أ 11101

الخليا ً،ًأناواصًًاتنقساامإً-نساجةً)التركيابًوالوظيفا (ًاأل،ًأناواصًالخليا ًالحيوانيا ًمقدمةًتاريخيةًفىًعلمًالحيوانً،ًأناواصًالخ يااًًو
نتااااجًالجاميطااااتً،ًالتطاااورًالجًوالتكاثًر للقبائااالًالحيوانياااةًًتصااانيفًالحياااوانًوالتسااامي ًالعلمياااةً،ًالصااافاتًالعاماااةًفاااىًيناااىً،ًمقدماااةًنا 

ً.ً،ًعلمًالبيئةًالحيوانيةًوالنظامًالبيئىًملكةًالحيوانيةمظيف ًلحيواناتًتمثلًالمجاميعًالمختلفةًللالتركيبًوالًو
 ساسيات علم الحشرات أ11102

جدارًالجسمً،ًمناطقًجسمًالحشرةًوزوائدهاًالشكلًالظاهرىًالحشرةً،ًالمميزاتًالعامةًلصفًالحشراتً،ًسلويًالحشراتً،ًًيةماه
،ًخاااراجًعضااااءًاإلبااا ً،أًنساااجةًالمرتبطااةنيكياااةًالتاانف ً،ًالجهاااازًالهضااامىًوالتوذياااةً،ًالجهااازًالااادورىًواألالجهااازًالتنفساااىًوميكا،ً

ًتقسيمًالحشراتً.ً،ًًالهرموناتًوعمليةًالتطورً،ًحسا عضاءًالح ًواإلوأالجهازًالعصبىًً،ًنواصًالتكاثرأالجهازًالتناسلىًًو
 قتصادية علم الحشرات اإل 111301

الوصفًوالعوائلًوالضاررًومظهارً،ًالتعرفًعلىًالحشراتًوالرتبًالحشريةً،ًفاتًس ًمكافحةًاألوألحشراتًقتصاديةًلهميةًاإلاأل
مفااتً،ًًمفااتًمحاصايلًالحقالًوالخضارًوالفاكها ًونباتااتًالزينا ًوالنباتااتًالطبيا ًوالعطرياةً،ًصابةًودورةًالحياهًوطارقًمكافحاةاإل

،ًالحشاراتًالنافعاةًوالمكافحاةًًهميةًالطبي ًوالبيطريا فاتًذاتًاألالمصنعةً،ًأًواألخشابشجارًالخشبيةًاأل،ًأفاتًالموادًالمخزون ً
ً.ًالبيولوجية

 )علم وظائف األعضاء( فسيولوجيا الحشرات 11302

أجهاازةً،ًتركياابًًووظائفااةًالخصااائوًالكيميائيااةًوالطبيعياا فااىًالحشااراتًًوجاادارًالجساامًمقدمااةًفااىًعلاامًوظااائفًاألعضاااءً،ًتركياابً
،ًالجهازًالتنفساىًوميكاانيزمًالتانف ً،ًالجهاازًاإلخراجاىًوطارقًاإلخاراجً،ًطارقًالتكااثرًًهاائفًوميكانيكيةًعملالجسمًالمختلفةًوظ
ً.ً،ًفسيولوجياًالجهازًالعصبىًوطرقًنقلًاألشارةًالعصبيةًوغددًوهرموناتًالحشراتوالتراكيبًالمختلفةً

 (علم الشكل الظاهرىمورفولوجيا الحشرات ) 11303

الخارجياةً،ًمنااطقًالجسامًالمختلفاةًوزوائادهاًًوجدارًالجسامًتشري ًالظاهرىًودراسةًالتراكيبًالمختلفةً،ًتركيبًتعريفًالحشراتًوال
ًالحشراتًالمختلفة.ًًالجسمًفىًجهزةالتشري ًالمقارنًألتركيبًأجزاءًالفمً،ًقرونًاألستشعارً،ًاألجنحةًواألرجلً،ًأعضاءًالح ً،ً

 الحشرات النافعة 11304

لحشراتًفىًحياةًاإلنساانً،ًالحشاراتًالنافعاةً،ًالمفترسااتً،ًالطفيليااتًالنافعاةً،ًالحشاراتًاإلجتماعياةً،ًديادانًمقدمةًعنًأهميةًا
ًالحريرًوأهميتهاً،ًنحلًالعسلًومنتجات .

 )أكارولوجى( علم األكاروسات 11305

سااااتً،ًالجهاااازًكاًرلاااداخلىًلشوالتشاااري ًاوالشاااكلًالظااااهرىًالصااافاتًالعاماااةًنشاااأةًوتطاااورًعلااامًاألكاروسااااتً،ًتعريااافًاألكاااارو ًًو
كاروسااااتًالنباتياااةًشالهضااامىًوالهضااامً،ًطااارقًاإلخاااراجًواألجهااازةًالتناساااليةًوالتكااااثرًوالمفااااتي ًالتقسااايميةً،ًاألهمياااةًاألقتصااااديةًل

 ً،ً،ًأنااواصًالقاارادًوتصاانيفًكاروساااتًتاارابًالمنااازل،ًأًكاروساااتًالمفترسااةاألًوكاروساااتًالمااوادًالمخزوناا ًوأكاروساااتًالمتطفلااةًاألًو
ً.ًاألهميةًاألقتصاديةًوأهمًاألمراضًالتىًتنقلًبواسطةًالقراد
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 تربية ديدان الحرير 11306

التشااري ًالخااارجىً،ًأنااواصًدياادانًالحرياارًوالوضااعًالتقساايمىً،ًدياادانًحرياارًالقاازً)ًدياادانًالحرياارمقدمااةًتاريخيااةًعاانًتطااورًتربيااةً
مراضًديادانًالحريارًوطارقًمكافحتهااًوأفاتً،ًأًقنتقنيةًحلًالشراًوزًقساسيةًلتربيةًدودةًالالطرقًاألً(عضاءوالداخلىًووظائفًاأل

ًصاناعةًالحريارًتجفيافًوطاباًوحالًالشارائق،ًتربيةًأشجارًالتوتًورعايتهاًوأنواعهاا،ًًقتصادي ًلتربيةًدودةًحريرًالقزالجدوىًاإل،ً
ًمداخلًحديثةًفىًمجالًصناعةًالحريرً.ً،ًالصفاتًالطبيعي ًوالكيميائيةًللحريرًً،
 األفات المصاحبة للمواد الغذائية المخزونة 11307

نتشارًالفاتًالحشريةًوالحيواني ًالتاىًتصايبًالحباوبًإدراسةًالعواملًالمختلفةًالتىًتساعدًعلىًمقدمةًعنًأهمًالموادًالمخزونةً،ً
التعاارفًعلااىًمجاااميعً،ًفاااتًصااابةًوالضااررًلمجاااميعًهااذهًاألعااراضًاإلأدراسااةًوالمااوادًالوذائيااةًوالمنتجاااتًالمجففااةً،ًالمخزونااةً

دراساةً،ًالقوارضًومكافحتهااًفاىًمخاازنًوصاوامعًالوا لً،ًكاروساتًالتىًتصيبًالموادًالمخزونةًومنتجاتهاًالمختلفةالحشراتًواأل
ً.ً،ًغازاتًالتبخيرًوقيا ًالسميةً،ًاألتجاهاتًالحديثةًفىًمكافحةًأفاتًالموادًالمخزونةًالطرقًالوقائيةًوالع جية

 الحشرات علم سلوك 11308

فاىًًالتوجي ً)الحركىًوالضاوئىًوباالحرارةًوبالرائحاةًوبالرطوباة(ًالتصاالتًالميكانيكياةًوالكيماوياةًوالبصاريةًوماهوًالسلويًالحشرىً
ً،ًتأثيرًالهرموناتًوالفرموناتًعلىًسلويًالحشرات.السلويًالمورإلًًوالسلويًالمرتبطً،ًسلويًالتكاثرً،ًسلويًالتوذيةً،ًالحشراتً

 رات األجتماعيةالحش 11309

قتصااادياتًتلقااي ًالمحاصاايلًواً نااواصًالهاماا ًلنحاالًالعساالًاألتطااورًالحياااهًاألجتماعيااةًفااىًالحشااراتً،ًرتاابًالحشااراتًاألجتماعيااةً،ً
،ًأناواصًالنمالًوأهميتا ًكحشارةًإجتماعياةً،ًالادبابيرًوأهميتهااً،ًًواستخدام ًفاىًتلقاي ًالمحاصايلًهكثاًروطرقًإالنحلًالبرىًً،النباتي ً
ًاألبيضًوأهميتةًاألقتصادية.النملً

 األفات الحشرية ونحل العسل 11310

صاابةًوالضااررًالعوائاالًومظااهرًاإل،ًقتصااديةًللحشاراتًهمياةًاألاأل،ًفاااتًسا ًالعاماةًلمكافحاةًاألاألمقدماةًفاىًاألفااتًالحشااريةًًو
خلياةًاطائفاةًالنحالًوالنشااطاتًالدًدراساةً،ًمقدمةًفاىًتربياةًنحالًالعسالً،ًقتصاديةهميةًاإلفاتًذاتًاألوطرقًالمكافحةًلبعضًاأل

ًنشاءًمنحلًتربيةًالملكاتًأمراضًواعداءًالنحل.قتصاديةًإلوالخارجيةًمنتجاتًنحلًالعسلًالجدوىًاإل
 الحشرات الناقلة ألمراض النبات 11311

،الوضاااعًراضًالنبااااتًماااألًالناقلاااةًاتالحشاااًرً،ًناااواصًالتعااااي ًباااينًالحشاااراتًوالكائنااااتًالدقيقااا ،ًأالع قاااةًباااينًالنباتااااتًوالحشاااراتً
الطارقًأمثلاةًألهامًاألماراضًالتاىًتنقالًبواساطةًالحشارات،ً(ًاتفيروساً-ابكتيرياً-يااتً)فطًرًلمسبباتًالمرضيةالتقسيمىًوالرتبً،ًا

ًمراضً.ًالمختلفةًلمكافحةًالحشراتًالناقلةًلمسبباتًاأل
 علم الطفيليات الحيوانية )باراسيتولوجى( 11313

دراسااةًالطفيلياااتًوع قتهاااًمااعًالجساامًالمضااايف.ًًونتقالهاااًإنااواصًالطفيلياااتًوطااارقًعًالتقساايمىًألالوضااأساسااياتًعلاامًالطفيلياااتًًو
وتحديدًالعواملًالطفيليةً،ًتشخيوًاألصابةًبالطفيليات.ً،ًالوقاياةًوالسايطرةًعلاىًالطفيليااتً،ًالطفيليااتًاألولياةً،ًالديادانًًالتطفل

ًوأنواعهاًوطرقًتطفلهاً،ًمفصلياتًاألرجلًالمتطفلة.
 علم األجنة الحيوانية 11314

دراساةًمراحالًالتطاورًًوفسايولوجىًالتكااثرً،ً)ًالمنشاأً،ًالنضاجً،ًالخصااب(ًًالخ يااًالجنساية،ً،ًًالتركيبًالدقيقًللخليةًالحيوانياة
ً.دصًوالثديياتافضعضاءًلبعضًالحيواناتًمثلًالحشراتًوالسهيمًوالاألًونسجةًالجنينىًوتشكلًاأل
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 مية وطرق مكافحتهاأفات الزراعات المح 11315

مقدمااةًعامااةًفااىًاألفاااتًالحشااريةً)التطااورًوالوضااعًالتقساايمىًواألعااراضًواألهميااةًاألقتصاااديةً،ًنشااأةًالزراعاااتًالمحميااةًوتطااورً
ًاتالضاررًودوًرًأشاكالفاىًالصاوبًودراساةًًاألصاابةعاراضًعلاىًأالتعارفً،ًًمفاتًالزراعاتًالمحميةًوطارقًمكافحاتهااأنواعهاً،ً
،ًبااارامجًًالطااارقًالمختلفاااةًلمكافحتهااااًوقتصااااديةًالتاااىًتصااايبًالزراعااااتًالمحمياااةًكاروسااااتًاإلاألفااااتًالحشاااريةً،ًاألناااواصًالحيااااهًأل

دارةًاألفاتًداخلًالصوبًالزراعية ً.ًالمكافحةًالمتكاملةًوا 
 بيئة الحشراتعلم  11401

بيئااةًالبيولوجيااةً،ًنمااوًالحشااراتًوالعواماالًمقدمااةًفااىًعلاامًالبيئااةً،ًالحشااراتًفااىًالنظااامًالبيئااىً،ًعواماالًالبيئااةًالطبيعيااةً،ًعواماالًال
ًالمنظمةً،ًالكفاءةًالحيويةً،ًإنتشارًالعشيرةً،ًالكفاءةًالبقائيةً،ًمنحنياتًنموًالعشيرةً،ًدوراتًالحياة.

 علم تقسيم الحشرات. 11402

تصاانيفيةًالعاليااةً،ًالتسااميةًتطااورًعلاامًالتقساايمًوأهميتاا ً،ًأصاالًالحشااراتًوالمراتاابًالتقساايميةً،ًتعرياافًالنااوص،ًالتصاانيفًوالمراتاابًال
العلميااةًللحشااراتً،ًالصاافاتًالتقساايميةً،ًجمااعًالحشااراتًوالمجاااميعًالحشااريةً،ًاألخت فاااتًالفرديااةً،ً،ًتصاانيفًاألطااوارًالكاملااةً

ًللحشراتً،ًالمفاتي ًالتقسيميةًوأهميتهاً،ًالرتبًالحشريةًواألخت فاتًبينيهاً،ًالعائ تًوأهميتهاً.
 .األفات المنزلية 11403

لشفااتًالحياهًوالضررًوطارقًالمكافحاةًًاتودوًرالظاهرىًدراسةًالوصفًمقدمةًفىًاألفاتًالحشريةًوالحيوانيةًالمرتبطةًبالمنازلً،ً
ضااراًرًهااادراسااةًأنواعًونسااانًتسااببًأمراضاااًلتتنقاالًأوًكاروساااتًالمنزليااةًالتااىًاألًالحشااريةً، كاروساااتًاألً،ًمكافحااةالوطاارقًًهاوا 

نباتاااتًالزيناا ًالنماالًاألباايض(ًأفاااتًً–)خناااف ًاألثاااإلًوالمومبيلياااًثاااإلًاألًوبًاخشاا،ًأفاااتًاألالمخزونااةًًالوذائيااةالحبااوبًوالمااوادً
ً.ً،ًالقوارضًوطرقًالمكافحةًوالحدائقًالمنزلية

 المكافحة األحيائية 11404

علىًالبيضً)طفيلًالترايكوجراماً،ًتعريفًالمكافحةًاألحيائيةً،ًالتطفلًوأنواعةًوحالت ً،ًالتطفلًتارياًوتطورًالمكافحةًالبيولوجيةً
،ًطفيااالًالكيلااااون (ً،ًالتطفااالًعلااااىًاليرقااااتًًأمثلااااةًللطفيليااااتًالخارجيااااةً)طفيااالًالبراكااااون(ً،ًطفيليااااتًاليرقاااااتًالداخلياااةً)طفياااالً
،ًالميكاااروبليت (ً،ًطفيليااااتًالعاااذارىً)البراكيمارياااا(ً،ًالتطفااالًعلاااىًالحشاااراتًالكاملاااةً،ًًاألفتااارا ًومجااااميعًالحشاااراتًالمفترساااةً

ً،ً)البكتريااا)الخناااف ًوالااذبابًوالاادبابيرًوالبااقًوخ فااة.....(ًقيااا ًالكفاااءةًاألفتراساايةً،ًالمكافحااةًالميكروبيااةًوالمساابباتًالمرضاايةً
،ًحيائياةًوالعوامالًالمحاددةًلنجاحهاااًدخاالًعناصارًالمكافحااةًاإلإطارقًًساطوانيةً،ًالركتساايات(ًوليااتً،ًالديادانًاألاأل،ًالفيروسااتً

ستخدامًاألعداءًالطبيعيةًحيائيةةًاإلمستقبلًالمكافح ً.ً،ًاألنتاجًالكمىًلشعداءًالطبيعيةًمعًبعضًاألمثلةًالناجحةًألكثارًوا 
 تربية نحل العسل 11405

ًطائفاةًالنحال،ًواصًنحلًالعسلًوسا لت ًمقدمةًتاريخيةًعنًتطورًتربيةًنحلًالعسلًوتارياًالنحالةً،ًتطورًالحياةًاألجتماعيةً،ًأن
دورًالنحالًفاىًاإلستعدادًلموسمًالفيضً،ًالخ ياًالطينيةًوالخ ياًالخسبيةًالحديثةً،ًً،الداخليةًوالخارجيةًًوالنشاطاتًودورًاألفراد

تأساي ًالمنحالًًوماراضًواعاداءًالنحالًأًأجندةًالعملياتًالنحليةًفىًفصولًالسن ًالربعةًً،ًتلقي ًالمحاصيلًومنتجاتًنحلًالعسل
حمايااةًالنحاالًماانًالتسااممً،ًيائيااةًكممنتجاااتًنحاالًالعساالًوصاافاتهاًالطبيعيااةًوال،ًموناااتًالنحاالًفًرً،ًلوااةًالنحاالً،ودراسااةًالجاادوىً

ً.ًًبالمبيدات
 التقييم الحيوى 11406

مقدماااةًعاااانًالتقياااايمًالحيااااوىً،ًطاااارقًقياااا ًالحساساااايةًأوًدرجااااةًالمقاومااااةً،ًإختباااااراتًالتقيااايمًالحيااااوىً،ًطاااارقًتعااااريضًالحشااااراتً
ألحصائىًلنتائجًالتقييمًالحيوىً،ًالعوامالًالما ثرةًعلاىًخطاوطًالساميةً،ًالتقاديرًالحياوىًلهرماونًواألكاروساتًللمبيداتً،ًالتحليلًا

ًاألنس خًومشابهات ً،ًالتقديرًالحيوىًلهرمونًالشبابًومشابهات .
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 النانوتكنولوجى فى مجال الحشرات 11407

قتصااااادية،ًإسااااتخدامًالنااااانوتكنولوجىًفااااىًمكافحااااةًمقدمااااةًعاااانًالنااااانوتكنولوجىً،ًتطبيقاااااتًالنااااانوتكنولوجىًفااااىًمجااااالًالحشااااراتًاأل
ًالحشرات.

 الكمياء الحيوية الحشرية 11408

الحشراتًودورهاًفىًالطبيعةً،ًالمركباتًالطبيعيةًوأثرهاًعلىًالحشاراتً،ًالهرمونااتًوالفرمونااتً،ًالمثبطااتًالعصابيةًوفسايولوجياً
ًالجهازًالعصبىً،ًميتابوليزمًالهضمًواألمتصاو.

 الطبية والبيطرية الحشرات 11409

،ًطااةًبالنسااانًوالحيااوانًوع قتهاااًبنقاالًمساابباتًالمااراضًبخاارىًالمرترجاالًاألللحشااراتًومفصاالياتًاألوالبيطريااةًهميااةًالطبيااةًاأل
ًالمرتبطةًبصحةًاألنسانًوالحياوانًنواصًالحشراتأدراسةً،ًهميةًالطبي ًوالبيطريةًبيولوجىًوسلويًوطرقًمكافحةًالحشراتًذاتًاأل

ًاًالبعاااوضً–البااارغ ًً–)النوااافً (ًالتاااىًتصااايبًالحيوانااااتًالمزرعيااا ًمااانًنااااق تًاألماااراضًالبراغياااإلًوغيرهااااً–القمااالًً-الاااذباب
ًالدواجنًمعًدراسةًدورةًالحياهًومظهرًالصابةًوالضررًوطرقًالع جًوطرقًالوقايةًمنًالصابةً.ًًو
 هرمونات وفرمونات الحشرات. 11410

زًوتركيبهاااااًالكيماااااوىًوأهميتهاااااً،ًمشااااابهاتًالهرموناااااتًوكيفيااااةًالكشاااافًعنهاااااً،ًاألفاااارازاتًالهرموناااااتً،ًإكتشااااافهاً،ًمااااواطنًاألفاااارا
ًوالخ ئطًالعصبيةًالهرمونيةً،ًتواجدًالهرموناتًفىًالكائناتًاألخرىًغيرًالحشرية.ًالعصبية

الفرمون،ًالجاذبااتًالجنسايةًًمقدمةًعنًالفرموناتً،ًالفرموناتًالجنسيةً،ًتشري ًوفسيولوجياًالوددًالمنتجةًللفرموناتً،ًجمعًوعزل
ًودورًالفرموناتًفىًتنظيمًالعشائرًفىًالحشراتً،ًالعواملًالبيئيةًالتىًتحكمًسلويًالحشرات.

 فسيولوجيا التكاثر فى الالفقاريات.11411

التكاثرًفاىًال فقاريااتًًمقدمةً،ًأنواصًالتكاثرًفىًال فقارياتً،ًأنواصًاألجهزةًالتناسليةًوتركيبها،ًأعضاءًالتكاثرًوالعواملًالم ثرةً،
ًالبدائيةً،ًالتكاثرًفىًالديدانًالمفلطحةًواألسطوانيةً،ًالتكاثرًفىًالحلقياتً،ًفسيولوجياًالتكاثرًفىًالحشرات.

 إدارة مكافحة األفات. 11412

ويااةً،ًالمكافحااةًمقدمااةًعاانًالحشااراتًودورهاااًفااىًالطبيعااةً،ًأهميااةًمكافحااةًالحشااراتًوالعواماالًالماا ثرةً،ًطاارقًالمكافحااةًالوياارًكيما
الزراعيااةًوالتشااريعيةً،ًالمكافحااةًالبيولوجيااةً،ًالمكافحااةًالوراثيااةًوباارامجًالمكافحااةًالمتكاملااةًوأهاامًالمااوادًالكيماويااةًالمسااتخدمةًفاااىً

ًمكافحةًاألفات.
 أفات األشجار واألخشاب المصنعة وطرق مكافحتها. 11413

صااابةًودورةًالحياااهًوطاارقًالوصاافًوالعوائاالًومظهاارًاإل،ًفاااتًالحشااريةًساا ًالعامااةًلمكافحااةًاأللحشااراتًواأللقتصاااديةًهميااةًاإلاأل
واألخشاااابًالمصااانعةً،ًالنمااالًاألبااايضً)أنواعاااةًًشاااجارًالخشااابيةًالقائماااةًومنتجاتهااااشلقتصااااديةًهمياااةًاإلفااااتًذاتًاألالمكافحاااةًلش

كاروسااااتًهااامًالحشاااراتًواألهًألدوراتًالحيااااوأضاااراروةًوطااارقًمكافحتاااةً(ً،ًحفااااراتًاألخشاااابًوالنااااخراتًوطااارقًالتعااارفًعليهااااً،ً
،ًمعالجةًاألخشابًبالحرارةًوطارقًالتبخيارًوالماوادًالمساتخدمةًًقتصاديةًالتىًتهاجمًالشجارًالخشبيةًالطرقًالمختلفةًلمكافحتهااإل

ًواألحتياطاتًال زمة.
 مشروعات نحل العسل واألهمية الطبية لمنتجاتة. 11414

نحالًالعسالًومنتجاتا ًالخاواوً،ًنشااءًمنحالًإختياارًمنطقاةً،ًإروعاتًالصاويرةًللنحالًالمشااألقتصاديةًًوالجدوىًًوًحلاتأسي ًالمن
همياااةًالطبياااةًلكااالًمااانًعسااالًالنحااالًوالواااذاءًالملكاااىًوسااامًالنحااالًوطااارقًالنتااااجًواأللعسااالًالنحااالًالطبيعيااا ًوالتركيااابًالكيمياااائىً

،ًاألتجاهاااتًالحديثااةًفااىًإسااتخداماتًعساالًلًحبااوبًاللقاااألًوشاامعًالنحاالًالمواصاافاتًالقياسااي ًلمنتجاااتًنحاالًالعساا،ًوالبروبااولي ً
ً.ًالنحل
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 أفات المحاصيل الحقلية والبستانية. 11415

البسااتانيةًالوصاافًوالعوائاالًالحقليااةًًوالهميااةًالقتصاااديةًوأساا ًالمكافحااةًل فاااتً،ًالبسااتانيةًالحقليةًوًمفاااتًالمحاصاايلمقدمااةًعاانً
ً.الخضرًوالفاكه ًونباتاتًالزين ًوالنباتاتًالطبي ًوالعطريةالحقلًًوًمحاصيلومظهرًالصابةًودورةًالحياهًوطرقًمكافحةًلفاتً

 األكاروسات الطبية والبيطرية. 11416

مقدماااةًعااانًاألكاروسااااتً،ًالتقسااايمً،ًاألهمياااةًاألقتصااااديةً،ًالحلااامًالمتطفااالًعلاااىًحيوانااااتًالمزرعاااةً،ًالحلااامًكناقااالًلشماااراضً،ً
مًالمسااببًللجااربًلتنسااانًوالحيااوانً،ًالقاارادًكناقاالًلشمااراضً،ًأنااواصًالقاارادًأكاروساااتًتاارابًالمنااازلًكمساابباتًللحساساايةً،ًالحلاا

ًوالتمييزًبينًاألنواصً،ًاالقرادًالجامدًوالقرادًاللينً،ًتأثيرًعضًالقرادًعلىًاألنسانًوالحيوانًوطرقًمكافحةًالقراد.
 أساسيات الحيوان الزراعى األقتصادى. 11417

صلياتًالرجلًوالرخوياتًوغيرهاًوباينًالمحاصايلًالنباتياةًفالع قةًبينًكلًمنًالديدانًوم،ًلةًولياتًالمتطفاألًوالطفيلياتًوالتطفلً
ً.ً،ًالفقارياتًاألقتصاديةدورًالقوارضًوالطيورًفىًمجالًالزراعةًًوميةًالقتصاديةًللحيواناتًالبحريةًوالسمايًهال،ً

 الحيوان الزراعى التطبيقى. 11418

كثارًالحيواناتًاألقتصادية،ًاألنتاجًالعضوىًفىًالبيئاةًالبحرياة،ًالطفيليااتًوكيفياةًمكافحتهااً،ًمقدمةًعنًالتقنياتًالحديثةًل تنميةًوا 
الديااادانًاألساااطوانيةًوالمفلطحاااةً،ًديااادانًاألرضًوأهميتهاااا،ًالقشااارياتًوتنميتهااااً،ًالمحاريااااتًوطااارقًصااايدهاً،ًالمااازارصًالسااامكيةً،ً

ًالطيورًالمائية.
 ها الحديثة.ممرضات الحشرات وتطبيقات 11420

البكتيرياً،ًالفيروسااتً،ًالفطريااتً،ًالنيمااتوداًكممرضااتًحشاريةً،ًالريكتساياًواألسابيروكيتاتً،ًً–مقدمةًعنًالممرضاتًالحشريةً
ًالمبيداتًالحيويةًوأهميتها.

 أعداء الحشرات وتطبيقاتها الحديثة. 11421

يتهاااًفااىًمجااالًالمكافحااةً،ًإسااتخداماتًاألعااداءًالحيويااةًفااىًمقدمااةًعاانًاألعااداءًالحيويااةًللحشااراتً،ًالمفترساااتًوالطفيلياااتًوأهم
ًبرامجًالمكافحةًالمتكاملة.
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 الخضرقسم  (12)
 

 اساسيات انتاج الخضر 12201

دراسةًاساسياتًانتاجًمحاصيلًالخضرًبدايةًمنًالزراعاةًحتاىًالحصاادًودراساةًالعوامالًالما ثرةًعلاىًالجاودةًوالطارقًالتكنولوجياةً
نتااجًمحاصايلًالحديثةًالمتعلقةًب تحسينًاإلنتاج،ًالقيمةًالوذائيةًوالقتصاديةًلمحاصيلًالخضر،ًالعواملًالبيئيةًالم ثرةًعلىًنماوًوا 

الخضاار،ًتكاااثرًمحاصاايلًالخضاار،ًاعاادادًالرضًللزراعااة،ًطاارقًزراعااةًالخضاار،ًعملياااتًالرعايااةًالمختلفااة،ًمعااام تًماااًبعاادً
الزراعةًالعضوية،ًالزراعةًالمحمية،ًالدورةًالزراعية،ًدورًالتربيةًفيًتحسينًالحصادًلمحاصيلًالخضر،ًدورًالهرموناتًالنباتية،ًً

ًمحاصيلًالخضر.
 انتاج محاصيل الخضر  12301

انتااجً- انتااجًخضارًالعائلاةًالبقولياة -انتااجًخضارًالعائلاةًالقرعياة  -انتاجًخضرًالعائلةًالمركبة -انتاجًخضرًالعائلةًالباذنجانية
 انتاجًخضرًالعائ تًالخري - تاجًخضرًالعائلةًالليسيةان - خضرًالعائلةًالخيمية
ًانتاجًعي ًالوراب

 زراعات الخضر المحمية  12302 

مقدمااةًعاانًادارةًالبيااوتًالمحميااةً،ًتااارياًالزراعااةًالمحميااة،ًالحصااائياتًالمحليااةًوالدوليااةًعاانًالزراعااةًالمحميااة،ًأهميااةًالبيااوتً
العواماالًالبيئيااةًالماا ثرةًعلاايًالنتاااجًتحااتً-أنااواصًواشااكالًالبيااوتًالمحميااةً-تالمحميااة،ًممياازاتًوعيااوبًالزراعااةًتحااتًالمحميااا

تعقاايمًً–حاارإلًوتجهياازًاألرضًً–أعاادادًوتجهياازًالصااوبةًللزراعااةً)غساايلًالتربااةً-طاارقًالااتحكمًفاايًالظااروفًالبيئيااةً-المحميااات
تربيااةً-يدًالخضاارًتحااتًالمحمياااتتساام-ريًالخضاارًالمنزرعااةًتحااتًالمحمياااتً-بيئاااتًالزراعااةًًوطاارقًانتاااجًالشاات تً-التربااة(

عملياتًالرعايةًتحتًالمحميااتًبعاضًالمحاصايلً)طمااطمً-طرقًتحسينًعقدًالثمارًوالطرقًالمختلفةًالمستخدمةً–وتقليمًالنباتً
ً–كنتاالوبًً–خياارًً–انتاجًبعضًمحاصيلًالخضرًتحاتًالنفااقًالب ساتيكيةً)فراولاةًً-فاصوليا(ًً–خيارًً–كنتالوبًً–فلفلًً–

ًالدارةًالمتكاملةًلمكافحةًالفاتًتحتًالمحمياتً -باميا(ً–ملوخيةًً–قرصًكوسةًً–بطياًً–فلفلًً–فاصولياًخضراءًً–طماطمً
 محاصيل الخضر ل النمو والتطور فسيولوجيا 12303

 الما ثرةًعليا ًإنتاجيةًالبناءًالضاوئيًوًالعوامال-مقدم ًعنًعلمًفسيولوجياًالخضرًوع قت ًبالعلومًاألخرىًتعريفًالنموًوالتطورً
العوامالًالبيئياةًالجوياةًالما ثرةً -الرتبااصًوتطبيقاتهاا(ً-اإلزهاارً)فسايولوجياًاإلزهاارً-مراحالًالنماوًالمختلفاةًلمحاصايلًالخضارً-

- تأثيرًالضوءًعلايًنماوًمحاصايلًالخضار -تأثيرًدرجاتًالحرارةًعليًمراحلًالنموًالمختلفةً- عليًنموًوتطورًنباتاتًالخضر
تاأثيرًالعوامالً- تأثيرًالعوامالًالجوياةًاألخارىًوطارقًقياا ًكفااءةًعامالًالحارارة-لحرارةًوفسيولوجياًاإلزهارًواإلثمارتأثيرًالضوءًوا

تاأثيرًالهرمونااتًالنباتيااةًعلايًنمااوً- توذياا ًمحاصايلًالخضاارًوأعاراضًنقاوًالعناصاار -األرضايةًعلايًنمااوًمحاصايلًالخضار
ًفسيولوجياًالمحصول -محاصيلًالخضر
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 خضر الجذرية و الدرنية و البصلية انتاج ال 12304

أهمًًالعواملًًالبيئيةًالم ثرةًعلىًإنتاجًالخضرًالدرنياةًوالجذرياةً- األهميةًالقتصاديةًوالوذائيةًللخضرًالجذريةًوالدرنيةًوالبصلية
لمحاصايلًتحاتًأهامًمشااكلًإنتااجًتلايًا -تكنولوجيااًإكثاارًالخضارًالجذرياةًوالدرنياةًوالبصالية-والبصاليةًتحاتًالظاروفًالمصارية

  -الظروفًالمصريةًًومدىًتأثرًإنتاجيةًوجودةًتليًالمحاصيلًتحتًظاروفًالتوياراتًالمناخياةًالمتوقعاةًخا لًالسانواتًالقادماة
ع قةًمراحلً- الممارساتًالزراعيةًالجيدةًلتنتاج -طرقًإنتاجًهذهًالمجموعةًمنًالخضرًتحتًالظروفًالمناسبةًوغيرًالمناسبة

أهامً– أهمًنتاائجًالبحاوإلًالحديثاةًالما ثرةًعلاىًاإلنتااجًكمااًونوعاا- باحتياجاتًتليًالمحاصيلًمنًالريًوالتسميدالنموًالفسيولوجيةً
نتاجيةًهذهًالمحاصيل وضعًالبارامجًالمختلفاةًساواءًللتساميدًأوًالاريً -األصنافًالمناسبةًللزراعةًتحتًالظروفًالبيئيةًالمختلفةًوا 

 المناسبةًلتنتاجًتحتًالظروفًالمتباينة
 انتاج الخضر غيرالتقليدية  12305

إنتاجًبعضًمحاصايلًالخضارًغيارًالتقليدياةًالتابعاةً -مقدمةًعنًأهميةًإنتاجًالخضرًغيرًالتقليديةًفيًمصرًوفرصهاًالتصديرية
ةًًإنتااااجًبعاااضًمحاصااايلًالخضااارًغيااارًالتقليدياااةًالتابعاااةًللعائلاااةًالصاااليبي -والسااايفا(–فاصاااولياًالليمااااً-للعائلاااةًالبقولياااة)ًفاصاااوليا

-إنتاجًبعضًمحاصيلًالخضرًغيرًالتقليديةًالتابعةًللعائلةًالباذنجانية)طماطمًشيرى- كرنبًاألحمر(-أبوركبة-بروكلى-)بروك 
إنتاااجً -بطااياًجورما ً(ً–قثااءًً–إنتااجًبعااضًمحاصايلًالخضاارًغيارًالتقليديااةًالتابعاةًللعائلاةًالقرعيااةً)ًقارصًعسااليً-حارنك (ًً

إنتااجًبعاضًمحاصايلً  -شايكوريا(ً-هنادباء-طرطوفا ً-التابعاةًللعائلاةًالمركباةً)خرشاوفبعاضًمحاصايلًالخضارًغيارًالتقليدياةً
إنتااجًبعاضًمحاصايلًالخضارًغيارًالتقليدياةًالتابعاةً -أبوشوشاةً(ً-كارات–الخضرًغيرًالتقليديةًالتابعةًللعائلةًالنرجسيةً)هليونً

-شابت-بقادون –يدياةًالتابعاةًللعائلاةًالخيمياةً)فينوكيااًإنتااجًبعاضًمحاصايلًالخضارًغيارًالتقل -خبيازة(-للعائلةًالخبازيةًًً)بامياا
ًتعريفًبالفطرياتًالزراعيةًوانتاجًعي ًالوراب -كزبره(

 نظم رعاية محاصيل الخضر في االراضي الجديدة   12402

دةًونقاوًتاأثيرًزياا–ونوعياةًميااهًالاريًً–مصاادرًالميااهًالمتاحاةً -–تعريفًباألراضيًالجديدةًفايًمصارًوالمنااطقًالموجاودةًبهااً
نتاجيااةًالخضااروات ً-نظاامًالااريًبااالتنقيطًالعيااوبًوالممياازاتًً–نظاامًالااريًالحديثااةًفاايًالخضااروات- كمياااتًالمياااهًعلااىًجااودةًوا 

الحتياجاااتًال زمااةً- مكوناااتًشاابكاتًالااريًالحديثااةًباألراضاايًالجدياادةًوالمواصاافاتًالقياساايةًالمسااتخدمةًفاايًزراعاااتًالخضاار
حسااابًالمقنناااتًالمائيااةًلمحاصاايلً- ومااديًمناساابةًكاالًنظااامًللظااروفًواإلمكاناااتًالمتاحااةًلتصااميمًوتنفيااذًنظاامًالااريًالمختلفااة

كيفياةً - التساميدًماعًمااءًالاريًفايًنظامًالاريًالحاديإل  -تقاديرًكفااءةًعملياةًالاريًعلاىًاإلنتااج- الخضارًوالعوامالًالما ثرةًفيهاا
ًبيقيةًفيًانتاجًمحاصيلًالخضرًباألراضيًالجديدة.بحوإلًتط- تطويرًنظمًالريًالمستخدمةًوزيادةًكفاءةًمياهًالريًوالسمدة

 الزراعة بدون تربة لمحاصيل الخضر  12403

ًمزاياًوعيوبًالزراعةًبدونًتربةًوالمزارصًالمائية -تعريفًالزراعةًبدونًتربةً)ًال رضية(ًوالمزارصًالمائيةً
مازارصًمخاالطًالبيتماوإلًً–مازارصًالصاوفًالزجااجيًً– ًمازارصًباالتًالقاً–مازارصًالحصاىًً–أنواصًالمزارصًالمائياة)المزارصًالرملياةً

المحاليلًالموذية،ًخصائوًالماءًالمستخدمًفيًتحضيرًالمحاليلًالموذية،ًتركيزًالعناصرًالموذيةًفيًالمحلاولً -والموادًالخري(
أضرارًزياادةًأوًنقاوًتركيازً -ةالعواملًالم ثرةًعليًاختيارًالتركيزًالمناسبًللعناصرًالموذي-الموذيًوالتوازنًاأليونيًفيماًبينهاً

المازارصًالمائياةًالتاايًلًيساتخدمًفيهااًبيئااتًصاالبةً -النقااطًالواجاابًمراعاتهااًعنادًتحضايرًالمحالياالًالموذياةً -العناصارًالموذياة
تصااميمًماازارصًالمحالياالًالموذيااةً  -(NFTتقنيااةًالوشاااءًالموااذيًً–ماازارصًاألنابياابًً–لتثبيااتًالجااذور)مزارصًالمحالياالًالموذيااةً

ًانتاجًبعضًًانواصًالخضرًتحتًنظمًالزراعةًبدونًتربة   -المختلفة
 تربية محاصيل الخضر   2404

األس ًوالقواعادًالوراثياةً-نبذهًتاريخيةًعنًتطورًعلمًالتربيةً–مقدمةًعنًمفهومًتربيةًالخضرًوأغراضهاًوع قتهاًبالعلومًالخريً
طاارقً -قااايي ًالوراثيااةًالمسااتخدمةًفاايًتربيااةًمحاصاايلًالخضاارطاارقًتقااديرًبعااضًالم -المسااتخدمةًفاايًتربيااةًمحاصاايلًالخضاار

األساا ًوالقواعاادًالاا زمًأخااذهاًفاايً -أنااواصًالعشااائرًالنباتيااةًفاايًمحاصاايلًالخضاار -التكاااثرًوالتلقااي ًوأهميتهاااًفاايًتربيااةًالخضاار
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رقًالتربيااةًلمحاصاايلًطاا -طاارقًالتربيااةًلمحاصاايلًالخضاارًذاتيااةًالتلقااي  -العتبااارًفاايًباارامجًالتربيااةًتًمواصاافاتًمرباايًالنبااات
اإلشااعاصً -بعااضًالظاواهرًالمساتعملةًفايًباارامجًتربيا ًمحاصايلًالخضارً)العقامًوعاادمًالتوافاقًوأناواعهم( -الخضارًخلفياةًالتلقاي 

التربياةً -اساتخدامًالتضااعفًفايًمحاصايلًالخضار -والساتفادةًمنا ًفايًاساتحداإلًالطفاراتًودورهااًفايًتربياةًمحاصايلًالخضار
اسااتخدامًالتقنيااةًالحيويااةًالحديثااةًوالسااتفادةًمنهاااًفاايًباارامجًالتربيااةًلتحسااينً -يًتربيااةًمحاصاايلًالخضاارالداخليااةًوقااوةًالهجااينًفاا

ًالخضر
  ةالبيئي اتمحاصيل الخضر لتحمل اإلجهاد تربية 12405

الخضارًًيهدفًهذاًالمقررًإلىًالتعرفًعلىًالظاروفًالبيئياةًغيارًالم ئماةً)اإلجهاادًالبيئاي(ًالمختلفاةًالتايًتتعارضًلهااًمحاصايل
وبصفةًخاصةًاإلجهادًالمائيًاإلجهاادًالملحايًاإلجهاادًالحاراري،ًودراساةًطارقًالتربياةًالمناسابةًلتحمالًالخضارواتًلتلايًالظاروفً

 المواايرة البيئياة باالظروف المقدماةًوالتعرياف ويشاملًالمقاررًعلاىًالمحتويااتًالتالياة: ماعًتوضاي ًأهامًالتطبيقااتًفايًهاذاًالمجاال.
طارقً- طرقًالتربياةًلتحمالًالخضارواتًللملوحاة -التجاه هذا في تطبيقها يمكن التي التربية برامج-خضرًال محاصيل تواج  التي

طارقًالتربياةً - المنخفضاة الحارارة لادرجات طرقًالتربيةًلتحملًالخضاروات -( )الجفاف اإلجهادًالمائي التربيةًلتحملًالخضروات
طارقًالتربياةًلمقاوماةً- المنخفضاة الحارارة لادرجات ياةًلتحمالًالخضارواتطارقًالترب -المرتفعاة الحارارة لادرجات لتحمالًالخضاروات

ًالموايرة البيئية الظروف لتحملًمحاصيلًالخضر التطبيقات بعض -ل فات
 انتاج الخضر الثمرية والورقية  12406

اهامً-نتااجًالخضارًالثمرياةًوالاورقيأهامًًالعوامالًًالبيئياةًالما ثرةًعلاىًا األهميةًالقتصاديةًوالوذائيةًلهمًالخضارًالثمرياةًوالورقياة
مشاكلًإنتاجًتليًالمحاصيلًتحتًالظروفًالمصريةًًومدىًتاأثرًإنتاجياةًوجاودةًتلايًالمحاصايلًتحاتًظاروفًالتوياراتًالمناخياةً

الممارساااتً-طاارقًإنتاااجًهااذهًالمجموعااةًماانًالخضاارًتحااتًالظااروفًالمناساابةًوغياارًالمناساابة- المتوقعااةًخاا لًالساانواتًالقادمااة
أهامًنتاائجًالبحاوإلًالحديثاةً- ع قةًمراحالًالنماوًالمختلفاةًباحتياجااتًتلايًالمحاصايلًمانًالاريًوالتساميد- الجيدةًلتنتاجالزراعيةً

وضاعًالبارامجًالمختلفاةًساواءً- أهامًاألصانافًالمناسابةًللزراعاةًتحاتًالظاروفًالبيئياةًالمختلفاة- الما ثرةًعلاىًاإلنتااجًكمااًونوعاا
ًالرعايةًالمناسبةًلتنتاجًتحتًالظروفًالمتباينة.ًللتسميدًأوًالريًوغيرهاًمنًعمليات

 انتاج بذور محاصيل الخضر 12407

العواماالًالبيئيااةً-مقدماا ًعاانًًتعرياافًالبااذرةًوع قااةًإنتاااجًتقاااويًالخضاارًبااالعلومًاألخاارىًوتعرياافًالنمااوًوالتوييااراتًالمصاااحبةًلاا 
طارقًالتلقاي ً -الوراثيةًالما ثرةًعلايًإنتااجًباذورًالخضارالعواملً -الجويةًالم ثرةًعليًنموًوتطورًوتكوينًبذورًمحاصيلًالخضر

نتاجًالبذور اختباراتًالبذورًوالعواملًالتيً-طرقًإكثارًتقاويًالخضرً-سكونًالبذورًوالعواملًالم ثرةًعلي ً-وفسيولوجياًاإلزهارًوا 
لمسااتخدمةًلتحسااينًإنتاااجًتقاااويًباارامجًالتربيااةًا -تااأثيرًالهرموناااتًالنباتيااةًعلاايًإنتاااجًتقاااويًالخضاار -تجااريًلتحسااينًاإلنبااات

ًحصادًوًاستخ وًوتداولًوتخزينًتقاويًالخضر -اإلنتاجًالتجاريًلبذورًمحاصيلًالخضر-الخضر
 معامالت ما بعد الحصاد لمحاصيل الخضر   12408

أنواصًً-الحصادًمقدمةًعنًعلمًفسيولوجياًماًبعدًالحصادًوع قت ًبالعلومًالخريًودورهًفيًتقليلًالفاقدًفيًمحاصيلًالخضرًبعد
مراحاالًنماااوًوتطااورًالثمااارًوالتويياااراتًً-أطااوارًالنضااجًالمختلفاااةًللثمااارً–الثمااارًفاايًمحاصاايلًالخضااارًوالتركياابًالكيميااائيًلهااااً

التوييااراتًالكيموحيويااةًالتاايًتحاادإلًً-مراحاالًودلئاالًونظاامًالحصااادً-الكيموحيويااةًالتاايًتحاادإلًبالثمااارًأثناااءًمراحاالًالنمااوًالمختلفااة
التاانف ًوتااأثيرهًعلاايًالجااودةًفاايًً-العواماالًالماا ثرةًعلاايًالجااودةًفاايًمحاصاايلًالخضاارًقباالًوبعاادًالحصااادً-حصااادبالثمااارًبعاادًال

النحرافااااتًالفسااايولوجيةًالتااايًتحااادإلًبالثماااارًأثنااااءًعمليااااتًً-دورًاليثيلاااينًفااايًإنضااااجًمحاصااايلًالخضااارً-ًمحاصيلًالخضر
طاااااااااااااااااااااااااارقًً-(ًالعبواتًوالتعبئةً-اولً)الفرزًوالتدريجًوالوسيلعملياتًإعدادًوتجهيزًمحاصيلًالخضرًللتدً-التداولًوالتخزين
ًًتكنولوجياًالمعام تًاإلضافيةًألطال ًفترهًحياهًالثمارًبعدًالحصاد.ً-نقلًوشحنًوتخزينًالخضرً-التبريدًالمبدئي
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 انتاج الخضر العضوية  12409

اهااامًالخضااارًالعضاااويةً-تصاااديريةًالمتاحاااةًًًمقدماااةًعااانًع قاااةًالنتااااجًالعضاااويًبزياااادةًالطاقاااةًالتصاااديريةًلمصااارًًوالفاااروًال
اهاامًالمعوقاااتًً–اهاامًًالهيئاااتًالمنظماااتًًالمهتمااةًبتصااديرًالخضاارًالعضااويةً-التصااديريةًوالنافااذةًالتصااديريةًللخضاارًالعضااويةً
الزراعةًتعريفًً-الزراعةًالعضويةًفىًمصرًوالعالمًومميزاتًالزراعةًالعضوية -والمشاكلًالتىًتواج ًالتوسعًفىًالنتاجًالعضوى

الممارسااااتًالزراعياااةًتحاااتًنظاااامًالزراعاااةً-متطلبااااتًالزراعاااةًالعضاااويةً -المقارناااةًباااينًًالزراعاااةًالعضاااويةًوالتقليدياااة-العضااوية
الموادًوالمصادرًالمختلفةًالمسموألًبهاًفىًالنتاجً -خطواتًًتحويلًمزرعةًتقليديةًلعضويةًًفىًظلًالمعاييرًالمنظمة -العضوية
مصاادرًمخصاباتًومحساناتً-طارقًانتااجًالكمبوساتًوشاروطًاساتخدام ًً-يةًوشروطهاًوطارقًانتاجهااالسمدةًالعضًو -العضوى

المكافحاةًالحيوياةًلشماراضًوالحشاراتًفاىًالمازارصً -المخصاباتًالحيوياةًوكيفياةًاساتخدامهاً-الترباةًتحاتًنظاامًالزراعاةًالعضاوية
ً–خيااارًً–يرًتحاتًنظاامًالزراعاةًالعضاويةًفراولاةًانتااجًبعاضًالخضارًللتصاد -معااييرًالجاودةًفاىًالمناتجًالعضاوى -العضاوية
طاارقً -باميااً–ملوخيااةًً–قارصًكوساةًً–بطااياًً–فلفالًً–انتاااجًبعاضًمحاصايلًالخضاارًفاصاولياًخضاراءً -طمااطمً–كنتاالوبً

ًالحصادًالمناسبةًوعملياتًماًبعدًالحصادًوالتجهيزًللتسويقًتحتًالنظامًالعضوى
 اج الخضر موضوعات مختارة في تكنولوجيا انت  12410

دراسةًمتخصصةًفيًأحدًالموضوعاتًفيًمجالًانتاجًمحاصيلًالخضرًومنها:ًكيفيةًاعدادًدراساتًالجدوىًالقتصاديةًلمشاريعً
إنتاجًالخضارًً-تطبيقاتًإنتاجًشت تًمطعوم ًمنًالفرعياتًوالطماطمًً-تطبيقاتًإنتاجًالخضرًتحتًالصوبًً-انتاجًالخضرً

مشااروصًً-إنتاااجًالخضاارًفااوقًاألسااط ًوالبلكوناااتًًً-تطبيقاااتًإنتاااجًشاات تًخضاارًمختلفااةًًً-ًباادونًتربااةًللورقياااتًوالثمرياااتً
 مشروصًإنتاجًبذورًمحاصيلًالخضرً.ً-مشروصًإنتاجًتقاوىًمحاصيلًخضرًالتكاثرًًً-إنتاجًالخضرًالعضوياً

  مستجدات األبحاث العلمية في مجال انتاج الخضر 12411

لحديثااةًالتاايًتجاارىًسااواءًفااىًالااداخلًأوًالخااارجًفااىًمجااالًتربيااةًوفساايولوجياًانتاااجًوًتجهياازًوًدراسااةًتفصاايليةًللبحااوإلًالعلميااةًًا
دراسةًالطارقًالمختلفاةًلشبحااإلًالعلمياةًالتاىًتهادفًالاىًانتااجًوتحساينًاألصانافًوًانتااجًباذورً-تداولًوًتخزينًنباتاتًالخضرً

طبيقاتًالزراعياةًالحديثاةًالتاىًتهادفًالاىًتعظايمًالساتفادةًمانًدراسةًالبحاإلًالعلميةًالمتعلقةًباألساليبًوًالت -محاصيلًالخضر
ًعواملًالبيئةًلزيادةًالنتاجًوتحسينًجودت 
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 حدائقالزهور ونباتات الزينة وتنسيق القسم   (13)
 

 نباتات الزينة وتنسيق الحدائق  و أساسيات الزهور 13201

والعواملًالم ثرةًعلىًنموهاً،ًمشاتلًالزهورًومكوناتهاً،ًدراسةًمختصرةًالكثارًالجنسىًوالخضرىًللزهورًونباتاتًالزينةًوخدمتهاً
لمجموعاتًالزهورًونباتاتًالزينةً،ًمحاصايلًالزهاورًاألقتصااديةً،ًأساساياتًتخطايطًوتنسايقًالحادائقً،ًطارزًالتخطايطً،ًالتطاورً

نتاجهااًعمليااً،ًالتاريخىًلتخطبطًالحدائقً،ًأنواصًالحدائقً.ًالتعرفًعلىًالزهورًونباتاتًالزينةًوط رقًإكثارهااًوعمليااتًخادمتهاًوا 
ًمشاهداتًوزياراتًالحدائقًوالمشاتلًومزارصًالزهورً.ً

 مجموعات الزهور ونباتات الزينة  13303

نباتااتًً–المسطحاتًالخضراءًً–التعرفًعلىًالمجاميعًالنباتيةًالمختلفةًللزهورًونباتاتًالزينةًوتتضمنًالنباتاتًالعشبيةًبأنواعهاً
الشاجيراتًوالشاجارًً–المتسالقاتًوالماداداتًً–النباتااتًالشاوكيةًوالعصااريةًً–النباتاتًالمائيةًوالنصافًالمائياةًًً-والصوبالظلً

ًاألستخداماتًفىًالتنسيقً.ً–عملياتًالخدمةًً–النتاجًً–األنواصًوطرقًالكثارًً–النخيلًواشباهًالنخيلًً–
 المشاتل والصوب والمزارع التجارية   13305

صًالمشاااتل،ًاختيااارًأرضًالمشاااتلًومواصاافاتها،ًإعاادادًاألرضًللزراعاااة،ًوتجهيزهاااًومنشاا تًالمشاااتلًالمختلفااة،ًأنااواصًالصاااوبًأنااوا
المختلفةًومواصفاتها،ًاستخداماتها،ًأشكالها،ًكيفيةًانشائهاًواقتصادياتها،ًالظروفًالبيئيةًداخلًالصوبًوالتحكمًفيها،ًانتااجًبعاضً

الصوبً،ًالتعرفًعلىًالمشاتلًوالمزارصًوالصوبًوأجهزةًالتبريدًوالتدفئةًوالرىًوالتسميدًوزياراتًًالمحاصيلًالزهريةًللتصديرًتحت
ًميدانيةًلمشاتلًومزارصًالزهورًونباتاتًالزينة.ً

 إنتاج وتداول النباتات الطبية والعطرية  13304

،ًطاارقًتجفيفهااا،ًنقلهااا،ًتخزينهااا،ًانتاااجًالنباتاااتًوضااعهاًالتقساايميً،ًطاارقًالتكاااثرًوالزراعااةًوالرعايااةًواإلنتاااج،ًمجاميعهااا،ًأهميتهااا
سااتخ وًالزيااوتًوالتصاانيع،ًالتعاارفًعلاايً الطبيااةًوالعطريااةًفاايًمصاارًل سااته يًالمحلاايًوالتصاادير،ًطاارقًالتجفياافًوالتخاازينًوا 

قلهاااًوتخزينهاااًالنباتاااتًالطبيااةًوالعطريااة،ًمشاااهداتًوزياااراتًلمناااطقًنمااوًوزراعااةًهااذهًالنباتاااتًوكااذليًأماااكنًجمعهاااًوتجفيفهاااًون
ًواستخ وًزيوتها.ً

 نباتات الزينة االقتصادية والتصديرية  انتاج  13306

محطاااتًاإلنتاااج،ًالعواماالًالداخليااةًوالخارجيااةًالتاايًتااتحكمًفاايًاإلنتاااج،ًالتقاااوي،ًالتربااة،ًالتسااميدًوالماااءًوالااري،ًالحاارارة،ًالضااوء،ً
،ًمقاوماةًالفاات،ًاساتنباطًأصانافًجديادةًوتساويقها،ًأهامًمحاصايلًالزهاورًالرطوبةًالنسبية،ًالرياأل،ًالوازات،ًالموادًالمنظماةًللنماو

ونباتاتًالزينةًفيًمصرًوطرقًإنتاجًوحمايتهاًوتأثيرًالعواملًالبيئيةًالما ثرةًعلاىًالتعارفًعلاىًالزهاورًونباتااتًالزيناةًاألقتصااديةً
نتاجهاًعملياً،ًمشاهداتًوزياًر ًاتًالحدائقًوالمشاتلًومزارصًالزهورً.ًوالتصديريةًًوطرقًإكثارهاًوعملياتًخدمتهاًوا 

 المسطحات الخضراء ومغطيات التربة  13308

أهميةًالمسطحاتًالخضراء،وموطياتًالتربةًفىًتنسيقًالحدائقًًاألنواصًالنباتيةًلحشائ ًالمسطحاتًالخضراء،ًالطرقًوالخطاواتً
ءًالمساااطحاتًوالم عاااب،ً،ًالزراعاااةًومتطلباتهاااا،ًالعملياااةًال زماااةًإلنشااااءًالمساااطحاتًالخضاااراء،ًالم عااابًالرياضاااية،ًطااارقًإنشاااا

زالةًالحشائ ًوع جًاألمراض.موطياتًالترباةًواساتخدامهاًفاىً عملياتًالخدمةًوالصيانة،ًالقوًوالحديةًوالتهويةًوالريًوالتسميدًوا 
وموطياااتًالتربااةًًًتنساايقًالحاادائقًعملياااتًالخدمااةًوالرعايااةًوالصاايانةًلموطياااتًالتربااةًوالتعاارفًعلااىًانااواصًالمسااطحاتًالخضااراء
ًمواصفاتًالم عبًالرياضيةًالدولية،ًالضاءةًفيًالم عبًالرياضية،ًأنواصًالحشائ ًالمستخدمةًومواصفاتهاً.
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 تصميم وتنسيق الحدائق   13401

دائق،ًالتطورًالتاريخيًللحدائق،ًنظمًتخطيطًوتصميمًالحدائق،ًالعناصارًالتنسايقيةًبالحادائق،ًخطاواتًإنشااءًالحادائق،ًصايانةًالحا
شرألًألنواصًالحادائقًوطارقًتصاميمهاًوتنسايقهاً)الحادائقًفايًمصار،ًالحادائقًالعاماة،ًحادائقًالمناازلًوالفاي ت،ًحادائقًالمصاانع،ً
حاااادائقًاألطفااااال،ًالحاااادائقًالصااااخرية،ًًالحاااادائقًالصااااحراوية،ًحاااادائقًاألرياااااف،ًحاااادائقًاألسااااط ًوغيرهااااا(،ًالتاااادريبًعلااااىًرساااامً

ًًًالتصميماتًلمختلفًأنواصًالحدائقً.
 فسيولوجيا الزهور ونباتات الزينة  13403

دراسااةًالعواماالًالبيئيااةًعلااىًالنمااوًوالزهااارًوجااودةًالنتاااجًللزهااورًونباتاااتًالزينااةًوالهرموناااتًومنظماااتًالنمااوًوطاارقًاساااتعمالهاً
اًومشاهداتًعلاىًتاأثيرًهاذهًوتطبيقاتهاًفىًانتاجًالزهورًونباتاتًالزينةً،ًالتعرفًعلىًالزهورًونباتاتًالزينةًوطرقًاكثارهاًوانتاجه

ًالعواملً.ً
 استخدامات النباتات الطبية والعطرية ومكوناتها الفعالة  13405

المجااااميعًوالمركبااااتًالفعالاااةًفااايًالنباتااااتًالطبياااةًوالعطرياااةً)ًالزياااوتًالطياااارةً،ًالقلوياااداتً،ًالجليكوسااايداتً.......الاااا(ًوضاااعهاً
التاااىًتااادخلًفيهااااًمنتجااااتًالنباتااااتًالطبياااةًوالعطرياااةً،ًتأثيراتهااااًعلاااىًالنبااااتًالتقسااايميًوأهميتهااااً،ًطااارقًأستخ صاااهاً،ًالصااافاتً

ًوتأثراتهاًعلىًاإلنسان،ًالتعرفًعلىًأهمًالنباتاتًالطبيةًوالعطريةً.
 استخدام النباتات في التنسيق   13407

اء،ًتقليلًحدةًالرياأل،ًًتقليلًاألثارًاإلستخداماتًالوظيفيةًلنباتاتًالزينةًفيًتنسيقًالحدائق،ًإص ألًعيوبًالمباني،ًتقليلًالضوض
الناشاائًعاانًالنعكاساااتًالضااوئية،ًتلطياافًدرجااةًالحاارارةًورفااعًنساابةًالرطوبااةًوغيرهاااً.ًاإلسااتخداماتًالجماليااةًلنباتاااتًالزينااةًفاايً

ىًلهااًع قاةًتنسيقًالحدائقً:ًنماوذجًفاردي،ًاألسايجةً،ًاألحاواض،ًاألساوارًالنباتياةًوغيرهااً،ًالتعارفًعلاىًاهامًنباتااتًالزيناةًوالتا
ًمباشرةًبتنسيقًالحدائقً.

 تنسيق الزهور والتنسيق الداخلى بالنباتات  13402

تنسيقًزهاورًالقطاف،ًالعوامالًالتاىًيجابًمراعاتهااًلقطافًاألزهاارً،ًاعادادها،ًنقلهاا،ًطارقًإطالاةًعمرهاا،ًمساتلزماتًتنسايقًزهاورً
،ًالتنسيقاتًالخاصةًبالزهورًوالمناسابات،ًالزهاورًالجافاةًًالقطفً،ًأس ًتنسيقًالزهور،ًطرقًتنسيقًالزهور،مدار ًتنسيقًالزهور

،ًلوةًالزهور،األستعمالتًالمختلفةًلنباتاتًالزينةًفىًالتنسيقًالداخلىً،ًتدريباتًعمليةًعلىًتنسيقًالزهورًوكيفيةًاستخدامًنباتاتً
ًيلًالمباني.الزينةًفىًالتنسيقًالداخلىًالمختلفةًًًمعارضًالزهور،ًنباتاتًالتنسيقًالداخليً،ًتجم

  تداول وتخزين الزهور ونباتات الزينة  13404

التوياراتًالفسايولوجيةًوالكيماوياةًالتاىًتحادإلًللزهاورً،ًتعريفًزهورًالقطف،ًطريقةًومواعيدًالقطفًوطورًالنضجًالمناسبًللقطاف
ينًالزهااور،ًدرجاااتًالحاارارةًونباتاااتًالقطاافًأثناااءًوبعاادًالقطااف،ًالعواماالًالبيئيااةًقباالًالحصااادًوتأثيرهاااًعلااىًزهااورًالقطاافً،ًتخااًز

ًالمناسبةًللتخزينًوالظروفًالتخزينيةًالمناسبةًوتأثيرهاًعلىًجودةًاألزهارًبعدًالتخزين،ًالطرقًالمناسبةًلشحنًالزهورًوتصديرها.ً
 تربية الزهور ونباتات الزينة   13406

ةًالتوريااإل،ًالتضاااعفًالكروموسااومي،ًالعقاامًوعاادمًاألساا ًالوراثيااةًلتربيااةًالزهااورًونباتاااتًالزينااةً،الساايادة،ًالضااافة،ًالتفااوق،ًدرجاا
التوافااق،ًالطفااراتًوالكيمياارات،ًالساا ل ًالنقيااةًوالتربيااةًالداخليااة،ًقااوةًالهجااين،ًطاارقًتربيااةًالزهااورًونباتاااتًالزينااة،ًماازارصًاألنسااجة،ً

ًالتهجينًالخضري،ًالهندسةًالوراثية،ًتطبيقاتًعمليةًلتربيةًالزهورًوالنباتاتًالزينة.ً
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 راعة األنسجة والبيوتكنولوجي فى مجال الزهور ونباتات الزينة ز  13408

مكوناتًمعملًزراعةًاألنسجةًواألدواتًوالموادًال زماةًلا ،بيئاتًزراعاةًاألنساجةً،زراعاةًاألعضااء،تنبي ًتكاوينًالجاذورًفايًمازارصً
،ًالنباتااااتًاألحادياااةً)مااازارصًالمتااايً،ًمااازارصًالكاااالو ً،ًتنبيااا ًالتشاااكلًلمااازارصًالكاااالو ،ًالناااواحيًالتطبيقياااةًلزراعاااةًاألنساااجةًالنباتياااة

البويضااات(،ًالنباتااااتًالخاليااةًمااانًالفياار ،ًزراعاااةًاألجناااة،ًزراعااةًاألندوسااابرم،ًالتهجااينًالخضاااري،ًالوراثااةًالسااايتولوجية،ًالهندساااةً
ًالوراثيةً،ًالبيوتكنولوجي

  تنسيق المدن والقري   13410

وتنساايقًالمساااحاتًالخضاااراء،ًتصاانيفًالماادنًوتخطيطهاااا،ًأنااواصًالشاااوارصًًالمساااحاتًالخضااراءًواهميتهااااًبالماادنًوالقااري،ًتخطااايط
وتنسااايقها،ًتنسااايقًأمااااكنًانتظاااارًالسااايارات،ًتنسااايقًمراكااازًالمااادنًواألمااااكنًالمخصصاااةًللمشااااه،ًتنسااايقًالمياااادينًالعاماااة،ًتنسااايقً

أمااكنًالساتجمام،ًتنسايقًوتخطايطًالمناطقًالسكنية،ًالم عابًالرياضايةًوالسااحاتًالرياضاية،ًتنسايقًالمنااطقًالصاناعية،ًتنسايقً
ًالقري،ًتنسيقًالحدائقًالعامةًفيًالمدن.ً

 تقسيم وتصنيف الزهور ونباتات الزينة    13412

تارياًوأصولًالتقسايم،ًالتقسايماتًالمختلفاةًللزهاورًونباتااتًالزيناةًالتقسايمًعلاىًأساا ًالساتعمالًفاىًأغاراضًالتنسايقًوالتخطايط،ً
معماارة،ًاألبصاااالًالمزهااارة،ًالمساااطحاتًالخضااراءًوحشاااائ ًالزيناااة،ًالنباتاااتًالمائياااةًوالنصااافًمائياااة،ًالحوليااات،ًالزهاااورًالعشااابيةًال

نباتاتًالظلًوالصوب،ًالنباتاتًالشوكيةًوالعصارية،ًالمتسلقاتًوالمدادات،ًالشجيرات،ًالشجار.ًالتقسيمًمنًالناحيةًالنباتيةًوموقعً
اتاتًال بذريةً)ًالسرخسيات(،ًالنباتاتًالبذريةً،ًالتخطيطًالعاامًللتصانيفًالتطاورى،ًالزهورًونباتاتًالزينةًمنًالمملكةًالنباتية،ًالنب

معراةًالبذور،ًموطاةًالبذور)ًالتطورًونشوءًالنباتاتًالزهريةً(ً)ذواتًالفلقتين،ًذواتًالفلقةًالواحدةً(،ًالتقسيمًعلىًأسا ًالمكوناتً
ًالكيمائيةًللنبات.ً
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 قسم  علوم األراضى والمياه(14)
 
 

 أساسيات علم األراضي 14201

مفهااومًالرض،ًتكااوينًاألراضاايًوخواصااهاًالمورفولوجيااةًوالطبيعيااةًوالكيماويااةًوالبيولوجيااة،ًالتركياابًالمعاادنىًلااشرض،ًمقدمااةًفاايً
ًحصرًوتقسيمًاألراضي،ًالعناصرًالوذائيةًوخصوبةًاألراضي،ًاألراضيًالمصرية.

 نشوء وتقسيم االراضى 14301

ًنًالراضى،ًمورفولوجياًالراضى،ًاألفاقًالساسيةًالتشخيصية،ًنظمًتقسيمًالراضى.عواملًوعملياتًتكوي
 الكيمياء البيئية لألراضى 14302

علااىًالخااواوًالكيميائيااة،ًالمحلااولًالرضااىًوصااورًونشاااطًًكوناااتًالطااورًالصاالبلااشرض،ًتااأثيرًموالعضااوىًالتركياابًالمعاادنىً
كهروكيميائياةًلاشرض،ًتفااع تًالتباادلًالياونىًوتفااع تًالمتصااو،ًتفااع تًاليوناتًواتزانهاًمعًالطورًالصلب،ًالخواوًال

ً.األكسدةًوالختزال،ًمصيرًوسلويًالملوثاتًفىًالرض
 الفيزياء البيئية لألرض 14303

ًالخواوًالفيزيائيةًوالميكانيكيةًلشرضًوطرقًقياسها،ًانتقالًالطاقةًوالمادةً)ماء،ًحرارة،ًهواء(ًباألرض.
 لألراضى ميكروبيولوجيا البيئيةال 14304

الرضًكبيئاااةًلنماااوًالكائناااااتًالدقيقاااة،ًالكائنااااتًالحيااااةًالدقيقاااةًفااااىًالرض،ًالااادوراتًالبيولوجياااةًللكربااااونًوالنيتاااروجينًوالفوساااافورً
الدقيقاةًبااألرضً،ًالهندسةًالوراثيةًوزيادةًكفاءةًكائناتًالرضًالنافعة،ًالع قةًبينًالحيااءًفىًاألرضًوالكبريتًوالحديدًوالمنجنيز

ًوالنبات،ًالمادةًالعضويةًباألرض،ًدورًالكائناتًفىًإزالةًالملوثاتًمنًالرض.
 تغذية النبات 14305

تقسيمًالعناصرًالوذائية،ًفسيولوجياًالعناصرًالوذائيةًبالنبات،ًملياتًانتقالًالماءًوالموذياتًالىًالنبات،ًدورًالعناصرًالوذائيةًفاىً
 صولى.نموًالنباتًواإلنتاجًالمح

 نظم المعلومات الجغرافية  14306

مقدمااةًلاانظمًالمعلوماااتًالجورافياا ،ًمكوناااتًالاانظم،ًمصااادرًالبياناااتًوتقنياااتًالحصااولًعليهاااًومعالجااةًالبياناااتًالجورافياا ،ًتحلياالً
ً.بياناتًالمرئياتًالفضائية،ًالتحليلًالحقلىًوالمعملىًالمصاحب،ًاستخراجًوعرضًالبياناتًعلىًالخرائطًالرضية

 أساسيات االستشعار عن بعد 14307

تعريفًالستشعارًعنًبعد،ًأنواصًالبياناتًالتىًيوفرهاًالستشعارًعنًبعد،ًكيفياةًاساتخدامًبيانااتًاألقماارًالصاناعية،ًالتعامالًماعً
ً.ًًالصورًالجوية،ًتطبيقاتًتقنياتًالستشعارًعنًبعدًفىًعلومًاألراضىًوالمياه،ًالستشعارًعنًبعدًوأنواصًخرائطًالتربة

  خواص الغرويات 14308

تعريفًعلمًالوروياات،ًتقسايمًالوروياات،ًالخاواوًالضاوئيةًوالكهربياةًوالحركياةًوالساطحيةًوالميكانيكياةًللانظمًالوروياة،ًأمثلاةًللانظمً
ًالوروية.

 األراضي وتحسين استصالح  14309

تحساينًاألراضااىًورفاعًانتاجيتهااًنظاامًطارقًأناواصًاألراضايًوخواصاهاًوطاارقًاستصا حها،ًتقاويمًمشاروعاتًاستصاا ألًاألراضاي،ً
ً.الستص ألًوالتحسينًالمستدامًلشراضى
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  صخور ومعادن 14310

التركيبًالكيميائىًألقسامًالمعادنًوظاروفًنشاأتها،ًالخاواوًالطبيعياةًوالبلورياةًوالبصاريةًواإلشاعاعيةًللمعاادن،ًدورةًالصاخورًفاىً
ًوتقسيماتها،ًالدراساتًالميكروسكوبيةًللمعادنًوالصخور.الطبيعة،ًخواوًالصخورًالناريةًوالرسوبيةًوالمتحولةً

  )أساسيات وتطبيقات(رصاد جوية أ 14311

دراسااةًعناصاارًالمناااخ،ًتحلياالًالبياناااتًالمناخيااة،ًالطاارقًالتجريبيااةًلتقااديرًعناصاارًالمناااخًوالبخاارنت ،ًاسااتخدامًباارامجًالحاساابًفااىً
ًالتنب ًبالتويراتًالمناخيةًالزراعية.

 م األراضىحصر وتقيي 14312

أساا ًحصاارًالراضااى،ًطاارقًحصاارًالراضااى،ًأساا ًتقياايمًالراضااى،ًطاارقًتقياايمًالراضااى،ًاسااتخدامًباارامجًالحاساابًفااىًتقياايمً
ًالراضى.

 التحليالت المعملية لألراضى والمياه والنبات واألسمدة 14401

ات،ًتقاااديرًالعناصااارًبالنباااات،ًتقاااديرًالخاااواوًالكيميائياااةًلاااشرض،ًتحليااالًالميااااه،ًطااارقًأخاااذًالعينااااتًالنباتياااة،ًطااارقًهضااامًالنبااا
النيتااروجينًوالفوساافورًوالبوتاساايومًفااىًالساامدةًالتجاريااة،ًتقااديرًالعناصاارًالصااورىًفااىًالرضًوالنباااتًواألساامدة،ًاجهاازةًالتحلياالً

ًالدقيق.
 خصوبة األراضي  14402

لساامدةًالمعدنيااةًوالعضااوية،ًالحتياجاااتًكيمياااءًوتفاااع تًالعناصاارًالوذائيااةًفاايًالرضًوالعواماالًالتاايًتحااددًصاا حيتها،ًأنااواصًا
خصاااوبةًاألراضاااي،ًتفااااع تًمكونااااتًالرضًالعضاااويةًوالمعدنياااةًماااعًوطااارقًتقيااايمًالسااامادية،ًطااارقًاضاااافةًالسااامدة،ًاختبااااراتً

ًالعناصرًالوذائية.ً
  الزراعة العضوية 14403

عةًالعضويةًفىًالعالمًوفىًمصر،ًالتساميدًالعضاوىًأس ًالزراعةًالعضوية،ًالتسميدًفىًالزراعةًالعضوية،ًالقوانينًالمنظمةًللزرا
والحياااوى،ًمقاوماااةًالفااااتًفاااىًالزراعاااةًالعضاااوية،ًالقياسااااتًال زماااةًللحكااامًعلاااىًجاااودةًالمحاصااايلًالمنتجااا ًتحاااتًنظااامًالزراعاااةً

ًالعضوية.
 الرى والصرف الزراعى 14404

لريااات،ًكفاااءةًالاارى،ًالتسااربًالمااائىًفااىًالحقاال،ًالتعاارفًعلااىًطاارقًالاارىًوالصاارفًالمختلفااة،ًكميااةًالاارىًالمضااافة،ًالفتاارةًبااينًا
ًالعواملًالمحددةًلختيارًنظامًالرىًأوًالصرف،ًتبطينًالقنواتًالمفتوحة،ًالتخطيطًالعامًلشبكاتًالرىًوالصرف.

  االسمدة والتسميد 14405

اصارًالسماااديةًبااألرض،ًالصاورًالتاىًالسمدةًالمعدنيةًالنيتروجينية،ًالفوسفاتية،ًالبوتاسية،ًأسامدةًالعناصارًالصاورى،ًكيميااءًالعن
يمتصاااهاًالنبااااتًمااانًالعناصااارًالسااامادية،ًصاااناعةًالسااامدةًالمعدنياااةًفاااىًمصااار،ًطااارقًنقااالًتاااداولًوحفاااظًالسااامدة،ًقاااوانينًالبيئاااةً

ًًالمرتبطةًبصناعةًواستخدامًالسمدةً)نماذجًدوليةًومحلية(،ًطرقًالتسميد،ًطرقًرفعًكفاءةًاستخدامًاألسمدةًالمعدنية.
  الزراعية إدارة المخلفات 14406

طارقًجماعًونقالًوتاداولًًً،الزراعياةًالخواوًالمورفولوجياةًوالكيميائياةًوالفيزيقياةًوالبيولوجياةًللمخلفااتالزراعية،ًمصادرًالمخلفاتً
دىً،ًالتقيااايمًالقتصااااالزراعياااةً،ًمنتجااااتًاخااارىًمااانًالمخلفااااتزراعياااة،ًانتااااجًالسااامدةًالعضاااويةًمااانًالمخلفااااتًالالزراعياااةالمخلفات

ً.ومنتجاتهاًالزراعيةًلمخلفاتل
  تلوث االراضى والمياه ومعالجتها 14407

التلاااوإلًالكيماااائيىًوالبيولاااوجىًواإلشاااعاعيًلشراضاااىًوالميااااه،ًالميااااهًكمصااادرًلتلاااوإلًالبيئاااةًالهوائياااةًوالمائياااةًواألرضااايةًواألنظماااةً
لمبيداتًوالعناصرًالثقيلة،ًع جًالتلوإلًكيميائيااًوطبيعيااًالمحيطة،ًالرضًكمدفنًللنفاياتًالملوثة،ًتلوإلًالمياهًالجوفية،ًالتلوإلًبا

ًوبيولوجيا،ًطرقًالتنب ًبتلوإلًالراضىًوالمياه.ً
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  إدارة الموارد المائية 14408

الدورةًالهيدرولوجية،ًقيا ًكمياتًالمصادرًالمائية،ًالماءًفاىًالرضًوطارقًقياسا ،ًكفااءةًنقالًالميااهًمانًمصاادرها،ًتوزياعًالميااهً
ً،ًاستخدامًبرامجًالحاسبًاللىًفىًالتنبوءًبتدهورًالمواردًالمائية.قول،ًالتحكمًفىًالتصرفاتًالمائيةالىًالح

  هيدرولوجيا المياه الجوفيه 14409

ًالدورةًالهيدرولوجيةًللمصادرًالمائية،ًمصادرًالمياهًالجوفية،ًتقسيمًالمياهًالجوفية،ًديناميكيةًالمياهًالجوفياةًوتطبيقاتهااًعلاىًحركاة
ًمياه،ًطرقًاستكشافًالمياهًالجوفية،ًالنتاجًالنوعىًللطبقاتًالحاملةًللمياه.ال
  الزراعات الملحية 14410

تعريفًالزراعةًالملحية،ًمصادرًتمل ًالراضىًوالمياه،ًالنباتاتًالمحب ًلشم ألًأوًالهالوفيت،ًالنباتااتًالمتحملاةًلشما أل،ًزراعاةً
مًالزراعةًالملحية،ًالتساميدًالمعادنىًتحاتًنظامًالزراعاةًالملحياة،ًالزراعاةًالملحياةًفاىًمحاصيلًالعلفًوالمحاصيلًالزيتيةًتحتًنظ

ًمصر.
  جودة المياه للزراعة 14411

المواردًالمائيةًالزراعياة،ًخاواوًميااهًالارىًالكيميائياةًوالطبيعياة،ًالمكونااتًالذائباةًوالمعلقاةًفاىًالميااه،ًالمعااييرًالمحاددهًلصا حيةً
دارتهااًمشااكلًالساميةًلابعضًالمكونااتًالذائباةًوطارقًالتولابًعليهاا،ًمشااكلًالرشا ًالناتجاةًعانًمياهًالارىًمشااكلًملوحا ةًالميااهًوا 

خواوًمياهًالرى،ًتأثيرًنوعيةًمياهًالرىًعلىًالترب ًوالنباتًوالمازارصًالمائية،ًخواوًمياهًالشربًلحيواناتًالمزرعة،ًمعاييرًجودةً
علاىًمشااكلًميااهًالشاربًلحيوانااتًالمزرعاة،ًطارقًالتولابًعلاىًمشااكلًميااهًالشاربًًمياهًالشربًلحيواناتًالمزرعة،ًطرقًالتولب

 لحيواناتًالمزرعة.
  رى وتسميد المحاصيل  14412

،ًالتساااميدًالمعااادنىًوالعضاااوىًمختلفاااةجدولاااةًالااارىًللمحاصااايلًالنمااااذجًلأسااا ًرىًالمحاصااايل،ًالحتياجااااتًالمائياااةًللمحاصااايل،ً
ً،ًالتسميدًمعًالرى،ًطرقًرفعًكفاءةًالرىًوالتسميد.المختلفةًرًالسمدةًللمحاصيلطرقًالتسميدًوصًونماذجًلً،للمحاصيل

  تقييم االثر البيئى للمشروعات الزراعية 14413

أس ًوطرقًتقييمًالثرًالبيئىًللمشروعات،ًانواصًالمشاروعاتًالزراعياةًوتأثيرهااًعلاىًالبيئاةًالمحيطاة،ًالمشاروعاتًالزراعياةًكثيفاةً
المعدنيةًوالعضويةًوالكيماوياتًالزراعيةًوتأثيرهاًعلىًجودةًالمنتجاتًالزراعيةًوجودةًالمياهًالساطحيةًوالجوفياةًالستخدامًلشسمدةً

والنبعاثاااتًالوازيااة،ًتقياايمًالثاارًالبيئااىًلمشااروعاتًالنتاااجًالحيااوانى،ًمشااروعاتًالنتاااجًالااداجني،ًمشااروعاتًالتصاانيعًالزراعااى،ً
ًومبوست.ًمشروعاتًانتاجًالسمدةًالعضويةًوالك
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 غذيةعلوم وتقنية األقسم  (15)
 
 

 أساسيات الكيمياء الحيوية   15201

ً–البروتيناااتًً–كيمياااءًالمكوناااتًالحيويااةًالرئيساايةًًوالثانويااةً)ًالكربوهياادراتًً–أهميااةًالكيمياااءًالحيويااةًفااىًالمجااالتًالمختلفاااااةً  
 عملياتًالميتابوليزمً)ًالهدمًوالبناءً(ًًً–الطاقةًالحيويةًً–األنزيماتًً–الهروموناتًً–الفيتاميناتً–األحمااضًالنوويةًً-الدهااون

 أساسيات تصنيع وحفظ األغذية   15202 

ًاًالتسااممًالوااذائىًواألمااراضًالمنقولااةًبواسااطةًالوااذاء الفسااادًً-مقدمااةًعاانًالتصاانيعًالوااذائىً،ًالخااواوًالحساايةًوالطبيعيااةًلشغذيااة
خطاواتًتجهيازًالماوادًالوذائياةًللتصانيع،ًالمباادىءًاألساسايةًلحفاظًً-ةًعلاىًالنشااطًالميكروباىالعواملًالما ثًرً-الميكروبىًلشغذية

 .المنتجاتًالنباتيةًوالحيوانيةً–األغذيةًبالتبريدًوالتجميدًوالتجفيفً،ًوباستخدامًالحرارةًوالموادًالحافظةًوالتملي ًوالتسكيرًواألشعاصً
 والتجفيف .تقنية حفظ األغذية بالتبريد والتجميد  15301

نظمًالتبريادًوالتجميادًوالتجفيافًوتاأثيرًهاذهًالطارقًعلاىًالجاودةًوالقيماةًً-األس ًالعلميةًلحفظًاألغذيةًبالتبريدًوالتجميدًوالتجفيفً
 التوذويةً،ًاألغذيةًالمجمدةًسابقةًالتجهيزً.ً

 تقنية اللحوم واألسماك ومنتجاتها . 15302

تصاااانيعًمنتجااااتًاللحااااومًً–الطازجاااةًفااااىًاللحاااومًواألساااامايًًمحاااادداتًالجاااودةً–ًالتركيااابًالتشااااريحىًلعضااا تًاللحااااومًواألساااماي
ًواألسمايًوتقييمًجودتهاً.ً

 تقنية األغذية الحيوانية والسمكية والداجنة  15303

حااااومًالحيواناااااتًوالاااادواجنًالقيمااااةًالتوذويااااةًللً–تصاااانيفًوتقساااايمًوالتركياااابًالكيموحيااااوىًلعضاااا تًاللحااااومًواألساااامايًوالاااادواجنًًً
 األستفادةًمنًمخلفاتًتصنيعًاألغذيةًالحيواينةًً-تقييمًالمنتجاتًً–تصنيعًوحفظًمنتجاتًاللحومًوالدواجنًواألسمايًً–مايواألس

 تقنية الحبوب ومنتجاتها .  15304

ً–تًالمولاً–منتجااتًالخبيازًً–تقنيةًطحنًالحبوبًوالخواوًالريولوجيةًللعجائنًالوذائيةًً–التركيبًالتشريحىًوالكيماوىًللحبوبً
صاناعةًالنشااًوشارابًالاذرةًعاالىًالفركتاوزًاألساتفادةًً-تقنياةًضاربًاألرزًً–منتجااتًالحباوبًالخاصاةًً-تقنيةًصناعةًالمكروناةً

ًمنًمخلفاتًالمطاحنًوالمضاربً.ً
 األغذية الوظيفية   15305

التحاادياتًالتااىًً–علااىًاألغذياةًالوظيفيااةًًتعريافًاألغذيااةًالوظيفيااةً،ًالمركبااتًالفعالااةًحيويااااًوالممياازةًاألغذياةًالوظيفيااةً،ًأمثلااةًًً
 تواجةًتطويرًوتسويقًوتوييرًالقوانينًالمنظمةًلشغذيةًالوظيفيةً.

  كيمياء األغذية 15306 

ً–مضاداتًطبيعيةًللتوذياةًً–فيتاميناتًً–معادنًً–انزيماتًً–بروتيناتًً–لبيداتًً–كربوهيدراتًً–كيمياءًمكوناتًالوذاءً)ًماءً
ًمضاداتًاألكسدةًالطبيعية(ً.ًً–ملوثاتًاألغذيةً

 تحليل األغذية .  15307

ًالطرقًالكيمياويةًواألجهزةًالمستخدمةًفىًتحليلًاألغذيةً.ً-طرقًسحبًوتخزينًوتجهيزًالعيناتًللتحليلًً
 .  ( تطبيقى ) الكيمياء الحيوية 15308

النزيمااتًً–الليبياداتًً–البروتينااتًً–للكربوهيادراتًالمحاليلًالمنظمةً)الختباراتًالوصافيةًً–األمانًفىًمعاملًالكيمياءًالحيويةً
 الفيتاميناتًً.ً–األحماضًالنوويةً–
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 كيمياء األحماض النوووية .   15309

ً–الشاافرةًالوراثيااةًً-تركيابًوخااواوًوفصاالًاألحماااضًالنوويااةً،ًميثااابوليرمًالحماااضًالنوويااةًوًالنكليوتيااداتًوالقواعاادًالنيتروجنيااة(
 طرقًعزلًوتقديرًاألحماضًالنوويةًً–يمًالفصلًوالوصلًأنًزً-والكروموسوماتً

 كيمياء حيوية البروتينات والكربوهيدرات واللبيدات   15310

أياااضًوالتحاااولتًالعاماااةًللكربوهيااادراتًوالبروتينااااتًفاااىًالااانظمًً–التركيااابًوالخاااواوًالعاماااةًللكربوهيااادراتًوالبروتينااااتًوالليبياااداتً
ًصصةًللكربوهيدراتًوالبروتيناتًوالليبيداتً.ًالتفاع تًالمتخً–الحيويةًالمختلفةً

 الخواص الحسية و الطبيعية لألغذية   15311

الخواوًالطبيعيةًوًالتركيبًً–الخواوًالحسيةًوًالطبيعيةًلشغذيةًوًع قتهاًبالجوانبًالفسيولوجيةًوالسيكولوجيةًل نسانًً
 . الخصائوًالريولوجيةًل غذيةً–ًطرقًتقديرًالخواوًالعضويةًالحسيةًلشغذيةً–الكيماوىًلشغذيةً

 التقنية الحيوية و تطبيقاتها فى مجال األغذية  15312

أساا ًالتحاااويرًالااوراثيًوًأهدافااا ًفاااىًاألغذيااةًالنباتياااةًوًالحيوانياااةًوًالكائناااتًالحياااةًالدقيقااةًمقارناااةًالواااذاءًالمحااورًوراثياااااًبمثيلااا ًً
ًخ قياتًالمنظمةًلتطبيقاتًالتقنيةًالحيويةًفىًالوذاءً.ًاألً–تطبيقاتًالتقنيةًالحيويةًوًالبيئيةًً–التقليديً

 سالمة االغذية   15313

ًالمضافاتًالوذائيةًالمرتبطًًبس مةًالوذاء.ًً–مصادرًالخطرًالطبيعيةًوًالكيماويةًوًالحيويةًفىًالوذاءًوًالبيئةً
 تقنية حفظ االغذية  15314

التوياراتًالتايًتحادإلًً-ضاافاتًالوذائياةً،ًإنتقاالًاألماراضًعانًطرياقًالواذاءًالتداولًالصاحيًلشغذياةً،ًالً-الوذاءًوًالتوذيةًًً
فااايًالواااذاءً،ًتعبئاااةًوًتوليااافًوًتخااازينًاألغذياااةًًحفاااظًاألغذياااةًبالتعليااابًوًالتبريااادًوًالتجميااادًوًالتجفيااافًوًالتااادخينًوًالتملاااي ً

ًوالتخليلًوًاإلشعاص.
 تداول و تخزين االغذية   15315

األغذيااةً،ًأنااواصًوًطاارقًتقااويمًالمخااازنً،ًتااداولًوًتخاازينًالغذيااةًالطازجااةًًوالجافااةًوًمنتجاتهاااً،ًًنظاامًًتااداولًوًنقاالًوًتخاازين
ًتقويمًجودةًالغذيةًالمخزنةًوًتحديدًالعمرًالتخزينىًلهاً.ً–استخدامًالشعاصًوًالموادًالحافظةًفىًإطالةًفترةًتخزينًالغذيةً

 اإلنزيمات  15316

ًيماتً،ًالمنشطاتًوًالمثبطاتً،ًالنزيماتًودورهاًفىًالنباتأقسامًالنزيماتً،ًحركيةًالنًز
 تغذية االنسان  15401

احتياجااتًً–الطاقةًوًاحتياجااتًاإلنساانًمنهااًوًطاااارقًقياساهاًً–هضمًوًامتصاوًمكوناتًالوذاءًً–الحالةًالوذائيةًفيًالعالمًً
إعادادًالمخااليطًً–توذياةًالفئااتًالحساساةًً-القيماةًالتوذوياةًًتأثيرًأعدادًًوًطهيًاألغذيةًعلاااىًً–اإلنسانًمنًالعناصرًالوذائيةً

ًالمجاميعًالوذائيةً.ً–التوازنًالوذائىًً–الوذائيةً
 ميكروبيولوجيا األغذية  15402

ً–الموقاعًالتقسايمىًللبكتريااًوًالفطريااتًوًالخماائرًذاتًالع قاةًباألغذياةًوًصاحةًالنساانًً–األحياءًالدقيقةًالهامةًفيًاألغذياةًً
الميكروباااتًً–عواماالًإعاقااةًوًتحطاايمًالكائناااتًالحيااةًالدقيقااةًً–مصااادرًالتلااوإلًبالحياااءًالدقيقااةًً–لعواماالًالماا ثرةًعلااىًالنمااوًا

ًكمسببًلشمراضًًوًالتسممًالوذائىًوًالعدوىًالوذائيةً.
 مراقبة جودة األغذية  15403

الطارقًاألحصاائيةًً–فحااااوًجاودةًالشاحناتًالوذائياةًً–جاودةًالتعريفًبجودةًالغذيةًوًمقايي ًالجودةًوًنظامًوًبارامجًمراقباةًالً
ً HACCPنظمًاليزوًوًتحليلًالمخاطرًوًالتحكمًفىًالنقاطًالحرجةًً–فىًمراقبةًالجودةً
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 تقنية السكر و منتجاته   15405

جااودةًً-مًوًالمكااررخطااواتًالتركياازًوًالتنقيااةًوًانتاااجًالسااكرًالخاااً–إعاادادًوًاسااتخ وًوًتنقيااةًعصااائرًالمحاصاايلًالسااكريةًً
ًصناعةًالحلوىًوًالشيكولت ً.ً–بدائلًالسكرًً–السكرً

 تصنيع منتجات الخضر والفاكهة  15406

مظاهرًتدهورًوًفسادًالخااضرًوالفاكهةًخ لًالنقلًوًالتداولًً–القيمااااةًالتوذويةًوًالخواوًالتكنولوجيةًلثمارًالخضرًوًالفاكهةًً
ً–تقنياااةًصاااناعةًالعصاااائرًوًالمشاااروباتًًً-إعااادادًوًتجااااااهيزًالخضااارًوًالفاكهااااااةًللتصااانيعًً–وًالتخااازينًوًتأثيرهااااًعلاااىًالجاااودةً

تصااانيعًً–المخلااا تًً–منتجااااتًالطمااااطمًً–المرباااىًوًالجلاااىًوًالمااارم دًً-الفاكهااااااةًالمساااكرةًً–عجائااااااانًالفاكهاااةًً–المركاااااازاتً
ًمنتجاتًجديدةً.

 غير التقليدية  تقنية حفظ االغذية بالحرارة و الطرق  15407

ً–طاارقًحسااابًالمعاملااةًالحراريااةً–خطااواتًتصاانيعًالغذيااةًالمبسااترةًوًالمعقمااةًبااالطرقًالمختلفااةًً–أساا ًحفااظًالغذيااةًبااالحرارةً
الحقاااولًالكهربياااةًً–الحفاااظًبالشعاااااااصًوًالضاااوطًالعاااااالىًوالتساااخينًالوماااىً،ًالميكرويااافًً–النظااااااامًالمختلفاااةًللمعاملاااةًالحرارياااةً

ًالنابضةً
 تقنية للزيوت و الدهون و منتجاتها   15408

إعااادادًوًاساااتخ وًً-الخصاااائوًالطبيعياااةًوًالكيماوياااةًللزياااوتًوًالااادهونًالمستخلصاااةًً–المصاااادرالمختلفةًللزياااوتًوًالااادهونً
ًتفاع تًالزيوتًوًالدهونً–منتجاتًالزيوتًًوًالدهونًً–وتكريرًوًخلطًوأسترةًالزيوتًوًالدهونً

 يات و منتجاتها تقنية البقول  15409

المعاااااام تًالمبدئيااةًقباالًالتصاانيعًوًتأثيرهاااًعلااىًً–مضاااداتًالتوذيااةًً–الخااواوًالطبيعيااةًوًالكيماويااةًً–القيمااةًالوذائيااةًللبقااولًً
ًتصنيعًالمنتجاتًالمختلفةًمنًفولًالصوياوًالفولًالسودانيًوًالبقولياتًاألخرىًوًتقييمًًجودتها.ً–الجودةً

 اعية  التخمرات الصن  15410

ًتطبيقاتًالتخمراتًالصناعيةًفيًإنتاجًًبعضًالمكوناتًالحيويةً.ًً–األساسياتًوًالعواملًالمرتبطةًبالتخمراتًالصناعيةًً
 تقنية صناعة الغذاء  15411

تصااانيعًًاللحاااومًوالسااامايًوالااادواجنًوًً–تقنياااةًصاااناعةًالساااكرًوًالحلويااااتًوًالشااايكولتةً،ًصاااناعةًالزياااوتًوًالااادهونًالوذائياااةًً
ًتداولًوًتصنيعًالخضرواتًالفواك .ًًًًًً–الحبوبًوًمنتجاتهاًًً-البيضًوًمنتجاتهاً

 الكيمياء الحيوية النباتية 15412

المركباااتًًًالحيويااةًفااىًالنباااتًودورهاااًفااىًً–تحليااقًوًهاادمًالمركباااتًالحيويااةًفااىًالنباااتًً–عمليااةًالتمثياالًالضااوئىًفااىًالنباااتًً
ًًالمقاومةًوًالمناعةً.ً

 فى مجال علوم و تقنية االغذية . ورات الحديثةالتط 15497

ًمحاضراتًوًدراساتًعمليةًفىًالتخصصاتًالمختلفةًالمتعلقةًبالطرقًالحديثةًلتصنيعًوًحفظًاألغذيةً.ًً
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 فاكهةمحتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم  ال(16)
 

 مبادئ إنتاج محاصيل الفاكهة 16201

نتااجًمحاصايلًالفاكهاةًًً-ياًوفسيولوجياًمحاصيلًالفاكهةًمورفولوجًً-مقدمةًعنًعلمًالفاكهةً العواملًالبيئيةًوتأثيرهااًعلاىًنماوًوا 
إنشااءًحادائقًالفاكهاةًً-التحسينًالوراثيًلمحاصايلًالفاكهاةًً-إكثارًمحاصيلًالفاكهةًً-اإلزهارًواإلثمارًفيًمحاصيلًالفاكهةًً-
اإلدارةًً-خافًالثماارً-تقليمًوتربياةًأشاجارًالفاكهاةًً-يلًالفاكهةًتسميدًمحاصً-ريًمحاصيلًالفاكهةً-تصميمًحدائقًالفاكهةًً-

ًحصادًوتداولًثمارًمحاصيلًالفاكهة.ً-المتكاملةًلشفاتً
 إكثار محاصيل الفاكهة 16300

دارةًالمشتل.-األصولًً-اإلكثارًالدقيقً-اإلكثارًالخضريًً-اإلكثارًالجنسيًً-األسا ًالفسيولوجيًلتكثارً  المشاتلًوا 

 سيولوجيا محاصيل الفاكهةف16301 

ً-العواماالًالماا ثرةًعلااىًامتصاااوًالعناصاارًالموذيااةًماانًالتربااةًوًالتااوازنًالوااذائىًوالصاافرارًوأعااراضًنقااوًالعناصاارً-مقدمااةً
التمثيلًالضوئىًوالنات ًوًالعوامالًالما ثرةً-األسا ًالعلمىًللتسميدًوًطرقًالتسميدًوالطرقًالمختلفةًلمتصاوًالعناصرًوًالماءً

طااورًالشاابابًوًالبلااو ًوً-الظااروفًالبيئيااةًالماا ثرةًعلااىًنمااوًأشااجارًالفاكهااةًوًكيفيااةًالااتحكمًفيهاااً-وًكيفيااةًالااتحكمًفيهاااًًعليهمااا
مقدماةًعانًالهرمونااتً-فسيولوجياًالسكونًوًدورًالراحةًوًطرقًالتولبًعلي ً-إزهارًوًعقدًونموًالثمارًوًالعواملًالم ثرةًعليهمً

ًىًنموًوازهارًواثمارًأشجارًالفاكهة.النباتيةًوًدورهاًفىًالتحكمًعل
 الممارسات الزراعية فى انتاج محاصيل الفاكهة 16302

دارةًالمزرعةًً-مقدمةًً ًً-دراسةًأنواصًوأصنافًالفاكهةًالمنتشرًزراعتهاًفيًمصرً-تصميمًوا 
إلنتااجًالكتلاةًالنباتياةًلمحاصايلًًمبادأًالكفااءةًالمتحتملاةًفايًاساتخدامًالطاقاةًالشمسايةً-األسا ًالعلميًلمبادأًالمحصاولًالمتحتمالًً

جماعًً–إكثاارًمحاصايلًالفاكهاةًً-مباادئًالع قااتًالمائياةًوع قتهااًببارامجًالارىًوالتساميدًً–الفاكهةًوع قت ًبنظمًالتقليمًوالتربياةً
 معام تًماًبعدًالحصادًوًتخزينًوتداولًًمحاصيلًالفاكهة.ً-وتعبئةًمحاصيلًالفاكهةً

 ى محاصيل الفاكهةالزراعة المنضبطة ف 16303

ادواتًالزراعاةًالمنضابطةًوخطاواتًتنفياذهاًً-تعريفًالزراعةًالمنضبطةًوأهميتهاًفيًتطاويرًإنتااجًوتصاديرًالحاصا تًالبساتانيةً
المباااادئًً-أساساااياتًاإلستشاااعارًعااانًبعااادًً-أساساااياتًالااانظمًالمعلوماتياااةًالجورافياااةًً-أساساااياتًنظااامًتحديااادًالمكاااانًالعالمياااةًً-

ً-تقنياتًتفسيرًالنتائجًً-طرقًتحليلًالبيانات(ًً-المباديًاإلحصائيةًالمستخدمةً)هيكلًالبياناتًوأنواعهاًً-طًاألساسيةًللخرائ
 دراساتًبحثيةًوتطبيقيةًفيًحلًالمشاكلًوتحسينًاإلنتاجًوالجودةً.ً-12خرائطًالتفسير

تحليالًالتعبيارًالجينااىًً-ويرياةًفاىًالشافرةًالوراثياةًالشافرةًالوراثياةًلجيناومًًمحاصايلًالفاكهاةًوالمقارنااتًوًالتويااراتًالتطً-الجينااتً
ًعلىًمستوىًالجينوم.

 التغيرات المناخية والبيئية وتأثيراتها على محاصيل الفاكهة 16304

أنماااطً-الميكانيكياااتًالعامااةًل سااتجابةًلتجهااادً-إجهااادًالعناصاارًالوذائيااةً-الجهاااداتًالمائيااةً-إجهااادًالملوحااةًً-إجهااادًالحاارارةً
ًالتأثيراتًعلىًاإلنتاجيةًوتصنيفًمحاصيلًالفاكهة.-مراحلًاألقلمة،ًمراحلًالتكيفً-بةًلتجهاد،ًإستراتيجياتًالمقاومةًالستجا
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 فسيولوجيا ما بعد الحصاد 16401

ًمراحالًنماوًوتطاورًالثماارًوعوامالًالجاودةً-القيمةًالوذائياةًللثماارًودورهااًفايًصاحةًاإلنساانً-تركيبهاًالتشريحيًً-تعريفًالثمار
دورًالهرموناااتًالنباتيااةًخاصااةًً-عمليااةًالتاانف :ًقياسااها،ًوالمعاادلتًالنساابيةًوأهميتهااا،ًوالعواماالًالماا ثرةًعليهاااًً-وساا مةًالوااذاء

النماوًالمورفولاوجي،ًوالتركيابًوالنماوً-الجوانبًالبيولوجيةًللتدهور-التخليقًالحيويًلتيثلينًً-اإليثيلينًفيًنضجًوشيخوخةًًالثمار
 الماءًواألضرارًالفسيولوجيةًوالميكروبية.فقدًً-الميكروبيً

 منظمات النمو وتطبيقاتها في محاصيل الفاكهة  16402

ع قااةًالتااوازنًالهرمااونيً-التااوازنًالفساايولوجيًللهرموناااتًالنباتيااةً-ع قااةًالهرموناااتًالنباتيااةًببعضااهاً-النظااامًالهرمااونيًالنباااتيً
تقنيااتًأوًفنيااتًالتطبياقًبمنظمااتًً-سيولوجيًماًبعدًالثماارًوتخازينًالثماارًتأثيرًمنظماتًالنموًعلىًفً-بالظواهرًالفسيولوجيةً

 النموًفيًحقولًمحاصيلًالفاكهة.

 زراعة وإنتاج الموالح  16403

التكاااثرً-اإلزهااارًاإلثمااارًً-طبيعااةًالنمااووالظروفًالبيئيااةًً-التقساايمً–مناااطقًالنتشااارًواألهميااةًالوذائيااة،ًالصااحيةًوالقتصاااديةًً
نشااءًالبساتانًً-واألصولً جماعًً-األصانافًً–التربياةًوالتحساينًالاوراثيً-خاف(ًً-تقلايمً-تساميدًً-إدارةًالبساتانً)ري-تخطيطًوا 

 األمراضًوالفاتًوالمكافحة.ً-وتعبئةًوتداولًوتخزينًالثمارً

 المقننات المائية والسمادية فى محاصيل الفاكهة 16404

حساااابًاحتياجااااتًالاااريًً-تقاااديرالمقنناتًالمائياااةًللمحصاااول-ىًالمقننااااتًالمائياااةًالعوامااالًالمااا ثرةًعلااا-المقصاااودًبالمقننااااتًالمائياااةً
التركياازًالحاارجً-العناصاارًالمعدنيااةًالموذيااةًالكباارىًوالصااورىًوأعااراضًالاانقوًوالزيااادةً-المقصااودًبالمقنناااتًالسااماديةً-للمحصاول

األسا ًً-حساابًالمقننااتًالساماديةًللمحصاول-ديةالعوامالًالما ثرةًعلاىًالمقننااتًالساما-منًالعناصرًالمعدنيةًفيًالتربةًوالنباتً
ًالعلميةًللتسميدًمعًالري.

 محاصيل الفاكهةلاإلنتاج العضوى والمستدام  16405

ً-القوانينًالعضويةًوالتسجيلًواعتمادًالشهاداتً-تعريفًوأهميةًالزراعةًالعضويةً
األسامدةًومحساناتًالترباةً-الشاتلةًوالنقال،ًخلطااتًبيئاةًالزراعاةًاإلكثاارًبالباذرةًأو-إدارةًالتربةًوتجهيزًمهدًالبذرةًأوالشتلةًللزراعاةً

إدارةًالحشاااائ :ًاإلسااااتراتيجيات،ًتقنياااااتًوفكااارًالااااتحكمًفاااايًً-الاااريًوالتسااااميدً-الزراعااااةً-ومحاصااايلًالتوطيااااةًوعمااالًالكمبوسااااتً
الطاااارقًالحيويااااةًًالحشااااراتًواألمااااراض:ًمتابعااااةًالفااااات،ًالطاااارقًالمتبعااااةًفاااايًالااااتحكمًمتضاااامنةً-الحشااااائ ًبطاااارقًغياااارًكيماويااااةً

التساويق:ًاإلساتراتيجيات،ًساوقًالجملاة،ًساوقًً-طرقًالحصاد،ًطرقًالتداولًبعادًالحصااد،ًتخازينًونقالًالمحاصايلً-)البيولوجية(
ًالتخطيطًواإلدارة:ًتكاملًكلًالعوامل.-التجزئة،ًوطرقًالتسويقًالمباشرةً

 تكنولوجيا مابعد الحصاد 16406

ً-نظمًالحصادًً-لًحصادًالحاص تًالبستانيةًدلئً-أسبابًالفاقدًماًبعدًالحصادً
المنتجااتً-إعادادًوتجهيازًوتاداولًالمحصاولًل ساته يًالطاازجًً-التخازينًالمباردًً-تقنيااتًالتبريادً-المواصفاتًالقياسيةًللجاودةً

 الشحنًالمبرد.-الع جًالتجفيفيًً-المقطعةًالطازجةً

 الزراعات البينية فى محاصيل الفاكهة 16407

 Mixed, Row, Patch, Strip and Relay)أنااواصًالزراعااةًالبينيااةًً-راعااةًالبينيااةًوالهاادفًالرئيساايًمنهااا ًماااًهاايًالًز

intercropping)ً-ًًالمعوقاااتًالقتصاااديةًالتااىًتواجاا ًتطبيااقًنظااامًالزراعااةًً-الفائاادةًاإلقتصاااديةًلتطبيااقًنظااامًالزراعااةًالبينيااة
الع قاةًباينًعوامالًنماوًالنبااتً)ضاوء،ًمااءًوتوذياة(ًونجااألًً-الزراعةًالبينياةًأساسياتًهامةًيجبًم حظتهاًعندًإتباصًً-البينيةً

المحاصيلًالموصىًبهاًللزراعةًالبينيةً)المحملة(ًمعًبعضًمحاصايلًالفاكهاةًالهاماةًً-نظامًالزراعةًالبينيةًفيًمحاصيلًالفاكهةً
الااريًوالحتياجااااتًالمائياااةًلمحاصااايلًً-البينياااةًًنظاااامًومسااافةًالزراعاااةًلمحاصااايلًالفاكهاااةًتحااتًنظاااامًالزراعاااةً-وكيفيااةًزراعتهااااً
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األفاتًواألمراضًفيًمحاصايلًالزراعاةً-التسميدًلمحاصيلًالفاكهةًتحتًنظامًالزراعةًالبينيةً-الفاكهةًتحتًنظامًالزراعةًالبينيةً
ًيلًالبل .دراسةًاقتصاديةًللزراعةًالبينيةًفيًبعضًمحاصيلًالفاكهةًمثلًالمانجو،ًالليمون،ًجوافةًونخً-البينيةً

 زراعة وإنتاج العنب 16408

ً-الوصفًالمورفولوجيًلشجيرةًالعنب-الظروفًالبيئيةًوع قتهاًبنجاألًزراعةًالعنبً
الجماعًوالتعبئاةًوالتخازينً-نماوًالثماارًوالنضاجً-الريًوالتساميدً-التقليمً-تكوينًهيكلًالشجيرةً-إنشاءًالبستانً-األصنافًواإلكثار

ًمكافحةًالفات.ً-
 ة وتحسين محاصيل الفاكهةتربي 16409

عادمًالتوافاقً-تكوينًاألجناةًباالطرقًال جنسايةًوالتضااعفاتًالكروموساوميةًً-العلومًالطبيعيةًالتيًساعدتًعلىًتطورًعلمًالتربية
طاارقًتربيااةًمحاصاايلًالفاكهااةًإلنتاااجًساا لتًً-اكتشااافًجيناااتًذاتًأهميااةًاقتصاااديةًبااالطرقًالحديثااة-الجنساايًوالعقاامًالجنساايً

طارقًنقالًالجينااتًإلنتااجًشات تًمحسانةًمانًً-الهندسةًالوراثيةًوأهميتهاًفيًتحسينًالفواك ً-الطفرات-الستيرادًالتهجين-متميزةً
ًاستخدامًالوسائلًالحديثةًفيًدراسةًجينومًأشجارًالفاكهة.ً-الفاكهة

 الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية فى الفاكهة 16410

-دراساةًعنصارًالنيتاروجينًً-تفاع تًاأليضًوعلمًالجيناومًًوالبروتياومًالميتاابولومًً-تًالتنف ًتفاع تًالبناءًالضوئيًوتفاع 
تفااع تًأياضًالااً-Terpenoidsًتفاع تًأيضًالاًًً-GC-MSالتخليقًًالحيويًلشحماضًاألمينيةًودراست ًباستخدامًتقنيةًالاً

Phenylً-ًًلجدارًالخلوى.أيضًالسكرياتًفىًا-ايضًالدهونًفىًًطبقةًالكيوتيكل
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 بيداتكيمياء وتقنية المقسم   (17)
 

 أساسيات الكيمياء الطبيعية   17101

النظرياااةًاللكترونياااةًالحديثاااةًً-الدراسااااتًالطيفياااةًللاااذرةًوترتيااابًتوزياااعًاللكترونااااتًفااايًالاااذرةًً-تركيااابًالاااذرةًوالاااروابطًالكيميائياااةً
حاالتًالماادةًً-الماادةًوأقساامهاًوتكوينهااًووحاداتًالقياا ًً-باإللكترونااتًً)الميكانيكاًالكمية(ًوترتيابًشاولًالمسااراتًاإللكترونياة

المحالياال،ًالمحالياالًالمثاليااةًوالحقيقااةًوالصاافاتًً-الحالااةًالسااائلةًوبعااضًالخصااائوًالطبيعيااةًللسااوائلًً-الوازيااةًوقااوانينًالوااازاتً
التازانًً–قاوانينًالكيميااءًالحرارياةًً-ثرًعلايًحارارةًالتفاعالًالعواملًالتيًتاً ً-الحالةًالورويةًالكيمياءًالحراريةًً-العامةًللمحاليلً

 التفاع تًالكيميائية.ً-الرموزًً–
 أساسيات الكيمياء العضوية العامة  17102

طريقااةًتسااميةًالمركباااتًالعضااويةًوخواصااهاًالطبيعيااةًوالكيماويااةًً-ميكانيكيااةًالتفاااع تًالعضااويةًً-تركياابًالجزيئاااتًالعضااويةً
اللكاينااتًهالياداتًاللكيال،ًالكحاولتًالليفاتياةًً-ديدًمنًالمركباتًوالتيًتشملًالمركباتًالليفاتيةً)اللكانااتًوطرقًتحضيرًالع

المركباااتًالعطريااةً)مركباااتًً-األحماااضًالكربوكساايليةًومشااتقاتها(ًالمركباااتًالنيتروجينيااةًً-اللدهيااداتًوالكيتوناااتًً-الثيااراتًً–
ياااة،ًأماا ألًثااانيًالزونياااوم،ًالفينااولت،ًالحماااضًالكربوكسااايليةًالعطريااة،ًاللدهياادات،ًالكيتوناااات،ًالنيتروالعطريااة،ًاألميناااتًالعطًر
ًً-المركباااتًالحلقيااةًالمتجانسااةًوغياارًالمتجانسااة،ًالسااتيرويداتًً-البتروكيماوياااتًً–الصاابا ًً–الحماااضًالكبريتونيااةًالعطريااة(ً

ًالمركباتًالعضويةًعليًصورًالبوليمرات.ً-التربيناتً
 أساسيات الكيمياء التحليلية  17103

الطاارقًالمختلفااةًفاايًالتحلياالًالكماايًوالنشاااطًاأليااونيًوالتاازانًالكيميااائيًوثوابااتًالتاازانًفاايًتفاااع تًالحموضااةًوالقلويااةًوحاصاالً
ترسايبًتفااع تًالً-تفااع تًالتحليالًالكمايًالحجمايًوقياا ًرقامًالحموضاةًوالمحاليالًالمنظماةًً-اإلذابةًفايًتفااع تًالترسايبً

واألكساادةًوالختاازالًوطاارقًالمعااايراتًالمختلفااةًوالاادلئلًالمساااتخدمةًومنحنياااتًالاادلئلًفاايًتفاااع تًالتعااادلًوالترساايبًواألكسااادةً
مقدماةًفايًالتحليالًالطيفايًماعًً-مقدمةًفيًطرقًالتحليلًالكهروكيميائيًوالقطبًالكهربيًوع قت ًبالتحليلًالكيمياائيًً-والختزالً

أقساامًالتحليالًً-مقدماةًفايًطارقًالفصالًوالتحليالًالكرومااتوجرافيًً-بيرًً-صاوًوتطبيقاتًقانونًلمبيرتوصفًعملياتًالمت
ًالكروماتوجرافيًوميكانيكياتًالفصل.

 أساسيات الكيمياء العضوية والطبيعية 17104

ائوًكاالًحالااةًوقااوانينًالكيمياااءًتركيابًالااذرةًوالااروابطًالكيميائيااةًوترتياابًتوزياعًاللكتروناااتًووحااداتًالقيااا ًوحااالتًالماادةًوخصاا
الحراريااةًوالتاازانًالكيمااااويًباإلضااافةًإلاايًدراساااةًميكانيكياااتًوطاارقًتحضااايرًوتفاااع تًالمركباااتًالعضاااويةًالمختلفااةًساااواءًذاتً

ًالسلسلةًالمفتوحةًأوًالحلقيةًباإلضافةًإليًالمركباتًالعطريةًوالستريداتًوالصبواتًالنباتيةًوالتربيناتًوالبتروكيماويات.
 تحليل المبيدات   17301

الهيئااتًالدولياةًً-المصاطلحاتًالمساتخدمةًفايًمجاالًتحليالًالمبياداتًومتبقياتهااًً-مقدمةًفيًتحليلًالمبيداتًالمجهزةًوالمتبقيااتً
ليالًعمليااتًمااًقبالًالتحً-المنوطةًبتحليلًووضعًدستورًالحدودًالقصوىًلمتبقياتًالمبيداتًفيًاألغذيةًوالعيناتًالبيئيةًالمختلفاةً

احتياطيااتًوكيفياةًنقالًوتخازينًالعينااتًالتايًً-والتيًتشتملًعلاىًمااًيلاى:ًطارقًتجمياعًالعينااتًمانًالمنتجااتًوالبيئااتًالمختلفاةً
الطاارقًالمختلفااةًفاايًالسااتخ وًماانًمختلاافًالعيناااتًللمبيااداتًومتبقياتهاااًوماادىًصاا حيةًالطريااقًالمسااتخدمةًً-ت خااذًللتحلياالً

الطارقًالمتبعاةًفايًتنقياةًالمستخلصااتًً-تحديادًأسا ًاختياارًالماذيبًالمناسابًل ساتخ وًً-ًوتطبيقهاًتحتًالظروفًالمختلفاة
طااارقًتحليااالًمتبقيااااتًً-اختباااارًطريقاااةًالتحليااالًواختباااارًكفاءتهااااًوتخصصاااهاًً-وتركيااازًالمساااتخلوًوًالاااتخلوًمااانًالماااذيباتً

مًوالباايضًومنتجاااتًاأللبااانًوالعيناااتًالبيئيااةً)التربااةًالمبيااداتًفاايًمختلاافًالمنتجاااتًالزراعيااةًوالوذائيااةًواألعاا فًالحيوانيااةًواللحااًو
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عملياتًالشتقاقًالكيميائيًالتيًتجارىًلابعضًً-والماءًوالهواء(ًوالعيناتًالحيوانيةًوعيناتًالدمًوالبولًوالتحليلًالكيميائيًالجنائيً
بقياااااتًالمبيااااداتًبااااأجهزةًالتحلياااالًطاااارقًالتقااااديرًلمتً-متبقياااااتًالمبيااااداتًلتسااااهيلًقياسااااهاًوتتبااااعًنااااواتجًتحطمهاااااًوالطاااارقًالحديثااااةً

الحكامًعلاىًصا حيةًطارقًالتقاديرًالمتبعاةًً-الموادًالقياسيةًوكيفيةًتحضيرهاًواساتخدامهاًعنادًالتقاديرًً-الكروماتوجرافيًوالطيفيً
ًحسابًحدودًالتقديرًللمركباتًالمختلفةًتبعاًلطريقةًأوًوسيلةًالتحليلًالمستخدمة.ً-وكيفيةًحسابًنسبًالستعادةً

 كيمياء مبيدات الحشرات   17302

كيمياااءًً-الزيااوتًالمعدنيااةًوخواصااهاًكمبيااداتًحشااريةًوالمااوادًالنشااطةًسااطحياًودورهاااًً-كيمياااءًالمبيااداتًالحشااريةًالوياارًعضااويةً
كيمياءًالمبيداتًالحشريةًالعضويةًالمخلقةً)مركباتًالكلاورًالعضاوية،ًمركبااتًالفوسافورًً-المبيداتًالحشريةًذاتًاألصلًالنباتيً

طااارقًتحضااايرًًً-العضااوية،ًمركبااااتًالكارباماااات،ًالبيرثروياااداتًالمخلقاااة،ًكيميااااءًمبياااداتًالحشاااراتًمااانًمجااااميعًأخااارىًمختلفاااة(ً
ًالع قةًبينًالتركيبًالكيميائيًللمبيداتًالمختلفةًوالتأثيرًالحيويًلها.ً-المبيداتًالمختلفةً

 كيمياء مبيدات الفطريات  17303

دراساةًالخاواوًالكيمياوياةًوالطبيعياةًللمبياداتًالفطرياةًًوع قاةًذلايًبكفاءتهااًفايًً-تياةًالفطرياةًمقدمةًعنًمسبباتًاألمراضًالنبا
ً-تقسيمًالمبيداتًالمستخدمةًفيًمكافحةًتليًالفاتً)المبيداتًالويرًعضويةًوالعضويةًوالمبيداتًالجهازياة(ًً-مكافحةًالفطرياتً

دراساةًظااهرةًمقاوماةًمسابباتًاألماراضًالنباتياةًلتلاايًً-أثيرًلكالًمجموعاةًدراساةًالخاواوًالساامةًللمبياداتًالميكروبياةًوطريقاةًالتا
التجاهاتًالحديثةًفيًمكافحةًمسبباتًاألمراضًالنباتيةًوبدائلًالمبيداتًالتقليديةًمنًمركباتًاوًً-المبيداتًوكيفيةًالتولبًعليهاً

ًمستخلصاتًطبيعيةًكمبيداتًفطرية.
 كيمياء مبيدات النيماتودا  17304

أهاامًاألجناا ًالمتواجاادةًفاايًالبيئاةًالمصااريةًومنهاااًالتاايًً-تقساايمًالنيماااتوداًوكيفياةًالتعاارفًعليهاااًً-عاانًالفاااتًالنيماتودياةًًمقدماة
اإلجااراءاتًالوقائيااةًً-ع قااةًهااذهًالفاااتًبالبيئااةًالمحليااةًً-تصايبًالنباتاااتًوتتطفاالًعلااىًالمجمااوصًالخضااريًأوًالمجمااوصًالجااذريً

المكافحاةًالمباشارةًً-الطارقًالفيزيائياةًً-طرقًالمكافحةًالمختلفاةًوالتايًتشاملًالمكافحاةًالحيوياةًً-ضدًاإلصابةًبمثلًهذهًالفاتً
كيمياااااءًالمبيااااداتًً-الزيااااوتًالمعدنيااااةًً-بالمبيااااداتًالمختلفااااةًالعضااااويةًمنهاااااًوغياااارًالعضااااويةًوالمبيااااداتًذاتًاألصاااالًالطبيعاااايً

ًتخدمةًفي .سلويًمبيداتًفيًالوسطًالمسً-المستخدمةًضدًالفاتًالحيوانية
 التقييم الحيوي للمبيدات   17305

الطاارقًً-التقياايمًالحيااويًواختباااراتًالوربلااةًً-التقياايمًالحيااويًوحساساايةًالساا لتًللمبيااداتًً-مقدمااةًفاايًالتقياايمًالحيااويًللمبيااداتً
العوامالًالتاايًً-تقيايمًالحياويًالخصاائوًالعاماةًللً-العتبااراتًالحصاائيةًلتقيايمًنتاائجًالتقيايمًالحياويًً-المختلفاةًللتقيايمًالحياويً

التقياايمًالحيااويًللمبيااداتًالفطريااةًً-عواماالًخاصااةًبالمبيااداتًً-يجاابًتثبيتهاااًعناادًإجااراءًالتقياايمًالحيااوي:ًعواماالًخاصااةًبالحشاارةً
ًوالمبيداتًالحشائشية.

 مبيدات اآلفات )عام(  17306

الطاارقًالمختلفااةًلمكافحااةًالفاااتً)الزراعيااة،ًً-سااانًأضاارارهاًالقتصاااديةًعلااىًاإلنتاااجًالزراعاايًوصااحةًاإلنً-مقدمااةًعاانًالفاااتً
ً-التطورًالتاريخيًلكتشاافًالمبياداتًً-تشريعاتًمكافحةًالفاتًاقتصادياًوتكنولوجياًً-الميكانيكية،ًالحيوية،ًالكيميائية....إلا(ً

ً-الهيادروكربوناتًالهالوجينياةًً-األقسامًالمختلفةًللمبيداتًالمستخدمةًفيًمكافحةًالفاتًمثالًالزياوتًوالمبياداتًمانًأصالًنبااتيً
تطاورًصاناعةًالمبياداتًً-مركبااتًالبيريثرينااتًالطبيعياةًوالمحضارةًصاناعياًً-مركباتًالكارباماتًً-مركباتًالفوسفورًالعضويةً

ةًكيفيااةًتااداولًوتخاازينًالمبيااداتًوالبطاقااً-طاارقًتطبيااقًمبيااداتًالفاااتًً-الصااورًالمختلفااةًلتجهياازاتًالمبيااداتًًً-محلياااًوعالميااا
مشااااكلًوأخطاااارًالتوساااعًفااايًً-نظااامًالاااتحكمًالمتكامااالًل فااااتًً-التجاهااااتًالحديثاااةًلمكافحاااةًالفااااتًً-المصااااحبةًلعباااوةًالمبيااادً

ًتوصياتًوزارةًالزراعةًالمصريةًفيًمكافحةًالفات.ً-استخدامًالمبيداتً
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 كيمياء مبيدات األكاروسات  17308

أهاامًاألجنااا ًالمتواجاادةًفاايًالبيئااةًالمصااريةًومنهاااًالتاايًً-يااةًالتعاارفًعليهاااًتقساايمًاألكاروساااتًوكيفً-مقدمااةًعاانًاألكاروساااتً
اإلجااراءاتًالوقائيااةًً-ع قااةًهااذهًالفاااتًبالبيئااةًالمحليااةًً-تصايبًالنباتاااتًوتتطفاالًعلااىًالمجمااوصًالخضااريًأوًالمجمااوصًالجااذريً

المكافحاةًالمباشارةًً-الطارقًالفيزيائياةًً-حيوياةًطرقًالمكافحةًالمختلفاةًوالتايًتشاملًالمكافحاةًالً-ضدًاإلصابةًبمثلًهذهًالفاتً
كيمياااااءًالمبيااااداتًً-الزيااااوتًالمعدنيااااةًً-بالمبيااااداتًالمختلفااااةً)العضااااويةًمنهاااااًوغياااارًالعضااااويةًوالمبيااااداتًذاتًاألصاااالًالطبيعاااايً

ً.الجديدًفيًمبيداتًاألكاروساتً-سلويًمبيداتًفيًالوسطًالمستخدمةًفي ًً-المستخدمةًضدًاألكاروساتًالنباتيةً
 مكافحة آفات المنتجات المخزونة   17309

التخزينًًطرقً-الفاتًالحشريةًوالويرًحشريةًالتيًتصيبًالمنتجاتًالمخزونةًً-العواملًالم ثرةًعلىًتخزينًالحبوبًوالمنتجاتًالمخزونةً
ً ًالحشراتًبالمخازنًً-مظاهرًاإلصابةًً-المختلفة ًعلىًتعداد ًلمكً-العواملًالم ثرة ًافاتًالمخازنًاإلجراءاتًالوقائية اإلجراءاتًً-افحة

ًالع جيةًمنًمكافحةًطبيعيةًوكيميائيةًومتكاملة.

 كيمياء عضوية متقدمة   17310

تااأثيرًالمسااتبدلتًعلاايًً-الخاصاايةًالعطريااةًفاايًالمركباااتًالعضااويةًوبعااضًالجزيئاااتًالبيولوجيااة،ًتفاااع تًالسااتبدالًواإلزاحااةً
نظرياةًالساتبدالًوتشاملًالتوجياا ًوالنشااطًالمبنايًعلايًكالًمانًتوزيااعًً-لحلقاةًالعطرياةًالحلقاةًفايًالنشااطًالكيمياائيًوالتوجيا ًفاايًا

طارقًالتحضايرًوالخاواوًالطبيعياةًوالكيميائياةًً-الشحنًوثباتًالحالةًالنتقاليةًوتطبيقاتًعامةًلتخليقًبعضًالمركباتًالعضاويةً
مقدماااةًفااايًكيميااااءًً-الكيتوناااات،ًالحمااااضًالكربوكسااايلية(ًًللمركبااااتًالعطرياااةً)مركبااااتًالنيتاااروًالميناااات،ًالفيناااولتًاللدهيااادات،

ًخواوًوتسميةًوطرقًتفاع تًالمركباتًالحلقيةًغيرًالمتجانسة.ً-المركباتًالعطريةًالويرًمتجانسةً
 علم السموم  17401

تقيايمًالساميةًً-والفقاريااتًالتأثيراتًالسامةًللمبيداتًعلىًكلًمنًال فقارياتًً-مقدمةًعنًعلمًالسمومًًوأهداف ًًوأقسام ًوأهميت ً
ً-طااارقًالتعااارضًللمبياااداتًوالنفاذياااةًوالتوزياااعًوالخاااراجًً-الع قاااةًباااينًالجرعاااةًوالساااتجابةًً-ماااعًتقاااديرًبعاااضًالااادللتًالكميااا ً

السااميةًالختياريااةًً-دراساااتًعلااىًحركيااةًالمبيااداتًداخاالًجساامًالكااائنًالحاايًوتمثياالًالمبيااداتًالمختلفااةًداخاالًجساامًالكااائنًالحاايً
ودراساااتًعااانًميكانيكيااةًالفعااالًالساااامًً-الجهاااازًالعصاابيًالمركااازيًواناازيمًالسااايتايلًكااولينًاساااتريزًكهاادفًللمبياااداتًً-يااداتًللمب

ً-الكرباماتياااااةًً-الفوسااااافورًالعضاااااويةًً-الهيااااادروكربوناتًالمكلاااااورةًً-مااااانًأصااااالًنبااااااتيًً–للمبياااااداتًالمختلفاااااةً)غيااااارًالعضاااااويةً
ً-الحتياطااااااتًً-التاااااداولًاألمااااانًللمبياااااداتًً-ا(،ًمقاوماااااةًالحشاااااراتًللمبياااااداتًالبيرثروياااااداتًالمحضااااارةًصاااااناعياً...........الااااا

ًالسعافاتًاألوليةً.
 كيمياء مبيدات الحشائش   17402

الختيارياااةًفااايًمبياااداتًً-الطااارقًالتقليدياااةًوالكيميائياااةًلمكافحاااةًالحشاااائ ًً-طبيعاااةًنماااوًالحشاااائ ًوأسااابابًانتشاااارهاًوأضااارارهاً
التجهيازاتًالمختلفاةًً-مبيداتًعلاىًحسابًطريقاةًالساتخدامًوالمجااميعًالكيميائياةًوتبعااًلطريقاةًالتاأثيرًالحشائ ًواسبابها،ًتقسيمًال

مجاااميعًمبيااداتًالحشااائ ًالتاايًتثاابطًعمليااةًالتمثياالًً-العواماالًالبيئيااةًالتاايًتاا ثرًعلااىًمبيااداتًالحشااائ ًً-لمبيااداتًالحشااائ ً
مجااميعًً-مجااميعًالمبياداتًالشابيهةًبالهرمونااتًً-تكاوينًالصابواتًمجااميعًمبياداتًالحشاائ ًالتايًتثابطًً-الضوئيًفايًالنبااتً

مجااميعًمبياداتًالحشاائ ًالتايًتثابطًتخلياقًالليبياداتًداخالًً-مبيداتًالحشاائ ًالتايًتثابطًتخلياقًاألحمااضًاألمينياةًفايًالنبااتً
قاااةًباااينًالتركيااابًالكيمياااائيًلمبياااداتًدراسااةًالع ً-مجااااميعًمبياااداتًالحشاااائ ًالتااايًتتااداخلًماااعًانقساااامًالخ يااااًالنباتياااةًً-النباااتً

ميتااابوليزمًمبيااداتًالحشااائ ًداخاالًً-السااتخداماتًالمختلفااةًلمبيااداتًالحشااائ ًً-الحشااائ ًوالتااأثيرًالبيولااوجيًعلااىًالحشااائ ً
نقاالًصاافةًالمقاومااةًللمحاصاايلًالحقليااةًضاادًً-مقاومااةًالحشااائ ًلتلاايًالمبيااداتًً-امتصاااوًوانتقااالًمبيااداتًالحشااائ ًً-النباااتً

ًداتًالحشائ .مبي
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 تجهيز المبيدات   17403

-تجهيازاتًالمسااحيقًالقابلاةًللبلالًً-تجهيازاتًمسااحيقًالتعفيارًً-أس ًاختياارًوتطبياقًالمبياداتًً-مقدمةًعامةًعنًالتجهيزاتً
تجهيازاتًً-تجهيازاتًالمركازاتًالقابلاةًل ساتح بً-األقاراوًً-تجهيزاتًالمحبباتًبأنواعهاًً-تجهيزاتًالمساحيقًالقابلةًللذوبانً

تجهيازاتًالمحاليالًً-تجهيزاتًالمركازاتًالزيتياةًً-تجهيزاتًالمعلقاتًالمركزةًً-تجهيزاتًالمحاليلًالمركزةًً-المستحلباتًالمركزةًً
تجهياازاتًالتحااررًً-تجهياازاتًاإليروسااولتًً-تجهياازاتًمااوادًالضاابابًً-تجهياازاتًمااوادًالاادخانًً-تجهياازاتًالماادخناتًً-الزيتيااةً
 تجهيزاتًالطعومًالسامة.ً-تًمعاملةًالبذورًتجهيزاً-المتحكمً

 كيمياء المنتجات الطبيعية   17404

الكشااافًعااانًالمركبااااتًً-اساااتراتيجياتًالبحاااإلًفااايًالمنتجااااتًالطبيعياااةًالنباتياااةًً-مقدماااةًفااايًكيميااااءًالمنتجااااتًالطبيعياااةًالنباتياااةً
أجهازةًالفصالًالكرومااتوجرافيًالحديثاةًً-لطبيعيةًالنباتياةًعزلًًوتنقيةًالمركباتًاً-استخ وًالعيناتًالنباتيةًً-الطبيعيةًالنباتيةً

ً-كيمياااءًالف فونيااداتًً-كيمياااءًالتربيناااتًً-كيمياااءًالقلويااداتًً-كيمياااءًالزيااوتًالطيااارةًً-أقسااامًالمركباااتًالنباتيااةًالطبيعيااةًً-
اسااتخدامًأجهاازةًاألشااعةًفااوقًالبنفسااجيةًً-التعاارفًعلااىًالمركباااتًالنباتيااةًالطبيعيااةًً-كيمياااءًالجليكوساايداتًً-كيمياااءًالفينااولتً

ًواألشعةًتحتًالحمراءًوالرنينًالنوويًالموناطيسيًومطيافًالكتلةًفيًتقديرًالتركيبًالكيميائيًللمركباتًالطبيعية.
 كيمياء عضوية تطبيقية  17406

شااطهاًالكيمااوي،ًتاأثيرًالحاإلًأوًميكانيكيةًالتفاع تًالعضويةًوطارقًتقاديرها،ًتاأثيرًالتركيابًالكيمااويًللمركبااتًالعضاويةًعلايًن
تافاتًً-معادلاةًهامياتًً-التأرج ًأوًالحجمًالتقديراتًالكمياةًالتايًتحساب،ًتاأثيرًالتركيابًوع قاةًذلايًبالنشااطًالكيمااويًللمركابً

سدةًوالختازالًميكانيكيةًاألكً-تأثيرًبيئةًالتفاعلًعليًمعدلًالتفاع تًالكيماويةًالكيمياءًالفراغيةًللمركباتًالعضويةًً-إلىًمخرهً
ًدراسةًدرجاتًالحموضةًلشحماضًالكربوكسيليةًالمختلفة.ً-كيفيةًحدوإلًاإلزاحةًاللكترونيةًً-
 تطبيقيةطبيعية كيمياء   17407

حركيااةًالتفاااع تًً-النتروباايًوالااديناميكاًالحراريااةًً-الساا ًالرياضاايةًفاايًقااوانينًالااديناميكاًالحراريااةًالث ثااة،ًالكيمياااءًالحراريااةً
وتطبيقاتهااًفايًبحاوإلًالعلاومًالبيولوجياةًوالكيميااءًالحيوياةًالجزيئياةًً-مياويةًلشنظمةًغيرًالمتزنةًوالمتجددةًمثلًالخ يااًالحياةًالكي
نظريااةًانصااافًالموصاا تًودورهاااًفاايًتقنيااةًصااناعةًً-النااانوتكنولوجىًوتطبيقاتهاااًوالفيمتوثانياا ًفاايًساارعةًالتفاااع تًالحيويااةًً-

الطاقةًالسطحيةًوكيمياءًالسطوألًخاصةًعنادًساطوألًالغشايةًالخلوياةًً-حركيةًالجزيئاتًً-لًالبالغًالدقةًالحاسباتًوأجهزةًالتحلي
معاادلتًقيااا ًساارعةًوجزيئياةًالتفاااع تًبأنواعهاااًتطبيقهااًفاايًتولياادًالطاقاةًالنوويااةًوكااذاًالطاقاةًالمتجااددةًماانًً-والساطوألًالبينيااةً

التازانًالكيمااويًً-قانونًالوجوهًوالتوياراتًفايًحالاةًالماادةًً-ليكيةًمنًمساقطًالمياهًطاقةًالرياألًوالطاقةًالشمسيةًوالطاقةًالهيدرًو
ًوالكيمياءًالكهربائيةًوالتحليلًالكهربائي.

 خواص التفاعالت العضوية  17408

يميااءًالفراغياةًكالً-التفااع تًالعضاويةًً-ميكانيكيةًاألكسدةًوالختزالًً-التشاب ًالضوئيًً-الصورًالتركيبيةًللمركباتًالعضويةً
الع قااةًباااينًً-التناااوبًفاايًالمركبااااتًالعضااويةًً-العوامااالًالماا ثرةًعلااىًمعاادلًالتفااااع تًالعضااويةًً-لجزيئاايًإعااادةًالتنظاايمًً-

ًالتفاع تًالكيميائيةًالضوئية.ً-تركيبًالمركباتًالعضويةًوتكوينًاللونً
 قياس سرعة التفاعالت الكيميائية أسس   17409

ً-قاوانينًالاديناميكاًالحرارياةًً-فتارةًنصافًالعمارً-ظاروفًالتفاعالًً-جزيئياةًالتفاعالًً-رتباةًالتفاعالًً-ميائيًمعدلًالتفاعلًالكي
معااادلتًقيااا ًساارعةًوجزيئيااةًً-حركيااةًالتفاااع تًالكيمياويااةًلشنظمااةًغياارًالمتزنااةًوالمتجااددةًً-النتروباايًوالااديناميكاًالحراريااةً

ًالكهربائيةًوالتحليلًالكهربائي.ًالتزانًالكيماويًوالكيمياءً-التفاع تً
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 كيمياء تحليلية متقدمة   17410

نظرياااتًتااداخلًاألشااعةًالكهروموناطيساايةًمااعًالمااادةًً-الطيفاايًًطبيعااةًالشااعةًالكهروموناطيساايةًوالقااوانينًاألساساايةًل متصاااو
ً-عةًفاوقًالبنفساجيةًوالتحاتًالحماراءًوقوانينًالمتصاوًالطيفيًبماًيشاملًطارقًالتحليالًالطيفايًباساتخدامًالتحليالًاللاوني،ًاألشا

طاارقًالتحلياالًالكماايًالكهروكيميائيااةًمثاالًطاارقًالترساايبًً-التحلياالًبتقااديرًطياافًاللهاابًوالمتصاااوًوالنبعاااإلًالطيفاايًللااذراتً
نظرياااتًً-مقدمااةًفاايًطاارقًالفصاالًالتحليلاايًً-قيااا ًكميااةًالكهرباااءًً-التوصاايلًالكهرباايًً-طاارقًقيااا ًفاارقًالجهاادًً-الكهرباايً

التحليالًالكرومااتوجرافيًباساتخدامًالعماودًوالاورقًً-أقساامًالتحليالًالكرومااتوجرافيًوميكانيكيااتًالفصالًً-يلًالكرومااتوجرافيًالتحل
ًتفسيرًنتائجًالتحليلًالكروماتوجرافي.ً-التحليلًالكروماتوجرافيًالسائلًً-التحليلًالكروماتوجرافيًالوازيًً-والطبقةًالرقيقةً

 لكمي المتقدم كيمياء التحليل ا  17411

ًالتحليالًالكرومااتوجرافيً-أقساامًالتحليالًالكرومااتوجرافيًً-نظريااتًالتحليالًالكرومااتوجرافيًً-مقدماةًفايًطارقًالفصالًالتحليلايً
الطاارقًالحديثااةًفاايًالسااتخ وًوالتحلياالًً-التحلياالًالكروماااتوجرافيًالوااازيًوالسااائلًً-باسااتخدامًالعمااودًوالااورقًوالطبقااةًالرقيقااةً

الختباراتًالمتبعةًفايًالتحقاقًمانًصا حيةًالطارقًالمساتخدمةًفايًالتحاليالًتحضيرًوضبطًالمحاليلًالقياسيةًًوً-جرافيًالكروماتًو
ًالفصاالًالمناساابةطريقااةًًاألسااا ًالعلماايًفاايًاختيااارً-طاارقًالشااتقاقًالكيميااائيًالتاايًقاادًتجاارىًعلااىًالمركباااتًقباالًتحليلهاااًً-

ً-المستخدمةًوكيفيةًحسابًالتركيزًاألصليًللعينةًًوالتدريبًعلىًالبرمجياتًزيًوالسائلوالمقارنةًبينًالتحليلًالكروماتوجرافيًالوا
الطيفاايًوقااوانينًالمتصاااوًالطيفاايًبماااًيشااملًطاارقًالتحلياالًًالشااعةًالكهروموناطيساايةًوالقااوانينًاألساساايةًل متصاااوخااواوً

ً-الكماايًالكهروكيميائيااةًمثاالًطاارقًالترساايبًالكهرباايًطاارقًالتحلياالًً-الطيفاايًباسااتخدامًالتحلياالًاللااونيً،ًاألشااعةًفااوقًالبنفسااجيةً
ًقيا ًكميةًالكهرباءًوتطبيقاتهاًالعملية.ً-التوصيلًالكهربيًً-طرقًقيا ًفرقًالجهدً

  المبيدات ومكافحة آفات النبات  17415

لساااامةًللمبياااداتًالفطرياااةًدراساااةًالخاااواوًالكيماوياااةًوالطبيعياااةًللمبياااداتًالفطرياااةًوالبكتيرياااةًوأقساااامهاًالمختلفاااة،ًدراساااةًالخاااواوًا
والبكتيريةًوالميكروبية،ًطبيعةًالحشائ ًك فاة،ًالطارقًالمختلفاةًلمكافحتهاا.تجهيزًمبياداتًالحشاائ ًوكيفياةًتطبيقهاا،ًسالويًمبياداتً

 الحشائ ًفيًالنباتاتًالراقيةًوالتربة،ًالقسامًالمختلفةًالكيماويةًلمبيداتًالحشائ .
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 التنمية الريفيةقسم (18)
 
 

 أساسيات علم المجتمع الريفى 18101

مفهومًوأهدافًونظريةًومنهجًعلمًالمجتمعًالريفى،ًع قةًعلمًالمجتمعًالريفىًبعلمًالجتمااصًوالعلاومًالجتماعياةًاألخارى،ًالتريافً
ًوالتحضر،ًخصائوًالحياةًالريفيةًوالسكانًالريفيين،ًالم سساتًوالمنظماتًالريفية،ًالمشاكلًالجتماعيةًالريفية.

 المؤسسات االجتماعية الريفية 18301

تعريفًوخصاائوًوأناواصًالم سسااتًالجتماعياةًالريفياة،ًالع قااتًالمتبادلاةًباينًالم سسااتًالريفياة،ًتويارًالم سسااتًالجتماعياةً
ًالريفية.

 النظريات االجتماعية المعاصرة 18302

سااهاماتًروادًالنظريااةًالجتماعيااة،ًالعشاارين،ًأهاامًإلًالقاارنًمفهااومًووظااائفًالنظرياااتًالجتماعيااة،ًتطااورًالنظريااةًالجتماعيااةًخاا 
ًتحليلًبعضًالظواهرًالجتماعيةًالمعاصرةًفىًضوءًالنظرياتًالجتماعية.

 طرق البحث االجتماعى 18303

مشااكلةًالبحااإلًوصااياغتهاًومراجعااةًاألدبياااتًًإختيااارخصااائوًالماانهجًالعلمااى،ًمراحاالًعمليااةًالبحااإلًالجتماااعىًوتشااتملًعلااىً:ً
اهيمًوالفاااروضًالعلمياااةًوناااوصًالدراساااةًوالمااانهجًالمساااتخدمًفاااىًالبحاااإلًوأدواتًجماااعًالبيانااااتًوتحديااادًالمجاااالًالبشااارىًوتحديااادًالمفااا

والمكانىًوالزمنىًوجمعًومراجعةًوتصنيفًوتفريغًوجدولةًالبياناتًوتحليلًوتفسيرًالبياناتًوكتابةًالتقريرًالنهاائىًوالتحليالًالناوعىً
ًللظواهرًالجتماعية.

 الديموجرافى للمجتمع الريفى التحليل 18304

مفهااااومًومجااااالًدراسااااةًالااااديموجرافياًالجتماعيااااة،ًمحاااادداتًالنمااااوًالسااااكانىًللمجتمااااعًالريفااااى،ًالموالياااادًوالوفياااااتًوالهجاااارة،ًتكااااوينً
فياااةًوخصاااائوًالساااكانًالاااريفيين،ًالتوزياااعًالجورافاااىًللساااكانًالاااريفيين،ًع قاااةًالمتوياااراتًالديموجرافياااةًباااالمتويراتًالجتماعياااةًوالثقا

ًوالقتصاديةًوالبيئية،ًالمشاكلًوالسياساتًالسكانيةًالريفية.
 إعداد القادة واإلداريين الريفيين 18305

مفهاااومًونظريااااتًالقياااادةًواإلدارة،ًأناااواصًالقياااادة،ًساااماتًالقياااادة،ًطااارقًاكتشاااافًالقاااادة،ًدورًالقاااادةًواإلدارياااينًالمحلياااينًفاااىًتنمياااةً
ًًاتًالقياديةًواإلداريةًفىًالمجتمعًالريفى.المجتمعًالريفىًالمحلى،ًتنميةًالمهاًر

 تنمية المجتمعات الريفية والمستحدثة 18306

مفااااهيمًالتنمياااة،ًركاااائزًوماااداخلًالتنمياااةًالريفياااة،ًمنااااهجًومليااااتًعملياااةًالتنمياااةًالريفياااة،ًتنمياااةًالمجتمعااااتًالجديااادةًفاااىًاألراضاااىً
ًالمستصلحة.

 نقل ونشر المبتكرات الجديدة 18307

شارًالمبتكاراتًالجديادة،ًمراحالًوأناواصًعملياةًالتبناى،ًالعوامالًالفردياةًوالتنظيمياةًوالم سسايةًالما ثرةًعلاىًعملياةًتبناىًمفهومًنقلًون
ًالريفيينًللمستحدثاتًوالمبتكراتًالجديدة،ًدراسةًلحالتًمختلفةًلتبنىًالمبتكراتًالجديدة،ًمعوقاتًعمليةًالتبنىًومواجهتها.

 التدرج االجتماعى الريفى 18308

فهااومًووظااائفًعمليااةًالتاادرجًالجتماااعى،ًالاانظمًالطبقيااةًحااولًالعااالم،ًأساااليبًتشااخيوًوقيااا ًالطبقاااتًالجتماعيااة،ًالطبقاااتًم
ًالجتماعيةًفىًالريفًوالحضر،ًع قةًالتدرجًالجتماعىًالطبقىًبالتويرًالجتماعى.

ً
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 علم االجتماع االقتصادى الريفى 18309

أت ،ًمفهاومًعلامًالجتمااصًالقتصاادىًالريفاىًومقارنتا ًبعلماىًالقتصاادًالجتمااعىًوالقتصاادًتارياًعلمًالجتماصًالقتصادىًونشا
السياساااى،ًالهوياااةًالجتماعياااةًلعلااامًالقتصاااادًالزراعاااىًفاااىًظااالًر ياااةًعلااامًالجتمااااصًالقتصاااادى،ًالجوانااابًالجتماعياااةًلااابعضً

ًالمشروعاتًالتنمويةًالوطنية.
 والمشروعات الصغيرة المبادرات االستثمارية الريفية 18310

الااروألًالسااتثماريةًفااىًالنظريااةًالجتماعيااةًوالقتصااادية،ًمفهااومًالمسااتثمرًالخاااوًوأنااواصًالمسااتثمرين،ًالاادوافعًالماديااةًوالتنظيميااةً
نهاااضًالمبااادراتًالسااتثمارية،ًالسااتثمارًالمحلااىًوالساتثمارًاألجنبااىًفااىًظاالًالعولمااةًللمشااروعاتًالصااويرةً والم سسايةًلتشااجيعًوا 

ًالمتوسطة،ًالخريطةًالوطنيةًللمشروعاتًالصويرة،ًمراحلًإقامةًوتقييمًالمشروعاتًالصويرةًودورهاًفىًالتنميةًالريفية.ًو
 الريفية  موضوعات مختارة فى التنمية 18398

 تحليل المشاكل االجتماعية والبيئية الريفية 18401

أهامًالمشااكلًالجتماعياةًوالبيئياةًفاىًالمنااطقًً،المشااكلًالجتماعياةمفهومًالمشاكلًالجتماعياةًوالبيئياة،ًالماداخلًالنظرياةًلدراساةً
ًالريفيةًوأسبابهاًومثارهاًوطرقًمواجهتها،ًع قةًالمشاكلًالجتماعيةًوالبيئيةًبالسياساتًالجتماعيةًوالبيئية.

 تخطيط وتقييم برامج التنمية الريفية 18402

ضااعًخطااةًلباارامجًومشااروعاتًتنمويااةًريفيااة،ًتعرياافًالتقياايمًوأنواعاا ًوأساااليب ،ًمفهااومًالتخطاايطًوأنواعاا ًومراحلاا ًوأساااليب ،ًكيفيااةًًو
ًكيفيةًتقييمًماًتمًإنجازهًمنًأهدافًتضمنتهاًخطةًالتنميةًالمحلية.

 االحصاء االجتماعى وتطبيقاته 18403

صاائية،ًمقاايي ًالدللاةًمبادىءًالحصااءًالوصافىًوالساتدللى،ًالحتماالتًوتوزياعًالمعايناات،ًالتحقياقًمانًصاحةًالفاروضًالح
ًالحصائيةًالمستخدمةًفىًتحليلًالبياناتًالمستمدةًمنًالعيناتًالمختلفةًوفقاًلنوصًالمتويراتًالبحثية.

 علم النفس االجتماعى 18404

ًمبااادىءًعلاامًالاانف ًالجتماااعى،ًع قتاا ًبعلاامًالاانف ًوعلاامًالجتماااص،ًمجااالًدراساات ًونظرياتاا ،ًالسااتفادةًماانًنظرياااتًعلاامًالاانف 
ًالجتماعىًفىًفهمًوتحليلًالظواهرًالجتماعيةًوخاصةًفىًالمجتمعاتًالريفية.

 السياسة االجتماعية الريفية 18405

تعرياافًالسياسااةًالجتماعيااةًوع قتهاااًبالمشاااكلًوالتشااريعاتًالجتماعيااة،ًع قااةًالسياساااتًالجتماعيااةًبالتنميااةًالريفيااة،ًالعواماالً
ًلريفية.الم ثرةًعلىًالسياساتًالجتماعيةًا

 المنظمات االجتماعية الريفية 18406

ًمفهومًوبنيانًومهامًوأنواصًالمنظماتًالريفية،ًفعاليةًوكفاءةًالمنظماتًالجتماعيةًالريفية،ًالتكاملًوالتنسيقًبينًالمنظماتًالريفية،
ًدورًالمنظماتًالريفيةًفىًالتنميةًالريفية.

 الحوكمة والتنمية الريفية 18407

حااااورًوعناصااارًالحكااامًالرشااايد،ًدورًالحوكماااةًفاااىًالتنمياااةًالريفياااة،ًاإلدارةًالمحلياااةًوالحكااامًالمحلاااى،ًال مركزياااةًمفهاااومًالحوكماااة،ًم
وأبعادهااااًالسياسااايةًواإلدارياااةًوالمالياااةًوالقتصاااادية،ًالعوامااالًالم سسااايةًوالسياسااايةًالمشاااجعةًلتطبياااقًال مركزياااةًالمناسااابةًللمجتماااعً

ًيقًوتقييمًال مركزية.الريفىًالمصرى،ًالتخطيطًالتدريجىًلتطب
 ديناميات التغير االجتماعى 18408

مفهاااومًوأسااابابًوكيفياااةًحااادوإلًالتويااارًالجتمااااعى،ًنظريااااتًالتويااارًالجتمااااعى،ًمنااااهجًدراساااةًالتويااارًالجتمااااعى،ًع قاااةًالتويااارً
ًالجتماعىًبالتويرًالثقافىًوالقتصادى،ًع قةًالتويرًالجتماعىًبالتنميةًالريفية.
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 ة الريفيةاألسر 18409

ًمفهومًووظائفًوأشكالًاألسرةًوالزواج،ًخصائوًاألسرةًالريفيةًوتويرها،ًمشاكلًاألسرةًالريفية،ًأدوارًومكانةًالمرأةًالريفية.
 الثقافة والبنيان االجتماعى الريفى 18410

ًالبنياااتمًالبنيااانًالجتماااعى،ًمكوناااتًمفهااومًالثقافااة،ًمكوناااتًالثقافااةًالريفيااة:ًاألفكااارًوالمعاااييرًوالمادياااتًالثقافيااةًالريفيااة،ًمفهااًو
الريفااى،ًع قااةًالثقافااةًبالبنيااانًالجتماااعىًالريفااى،ًالتوياارًالثقااافىًوع قتاا ًبااالتويرًالجتماااعىًوالتنميااةًفااىًالمجتمااعًًىالجتماااع
ًالريفى.

 المجتمعات الريفية المقارنة  18411

ًاًوتطورهاًوبنيانهاًومهامهاًوتويرها.فحوًوتحليلًالنظمًالمجتمعيةًالريفيةًحولًالعالمًمنًحيإلًنشأته
 معوقات التنمية الريفية المستدامة 18412

مفهومًوعناصرًالتنميةًالريفيةًالمستدامة،ًأهمًالعقباتًوالمشاكلًالتىًتعوقًعمليةًالتنميةًالريفيةًالمستدامةًعلىًالمستويينًالقومىً
القتصاااديةًوالبيئيااة،ًوأساابابًومثااارًتلاايًالعقباااتًوالمشاااكلًوكيفيااةًوالمحلااىًماانًمختلاافًالنااواحىًالجتماعيااةًوالثقافيااةًواإلداريااةًًو

ًمواجهتها.
 تاريخ الفكر االجتماعى 18413

اإلسهاماتًالفكريةًالجتماعيةًللمنظرينًالجتمااعيينًابتاداءًمانًالحضااراتًالقديماةًحتاىًعصارًمبااءًعلامًالمجتماعً)ًبانًخلادون،ً
ًكونت،ًسبنسر،ًدوركايم،ًفيبرً(.

 مجال التنمية الريفية فى بحث 18414

يقااومًالطالاابًبااإجراءًبحااإلًفااىًأحاادًالموضااوعاتًفااىًمجااالًالتنميااةًالريفيااةًتحااتًإشاارافًأعضاااءًهيئااةًالتاادري ًيااتمًخ لاا ًتطبيااقً
قواعاادًالماانهجًالعلمااىًوماااًساابقًأنًدرساا ًالطالاابًماانًمقاارراتً،ًوخاصااةًمقاارراتًطاارقًالبحااإلًوالحصاااءًالجتماااعىًوالنظرياااتً

ًالجتماعية.
ً
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 حاصيلعلوم المقسم (19)
 
 

 اساسيات انتاج المحاصيل  19211

دراسةًاساسياتًإنتاجًوتوزيعًالمحاصيلًفيًالعالمًوفيًجمهوريةًمصرًالعربيةً،ًالعواملًالبيئياةًالتايًتا ثرًعلايًانتااجًالمحاصايلً
صاايلً،ًعملياااتًرعايااةً،ًعملياااتًتجهياازًالرضًقباالًالزراعااةًودراسااةًطاارقًزراعااةًورعايااةًمحاصاايلًالحقاالً،ًطاارقًزراعااةًالمحا

المحصولًبعدًالزراعةً،ًطرقًالتسميدًوالسمدةً،ًبيولوجياًالحشائ ًوطرقًمقاومتهااً،ًطارقًالحصاادًوالتخازينً،ًجاودةًالتقااويً،ً
ًالزراعةًالعضويةًللمحاصيلً،ًالنظمًالزراعيةً،ًالدوراتًالزراعيةً.

 انتاج محاصيل الحقل المصرية   19311

حصااادًمحاصاايلًالحقاالًومعااام تًبعاادًالحصااادًللمحاصاايلًالحقليااةًالرئيساايةًتحااتًانااواصًالراضاايًدراسااةًطاارقًزراعااةًورعايااةًًو
دراسااةًالتركياابًالنباااتيًللمحاصاايل0ًًالمختلفااةًفاايًجمهوريااةًمصاارًالعربيااةًًمااعًالتعاارفًعلاايًالظااروفًالبيئيااةًالم ئمااةًلنتاجهاااً

 ًالتاايًتنمااوًفاايًحقااولًالمحاصاايلًوعماالًمجموعااةًنباتيااةًالسااابقةًوالتاادريبًعلاايًتمييزهاااً،ًالتعاارفًعلاايًنباتاااتًوبااذورًالحشااائ
0ًللحشائ ًالمنتشرةًبشمالًالدلتاً،ًزياراتًدوريةًبمحطةًالبحوإلًالزراعيةً

 االحصاء وتصميم التجارب  19315

وزيعااتًتعريفًعلمًالحصاءًواهميت ًفيًالبحإلًالعلميً،ًطرقًالمعاينةً،ًالمقايي ًالحصائيةًالوصفيةً،ًنظريااتًالحتماالً،ًالت
النظريااةًالهامااةً)ًالطبيعاايً،ًتً،ًفً(ًاختباااراتًالمعنويااةًباسااتعمالًاختباااراتًتً،ًفً،ًمربااعًكااايً،ًاساا ًتصااميمًالتجاااربً،ً

0ًالتحليلًالحصائييًلتجاربًالعشوائيةًالتامةً،ًوالقطاعاتًالعشوائيةًالكاملةً،ًالنحدارًوالرتباطًالبسيطً
 تربية النبات 19316

الساااايتولوجيةًوع قتهاااااًبتربيااااةًالنباااااتً،ًطاااارقًتربيااااةًالمحاصاااايلًالذاتيااااةًوالخلطيااااةًالتلقااااي ًلتحسااااينًالمحاصاااايلًالقواعاااادًالوراثيااااةًًو
القتصاديةًلنتاجًاصنافًجديدةًمتفوقةًفيًكميةًالمحصولًوجودت ًومقاومت ًل جهاادًالبيئايًوالبيولاوجيً،ًتطبيقااتًطارقًالتقنياةً

الاااذاتيًوالخلطااايًللمحاصااايلًقًالمساااتعملةًفااايًتربياااةًالنباتااااتً،ًطااارقًالتلقاااي ًالحيوياااةًوتحساااينًالمحاصااايلً،ًالتااادريبًعلااايًالطاااًر
0ً،ًمقايي ًالمحصولًوالجودةًلبعضًالمحاصيلًالحقلية

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في تحسين المحاصيل  19317

سااتًوانتاااجًالهجاانًالجسااميةً،ًاسااتخداماتًزراعااةًالنسااجةً،ًزراعااةًالجنااةًوالبويضاااتًوالمتااويًوحبااوبًاللقاااألً،ًزراعااةًالبروتوب 
0ًًالوراثةًالجزيئيةًوتطبيقاتهاًفيًمجالًتحسينًالنباتاتً،ًتطبيقاتًعمليةًللموضوعاتًالتيًدرستًفيًالمحاضرات

 استزراع الصحراء والمناطق الجافة 19318

حاريًوتتسمًبتحملهاًالشاديدًدراساتًتفصيليةًعنًانواصًالصحاريًوالعواملًالمناخيةًالمصاحبةًلهاًواهمًالزراعاتًالتيًتصل ًللص
للجفافًوالتعرضًللزراعاتًالجافةًوالمطريةًوالمراعيً،ًعملياتًتجهيزًالرضًقبلًالزراعةًودراسةًطرقًزراعةًورعايةًمحاصايلً
الحقاالًفاايًالراضاايًالصااحراويةًوالمستصاالحةً،ًعملياااتًرعايااةًالمحصااولًبعاادًالزراعااةً،ًطاارقًالتسااميدًوالساامدةًفاايًالراضاايً

0ًالزراعةًالعضويةًللمحاصيلً،ًالنظمًوالدوراتًالزراعيةًلمحاصيلًالراضيًالصحراويةًالجديدةً،ً
 انتاج وجودة التقاوي 19321

تعرياافًالتقاااويًواهميتهاااً،ًطاارقًالمعااااينةًوتجهااايزًالعيناااتًللفحااوً،ًاختبااااراتًجاااودةًالتقاااويً)ًالنقاااوةً،ًًالنباااتً،ًًالحيويااةً،ًً
صاانفً(ًتشااريعاتًمراقبااةًجااودةًالتقاااويًوتااداولهاً،ًالعواماالًالماا ثرةًعلاايًحيويااةًالتقاااويً،ًًتخاازينًالرطوبااةً،ًًالمااراضً،ًنقاااوةًال

0ًالتقاويًودراسةًفسيولوجياًالبذورً،ًطرقًتجنبًخلطًًالتقاويً،ًًقيا ًطرقًتقديرًجودةًالتقاويً
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 انتاج محاصيل الحبوب والبقول 19322

البقاولًالرئيسايةًفايًمصارً،ًتقاديمًمناقشااتًعانًبعاضًالمواضايعًالخاصاةًدراساتًتفصايليةًعلايًطارقًانتااجًمحاصايلًالحباوبًًو
0ًبزيادةًانتاجيةًالمحاصيلًالسابقةً،ًوتأثيرًظروفًالجهادًالبيئيًوالبيولوجيًعليًانتاجيةًهذهًالمحاصيلً

 والصحراوية ادارة المراعي الطبيعية  19325

ً ًتحسينًالمراعيً،ًدراسةًحالةًالمراعيً،ًالمراعيًالصحراويةًواستو لهاانواصًالمراعيًالطبيعيةً،ًالدارةًالسليمةًللمراعيً،ًاسً
0ً
 محاصيل اعالف الحيوان والدواجن  19326

التركياابًالكيماااويًل عاا فًوع قتاا ًبالقيمااةًالوذائيااةً،ًالستساااغةًومعاادلًالسااته يًوع قتهماااًبصاافاتًالعلاافًونااوصًالحيااوانً،ً
ونًوالسي جً،ًظروفًتخزينًوحفظًالعا فً،ًاساتخدامًالعا فًفايًمخااليطًاوًخلطااتًزراعةًالع فًلنتاجًالدري ًوالمطح

لتوطيةًاحتياجاتًالنموًوالنتاجًللحيوانااتًالمجتارةًودواجانًالرعايًودواجانًاللحامًًوالبايضً،ًجاودةًالعا فًمانًالناحياةًالصاحيةً
0ًوالوذائيةً

 فسيولوجيا محاصيل الحقل   19412

لاايًالنمااوًفاايًمحاصاايلًالحقاالًوالتحلياالًالكماايًلنمااوًالمحاصاايلًالهامااةً،ًالقماا ً،ًالرزً،ًالااذرةًالشاااميةً،ًتااأثيراتًعواماالًالبيئااةًع
ًالقطنً،ًبعضًالمحاصيلًالسكريةًوالعلفيةًالهامةًالمزروعةًتحتًظروفًالمناقسةً.

 كيب وتقسيم نباتات محاصيل الحقلتر 19413

مًالنبااتيًلناواصًواصانافًهاذهًالمحاصايلً،ًطارقًتمييازًهاذهًالمحاصايلًفايًدراسةًمورفولوجياًوتركيبًالمحاصايلًالهاماةً،ًالتقساي
مراحلًنموهاًالمختلفةً،ًالتدريبًعليًطرقًالتعرفًعليًنباتاتًوبذورًالمحاصيلًوطرقًالتمييزًبينهاً،ًتقاريرًفصاليةًعانًبعاضً

ًموضوعاتًالدرو ًالنظريةً.
 بيولوجيا ومقاومة الحشائش  19415

والمعااام تًالزراعيااةًعلاايًانتشااارًونمااوًوتكاااثرًالحشااائ ً،ًاساسااياتًطاارقًالمكافحااةًالمتكاملااةًللحشااائ ً،ًًتااأثيرًالعواماالًالبيئيااة
تميياازًبااذورًونباتاااتًالحشااائ ًالشااائعةًالنتشااارًفاايًشاامالًالاادلتاًباسااتخدامًالمفاااتي ًالنباتيااةًوالتعاارفًعلاايًاطااوارًنموهاااً،ًعماالً

0ًرةًمجموعاتًنباتيةًمنًبذورًونباتاتًالحشائ ًالمنتش
 بيئة محاصيل الحقل   19416

النظرياتًالمختلفةًلتوزيعًالمحاصيلًفيًالعالمً،ًنظرياتًنشوءًالنواصًوالتصنيفاتًالوراثيةً،ًالنتخاابًالطبيعايً،ًنظريااتًالطارزً
اراتًلمحطااتًالرصاادًالبيئيةً،ًتقسيمًالمناخاتً،ًالعواملًالبيئيةًالخارجيةًوتلوإلًالبيئةًوالتحملًوالموائماةًل جهااداتًالبيئياةً،ًزيا

ًالجويةًومناطقًتجمعًالنباتاتًالبريةًفيًالدلتاًوالساحلًالشماليً،ًتقاريرًومناقشاتًعنًبعضًمواضيعًالدرو ًالنظريةً
 جودة الحبوب والبقول الغذائية تقنية   19417

المختلفااةً،ًالختباااراتًالكيمائيااةًدراسااةًالعواماالًالمختلفااةًالتاايًتاا ثرًعلاايًجااودةًوقيمااةًمحاصاايلًالحبااوبًوموافقتهاااًل سااتعمالتً
والطبيعيااةًالخاصااةًبااالجودةً،ًصااناعةًطحاانًالقماا ً،ًصااناعةًضااربًالرز،ًطاارقًالخبياازً،ًتااأثيرًالتخاازينًعلاايًجااودةًالحبااوبً،ً

0ًمقايي ًالجودةًفيًالبقولً،ًتدريبًعمليًعليًاختباراتًالجودةًلمحاصيلًالحبوبًوالبقولً
 انتاج المحاصيل غير التقليدية 19418

تقيااايمًوطااارقًانتااااجًالمحاصااايلًغيااارًالتقليدياااةً)ًمحاصااايلًطبياااةً،ًمحاصااايلًذاتًالساااتعمالًالخااااوً،ًمحاصااايلًمتنوعاااةً(ًاهااامً
العواماالًالماا ثرةًعلاايًانتاجيااةًوجااودةًتلاايًالمحاصاايلً،ًمسااتقبلًهااذهًالمحاصاايلًفاايًالزراعااةًالمصااريةً،ًالقيمااةًالقتصاااديةًلهااذهً

لمنتجاتًتليًالمحاصيلً،ًدراسةًالتركيابًالنبااتيًلهاذهًالمحاصايلً،ًالتعارفًعلايًالماوادًًالمحاصيلً،ًالصفاتًالفيزيقيةًوالكيمائية
0ًالفعالةًلهذهًالمحاصيلًوطرقًتقديرهاً
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 تاج وجودة محاصيل العلف والمراعيان 19419

ةًاعا فًخضاراءًًاوًطرقًانتاجًمحاصيلًالعلفًالنجيليةًوالبقوليةًوالنباتاتًالخريًالتيًتصل ًلتوذيةًالحيوانًالزراعيًفيًصوًر
0ًمحفوظةًاوًمراعيً،ًالمراعيًالطبيعيةً،ًطرقًحفظًالع فًالخضراءً،ًجودةًمحاصيلًالعلفًوطرقًقياسهاً

 انتاج وتقنية جودة محاصيل االلياف   19420

ي ًالجااودةًعملياااتًانتاااجًمحاصاايلًالليااافًوخاصااةًالقطاانً،ًالخااواوًالطبيعيااةًوالكيماويااةًل ليااافًالطبيعيااةًوالصااناعيةً،ًمقاااي
ل ليااافًالطبيعيااةً،ًالتعاارفًعلاايًالليااافًالطبيعيااةًالمختلفااةً،ًتقااديرًالجااودةًل ليااافًالطبيعيااةًباسااتعمالًالجهاازةً،ًفاارزًالقطاانً،ً

0ًطرقًحلجًالقطنً،ًزياراتًميدانيةًلمعاملًتقديرًجودةًالقطنً
 إنتاج وجودة المحاصيل الصناعية الغذائية  19421

محاصااايلًالساااكرًوالزياااتًالرئيسااايةًودراساااةًصااافاتًالجاااودةًلتلااايًالمحاصااايلًوماااديًتأثرهااااًبالعمليااااتًدراساااةًتفصااايليةًعلااايًإنتااااجً
الزراعيااة،ًالتقااديرًالمعملااىًألهاامًصاافاتًالجااودةًللزيااتًوالسااكرًوتقااديمًمناقشاااتًعاانًبعااضًالمواضاايعًالخاصااةًبزيااادةًإنتاجيااةًهااذهً

ًالمحاصيلًوتأثيرًظروفًاإلجهادًعليًاإلنتاجية.
 فى تربية المحاصيل الحقلية الهامة موضوعات   19422

،ً،ًالقم ً،ًالذرةًالشااميةً،ًالرزموضوعاتًفيًطرقًالتربيةًواستنباطًاصنافًجديدةًللمحاصيلًالهامةًفيًمصرًوخاصةًالقطنً
0ًًمحاصيلًالعلفً،ًمناقشاتًوتقاريرًعنًبعضًموضوعاتًالدرو ًالنظرية

 ل الحبوب واالعالف تربية وتحسين محاصي 19423

اتًتفصيليةًعليًطرقًتربيةًوتحسينًمحاصايلًالحباوبًوالعا فًبالمنااطقًالصاحراويةً،طارقًانتااجًاصانافًجديادةًمتفوقاةًدراس
فاايًكميااةًالمحصااولًوجودتاا ًومقاومتاا ًل جهااادًالبيئاايًوالبيولااوجي،ًانتاااجًمحاصاايلًالزيااتًالرئيساايةًودراسااةًصاافاتًالجااودةًلتلاايً

المناطقًالصحراويةً،ًطرقًانتاجًمحاصيلًالعلفًالنجيليةًوالبقوليةًوالنباتااتًالخاريًالمحاصيلًومديًتأثرهاًبالعملياتًالزراعيةًب
0ًالتيًتصل ًلتوذيةًالحيوانًالزراعيًفيًصورةًاع فًخضراءًاوًمحفوظةًاوًمراعيً

 عالف للمناطق الجافة والصحراويةتربية وتحسين محاصيل الحبوب واال 19424

محاصيلًالحبوبًوالع فًبالمناطقًالصحراويةً،ًطارقًانتااجًاصانافًجديادةًمتفوقاةًًدراساتًتفصيليةًعليًطرقًتربيةًوتحسين
ًفيًكميةًالمحصولًوجودت ًومقاومةًل جهادًالبيئيًوالبيولوجيً

 راعي المناطق الجافة والصحراوية ادارة م 19425

تهااً،ًطاارقًاسااتو لًالمراعاايًوالمحافظااةًاناواصًالمراعاايً،ًالمراعاايًالمصااريةً،ًالمراعايًالمختلفااةًبالمناااطقًالصااحراويةًوطاارقًاداًر
0ًعليهاً،ًطرقًتحسينًالمراعيً،ًتطبيقاتًعمليةًعليًالموضوعاتًالسابقةً،ًمعًزياراتًميدانيةًللمناطقًالرعويةً

 فسيولوجيا االجهادات البيئية  19426

تتاجياااةًالمحاصااايلًالمخ تلفاااةً،ًميكانيكيااااتًتحمااالًالناااواصًاناااواصًالجهااااداتًالبيئياااةًوطااارقًقياساااهاًوتاااأثيرًذلااايًعلااايًفسااايولوجياًوا 
ًالمختلفةًلبعضًهذهًالجهاداتً،ًتدريباتًمعمليةًعليًالمواضيعًالخاصةًبالمقررً.

 بيولوجيا ومقاومة الحشائش في المراعي والمناطق الصحراوية   19427

لمكافحةًالمتكاملةًللحشائ ،ًتمييزًتأثيرًالعواملًالبيئيةًوالمعم تًالزراعيةًعليًانتشارًونموًوتكاثرًالحشائ ً،ًاساسياتًطرقًا
بذورًونباتاتًالحشائ ًالشائعةًًالنتشارًفيًالمراعيًوالراضيًالصحراويةًباستخدامًالمفاتي ًالنباتيةًوالتعرفًعلايًاطاوارًنموهااً

ًً،ًعملًمجموعاتًنباتيةًمنًبذورًونباتاتًالحشائ ًالمنتشرةً.
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 وراثةقسم ال( 20)
 

ً
  أساسيات علم الوراثة 20101

ئطًاللمامًالط بًبأساسياتًالوراثةًالمندلية،ًدراسةًاللي تًالمتعددة،ًالتفاعلًالجيني،ًالتكاثرًوالنقسامًالميتوزيًوالمياوزي،ًالخارا
وبناءًالكروموساوم،ًبنااءًالباروتين،ًالطفاراتًالوراثياة،ًمقدماةًفايًوراثاةًالعشاائر،ًمقدماةًفايDNAًًالكروموسومية،ًالنواة،ًبناءًجزئً

ًإلنسان،ًمبادئًالوراثةًالكمية،ًمقدمةًعنًالتخصوًالدقيقًللهندسةًالوراثية،ًتطبيقاتًالتقنيةًالحيويةً)مقدمة(.وراثةًا
 بيولوجيا الخلية 20302

البنااااءًالعاااامًللخلياااة،ًالفااارقًباااينًالخلياااةًالنباتياااةًوالحيوانياااة،ًبنااااءًووظيفاااةًالوشااااءًالخلاااوي،ًالتركيااابًالكيمااااويًللخلياااةً)البروتينااااتً
كماادةDNAًًالنووياة(،ًمحتاوىًالخلياةًمانًالماادةًالوراثياةًفايًالكائنااتًالمختلفاة،ًنماوذجًواطساونًوكريايًلتركيابًجازئًًواألحماض

،ًعضاااياتًالخلياااةً)الميتكونااادريا،ًالب ساااتيدات،DNAًفااايًالخلياااةًالحياااةًوفااايًأنبوباااةًالختباااار،ًتضااااعفDNAًًوراثياااة،ًتضااااعفً
ًالخلية،ًالتمثيلًالضوئيًفيًالخلية،ًالبناءًالدقيقًللنواةًوالكروموسومات.ًأجسامًجولجيًالليسزوم...الا(،ًإنتاجًالطاقةًفي

 التكنيك الوراثى 20303

الميكرسكوبات.ًمحاليلًتثبيتًاألنسجة.ًالصبوات.ًتحضيرًالخ ياًالميتوزيةًوالميوزية.ًالهيئةًالكروموساومية.ًكروموساوماتًالواددً
ًة.ًعزلًالمادةًالوراثية.ًالفصلًالكهربى.اللعابيةًفىًالدروسوفي .ًتحضيرًقطاعاتًفىًأنسج

 وراثة اإلنسان والمجتمع 20304

الوراثةًوالطبً)نظرةًعامة(،ًالهيئةًالكروموساومية،ًالوراثاةًالمندلياةًواألماراضًالوراثياةًفايًاإلنساان،ًالوراثاةًالكيموحيوياةًواألماراضً
ماتًالجسااميةًواألمااراض،ًشااذوذاتًكروموسااوماتًالجاان ،ًالوراثيااة،ًالوراثااةًالجزيئيااةًوأمااراضًالهيموجلااوبين،ًشااذوذاتًالكروموسااًو

وائمًالوراثااةًالكميااةًواألمااراضًالوراثيااةًوالسااتجابةًالمناعيااة،ًالوراثااةًوالساارطان،ًالوراثااةًوالعاا جًالجينااى،ًالاات زم،ًالوراثااةًوالبيئااة،ًالتاا
نًبيئتاا ،ًوراثااةًالصاااحةًوالماارض،ًوراثاااةًاألخويااةًوالصاانوية،ًالصااافاتًالمظهريااةًفاايًالتاااوائم،ًالااذكاءًفاايًالتاااوائم،ًاإلنسااانًكجاازءًمااا

الصفاتًالكميةًفيًالنسان،ًاألمراضًالوراثية،ًالنتخابًالطبيعاى،ًالطفاراتًوالمواءماة،ًالنتخاابًضادًالطفاراتًالمنتخباةًالضاارة،ً
تقدماةًفايًمجاالًالحملًالوراثىًفيًاإلنسان،ًتعددًالطرزًفيًالعشائرًاإلنساانية،ًتقسايمًاألجناا ،ًالستشاارةًالوراثياة،ًموضاوعاتًم

ًعلمًالوراثةًوالمجتمعً
 خلويةوراثة  20305

مقدماااةًعااانًعلااامًالوراثاااةًالسااايتولوجية،ًالشاااكلًوالتركيااابًللكروموساااوماتًالعادياااةًوكروموساااوماتًالواااددًاللعابياااة،ًسااالويًالكيازمااااتً
ً قتهاًبالتطور.ونظرياتًالعبور،ًالشذوذاتًالكروموسوميةًالعدديةًوالتركيبية،ًالسماتًالسيتولوجيةًوالوراثيةًوع

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال الوراثة  20306 

يختوًالمقررًبتوفيرًالمعلوماتًاألساسيةًعنًكلونةًالجيناتًوكلوناةًالكائنااتًالحياةًنباتياةًوحيوانياةًوطارقًدراساةًالتعبيارًالجيناىً
لبروتيناتًالنباتيةًالحيوانيةًخاصاةًالدوائياةًواألمصاالًللكائناتًالمكلونة،ًويتطرقًالمقررًالىًتطبيقاتًفيًهذاًالمجالًمثلًتحويرًا

ًلع جًاألمراضًاإلنسانيةًوكذليًأنتاجًالمحاصيلًالمهندسةًوراثياًعاليةًالجودة.
 الوراثة الكمية  20307

متوساطًالعشايرة،ًالفرقًبينًالصفاتًالكميةًوالداجنيةًوالفرقًبينًالطبيعةًالوراثيةًلكا ًمنهماا،ًاخت فااتًالمساتمرةًللصافاتًالكمياة،ً
ياارًمتوسااطًالتااأثير،ًالقيمااةًالتوريثيااة،ًانحاارافًالساايادة،ًالتباااينًالااوراثى،ًالقياساااتًالمتعااددة،ًالتشاااب ًبااينًاألفااراد،ًالتوياارًالبيئااى،ًالتو
ىًالاااوراثى،ًكفااااءةًالشاااكلًالمظهااارى،ًالمكاااافئًالاااوراثى،ًالنتخااااب،ًأناااواصًالنتخااااب،ًالساااتجابةًل نتخااااب،ًالعوامااالًالتااايًتااا ثرًعلااا

ًالستجابةًل نتخابًواستخداماتًهذهًالمعلوماتًفيًالتربيةًللمحاصيل.
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 زراعة الخاليا واألنسجة النباتية   20308

أساسياتًزراعةًالخ ياًواألنسجةًالنباتية،ًتحضايرًالبيئااتًوتعقيمهاا،ًتحضايرًاألنساجةًالنباتياةًالمختلفاة،ًالتكااثرًالادقيقًللنباتاات،ً
ًالبذورًالصناعية،ًالخت فاتًالخضريةًفيًمزارصًاألنسجةًوالتعرفًعليها.مزارصًالبروتوب ست،ًتقنيةً

 الوراثة والتمثيل الغذائى   20313

إلمااامًالطاا بًبأساسااياتًالوراثااةًوع قتهاااًبالتمثياالًالوااذائى،ًيهااتمًهااذاًالمقااررًبااالتعريفًبشاابكاتًالتمثياالًالوااذائى،ًالااتحكمًالجينااىً
تًالحيوية،ًاألشاراتًوالتشكيلًالحياوى،ًقواعادًمعلومااتًالميتاايوليزم،ًالتحاويرًالاوراثىًلمسااراتًالرجعى،ًالبيولوجياًالجزيئيةًلششارا

ًالميتايوليزم.
 األصول الوراثية والطفرات 20315

مقدمااةًلاا راءًالمختلفااةًفاايًاألصااولًالوراثيااةًومقارنااةًبااينًالوراثااةًالمندليااةًووراثااةًالصاافاتًالمسااتمرة،ًالنمااوذجًالكيموحيااوىًللجااين،ً
عقيدةًاألساسيةًللوراثةًوتحوراتها،ًنظرياتًمنشاأًالجاين،ًوساائلًجماعًالعيناات،ًطارقًتقاديرًالخت فااتًالوراثياة،ًالتحليالًالاوراثي،ًال

ر،ًالمعلوماتيةًوقواعدًالمعلومات،ًالواسماتًالجزيئياةًوتقاديرًالخت فااتًالوراثياة،ًالقراباةًالوراثياةًوالقراباةًالجورافياة،ًأماراضًالعشاائ
والحفاااظًعلااىًاألصااول،ًًالمقااررًبدراسااةًأنااواصًالطفاارات،ًتااأثيرًالطفااراتًعلااىًالمااادةًالوراثيااة،ًالخصااائوًالعامااةًللطفاارات،ًالوراثااةً

الطفراتًالتلقائياة،ًالطفاراتًالمساتحدثة،ًالطفاراتًالجسامية،ًالطفاراتًالتايًتحادإلًفايًالنسايجًالتناسالي،ًالطفاراتًالوذائياة،ًالطفاراتً
ًالطفراتًواستخداماتهاًفيًتحسينًالنباتات.ًالمميتة،ًالطفراتًالكيميائية،

 إحصاء بيولوجي  20321

طاارقًتمثياالًالبيانااات،ًمقااايي ًالنزعااةًالمركزيااة،ًمقااايي ًالتشااتت،ًالحتمااالت،ًتوزيااعًبواسااون،ًاختباااراتًالمعنويااة،ًالاات زمًالخطااىً
ًتًتحليلًالتباينًواختباراتًأخرى.ًًوالرتدادًالخطى،ًاختباراتًالمطابقةًوالجداولًالمصاحبة،ًاختبارًمربعًكاى،ًدراسا

 عشائر  الوراثة  20322

ةًمقدمة،ًالعشيرةًالمندلية،ًتكرارًالتراكيابًالوراثياة،ًالتكارارًالجيناى،ًقاانونًهااردىًفااينبرج،ًالتازانًفايًالعشاائر،ًالخت فااتًالوراثيا
ى،ًتعاددًالطارزًالوراثياة،ًموضاوعاتًأخارىًمختااارةًومصاادرها،ًملياةًالتكارارًالجيناى،ًالطفارات،ًالهجارة،ًالنتخااب،ًالنحاارافًالاوراث

ًفيًمجالًوراثةًالعشائرًواستخداماتًهذهًالمعلوماتًفيًالتحسينًالوراثيًللكائنات.
 الوراثة الجزيئية  20404

الناووىًًالمامًالط بًبأساسياتًالوراثةًالجزيئيةًتركيبهاًالكميائىًوتضاعفًًالمادةًالوراثية،ًعمليةًنساًالجيناتًوتجهيزًالحاامض
الرسول،ًعمليةًالنساًبالتفصايل.ًعملياةًالترجماةًبالتفصايل،ًالشافرةًالوراثياة،ًبنااءًالباروتين.ًالطفاراتًالوراثياة.ًكيفياةًتكاوينًتراكيابً
ىًوراثيةًجديدةًوأص ألًالتراكيبًالوراثيةًالجديدة.ًالتعبيرًالجينىًفيًالكائنااتًوحيادةًالخلياةًوالكائنااتًالراقياة،ًتنظايمًالتعبيارًالجينا

ًفيًالكائناتًالدقيقةًوالراقية.
   تنظيم التعبير الجينى 20406

تنظاايمًالتعبياارًً–تنظاايمًالتعبياارًالجينااىًفااىًالبكتيرياااًونظريااةًالوباارونًأمثلااةًعلااىًذلاايًمثاالًاوباارونًال كتااوزًواوباارونًالتربتوفااانً
توىًالنساااًوماااًبعاادًالنساااًوعناادًمسااتوىًالجينااىًفااىًالكائناااتًحقيقيااةًالنااواةًوأمثلااةًلاابعضًاللياااتًالمسااتخدمةًفااىًذلاايًعناادًمساا

ًالترجمةًوماًبعدًالترجمة.
 السمية الوراثية  20409

تقييمًاألثرًالضارًعلىًالمادةًالوراثية،ًأثرًوًنتيجةًوجودًملوثاتًالبيئةًمانًمعاادنًثقيلاة،ًمضايفاتًأغذياة،ًأدوياة،ًعقااقير،ًسامومً
وكالاةًحماياةًالبيئاةًاألمريكياةًاعتبااراًمانًالخميارةًوحتاىًاإلنساانًثامًًفطرية،ًمبيدات.ًتوظيفًمجموعةًمنًالختباراتًالمعتمدةًمان

ًوضعًإرشاداتًالحماية.ً



  جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الوريوس مرحلة البكالئحة 

136 

 

 البيولوجيا الجزيئية  20410

،ًمعادلااةًاألسااا ،ًعمليااةDNAًهااوًالمااادةًالوراثيااة،ًبناااءًوتضاااعفDNAًًالوظااائفًالبيولوجيااةًوالع قاااتًبااينًمكوناااتًالخليااة،ً
ًالمركب.DNAًللطفرات،ًتنظيمًالتعبيرًالجينيًفيًالبكتيرياًوفيًحقيقيةًالنواه،ًالنسا،ًالترجمة،ًاألسا ًالجزيئيً

 المعلوماتية الحيوية وتحليل الجينوم   20412

تعريفًالمعلوماتيةًالحيويةًبمعناهاًالواسع،ًتحليلًتتابعاتًالنيكلونيد،ًأساسياتًالحتمالتًالوراثيةًوتطبيقاتهااًعلاىًالجيناوم،ًطارقً
وتحليلًالجينوميات،ًاساتخدامًبارامجًالحاسابًاللاىًفايDNAًًًثيةًالجديدة،ًاستخداماتًالحاسبًاللىًفيًتحليلًالاًالتوليفاتًالورا

تحلياالًشااجراتًالقرابااةًباسااتخدامًطاارقًالمعلوماتيااةًالحيويااة،ًدراسااةًالرتباااطًبااينًالجيناااتًوتتابعاااتًحاازمDNAًًتحلياالًرقااائقًالاااً
والبروتيناااتًوتحليلهاااًبااالكمبيوتر،ًأماااكنًإنزيماااتًالتحديااد،ًعماالًخريطااةDNAًًتتااابعًًالبااروتينًوكااذليًتحلياالًنتااائجًالنساااًالجااين،

جينومية،ًع قاةًالجينااتًبالصافاتًوالتنبا ًببنااءًالبروتيناات،ًًالحفااظًعلاىًماواردًقاعادةًبيانااتًعريضاةًللجينومااتًوطارقًالبحاإلً
ًعنهاًمقارنةًالتتابعات.

 الوراثة المناعية  20413

ةًالميكروبياااة،ًاألساااا ًالخلاااويًللمناعاااةًالتأقلمياااةًواألصااايلة،ًالعااادوىًالميكروبياااةًومقاوماااةًالعائااال،ًأقساااامًوبنااااءًمقدماااةًلعلااامًالمناعااا
وع قتهماا،ًالاذاكرةًالمناعياة،ًبروتينااتًالمناعاةBًًًوخ يااTًًوخصائوًاألجسامًالمضادةًالمختلفاةًوتكوينهاا،ًدورًكالًمانًخ يااً

امًالمضااادةًالمختلفااة،ًًتفاعاالًانتجااين،ًجساامًمضاااد،ًالخ ياااًالعائلااةًالطبيعيااةًوالعاادوىًفاايًالاادم،ًردًالفعاالًالمناااعيًوتخليااقًاألجساا
 الفيروسية،ًجيناتًأجسامًالمناعة.

 وراثة الكائنات الدقيقة  20414

رى،ًالقتارانًالمادةًالوراثيةًفيًالبكترياًمنًحيإلًتركيبهاًوتضاعفها،ًملياتًتوارإلًالمادةًالوراثياةًفايًالبكترياا،ًالتحاولًالاوراثىًالبكتيا
البكتيرى،ًالستقطابًفايًالبكترياا،ًالب زمياداتًالبكترياة،ًتنظايمًالتعبيارًالجيناىًفايًالبكترياا،ًالطفاراتًفايًالبكترياا،ًتاوارإلًالصافاتً

ياةًفيًالفيروسات،ًأنواصًالفيروسات،ًالتطبيقاتًالوراثيةًللبكترياًفيًمجالًالهندسةًالوراثية،ًشارألًامكانياةًعمالًتراكيابًوتواليافًوراث
ًجديدةًفيًالكائناتًالدقيقة،ًاألهميةًالبيولوجيةًلهذهًالكائنات،ًمجالتًالتقنيةًالحيوية.

 الجينومكس  20416

إلمامًالط بًبأساسياتًالجينومك ً)مدخل(،ًالخرائطًالجينومية،ًعملًالخارائطًببصامةًأنزيمااتًالقصار،ًطريقاةًدماجًالخ يااًبعادً
سنتيةًعلىًالمستوىًالخلوي،ًالمكتبااتًالجينومياة،ًتحديادًعاددًالكلونااتًالمطلوباة،ًأدواتًاإلشعاص،ًطريقةًاستعمالًالمجساتًالفلوًر
ًالكلونة،ًترتيبًالمكتبات،ًفيًالتتابعات.

 المكتبة الجينومية والحفاظ على األصول الوراثية 20417

الخطااارًباساااتخدامًالطااارقًالكيمائياااةًًالمصاااادرًالوراثياااةًوالتناااوصًالاااوراثيًفااايًالسااا لتًالنباتياااةًوالحيوانياااة،ًتقاااديرًللسااا لتًتحااات
ًوالجزيئية،ًالحفاظًعلىًالس لتًبالطرقًالجزيئيةًوعملًمكتباتًجينية.

  دراسات وراثية حديثة 20418

ًمواضيعًبحثيةًوراثيةًحديثةًتدر ًكحلقاتًمناقشةًللطلب .
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 لمقررات العامةا
 متطلبات جامعة أو كلية أو مجاالت

 
 

 حقوق اإلنسان 30100

حقوقًاإلنسانًفىًالمعاهداتًوالمواثيقًالدولية،ًتارياًدراسةحقوقًاإلنسانً)ًالقاانونًاإلنجليازى،ًالقاانونًالفرنساى،ًالدساتورًًتعريف
تصااانيفًحقاااوقًاإلنساااان،ًحقاااوقًاإلنساااانًفاااىًالشااارائعًالساااماوية،ًميثااااقًاألمااامًالمتحااادةًوالمنظمااااتًالدولياااةًاألمريكاااىًوتعدي تاااة،ً

ًتطبيقاتًفىًمجالًالدراسة.مكافحةًالفساد،ًًواإلقليمية،ً
 لغة إنجليزية )عام( 30110

 مقدمة فى الحاسب االلى 30220

 ) فى مجال ................( تخصصى -تدريب ميدانى 30399

باإلضافةًإلىًالقياامًبارج تًًدراستةًمجالالحقليةًوجمعًالبياناتًالخاصةًبيتناولًهذاًالمقررًتدريبًالط بًعمليااًعلىًالعملياتً
ًةًإلىًالم سساتًوالمنشأتًوالجهاتًوالمزارصًوالم سساتًالتعليميةًوالبحثيةًذاتًالصلةًبطبيعةًالدراسةً.علمي

 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 30400

ومناااهجًالبحااإلًالعلمااىًوطرقاا .ًيااتمًتقساايمًالطاا بًإلااىًًهماهيتااةًوخصائصااةًومراحاالًإعاادادهًومصااادًرً-مقدمااةًعاانًالبحااإلًالعلمااى
يتمًإختيارًمنسقًلكلًمجموعةًوياتمًإعادادًمقتارألًللمشاروصً)ًساواءًحالًمشاكلةًوبالتنسيقًمعًالمشرفًًراد(ًأف5-3مجموعاتًمنً)

ًيتمًعرضًومناقشةًمقترألًالمشروصًنهايةًالفصلًالدراسىًاألولً)فصلًالخريف(.تنفيذًمشروصًصوير(ًً–فكرةًجديدةًًذتنفيً–
 مشروع التخرج 30401

(ًويقااومًالمشاارفًبمتابعااةًالمشااروصًطااوال30400ًًلتنفيااذًالمشااروصًالمقتاارألًضاامنًمقااررً)يتفاار ًالطاا بًيومااااًعلااىًاألقاالًأساابوعياًا
ًيقومًالط بًبتقديمًتقريرًعنًالمشروصًنهايةًالفصلًالدراسىًالثانىً)فصلًالربيع(.كماًالفصلًالدراسى،ً

 )كتابة علمية(لغة إنجليزية  30410

ًالمفاهيمًالمرتبطةًبمجالًالدراسة
 ياإلبداع الفن  30411

يهدفًالمقررًإلايًتنمياةًأسااليبًالتفكيارًالباداعيًمانًحياإلًاساتحداإلًالطارقًلتنمياةًالط قاةًوالتفاردًلاديًالطالابًمانًخا لًتعلامً
الفنونًالمرئيةًوجمالياتًالشكلًونظرياتًاللاونًوالفناونًالمساموعةًمانًحياإلًتاذوقًالموسايقيًوالرتقااءًبمساتويًاألحساا ًواإلدرايً

امًللمجتمااعًورفااعًكفاااءةًالمهاااراتًالذاتيااةًوالمكاناااتًالبشااريةًلااديًالخااريجًلمواكبااةًكاالًماااًهااوًجدياادًالساامعيًللنهااوضًبالااذوقًالعاا
 للمستحدثاتًالعصريةًلستيفاءًاحتياجاتًسوقًالعملًفيًظلًعصرًالعولمةًومهراتًالقرنًالحاديًوالعشرين.ًً

 الثقافة الرياضية  30412

يمًعامةًعنًاألهميةًالتربويةًللرياضةًوالتربياةًالبدنياةًكمااًينااق ًالمقاررًدورًيهدفًهذاًالمقررًإليًإكسابًط بًالجامعاتًمفاه
الرياضااةًفاايًالتنميااةًالصااحيةًوالبدنيااةًللشاابابًوالشاااباتًوصااولاًإلاايًدورًالرياضااةًفاايًتنميااةًاإلنتماااءًللمجتمااعًالمصااريًوياادر ً

يااااةًوقواعااادهاًالعامااااةًكمااااًيهااااتمًالمقاااررًباااادورًالرياضااااةًالطالااابًاألنااااواصًالمختلفاااةًللمسااااابقاتًالرياصااايةًالمحليااااةًوالدولياااةًواألوليمب
ًواألقتصادًوالسياحةًالرياضيةًفيًتنميةًالمجتمع.
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 السياحة والمجتمع  30413

يسااتهدفًهااذاًالمقااررًإباارازًكيفيااةًتااداخلًالنشاااطًالسااياحيًوصااناعةًالسااياحةًبكافااةًقطاعاتهاااًفاايًإطااارًالمجتمااعًالمضاايف،ًحيااإلً
مثلًتعريفًالسياحةًمنًوجهةًنظرًعلماءًاإلجتماصًوعلماءًالنثربيولوجيااًودراساةًالساياحةًوكاذليًًيتناولًبعضًالمفاهيمًالساسية

الدراساتًالجتماعيةًللسياحة.ًكماًيتضمنًالمقررًطبيعةًوحدودًوخصاائوًالع قااتًاإلجتماعياةًوالر ياةًالمتبادلاةًباينًالساائحينً
حداإلًالتويرًالجتمااعيًوالثقاافيًومظااهرًهاذاًالتويارًباالمجتمعًالمضايفًوالسكانًالمحليين.ًهذاًباإلضافةًإليًدورًالسياحةًفيًإ

ًمعًاإلشارةًألهمًالتجاربًالعالميةًفيًهذاًالصدد.
ويتناااولًهااذاًالمقااررًع قااةًالفنااادقًبالبيئااةًودورهاااًفاايًالحفاااظًعليهاااًماانًخاا لًماااًيساامىًبالفنااادقًالخضااراءًمااعًدراسااةًالممارسااةً

قًوالتحدياتًالتيًتواجههاًعليًالمساتوىًالادوليًوالمساتوىًالمحلايًتطبيقاااًعلايًمصار،ًكمااًيتنااولًالخاصةًبهذهًالنوعيةًمنًالفناد
ًأيضااًدراسةًالفنادقًاإليكولوجيةًوع قتهاًبالبيئةًوتنميةًالمجتمع.

ادًالساياحيًومااًكماًيتناولًأيضااًدورًالمرشدًالسياحيًمنًخ لًالتعرفًعليًطبيعةًالمهامًالمتكاملةًالتيًي ديهاًفيًمجاالًاإلرشا
ًلهاًمنًمثارًإيجابيةًفيًكسبًثقةًالزائرًسواءًمنًالمواطنينًأوًاألجانبًوزيادةًالوعيًالسياحي.ً

 اإلسعافات األولية  30414 

هااذاًالمقااررًيعطاايًفكاارةًعامااةًعاانًأساسااياتًاألسااعافاتًاألوليااةًحيااإلًيااتمكنًالمشاااركينًفاايًهااذاًالمقااررًماانًأكتسااابًالمهاااراتً
مااعًالمواقاافًالطارئااةًبهاادفًالبقاااءًعلاايًالحياااهًوالحاادًماانًحاادوإلًمضاااعفاتًمسااتقبليةًأوًأياااًماانًتبعاتهاااًحتاايًالمطلوبااةًللتعاماالً

ًوصولًاإلغاثةًالطبية.
 التفكير النقدى  30415

ًوالقاادراتً،ًوالسااتدللً،ًوالسااتنباطً،ًوالتركياابًكالتحلياال:ًًمهاراتاا ًوتنميااةًالتفكياارًعملياااتًأهميااةًتبيااانًإلااىًالمقااررًهااذاًيهاادف
ًالتفكيارًمعناىً:ًالتالياةًالموضاوعاتًعلاىًالمقاررًهاذاًويشتملًالواعىًالفهمًعلىًوالقدرةً،ًوالتمحيوًالنقدًعلىًكالقدرة:ًًالمعرفية
ًالناقادًالتفكيارًباينًالعلمى،ًالع قاةًوالتفكيرًالناقدً،ًالتفكيرًالفلسفىًالفكرًتارياًفىًالناقدًواص حا ،ًالتفكيرًلوةً :ًًالنقدىًأوًالناقد
ًالناقد.ًالتفكيرًفاعليةًتدعيمًفىًوأثرهاًوالتصالتًالمعلوماتًالستدلل،ًثورةًعلىًوالقدرةًالمنطقًينوب
 االنسان والبيئة  30416

يتناولًالمقررًالموضوعاتًالبيئيةًومفهومهاًوع قتهاًباألنسانًوالنظمًالبيئيةًثامًينااق ًالتلاوإلًالبيئايً)ًتلاوإلًالهاواء،ًتلاوإلًالمااء،ً
(ًكمااااًياادر ًالطالااابًأنااواصًالنفاياااتًوتأثيرهااااًعلاايًالبيئاااةًويهااتمًالمقااررًباااالظواهرًالبيئيااةً)ظااااهرةًاألحتبااا ًالحاااراريًتلااوإلًالتربااة

ًوتعريفهاًوأسبابهاً،ًالتصحرً،ًتأكلًطبقةًاألوزونً،ًاألمطارًالحمضيةًإليًجانبًاألقتصادًوالبيئةًوالتشريعاتًالبيئية.
 الصحة االنجابية للجنسين  30417

اًالمقررًإليًمساعدةًالطالبةالطالبةًعليًفهمًالصحةًالجنسيةًوالحقوقًاإلنجابيةًوع قتهمااًبتنمياةًاألسارةًوالمجتماعًماعًيهدفًهذ
التركيزًعليًأهميةًصحةًالمرأةًودورهاًفيًالمجتمعًكماًيدر ًالطالبةًالطالبةًأساليبًتنظيمًاألسرةًوالوسائلًالمتبعةًوالوقايةًمنً

ًلًالممارساتًالجنسيةًالخاطئة.األمراضًالتيًتنتقلًمنًخ 
 أساسيات انتاج البساتين 31201

القيمااةًالقتصاااديةًللمحاصاايلًالبسااتانية،ًالعواماالًالبيئيااةًالماا ثرةًعلااىًنموهااا،ًالعملياااتًالزراعيااة،ًالتكاااثر،ًدورًالهرمونااات،ًتربيااةً
ًرًونباتاتًالزينةًوتنسيقًالحدائق.وتحسينًالمحاصيلًالبستانية،ًالزراعةًالمحمسةًوالعضوية،ًالتنسيقًالداخلىًبالزهًو

 التقنية الحيوية فى مجال اإلنتاج النباتى 31401

المباادئًوالتقنيااتًالمساتخدمةًفاىًدراساةًالتعبيارًالجينايًً-مقدمةًالمقرر،ًالكيمياءًالحيويةًلشحماضًالنووياةًوالمعلوماتياةًالحيوياةً
نتااجًنباتاً-للجيناتًذاتًالقيماةًالقتصااديةً اساتخدامًالتقنياةًالحيوياةًفاىًانتااجًنباتااتًًمقاوماةًً-اتًمحسانةًوراثيااًنقالًالجينااتًوا 

اسااتخدامًالتقنيااةًالحيويااةًفااىًإنتاااجًنباتاااتًًً-اسااتخدامًالتقنيااةًالحيويااةًفااىًإنتاااجًنباتاااتًًمقاومااةًلتجهااادًالبيئاايً-لتجهااادًالحيااوىً
ًذاتًثمارًأفضلًفىًقدرتهاًالتخزينية.
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 اإلنتاج النباتى تطبيقات تكنولوجيا النانو فى 31402

تطبيقااااتًالناااانوتكنولوجىًفاااىًًالعمليااااتًالزراعياااةًالمختلفاااةًلزياااادةًالكفااااءةًًً-مقدماااةًعااانًالناااانوتكنولوجىًولمحاااةًتاريخياااةًعنااا ًً
بعاااضًتطبيقااااتًًً-اإلنتاجيااةًوالجاااودةًوالتعبئااةًوالتاااداول:ًاألساامدةً:ًًمميااازاتًاألسااامدةًالنانومتريااةًوتأثيرهااااًعلااىًالنماااوًواإلنتاجيااةً

المبياداتً:ًمميازاتًالمبياداتًالنانومترياةًودورهااًفاىًتقليالًً-رفاعًكفااءةًاساتخدامًاألسامدةًً-دامًالصاورًالنانومترياةًلشسامدةًًاستخ
حماياااةًالنباااات:ًًدورًالماااوادًالنانومترياااةًفاااىًتشاااخيوًمسااابباتًًً-التلاااوإلًالبيئاااىً،ًبعاااضًتطبيقااااتًالصاااورًالنانومترياااةًللمبياااداتً

النانومتريااةًفااىًتقلياالًالمتبقياااتًالسااامةًللمبيااداتًفااىًمنتجاااتًالنباتيااةً،ًدورًالمااوادًالنانومتريااةًفااىًًاألمااراضًوالفاااتً،ًدورًالمااواد
تطبيقاااتًالنااانوتكنولوجىًفااىًالزراعااةًالمنضاابطةًودورهاااًفااىًتحسااينًالمحصااولًباادونًإضاارارًًً-تحسااينًالجهااازًالاادفاعىًللنباااتً

ًاستخدامًالموادًالنانومتريةًفىًمجالًتكنولوجياًماًبعدًالحصاد.ً-ذوردورًالموادًالنانومتريةًفىًإنباتًالبًً-التربةًوالماءً
 نظم اعتماد الجودة للمحاصيل الزراعية  31403

ًً-أهميةًتطبيقًنظمًاعتمادًالجودةًفىًتطويرًإنتاجًوصناعةًالمحاصيلًالبستانيةًفاىًمصارً–مفهومًالجودةًللمحاصيلًالبستانيةًً
بارامجًمراقباةًالمناتجًمانًالزراعاةًوًحتاىًً-بارامجًمراقباةًجاودةًالشات تًً-اقبةًجاودةًالباذورًبرامجًمًرً-معاييرًالجودةًفىًالسوقً

المنظمااتًالدولياةًل عتماادًوالجاودةًللمنتجااتًالبساتانيةًوًأهامًً–الحصادً)أهمًقياساتًالجمعًوالتعبئةًلمراقبةًجودةًثمارًالفاكهاة(ً
أهمياااةًتطبياااقًنظااامًاعتماااادًالجاااودةًفاااىًتطاااويرًإنتااااجًوصاااناعةًً-يةًشاااهاداتًالعتماااادًوالجاااودةًالتاااىًتعطاااىًللمحاصااايلًالبساااتان

ًأمثلةًعلىًبعضًنظمًاعتمادًالجودة:ً-المحاصيلًالبستانيةًفىًمصر
Good Agricultural Practices (GAP)ً-ًISO 22000ً-ًHazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP 

 جنىأساسيات االنتاج الحيوانى والسمكى والدا  32201

وضااعًالحيواناااتًفااىًالمملكااةًالحيوانيااة،ًساا لتًالماشاايةًواألغنااامًوالماااعز،ًأساا ًإنشاااءًماازارصًاإلنتاااجًالحيااواني،ًإسااطبلًالحلياابً
وماكينات ،ًإدارةًمزارصًاأللبانًوالتسامين،ًنظامًتنشائةًالعجاولًوالعجا ت،ًرعاياةًالط ئاقًوالرعاياةًالتناساليةًللقطياع،ًالعوامالًالما ثرةً

الحيواناااتًالمزرعياة،ًتقساايمًاألساماي،ًأناواصًالماازارصًالسامكية،ًالسااتخداماتًالمختلفاةًلمنتجااتًماازارصًالادواجن،ًأنااواصًًعلاىًإنتاجياة
مزارصًالدواجن،ًتصميمًمزارصًالدواجن،ًأنواصًواشتراطاتًمساكنًالدواجن،ًالعوامالًالبيئياةًالما ثرةًعلاىًإنتااجًالادواجنًطارقًالتربياةً

نتاجًالبيض،ًمباد ًئًتوذيةًالدواجن،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.التكاثرًوا 
 أسس اإلحصاء  32301

اإلحصاءًووظائف ًوالطريقاةًالعملياة،ًالعشايرةًوالعينااتًوأقساامها،ًعارضًوتلخايوًالبياناات،ًالمقاايي ًالوصافية،ًالتوزياعًالطبيعاي،ً
اطً،ًتحلياالًالتباااينًالمشااتري،ًأنااواصًالتجاااربًتحلياالًالتباااين،ًالفااروضًوالمااودي تًالحصااائيةًواختباااراتًالمعنويااة،ًالرتااداد،ًالرتباا

ًالحيوانيةًوالداجنةًوأساسياتًوخطواتًتصميمها،ًتطبيقاتًعلىًالتجاربًالعشوائيةًالبسيطةًوالكاملة،ًتمارينًوتطبيقاتًعملية.ً
 التقنية الحيوية وتطبيقاتها فى مجال اإلنتاج الحيواني والداجنى     32401

دامها،ًالتقنيةًالحيويةًوبرامجًتربيةًالحيوان،ًالتحسينًالمتوقعًفيًمجالًاإلنتاجًالحيوانيًبتطبيقًالتقنيةًمفهومًالتقنيةًالحيوية،ًاستخ
الحيويااةًفاايًمجااالًاإلنتاااجًالحيااوانيًوالااداجني،ًمصاارًوالتقنيااةًالحيويااة،ًكروموسااوماتًالاادواجن،ًالخريطااةًالكروموسااوميةًللاادجاج،ً

 اثيةًفيًالدواجن،ًتدريباتًوتطبيقاتًعملية.المجاميعًالرتباطية،ًتطبيقاتًالهندسةًالوًر
 علم االحياء الدقيقة الزراعية  33202

ً–الع قااةًبااينًالحياااءًالدقيقااةًوًالنباتاااتًً–الطاارقًالحديثااةًللتعاارفًعلااىًالميكروباااتًً–اساا ًالتقساايمًً–المجاااميعًالميكروبيااةًًًً
ًمنًالتربةًبالطرقًالحيويةً.ًإزالةًالتلوإلًً–تحللًالموادًالعضويةًوًانط قًالعناصرًالوذائيةً
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 مبادىء الكيمياء الحيوية الزراعية   33203

كيميااااءًالمكونااااتًالحيوياااةًالرئيسااايةً،ًالكربوهيااادراتًوالبروتينااااتًوالااادهونً،ًأقساااامًالنزيمااااتً،ًالتفااااع تًاألنزيمياااةً،ًاألحمااااضً
ثياالًالضااوئىًفااىًالنباتاااتًالخضااراءًوعملياااتًالميتااابوليزمً)ًالنوويااةًوالفيتاميناااتًوالهروموناااتًًعملياااتًالهاادمًوالبناااءًوالتاانف ًوالتم

ًالهدمًوالبناء(ًتركيبًووظائفًالخليةًالنباتيةً،ًمكوناتًالنباتًالرئيسيةًوالثانوياةً،ًعمليااتًالهادمًوالبنااءًوالتانف ًوالتمثيالًالضاوئى
ً.فىًالنباتاتًالخضراءً،ًمزارصًاألنسجةًوالتحكمًفيهاًبوسائلًالبيولوجياًالجزيئيةً

 سالمة األغذية واأللبان .   33351

ً–الممرضاتًالتىًمنشأهاًاألغذيةًواللبانًً–األمراضًالتىًمنشاهاًاألغذيةًواأللبانًً–نظرةًعامةًعلىًس مةًاألغذيةًواأللبانً
تًالبكتيريةًالفيروساً-األخطارًالفيزيائيةً(ً–األخطارًالكيميائيةًً–أنواصًمخاطرًاألغذيةًواأللبانً)ًاألخطارًالبيولوجيةً

تثبيطًالممرضاتًً–موادًالحساسيةًفىًاألغذيةًواأللبانًً–السمومًفىًاألغذيةًواأللبانًً–وتطبيقاتهاًفىًس مةًاألغذيةًواأللبانً
  أنظمةًأدارةًوتقييمًالمخاطرً.ً–والسمومًخ لًالمعام تًالتصنيعيةً

 التقنية الحيوية فى مجال األغذية واأللبان  33352

التقنياتًالحديثةًفىًً–المبادىءًاألساسيةًللكيمياءًالحيويةًوالبيولوجيةًالجزيئيةًً–لتقنيةًالحيويةًومراحلًتطورهاًمقدمةًعنًاًً
التقنياتًالمستخدمةًل نتاجًً–الهندسةًاأليضيةًفىًالبكترياًلنتاجًالمكوناتًالوذائيةًً–الكيمياءًالحيويةًوالبيولوجيةًالجزيئيةً

تطبيقاتًالهندسةًالوراثيةًفىًبائاتًبكترياًحمضًً–الوراثةًفىًبادئاتًبكترياًحمضًال كتييًً–ذائيةًالميكروبىًمنًالمكوناتًالو
أستخدامًً–انتاجًالنزيماتًواستخدامهاًفىًتصنيعًاألغذيةًواأللبانًً–تطبيقاتًالهندسةًالوراثيةًفىًخميرةًالخبازًً–ال كتييً

التقنيةًالحيويةًفىًتحسينًالجودةًوالقيمةًالوذائيةًوتمديدًفتراتًالص حيةًفىًمنهجًً–التقنيةًالحيويةًفىًأنتاجًنكهاتًاألغذيةً
 . التقنيةًالحيويةًومعالجةًمخلفاتًمصانعًالغذيةًواأللبانً–الفاكهةًوالخضرواتً

 الخواص الحسية والطبيعية لآلغذية واأللبان  33353

القوامً(ًوع قتهاًبالجوانبًالفسيولوجيةًً–الرائحةًً–ًالطعمً–اللونًً-الخواوًالحسيةًفىًالغذيةًواأللبانً)ًالمظهرً
الخواوًالطبيعيةًوالتركيبًالكيميائىًً–الطرقًالعضويةًالحسيةًوتطبيقاتهاًفىًتقييمًالغذيةًواللبانًً–والسيكولوجيةًل نسانً

ًالخصائوًالهندسيةًوالضوئيةًوالريولوجيةًل غذيةًواللبانً.ًً–ل غذيةًواللبانً
 قبة جودة األغذية واأللبان . مرا 33451

برامجًالجودةًوأنظمةًالجودةًفىًاألغذيةًً–أس ًجودةًالغذيةًواللبانًً–ع قةًالجودةًبالنتاجًً-الجودةً)ًالدورًوالوظيفةً(ًً
األنظمةًً–دةً(ًنظمًتوكيدًالجًوً–نظمًالجودةًالشاملةًً–أنظمةًإدارةًالجودةًً–نظمًتوكيدًالجودةًً–واللبانً)ًبرامجًمراقبةًالجودةً

ً–HAACPًنظامًتحليلًالمخاطرًونقاطًالتحكمًالحرجةًً-ً GMPالممارساتًالتصنيعيةًالجيدةًً-ً ISOالقياسيةًللجودةً
ًالطرقًاألحصائيةًفىًمراقبةًالجودةً.ًً-فحوًالشحناتًالوذائية

 القواعد الصحية فى مصانع األغذية واأللبان .  33452

ً–برامجًالموادًالمسببةًللحساسيةًً–الكائناتًالدقيقةًوبرامجًالشئونًالصحيةًً–المطهراتًالتطهيرًًوً–التنظيفًوالمنظفاتً
التصميمًً–مصادرًالتلوإلًالوذائىًتصميمًوانشاءًمصانعًالغذيةًواأللبانً)ًالشروطًالواجبًمراعاتهاًفىًالمكانًً–القوارضً
التفتي ًعلىًً–(ًالنظافةًالشخصيةً)ًالتنظيفًوالتطهيرً(ًالتخلوًومعالجةًالمخلفاتًً–الدواتًً–الماءًً–الهواءًً–الهندسىً

ًالمنشأتًالوذائيةً.ً
 المواصفات القياسية وقوانين وتشريعات األغذية واأللبان .  33453

جًدورًالقوانينًوالتشريعاتًفىًحمايةًالمنتً–المواصفاتًالقياسيةًوالتشريعاتًوالقوانينً)ًالمحليةًوالدوليةً(ًفىًاألغذيةًواأللبانً
ًالقانونًالتجارىًوع قت ًبالضوابطًالمختلفةًل ستيرادًوالتصديرً.ً–الهيئاتًالمرتبطةًبنظمًالتوحيدًالقياسىًً–والمستهليً
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 تداول وتخزين وتسويق األغذية واأللبان    33454

نً)ًالثابتً،ًالعشوائىً،ًنظمًالتخزيً–أنواصًالمخازنًً–وظائفًالتخزينًفىًاألغذيةًواأللبانًً–نظمًتداولًاألغذيةًواأللبانًً
ً–بحوإلًالتسويقًً–أستراتيجياتًالتسويقًً–مفهومًالتسويقًً–نظمًالتسجيلًوالسج تًفىًالمخازنًً–والمرنً(ًالدورةًالمخزنيةً

ًدورةًحياةًالسلعً.ً
 تقنية النواتج الثانوية والمخلفات فى األغذية واأللبان   33455

الجوانبًالكيموحيويةًًوالتوذويةًللنواتجًالثانويةًفىًاألغذيةًً–لتدويرًواقتصاديتهاًهندسةًعمليةًاً–تقنياتًتصنيعًالمخلفاتً 
طرقًً–التقنياتًاألنزيميةًللتحولتًالحيويةًللنواتجًالثانويةًفىًاألغذيةًواأللبانًً–ميكروبيولوجياًالنواتجًالثانويةًً–واأللبانً

شر ًًالجبنًً-واتجًالثانويةًفىًاألغذيةًواأللبانًوتصنيعًالوقودًالحيوىالتحليلًالمستخدمةًلمراقبةًتقنياتًالتصنيعًالحيويةًًالن
النواتجًالثانويةًفىًصناعةًالسكرًوعصيرًالزيوتًوالخضرواتًوالفاكهةًً–واستخدامات ًكأحدًالنواتجًالثانويةًفىًمصانعًاللبانً

  واللحومًوالدواجنًوالسمايً.

 مضافات األغذية واأللبان  33456

بدائلًمكوناتًاألغذيةًً–الموادًالحافظةًً–الملوناتًالطبيعيةًوالصناعيةًوبدائلهاًً–المستحلباتًً–فةً)ًالمثبتاتًالموادًالمضا
مضافاتًً–الموادًالمتحكم ًفىًاأل ًالهيدروجينىًً–المحمضاتًً–بدائلًالدهونًً–مضاداتًاألكسدةًً–والنزيماتًً–واللبانً

فوائدًومخاطرًمضافاتًالغذيةًًً–اتًالتوذويةًًتقييمًتناولًمضافاتًاألغذيةًواللبانًالمضافً-موادًالنكه ً(ً–األغذيةًالخاصةً
دورًمضافاتًالغذيةًواللبانًفىًسلويًونشاطًوتعلمًومشاكلًالنومًً–مضافاتًاألغذيةًواللبانًوع قتهاًبالمراضًً–وًاللبانً

 ًالقوانينًالمنظمةًلمضافاتًالغذيةًحولًالعالمً.ً–عندًالطفالً

 تعبئة وتغليف االغذية وااللبان  33457

ً–العباواتًالب ساتيكيةًً–العباواتًالمعدنياةًً–أناواصًالعباواتً)ًالعباواتًالزجاجياةًً–وظائفًوخصاائوًومواصافاتًالعباوةًالوذائياةً
التعبئاةًفاىًالجاوًالمعادلًًاألغلفاةًالقابلاةًلشكالًً–العبواتًالحيوياةًالقابلاةًللتحلالًً–العبواتًمتعددةًًالطبقاتًً–العبواتًالورقيةً(ً

الماوادًالمساتخدمةًفاىًً–أغطياةًالعباواتًً–البطاقاةًالوذائياةًً–التفااع تًباينًالواذاءًوالعباوةًً-التعبئاةًالنشاطةًً–التعبئةًالذكيةًً–
ً–باواتًالمثبتااتً(ًالختبااراتًالطبيعياةًوالميكروبيولجياةًللعً-الماوادًال صاقةً–تحسينًصفاتًالعبواتً)ًأحباارًالطباعاةًتصنيعًًو

 إعادةًاستخدامًوتدويرًالعبواتً.ً

 الزراعية وطرق مكافحتها اآلفات 34301

بالمسااابباتًالمرضااايةًالفطرياااةًوالبكتيرياااةًوالنيماتودياااةًوالفيروسااايةًوالنباتااااتًالزهرياااةًالمتطفلاااةًوالتعااارفًعلاااىًدوراتًالحيااااةًًتعرياااف
الحاادًماانًانتشااارًالمساابباتًالمرضااية،ًدراسااةًاألهمياااةًًالعائاالًواسااتخدامًطاارقًالمكافحااةًالمتنوعااةًفاايًبةفاايًإصاااًالطفياالوساالويً

القتصااااديةًوأعاااراضًاإلصاااابةًوالضاااررًودوراتًالحيااااةًألهااامًالحشاااراتًالقتصااااديةًوالفااااتًالحيوانياااةًاألخااارى،ًكيميااااءًالمبياااداتً
داتًالفطرياةًوالبكتيرياة،ًالخاواوًالكيماوياةًوالطبيعياةًللمبياًساةالحشريةًغيرًالعضويةًوذاتًاألصلًالنباتيًوالعضويةًالمخلقاة،ًدرا

 دراسةًالخواوًالسامةًللمبيداتًالفطريةًوالبكتيريةًوالميكروبية،ًطبيعةًالحشائ ًك فة.ًالطرقًالمختلفةًمكافحتها.
 افحتهاالمحاصيل الحقلية وطرق مك آفات 34401

ةًوالبكتيريااااةًوالنيماتوديااااةًالفطريااااًةباااااألعراضًالمرضاااايةًالشااااائعةًعلاااىًمحاصاااايلًالحقاااال،ًدراسااااةًأهاااامًالمسااابباتًالمرضاااايًالتعرياااف
الماارضًلاابعضًالمحاصاايلًالقتصاااديةًًورةالماارضًودًةوالفيروساايةًوالنباتاااتًالزهريااةًالمتطفلااةًوطاارقًعزلهاااًوالتعاارفًعليهااا،ًدراساا

ووضعًالضوابطًللحدًمنًانتشارهاًوطرقًالوقايةًالمختلفةًوطرقًالمقاومةًالحيوياةًاألهمياةًالقتصااديةًوأعاراضًاإلصاابةًوالضاررً
 وراتًالحياةًألهمًالحشراتًالقتصاديةًالتيًتهاجمًمحاصيلًالحقل،ًالطرقًالمختلفةًلمكافحتها.ود
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 كافحتهااألشجار الخشبية وطرق م آفات 34402

والنيماتودياااةًًلبكتيرياااةبااااألعراضًالمرضااايةًالشاااائعةًعلاااىًاألشاااجارًالخشااابية،ًدراساااةًأهااامًالمسااابباتًالمرضااايةًالفطرياااةًواًالتعرياااف
ودوراتًالحيااةًألهامًالحشاراتًالقتصااديةًالتايًًلمارضالمتطفلةًوطرقًعزلهاًوالتعارفًعليهاا،ًدراساةًاًالزهريةنباتاتًوالفيروسيةًوال

ًتهاجمًاألشجارًالخشبية،ًالطرقًالمختلفةًلمكافحتها.
 آفات المحاصيل البستانية وطرق مكافحتها 34403

دراسااةًأهاامًالمساابباتًالمرضاايةًالفطريااةًوالبكتيريااةًوالنيماتوديااةًالتعرياافًباااألعراضًالمرضاايةًالشااائعةًعلااىًالمحاصاايلًالبسااتانيةً،ً
والفيروسيةًوالنباتاتًالزهريةًالمتطفلةًوطرقًعزلهااًوالتعارفًعليهااً،ًدراساةًالمارضًودوراتًالحيااةًأهامًالحشاراتًالقتصااديةًالتايً

 تهاجمًالمحاصيلًالبستانيةً،ًالطرقًالمختلفةًلمكافحتها.ً
 طبيقاتها في مجال  وقاية النباتالحيوية وت التقنية 34405

واإلنزيماتًالخاصةًبالدراسةًوالتعرفًعلاىًالجاينًالمطلاوبًوطارقًالعازلًوتخلياقDNAًًبالهندسةًالوراثية،ًدراسةًحمضًًالتعريف
نتااجًنًماةنباتااتًمقاًوًإنتااجالجينًصاناعياا،ًطارقًإدخاالًالجينااتًإلاىًالخ يااًالنباتياة،ً باتااتًألماراضًالنبااتًومقاوماةًالحشاراتًوا 

 .مقاومةًللملوحةًوتحسينًصفاتًالنباتاتًالقتصادية
 الزراعات المحمية وطرق مكافحاتها آفات  34407

بااااألعراضًالمرضااايةًالشاااائعةًفااايًالصاااوبًودراساااةًأعاااراضًاإلصاااابةًوالضاااررًودورةًالحيااااةًألناااواصًمسااابباتًاألماااراضًًالتعرياااف
ً.قًالمختلفةًلمكافحتهاوالحشراتًوالكاروساتًالتيًتصيبًالزراعاتًالمحمية،ًالطًر

 وأمراض النخيل والزيتون والتين آفات  34419

باااألعراضًالمرضاايةًالشاائعةًعلااىًالنخياالًوالزيتااونًوالتاين،ًدراسااةًأهاامًالمساابباتًالمرضايةًالفطريااةًوالبكتيريااةًوالنيماتوديااةًًالتعرياف
مرضًودورةًالمارضًلهاذهًالمحاصايلًووضاعًالضاوابطًوطرقًعزلهاًوالتعرفًعليها،ًدراسةًالًطفلةوالفيروسيةًوالنباتاتًالزهريةًالمت

الحشااراتًالقتصاااديةًالتاايًًهاامللحاادًماانًانتشااارهاًوطاارقًالوقايااةًوالمقاومااةًالمختلفااة،ًاعااراضًاإلصااابةًوالضااررًودوراتًالحياااةًأل
 .تهاجمًهذهًالمحاصيلًوالطرقًالمختلفةًلمكافحتها

 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة 35301

لوظيفةًفيًخ ياًاألحياءًالدقيقةًونشااطًالكائنااتًالدقيقاةًونموهااًفايًالبيئااتًالمختلفاةًوعوامالًالتاأثيرًعليا ،ًالتنظايمًع قةًالبناءًبا
نتاااجًالطاقااة،ًتفاعاالًالبكتيرياااًوالفيروساااتًالبكتيريااة،ًالعاازلً الااوراثيًواأليضاايًلتكااوينًوعماالًاإلنزيمااات،ًاأليااضًالميكروباايًللنمااوًوا 

اءًالدقيقةًالهامةًوالمفيدةًوالحفااظًعليهاا.ًالتجاهااتًالحديثاةًفايًالتقنياةًالحيوياةًوع قتهااًبالعمليااتًوالتعرفًعلىًس س تًاألحي
الميكروبيااة،ًالكائناااتًالدقيقاااةًواسااتخداماتهاًفااايًالوااذاءًوالصاااناعةًوالزراعااةًوالطااب،ًالمفااااع تًالبيولوجيااة،ًبيئااااتًالنمااو،ًتصاااميمً

ًس لتًوالحفاظًعليهاًوتدهورها،ًتثبيتًالخ ياًالميكروبيةًواإلنزيماتًواستخداماتها.المفاع تًالتخمريةًوتشويلها،ًاختباراتًال
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مناقشاتًمتكاملةًعنًالتجاهااتًالحديثاةًفايًالوراثاةًوالتقنياةًالحيوياةًبمجاالتًالمختلفاةًوالهندساةًالبيولوجياةًوع قتهااًوأثرهااًعلاىً
ًتاجًالنباتاتًلموادًجديدة.الزراعة،ًإن
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التحولًالبكتيري،ًتحضيراتًالب زميداتًالصويرةًوالكبيرة،ًالتحليلًبإنزيماتًالتحديدًوعملًتراكيابًجينياة،ًًعمالًالخارائطًالوراثياة،ً
،ًالطاقاةًمانًالكتالًالحيوياة،ًتقنيااتً-southern and western blottingً،TLC-ً HPLCًPCRًSSRجالًالكزوفاوريز،ً

تحويلًالطاقة،ًنظمًالبكتيريااًوالطحالاب،ًمازارصًالطاقاة،ًًالساتخدامًالكامالًللمحاصايلًإنتااجًالكحاولًمانًالمخلفااتًالزراعياة،ًنظامً
ً.ًًإنتاجًاليدروجينًكوقودًوتقليلًالكربون،ًًالتمثيلًالضوئيًالصناعي

 


