دت١ٙذ
تتميز محافظة أسواف بموقعيا الجغرافي المميز واتساع مساحتيا ،ولممحافظة طابع بيئي مميز لما تنفرد بو
مف ظروؼ جوية وعوامل طبيعية مما إنعكس عمى تحديد أنواع الحاصبلت الزراعية التي تجود بيا .ويؤدؼ

قطاع الزراعة دو اًر بالغ األىمية في عممية التنمية بالمحافظة وذلؾ لما يحتويو مف موارد اقتصادية يمكف أف
تسيـ في احداث نيضة تنموية كبيرة لممحافظة اذا ما أحسف استغبلليا ،وتبمغ المساحة المنزرعة في محافظة

أسواف  229ألف فداف.
ويعتبر قصب السكر ىو المحصوؿ النقدؼ الرئيسي ،يميو في األىمية نخيل البمح ومنتجاتو حيث يتميز اقميـ

أسواف باألصناؼ الجافة  ،كما يتواجد بيا أيضاً أصناؼ الفواكو األخرؼ مثل المانجو والجوافة والعنب
والبرتقاؿ والميموف والجريب فروت ،كما يمتاز إقميـ أسواف بوجود بعض النباتات الطبية والعطرية.

وجارؼ حالياً تشغيل مزارع جنوب الوادؼ (توشكي) وزراعة مساحات شاسعة مف األراضي ،وتعتمد الزراعة في

منطقة توشكي عمى الزراعة العضوية حيث ال يسمح فييا باستخداـ تطبيقات المبيدات واألسمدة الكيماوية.
كما يوجد في أسواف جزيرة النباتات ( الحديقة االستوائية الدولية ) وىى مف أىـ المراكز البحثية في مصر،

ويوجد في أسواف محميتاف طبيعيتاف وىما محمية السموجا والغزاؿ وىما مأوػ لمكثير مف الطيور النادرة وأيضاً

لمكثير مف أنواع النباتات ،كما يوجد أيضاً محمية وادؼ العبلقي وىذه تتميز بأنيا منطقة خصبة لمبحوث

العممية األساسية وبخاصة تمؾ المتعمقة بدراسات الجيولوجيا والحيواف والنبات.

ولمواجية التحديات العممية والتكنولوجية التي تتسـ بيا روح العصر واستجابة لمتغيرات العالمية في مجاؿ

التعميـ الزراعي واإلىتماـ بمستقبل ىذا القطاع الحيوؼ كاف البد مف التحرؾ ووضع برامج الدراسات العميا

بالكمية في إطار المعايير العالمية لمنيوض بالمؤسسة التعميمية وإليجاد مكاف ليا بيف مثيبلتيا مف الجامعات

المصرية.

ٔؾؤح وٍ١خ اٌضساػخ ٚادلٛاسد اٌيج١ؼ١خ
رأت جامعة أسواف أف إنشاء كمية زراعة غير نمطية تحت مسمي "كمية الزراعة والموارد الطبيعية" ضرورة
حتمية لخدمة إقميـ أسواف ،وكذلؾ لبلنفتاح عمي الواليات الشمالية مف السوداف حيث تعتبر أسواف البوابة

الجنوبية لمصر عمي أفريقيا .ولقد صدر القرار الجميورؼ رقـ  626لسنة  2162في 2162/2/62ـ
بالموافقة عمي إنشاء كمية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسواف.

1

ألغبَ اٌىٍ١خ ٚختققبرٙب
تشمل كمية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسواف عمي ثبلثة عشر قسماً عممياً كما ىو موضح بالجدوؿ

رقـ (:)6

خسول ( :)1ا ألكسام اًـَمَة ابًلكَة واًصمز اًىودي ًِا
م

اًلســــــــــــم

1

الإكذعاد والإرصاد اًزراؾي

2

الإهخاح احلَواين وادلاحين

3

اًخساثني

4

أبمصاض اًيحاث

5

املَىصوتَوًوحِا اًزراؾَة

6

اًورازة

اًصمـز

Agricultural Economics and Extension

أب ق ز

Animal and Poultry Production

أب ن خ

Horticulture

ةسن

Plant Pathology

أب م ن

Agricultural Microbiology

مكز

Genetics

ورج

7

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألغشًة

Food Science and Technology

صنع

8

ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألًحان

Diary Science and Technology

أب ل ة

9

ؿمل احملاظَي

Crop Science

مخص

11

املوارد اًعحَـَة اًزراؾَة

Agricultural Natural Resources

مطع

11

وكاًة اًيحاث
اًىميَاء احلَوًة اًزراؾَة

Plant Protection

وقن

Agricultural Biochemistry

كيز

13

اًِيسسة اًزراؾَة واًيؼم احلَوًة

12

Agricultural Engineering & Biosystems

2

ُـ ز

اٌشإ٠خ  -اٌشعبٌخ  -ا٘٤ذاف ا٦عرتار١غ١خ ٌٍىٍ١خ
سإ٠خ اٌىٍ١خ

Vision

تسعى كمية الزراعة والموارد الطبيعية  -جامعة أسواف  -إلى أف تصبح خبلؿ العقد القادـ مف بيف المؤسسات
األكاديمية المتميزة والمعترؼ بيا والمعتمدة محمياً واقميمياً في مجاؿ التعميـ والبحث العممي وتنمية المجتمع

في مجاالت الزراعة وعموـ الحياة والبيئة لمواجية التحديات الحالية والمستقبمية بما يخدـ أىداؼ التنمية
الزراعية والريفية المستدامة.
سعبٌخ اٌىٍ١خ Mission
في إطار رسالة جامعة أسواف تسعى كمية الزراعة إلعداد خريجيف قادريف عمى المنافسة محمياً واقميمياً في
مجاالت الزراعة وعموـ الحياة مف خبلؿ تقديـ برامج دراسية متميزة وأنشطة وخدمات لمتعميـ الزراعي والبحث

العممي وخدمة المجتمع وحل مشكبلتو وتنمية البيئة واإلىتماـ بمجاالت دراسات اإلبل والتمور وقصب السكر
واإلنتاج السمكي والحيواني والداجني بالمحافظة وكذلؾ اإلنفتاح عمى بعض الواليات الشمالية مف السوداف

حيث تعتبر أسواف البوابة الجنوبية لمصر عمى أفريقيا.
ا٘٤ذاف ا٦عرتار١غ١خ ٌٍىٍ١خ:
 -6إعتماد استراتيجيات التدريس التي تستجيب إلحتياجات وتطمعات البيئة الداخمية والخارجية لمكمية لصالح
تحقيق توازف مناسب بيف التعميـ والبحث واإلرشاد وتنمية المشروعات

 -2إعداد خريجيف بدرجة عالية مف الكفاءة عمى جميع المستويات لدخوؿ سوؽ العمل والميف الحرة في بيئة
تنافسية بالمجتمع المحمى وخارجو

 -2التعاوف مع جميع المستفيديف في تطوير ونشر التكنولوجيا وايجاد فرص عمل لمخريجيف
 -4نشر المعمومات المستمدة مف البحوث في شكل قابل لمتطبيق لجميع المستفيديف
 -5تطوير مزارع الكمية لمتعميـ والبحوث التجريبية واإلنتاج التجارؼ
 -6تقديـ الخدمات اإلستشارية

 -7إستمرار دعـ مشروع التطوير المستمر والتأىيل لئلعتماد

 -8تعزيز مخصصات مصادر الدعـ لممقومات البشرية والمادية بالكمية

3

اٌجبة اٚ٤ي :اٌمٛاػذ ا٤عبع١خ
ِبدح ( )1اٌذسعبد اٌؼٍّ١خ اٌز ٟدتٕؾٙب اٌىٍ١خ يف ِشؽٍخ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب
-6

درجات الماجستير البحثي في العموـ الزراعية

-2

درجات دكتوراة الفمسفة في العموـ الزراعية

تمػػنح جامعػػة أسػواف بنػػاءاً عمػػي إقتػراح مجمػػس كميػػة الز ارعػػة والمػوارد الطبيعيػػة الػػدرجات العمميػػة السػػابق ذكرىػػا
(الماجسػػتير البحثػػي والػػدكتوراه) وذلػػؾ فػػي الب ػرامج التخصصػػية التػػي تمنحيػػا األقسػػاـ العمميػػة كمػػا ىػػو موضػػح

بالجدوؿ رقـ (:)2

خسول ( :)2اًربامج اًخرععَة اًيت متيحِا ا ألكسام اًـَمَة دلرحيت املاحس خري اًححيث وادلنخوراٍ
اًربامج اًيت متيح فهيا ادلرخاث اًـَمَة
اًصمز اًىودي
اًلسم اًـَمي
م
م ط ع  -1جصانمج ا ألرايض واملوارد اًعحَـَة اًزراؾَة
 1ا ألرايض واملوارد اًعحَـَة اًزراؾَة
ص ن ع  -1جصانمج ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألغشًة
 2ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألغشًة
أب ل ة  -1جصانمج ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألًحان
 3ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألًحان
 -1جصانمج الاكذعاد اًزراؾي
أب ق ز
 4الاكذعاد والارصاد اًزراؾي
 -2جصانمج الارصاد اًزراؾي
 -3جصانمج الإحامتع اًصًفي
 -1جصانمج الاهخاح احلَواين
أب ن خ
 5الاهخاح احلَواين وادلاحين
 -2جصانمج الاهخاح ادلاحين
ة س ن  -1جصانمج اًفاوِة
 6اًخساثني
 -2جصانمج حماظَي اخلرض
 -3جصانمج هحااتث اًزًية وثًس َق احلسائق
 -4جصانمج اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة
م خ ص  -1جصانمج احملاظَي
 7احملاظَي
 -1جصانمج أبمصاض اًيحاث
أب م ن
 8أبمصاض اًيحاث
م ك ز  -1جصانمج املَىصوتَوًوحِا اًزراؾَة
 9املَىصوتَوًوحِا اًزراؾَة
و ر ج  -1جصانمج اًورازة
 10اًورازة
ك ي ز  -1جصانمج اًىميَاء احلَوًة اًزراؾَة
 11اًىميَاء احلَوًة اًزراؾَة
و ق ن  -1جصانمج احلرشاث الاكذعادًة
 12وكاًة اًيحاث
 -2جصانمج مدَساث ا ألفاث
 -1جصانمج اًِيسسة اًزراؾَة واًيؼم احلَوًة
ُـ ز
 13اًِيسسة اًزراؾَة واًيؼم احلَوًة

4

-2

درجات الماجستير الميني في العموـ الزراعية

تمػػنح جامعػػة أس ػواف بنػػاءاً عمػػي اقت ػراح مجمػػس كميػػة الز ارعػػة والم ػوارد الطبيعيػػة درجػػة الماجسػػتير المينػػي فػػي

العموـ الزراعية في أحد البرامج التخصصية التي تمنحيا األقساـ العممية كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ (:)2

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

خسول ( :)3اًربامج اًخرععَة اًيت متيحِا ا ألكسام اًـَمَة دلرحيت املاحس خري املِين
ختعط املاحس خري املِين
اًصمق اًىودي
امس اًلسم
 اس خعالخ واسزتراع ا ألرايض - Reclamation and Cultivation ofمطع
ا ألرايض واملوارد اًعحَـَة
Desert Soils
اًعحصاوًة
اًزراؾَة
- Food Technology
ص ن ع  -حىٌوًوحِا ا ألغشًة
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألغشًة
- Therapeutic Feeding
ص ن ع  -اًخغشًة اًـالحِة
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألغشًة
- Dairy Technology
 حىٌوًوحِا ا ألًحانأب ل ة
ؿَوم وحىٌوًوحِا ا ألًحان
- Economic Feasibility Study of
 دراسة اجلسوي الاكذعادًةأب ق ز
الاكذعاد والارصاد اًزراؾي
Agricutural Projects
ٌَمرشوؿاث اًزراؾَة
- Agricultural Extension
 الإرصاد اًزراؾيأب ق ز
الاكذعاد والارصاد اًزراؾي
Husbandry and Care of Farm
 حصتَة ورؿاًة احلَواانثأب ن خ
الاهخاح احلَواين وادلاحين
Animals and Poultry in Warm
وادلواحن يف املياظق احلارت
and Semi-Warm Regions
وص حَ احلارت
- Technology of Horticultural
ة س ن  -حىٌوًوحِا اهخاح احلاظالث
اًخساثني
Crops Production for Export
اًخس خاهَة ٌَخعسٍص
- Crops Production
م خ ص  -اإهخاح احملاظَي
احملاظَي
- Biotechnology
 اًخىٌوًوحِا احلَوًةمكز
املَىصوتَوًوحِا اًزراؾَة
ورج
اًورازة
كيز
اًىميَاء احلَوًة اًزراؾَة
- Breeding and Production of
 حصتَة وإاهخاح حني اًـسيوقن
وكاًة اًيحاث
Honey Bees
- Pests Control of Palms, and
 ماكحفة بفاث اًيرَي وإاهخاحوقن
وكاًة اًيحاث
Production of Clean Dates
اٍمتور اًيؼَفة
- Modern Techniques in
 اًخلٌَاث احلسًثة يف اًِيسسةُـ ز
اًِيسسة اًزراؾَة واًيؼم
Agricultural Engineering
اًزراؾَة
احلَوًة

5

ِاابدح ( :)2دسعاابد اٌذساعاابد اٌؼٍ ١ااب ايذ٠ااذح ٚادلّ١ااضح ٚاٌااتاِظ ادلغاازؾذصخ اٌزاا ٟرزجااغ
ادلؾشٚػبد

كل ما يسػتجد مػف درجػات عمميػة مشػتركة  Joint degreesيصػدر بيػا قػرار مػف وزيػر التعمػيـ العػالي -تتبػع
بعػػض المشػػروعات الممولػػة مػػف االتحػػاد األوربػػي مثػػل (التمػػبس ،ا ارسػػموس بم ػس .....ال ػ ) -والتػػي تنظميػػا

الموائح الخاصة بيا تعتبر لوائح درجات عممية ممحقة بيذه البلئحة.
ِبدح (ٔ :)3ظبَ ِٛٚاػ١ذ اٌذساعخ

 -6يقػػوـ نظػػاـ الد ارسػػة عمػػي أسػػاس السػػاعات المعتمػػدة ،والسػػاعة المعتمػػدة ىػػي وحػػدة قيػػاس لتحديػػد وزف كػػل

مقرر في الفصل الدراسي الواحد ،وىي تعادؿ ساعة دراسية نظريػة واحػدة فػي األسػبوع ،أو سػاعتيف تطبيقيتػيف
أو سػػاعتيف مػػف التػػدريبات المعمميػػة فػػي األسػػبوع ،أو أربػػع سػػاعات مػػف التػػدريبات الميدانيػػة فػػي األسػػبوع طػواؿ

الفصل الدراسي

 -2تبدأ السنة الدراسية الجامعية في يوـ السبت الثالث مف شير سبتمبر ،وتنقسـ السنة الدراسية إلى فصػمييف

د ارسػػييف كػػل منيمػػا خمسػػة عشػػر أسػػبوعاً تشػػمل اإلمتحانػػات الشػػفوية والعمميػػة (التطبيقيػػة) تعقبيػػا اإلمتحانػػات

التحريرية النيائية لممقرر وفقػاً لمجػدوؿ المعمػف ويجػوز لمجمػس الكميػة أف يقػرر إضػافة فصػل د ارسػي ثالػث إلػى
السنة الدراسية وفى ىذه الحالة يكػوف تسػجيل الطػبلب إختياريػاً ليػذا الفصػل الد ارسػي ،وتكػوف مػدة ىػذا الفصػل
الد ارسػػي ثمانيػػة أسػػابيع بمػػا فيػػو مػػدة اإلمتحػػاف النيػػائي عمػػى أف تتضػػاعف عػػدد السػػاعات الد ارسػػية األسػػبوعية

المخصصة لكل مقرر ،ولمجمس الجامعة مراعاة لمصالح العاـ يقرر بدء الدراسة وانتيائيا قبل أو بعد المواعيد
المذكورة
ِبدح (ِٛ )4اػ١ذ اٌزمذَ ٌٍم١ذ
يتقػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ الطػ ػ ػ ػ ػ ػػبلب لمقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد لدرجػ ػ ػ ػ ػ ػػة الماجسػ ػ ػ ػ ػ ػػتير المين ػ ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػرة واحػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي العػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ خػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػير

أغس ػػطس ،ومػ ػرتيف ف ػػي الع ػػاـ ل ػػدرجتي الماجس ػػتير البحث ػػي ودكت ػػوراة الفمس ػػفة خ ػػبلؿ النص ػػف األوؿ م ػػف ش ػػير
أغسطس وخبلؿ شير ديسمبر ،ويقوـ الطالب بمعاونة لجنة اإلشراؼ وفي اإلطار الزمني البلزـ لمتنفيذ بإعداد
خطة البحث وعرضيا عمػي أعضػاء ىيئػة التػدريس بالقسػـ قبػل التوصػية بالتسػجيل .ويحػدد مجمػس الكميػة بنػاء
عمي اقتراح مجالس األقساـ أعداد الطبلب الذيف يقبموا سنوياً.

ِبدح ( )5اٌشع َٛاٌذساع١خ ٌتاِظ اٌذساعبد اٌؼٍ١ب
تحدد في بداية كل عاـ دارسى قيمة القيد والتسجيل لبرامج الدارسات العميا بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمػى

موافقة مجمس الجامعة.
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ِبدح ( )6ادلشؽذ ا٤وبدميٟ
يحدد القسـ لكل طالب مرشػداً أكاديميػاً يفضػل أف يكػوف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس مػف نفػس التخصػص كممػا
أمكػػف وذلػػؾ لتقػػديـ النصػػح واالرشػػاد خػػبلؿ فت ػرة د ارسػػتو ولمسػػاعدتو فػػي اختيػػار المقػػررات الد ارسػػية األساسػػية

والتكميميػػة البلزمػػة لمجػػاؿ تخصصػػو ،ويكػػوف رأؼ المرشػػد األكػػاديمي استشػػارياً ولػػيس الزاميػاً لمطالػػب .عمػػي أف
يكوف المرشد األكاديمي مف لجنة االشراؼ لطبلب درجتي الماجستير ودكتوراة الفمسفة
ِبدح ( )7اٌشِض ٚاٌشلُ اٌىٛدٌٍّ ٞمشساد اٌذساع١خ
يتبػع النظػاـ الكػودؼ  coding systemلممقػررات الد ارسػية بوضػع الرمػز الكػودؼ لمقسػـ القػائـ بالتػدريس يميػػو

الرقـ الداؿ عمي مستوؼ المقرر كما يمي:

أ -مقررات اجبارية عامة (متطمبات الكمية) تبدأ بػالرمز الكػودؼ " ز " كمػا ىػو موضػح فػي المقػررات الد ارسػية
لدرجتي الماجستير والدكتوراه
ب -المق ػػررات االجباري ػػة واالختياري ػػة لمقس ػػـ العمم ػػي تتك ػػوف م ػػف أربع ػػة أرق ػػاـ ،ويمث ػػل رق ػػـ خان ػػة ا الؼ رق ػػـ

البرنامج الذؼ يقدمو القسـ ،عمي سبيل المثاؿ الرقـ " "6بالنسبة لؤلقساـ الذؼ تقدـ برنامج واحد وقد تكػوف ""2

أو أكثر لبعض األقساـ التػي تقػدـ أكثػر مػف برنػامج كمػا ىػو موضػح بالجػدوؿ رقػـ ( )2الخػاص بػالبرامج التػي
تمنحيا األقساـ العممية

ج -تعبر األرقاـ (مف خانة ا حاد والعشرات والمئات) عف رقـ المقرر الذؼ يقوـ القسـ العممي بتدريسو
ِبدح ( )8لٛاػذ دساعخ ادلمشساد
 -6يسػمح لطالػػب الماجسػتير أو دكتػػوراة الفمسػفة بالتسػػجيل فػي الفصػػل الد ارسػي األوؿ أو الثػػاني فػي عػػدد مػػف
الساعات ال يزيد عف  62ساعة معتمدة لكل فصل ،كما يسمح لمطالب التسجيل في الفصل الد ارسػي الصػيفي
ف ػػي ع ػػدد م ػػف الس ػػاعات ال يزي ػػد ع ػػف  6س ػػاعات معتم ػػدة ،وال تحتس ػػب س ػػاعات تس ػػجيل الرس ػػالة ض ػػمف ى ػػذه

الساعات.

 -2يقرر مجمس الكمية الحد األدني لعدد الطبلب لفتح مقررات الدراسة
 -2يحق لمطالػب أف يحذؼ/يضػيف أؼ مقػرر قبػل نيايػة األسػبوع الثػاني مػف بدايػة الفصػل الد ارسػي األوؿ أو
الثػػاني ،أو نيايػػة األسػػبوع األوؿ مػػف الفصػػل الصػػيفي ،بعػػد تعبئػػة نمػػوذج الحػػذؼ أو اإلضػػافة واعتمػػاده مػػف

المرشد االكاديمي دوف اف يظير المقرر الذؼ تـ حذفو في سجمو الدراسي
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 -4يسمح لمطالب باالنسحاب مف المقرر الدراسي قبػل نيايػة االسػبوع ال اربػع مػف بدايػة الفصػل الد ارسػي األوؿ

أو الثاني أو االسبوع الثالث مف الفصل الصيفي بعد تعبئػة نمػوذج االنسػحاب واعتمػاده مػف المرشػد االكػاديمي
وفػػي ىػػذه الحالػػة ال تحتسػػب لمطالػػب سػػاعات ىػػذا المقػػرر ويرصػػد لمطالػػب تقػػدير منسػػحب ( )Wفػػي سػػجمو

الدراسي

 -5ال يسمح لمطالب دخوؿ االمتحاف النيائي اال اذا حضر %75عمي االقل مف الساعات التدريسية لممقرر،
فاذا تجاوزت نسبة غياب الطالب  %25مف مجموع عدد الساعات التدريسػية لممقػرر بػدوف عػذر يقبمػو مجمػس

الكميػػة يوجػػو اليػػو رئػػيس القس ػـ انػػذا اًر أوؿ عػػف طريػػق القسػػـ ،واذا تكػػرر الغيػػاب تخطػػر إدارة الد ارسػػات العميػػا
إنػػذاريف لمطالػػب بحرمانػػو مػػف دخػػوؿ امتحػػاف نيايػػة الفصػػل الد ارسػػي وذلػػؾ قبػػل االسػػبوع الثػػاني عشػػر بموافقػػة
عميد الكمية ويرصد لو في سجمو الدراسي منسجب اجبارياً مف المقرر ()FW

 -6يحصل الطالب عمي تقدير غير مكتمل ( )Iاذا تعذر عميو دخوؿ االمتحاف النيائي لمقرر او اتماـ بعض

متطمباتػػو ألسػػباب قيريػػة يقبميػػا مجمػػس القسػػـ ومجمػػس الكميػػة ش ػريطة أف يكػػوف قػػد حضػػر وأدؼ  %75عمػػي
األقل مف متطمبات المقرر ،وعميو أداء االمتحاف خبلؿ الفصل الدراسي التالي في الموعد الػذؼ يحػدده مجمػس

الكمية ،واال حصل عمي تقدير منسجب اجبارياً
 -7المقررات التي يحصل فييا الطالب عمي تقدير ( )I, W or FWال تحسب لو كساعات د ارسػية وال تػدخل
في حساب المتوسط التراكمي لمدرجات
 -8ال يحق لمطالب إعػادة التسػجيل فػي أؼ مقػرر سػبق لػو النجػاح أو الرسػوب فيػو بغػرض تحسػيف تقػديره فػي

ىذا المقرر ولكف يجوز لو دراسة مقرر آخر إذا كاف ىذا المقرر إختيارياً

 -9يرصد في سجل الطالب الدراسي جميع تقديراتو الحاصػل عمييػا فػي المقػررات فػي جميػع محاوالتػو وتػدخل

جميعيا في حساب المتوسط التراكمي لمػدرجات فػي جميػع الفصػوؿ الد ارسػية Cumulative Grade Point

)Average (CGPA
 -61يجػػوز لمطالػػب التسػػجيل فػػي مقػػررات د ارسػػية مػػف خػػارج القسػػـ أو الكميػػة أو الجامعػػة والمسػػجمة ضػػمف

ػاء عم ػػي اقتػ ػراح مجم ػػس القس ػػـ المخ ػػتص وت ػػدخل ى ػػذه
برنامج ػػو الد ارس ػػي ،وذل ػػؾ بع ػػد موافق ػػة مجم ػػس الكمي ػػة بن ػ ً
المقررات في حساب المتوسط التراكمي لمدرجات GPA
 -66الطالب الذؼ رسب " "Fفي مقػرر د ارسػي إجبػارؼ عميػو أف يقػوـ بإعػادة تسػجيل ذات المقػرر لمػرة واحػدة

فقػط ،أمػػا بالنسػبة لمقػػررات االختياريػػة فيمكنػو اعػػادة القيػػد فػي ذات المقػػرر او اسػػتبدالو بمقػرر اختيػػارؼ وتػػدخل
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الدرجات الحاصل عمييا في جميع محاوالتو في حساب المتوسط التراكمي لمدرجات  CGPAفػي كػل الفصػوؿ

الدراسية

 -62في حالة شطب الطالب مف البرنامج ال يحق لو التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرؼ في ذات التخصص
 -62يحسب المتوسط التراكمي لمدرجات كما يمي:
أ .حساب نقاط كل مقرر ( )Course grade points – CGPيدخل في حساب معدلو التراكمي وفقػاً
لممعادلة التالية:

CGP = { (m-60) × 0.075 } + 1
 حيث ( )mىي الدرجة النيائية الحاصل عمييا الطالب (الدرجة النيائية  611درجة) ودرجة
النجاح مف %61

ب .يتـ حساب المعدؿ التراكمي لمدرجات  SGPAوفقاً لممعادلة:
= SGPA

مجموع نقاط جميع المقررات التي أكمميا الطالب
Sum of number of credit hours of all course

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية
Sum of points of credit hours in all courses
ج .يجػػب تػػدويف النسػػبة المئويػػة لمجمػػوع الػػدرجات الحاصػػل عمييػػا الطالػػب فػػي شػػيادات التخػػرج ذلػػؾ حسػػب

المعادلة التالية:

النسبة المئوية لنجاح الطالب =

مجموع الدرجات الحاصل عمييا الطالب × 611
مجموع الدرجات العظمي لممقررات

 -64يمكػػف لمطالػػب التسػػجيل فػػي مقػػرر د ارسػػي كمسػػتمع دوف دخػػوؿ االمتحػػاف ،وفػػي حالػػة حضػػور الطالػػب
 %75مف الساعات التدريسية لممقرر أو أكثر يرصد لمطالب تقدير مستمع ()Listener – L

 -65ال يسمح لمطالب بالتسجيل في مقػرر د ارسػي اذا كػاف لػو متطمػب سػابق قبػل أف يجتػاز المتطمػب السػابق

أوالً

 -66يسػػمح لمطالػػب باالنسػػحاب مػػف المقػػرر الد ارسػػي بعػػد التسػػجيل عنػػد اسػػتدعائو ألداء الخدمػػة العسػػكرية
ويرصد لو تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية ( )MWفي سجمو الدراسي وال تحتسب ىذه الفترة ضمف مدة

قيده
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 -67يرصد لمطالب في السجل الدراسي ( )In Progress – IPأثناء تقدمو فػي بحػث الماجسػتير أو دكتػوراة
الفمس ػػفة ،وترص ػػد ل ػػو نتيج ػػة مناقش ػػة الرس ػػالة بتق ػػدير مرض ػػي (S

–

 )Satisfactoryأو غي ػػر مرض ػػي

( )Unsatisfactory – Uوال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير GPA
ِبدح ( )9لٛاػذ رم ُ١١ادلمشساد
 -6تحس ػػب الدرج ػػة النيائي ػػة م ػػف  611درج ػػة ،عمػ ػي أف يخص ػػص  %61م ػػف الدرج ػػة لبلمتح ػػاف التحري ػػرؼ
النيػػائي ،و %21تقسػػـ إلػػي  %61لؤلنشػػطة الفصػػمية ،و %21لئلمتحػػاف العممػػي النيػػائي ،و %61لئلمتحػػاف

الشفيي ،وتشكل لجاف إلجراء اإلمتحاف الشفوؼ مف ثػبلث أعضػاء ىيئػة تػدريس لكػل  5طػبلب يختػارىـ القسػـ
أو حسب ما تقرره إدارة الجامعة في ىذا الشأف
 -2يكوف نظاـ احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة طبقا لما ورد في الجدوؿ التالي:

خسول ( :)4خسول ًوحض ؿسد اًيلاط واًخلسٍص واًًس حة املئوًة امللاتةل
اًخلسٍص
ؿسد اًيلاط
اًًس حة املئوًة ٌدلرخة
ممخاز ()+
من 4611 -3663
من 111 -95
ممخاز
من  -3625أبكي من 3663
من  -91أبكي من 95
حِس خس ًا ()+
من  -2688أبكي من 3625
من  -85أبكي من 91
حِس خس ًا
من  -2651أبكي من 2688
من  -81أبكي من 85
حِس ()+
من  -2613أبكي من 2651
من  -75أبكي من 81
حِس
من  –1675أبكي من 2613
من  -71أبكي من 75
ملدول ()+
من  -1638أبكي من 1675
من  -65أبكي من 71
ملدول
من  -1611أبكي من 1638
من  -61أبكي من 65
راسة
----أبكي من 61
ٍصظس ٌَعاًة املًسحة من ملصر ()Withdrawal
ٍصظس ٌَعاًة املًسحة اإحدار ًاي من امللصر ()Forced Withdrawal
ٍصظس ٌَعاًة اذلي مل ٍمكي مذعَحاث امللصر ()Incomplete
ٍصظس ٌَعاًة املًسحة ألداء اخلسمة اًـسىصًة ()Millitary Withdrawal
ٍصظس ٌَعاًة املسجي مس متؽ ()Listener
ٍصظس ٌَعاًة املسجي ًساؿاث اًصساةل اًـَمَة ومل حىمتي تـس ()In progress
ٍصظس ٌَعاًة ؾيس مٌاكضة اًصساةل اًـَمَة تيجاخ ()Sastisfactory
ٍصظس ٌَعاًة ؾيس رسوتَ يف مٌاكضة اًصسال اًـَمَة ()Unsatisfactory
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اًصمز
A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
FW
I
MW
L
IP
S
U

ِبدح ( )11حت ً٠ٛاٌغبػبد ادلؼزّذح:
بعػػد موافقػػة مجمػػس الكميػػة بنػػاء عمػػي اقتػراح مجمػػس القسػػـ يسػػمح لمطالػػب بتحويػػل عػػدد مػػف السػػاعات المعتمػػدة

سػػبق لػػو اف درسػػيا فػػي جامعػػة أخػػرؼ عمػػي أف تكػػوف مػػف بػػيف متطمبػػات الحصػػوؿ عمػػي الدرجػػة واف يكػػوف قػػد
نجح فييا بنسبة ال تقل عف  %61بشرط:

أ .اال يزيد مجموع الساعات المحولة عف  %21مف مجموع الساعات الدراسية البلزمة لمحصوؿ عمي الدرجة
ب .أال تكوف قد احتسبت لو وحصل بموجب دراستيا عمي شيادة أو درجة عممية أخرؼ
ج .أال يكوف قد مر أكثر مف خمس سنوات مف تاري اجتيازه المقرر وحتي بداية التسجيل
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اٌجبة اٌضبٟٔ

لٛاػذ ٚأؽىبَ دسعخ ادلبعغزري اٌجؾض ٟيف اٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ
ِبدح ( )11ىج١ؼخ اٌذساعخ ٌذسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٟ

وتشػػمل الد ارسػػة بيػػا مقػػررات د ارسػػية ومتابعػػة التقػػدـ العممػػي والتػػدريب عمػػي اسػػموب البحػػث العممػػي واسػػتقراء

النتػػائج وتنتيػػي باعػػداد رسػػالة عمميػػة تقبميػػا لجنػػة الحكػػـ ،وال تجػػوز اف تقػػل المػػدة البلزمػػة لمحصػػوؿ عمػػي ىػػذه

الدرجة عف سنتيف

ِبدح (ِ )12ذح اٌذساعخ ٌذسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٟ

مدة الدراسة ثبلث سنوات لدرجة الماجستير البحثي مف تاري قيد الطالب ،ويجوز مد قيػد الطالػب بحػد أقصػي

عاـ ميبلدؼ واحد فقط بناءاً عمي طمب المشرؼ واقتراح مجمػس القسػـ المخػتص وموافقػة مجمػس الكميػة إال إذا

رأؼ مجمس الكمية غير ذلؾ.

ِبدح ( )13اٌؾشٚه اخلبفخ ثبٌم١ذ ٌذسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٟ

يشترط لقيد الطالب لدراسة درجة الماجستير البحثي في العموـ الزراعية ما يمي:

 -6أف يكػػوف حاص ػبلً عمػػي درجػػة بكػػالوريوس فػػي العمػػوـ الزراعيػػة مػػف إحػػدؼ الجامعػػات المص ػرية الخاضػػعة
لقانوف تنظيـ الجامعات أو ما يعادليا ،بتقدير عاـ "جيد" عمي األقل وتقدير "جيد جداً" عمي األقل فػي متوسػط
مقررات التخصص التي يحددىا مجمس الكمية.

 -2يجػػوز قيػػد طالػػب ش ػعبة االنتػػاج الز ارعػػي (عػػاـ) لدرجػػة الماجسػػتير بشػػرط اف يسػػتوفي الطالػػب قبػػل قيػػده
لمماجستير مقررات دراسية في مجاؿ تخصصو مف مرحمة البكػالوريوس فػي مػا ال يقػل عػف  62سػاعة معتمػدة

وبشرط أال يقل متوسط تقديراتو في ىذه المقررات عف جيد جداً (.)B

 -2يسػػتوفي الطالػػب قبػػل قيػػده لدرجػػة الماجسػػتير فػػي تخصػػص آخػػر غيػػر تخصصػػو فػػي مرحمػػة البكػػالوريوس
مقررات اضافية ال تقل عف  62ساعة معتمدة مف مقػررات مرحمػة البكػالوريوس فػي التخصػص المػراد القيػد بػو

بشرط اال يقل متوسط تقديراتو ليذه المقررات عف جيد جداً

 -4يقتصر القيد لدرجػة الماجسػتير عمػي الطػبلب الػذؼ لػـ يمػر عمػي حصػوليـ عمػي درجػة البكػالوريوس أكثػر
مف  61سنوات ،ويجوز اعفاء الطبلب الوافديف مف ىذا الشرط

 -5أف يتفرغ الطالب أثناء دراستو يوميف عمي األقل في األسبوع
 -6أف يتقدـ الطالب باستمارة اإللتحاؽ لقيده لدرجة الماجستير مرفقاً بيا:

أ -شيادة المرحمة الجامعة األولي (البكالوريوس)

ب -كشف تقديرات المقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس
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ج -شيادة معادلة درجة البكالوريوس إذا كانت الجية المانحة ليا مف خارج الوطف

د -صورة بطاقة الرقـ القومي أو صورة مف جواز السفر بالنسبة لمطبلب الوافديف
ىػ -شيادة الميبلد

ز -موافقة جية العمل

و -عدد  6صور شخصية

ح -إقرار تفرغ

ط -الموقف مف التجنيد بالنسبة لمذكور

إلي قسـ الدراسات العميا بالكمية والذؼ يحوليا الي مجمس القسػـ العممػي المخػتص البػداء الػرأؼ ،ويقػوـ مجمػس
الكمية بالبت في طمب القيد بناءاً عمي اقتراح مجمس القسػـ ،ويعتبػر تػاري موافقػة مجمػس الكميػة ىػو تػاري قيػد

الطالب

 -7ي ارعػي قيػد الطػبلب غيػر المصػرييف وفقػاً إلجػراءات قبػوؿ الطػبلب الوافػديف التػي يحػددىا المجمػس االعمػػي

لمجامعات

 -8يقدـ المشػرؼ مقتػرح خطػة البحػث اسػتكماالً لػؤلوراؽ المطموبػة لقبػوؿ قيػد الطالػب فػي موعػد غايتػو مجمػس

القسـ التالي لتحديد لجنة االشراؼ

ِبدح ( )14ادلمشساد ٚادلزيٍجبد اٌذساع١خ ٌذسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٟ

 -6يق ػػوـ الطال ػػب المقي ػػد بدرج ػػة الماجس ػػتير بد ارس ػػة مق ػػررات د ارس ػػية بواق ػػع  48س ػػاعة معتم ػػدة م ػػف مق ػػررات

الدراسات العميا التي تخدـ موضوع البحث بناءاً عمي اقتراح لجنة اإلشراؼ والمرشد األكػاديمي وموافقػة مجمػس

القسـ واعتماد مجمس الكمية ،موزعة كاألتي:

أوالً :متطمبات الجامعة:
أف يقػػدـ الطالػػب شػػيادة تفيػػد حصػػولو عمػػي دورة "أخبلقيػػات البحػػث العممػػي" مػػف مركػػز تنميػػة القػػدرات التابعػػة
لمجامعة ،أو الجامعات المناظرة قبل تشكيل لجنة الحكـ
ثانياً :متطمبات عامة لمكمية:

وتشمل سبعة ساعات معتمدة إجبارية لمرحمة الماجستير كالتالي:

 ز  1001بحث ومناقشة ( 2ساعة معتمػدة) ،وال يحتسػب تقػدير ىػذا المقػرر ضػمف تقػديرات الطالػب المقيػدلدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العاـ ،وتقسـ ساعات ىذا المقرر عمي فصمييف د ارسػييف :أوليمػا

خبلؿ العاـ األوؿ مف القيد يعرض خبلليػا الطالػب مشػروع البحػث ،وفػي الفصػل الد ارسػي ا خػر يقػدـ الطالػب

عرضػاً لمػػا توصػػل اليػػو مػػف نتػػائج البحػػث فػػي د ارسػػتو .ويقػػوـ بػػالتقويـ لجنػػة ثبلثيػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس
بالقسػػـ ،وأف يؤخػػذ فػػي االعتبػػار رأؼ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس الػػذيف حضػػروا مناقشػػة الطالػػب وكػػذلؾ حضػػور

الطالب وتفاعمو داخل حمقات المناقشات بالقسـ والكمية
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 ز  1002القواعد العممية لكتابة الرسائل واألبحاث ( 2ساعة معتمدة) ،وال يحتسب تقدير ىذا المقرر ضمفتقديرات الطالب المقيد لدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العاـ

 -ز  1003تص ػػميـ وتحمي ػػل التج ػػارب الزراعي ػػة ( 2س ػػاعة معتم ػػدة) ويحتس ػػب ى ػػذا المق ػػرر ض ػػمف تق ػػديرات

الطالب المقيد لدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العاـ

ثالثاً :متطمبات عامة لمقسم:

 -مقررات اجبارية محدد مسماىا مسبقاً لتغطية تخصصات القسـ الرئيسية بواقع  62ساعة معتمدة

 مقررات اختيارية :وىي مقػررات يختارىػا الطالػب بمسػاعدة المشػرفيف وبمشػورة المشػرؼ األكػاديمي وتقػع فػيمجموعتيف:

أ .مجموعػػة مقػػررات يدرسػػيا الطالػػب داخػػل قسػػمو فػػي تخصصػػو الرئيسػػي الػػذؼ يمػػنح فيػػو الدرجػػة بواقػػع 62

ساعة معتمدة

ب .مجموعة مقررات يدرسيا الطالب خارج القسـ أو التخصص الرئيسي بواقع  9ساعات معتمدة

رابع ػاً :يحسػػب إعػػداد الرسػػالة (ز  1000بحػػث) بواقػػع  8سػػاعات معتمػػدة ،وال يحتسػػب تقػػدير مقػػرر البحػػث

ضمف تقديرات الطالب المقيد لدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العاـ ،ويعتبر الطالػب مجتػا اًز ليػذا
المقػرر بنػػاء عمػي تقريػػر لجنػة الحكػػـ عنػد تقػػدـ الطالػػب واجادتػو لمبحػػث الخػاص برسػػالتو وتقيػيـ البحػػث بتقػػدير

(مرضي )S

اًحَان
أب -مذعَحاث اجلامـة
ة -مذعَحاث اًلكَة

ح -مذعَحاث اًلسم:
 -1ملصراث اإحدارًة
 -2ملصراث اإدذَارًة
د -مذعَة أبسايس
ُـ -مذعَحاث أبدصي

خسول رمق ( :)5املخعَحاث ادلراس َة دلرخة املاحس خري اًححيث يف اًـَوم اًزراؾَة
درخة املاحس خري
 أبذالكِاث اًححر اًـَمي (دورت) حبر ومٌاكضة اًلواؿس اًـَمَة ًىذاتة اًصسائي وا ألحباج ثعممي وحتََي اًخجارة اًزراؾَة  4ملصراث يف جمال اًخرعط  4ملصراث داذي اًلسم  3ملصراث ذارح اًلسم اًصساةل اًـَمَة اًصدعة ادلوًَة ًلِادت اًمكحَوحص  ICDLاو اًصدعة ا ألورتَة ECDL ًغة اجنَزيًة ()TOEFL 400 اًًرش اًـَمي (حبر واحس)اإحٌليل اًساؿاث املـمتست
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اًساؿاث
✓
2
2
3
12
12
9
8
✓
✓
✓
 48ساؿة

 -2يجػػوز اسػػتبداؿ مقػػرر أو اثنػػيف مػػف المقػػررات الد ارسػػية ال ػػذؼ لػػـ يمػػتحف فييػػا الطالػػب بعػػد ،والتػػي س ػػبق
تحديػػدىا عنػػد قيػػد الطال ػب لمد ارسػػات العميػػا وذلػػؾ بموجػػب تقريػػر مػػف المشػػرؼ الرئيسػػي وموافقػػة مجمػػس القسػػـ

المختص

ِبدح ( )15ؽشٚه ِٕؼ دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٟ

يشترط لنيل درجة الماجستير البحثي في العموـ الزراعية ما يمي:

 -6انقضاء عاميف عمي األقل مف تاري القيد عمي أف يتابع الطالب الدراسة والبحث خبلؿ مدة دراستو

 -2أف يقػػدـ الطالػػب مػػا يثبػػت حصػػولو عمػػي الرخصػػة الدوليػػة لقيػػادة الكمبيػػوتر  ICDLاو الرخصػػة األوربيػػة
 ECDLمف أحد المراكز المعتمدة قبل تشكيل لجنة الحكـ

 -2أف يقػػدـ الطالػػب قبػػل تشػػكيل لجنػػة الحكػػـ شػػيادة تفيػػد إجتيػػازه اختبػػار المغػػة االنجميزيػػة Institutional
 Toeflبما ال يقل عف  411نقطة أو ما يعادليا مف أحد مراكز التأىيل المغوؼ التابعة لمجامعة أو الجامعػات
المناظرة والتي يقرىا مجمس الكمية والجامعة

 -4أف يقػػدـ الطالػػب مػػا يفيػػد بنشػػر أو قبػػوؿ نشػػر بحػػث واحػػد عمػػي األقػػل فػػي مجمػػة عمميػػة محكمػػة أو مػػؤتمر
عممي محكـ قبل تشكيل لجنة الحكـ

 -5أف يكوف الطالب قد أجرؼ بحثاً أو بحوث فػي موضػوع أقػره مجمػس الكميػة بنػاء عمػي اقتػراح مجمػس القسػـ

المختص

 -6أف يجتػػاز الطالػػب المقػػررات الد ارسػػية المكمػػف بيػػا عمػػي أال يقػػل متوسػػط التقػػدير التراكمػػي عػػف "جيػػد جػػداً

"B

 -7أف يقدـ الطالب عرض لنتائج بحوثو في سيمنار خاص ألعضػاء ىيئػة التػدريس بالقسػـ قبػل تشػكيل لجنػة

الحكـ

 -8بعد قبوؿ الرسالة مف لجنػة الحكػـ ،وعمػل التعػديبلت البلزمػة يقػدـ الطالػب سػت نسػ مػف الرسػالة معتمػدة

مف لجنة الحكـ

 -9يقدـ الطالب اسطوانة مدمجة بالرسالة كاممة بالشكل النيائي المعتمد مػف لجنػة الحكػـ عمػي الرسػالة تحفػع

بمكتبة الكمية
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اٌجبة اٌضبٌش

لٛاػذ ٚأؽىبَ دسعخ دوزٛساٖ اٌفٍغفخ يف اٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ
ِبدح ( )16ىج١ؼخ اٌذساعخ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ

تقػوـ أساسػاً عمػػي البحػث المبتكػر ومتابعػػة التقػدـ العممػي ود ارسػػة مقػررات عميػا ،باإلضػػافة الػي امتحػاف تػػأىيمي

شػػامل فػػي الخمفيػػة العمميػػة الزراعيػػة فػػي التخصػػص الفرعػػي والمجػػاؿ والعمػػوـ المرتبطػػة لمػػدة ال تقػػل عػػف ثبلثػػة

سنوات تنتيي بتقديـ رسالة تقبميا لجنة الحكـ ،وتكوف عمبلً ذات قيمة عممية يشػيد الطالػب بكفايتػو الشخصػية
في بحوثو ودراساتو ويمثل إضافة عممية جديدة

ِبدح (ِ )17ذح اٌذساعخ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ

مدة الدراسة أربعة سنوات لدرجة دكتوراه الفمسفة مف تاري قيد الطالب ،ويجوز مد قيد الطالب بحد أقصي عاـ
ميبلدؼ واحد فقط بناءاً عمي طمب المشرؼ واقتراح مجمػس القسػـ المخػتص وموافقػة مجمػس الكميػة إال إذا رأؼ

مجمس الكمية غير ذلؾ.

ِبدح ( )18اٌؾشٚه اخلبفخ ثبٌم١ذ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ

يشترط لقيد الطالب لدراسة درجة دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية ما يمي:

 -6أف يكػػوف الطالػػب حاص ػبلً عمػػي درجػػة البكػػالوريوس فػػي العمػػوـ الزراعيػػة مػػف إحػػدؼ الجامعػػات المص ػرية
الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات أو ما يعادليا ،بتقدير عاـ "جيد" عمي األقل
 -2أف يكػػوف الطالػػب حاصػبلً عمػػي درجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػوـ الزراعيػػة مػػف إحػػدؼ الجامعػػات المصػرية ،أو
عمي درجة معادلة ليا مف معيد عممي آخر معترؼ بو ،عمي أال يقل متوسط تقدي ارتػو فػي مقػررات الماجسػتير

عػػف "جيػػد جػػداً" .ويشػػترط لقيػػد الطالػػب لدرجػػة الػػدكتوراه اال يتجػػاوز الفت ػرة منػػذ حصػػولو عمػػي درجػػة الماجسػػتير

حتي القيد لدرجة الدكتوراه أكثر مف عشرة سنوات ،ويجوز اعفاء الطبلب الوافديف مف ىذا الشرط

 -2يقيد الطالب لدرجة دكتوراة الفمسفة في العموـ الزراعيػة فػي نفػس تخصػص درجػة الماجسػتير ،ويجػوز القيػد

لمػدكتوراه فػػي تخصػػص آخػػر مػرتبط بتخصػػص درجػػة الماجسػػتير بشػػرط اسػػتيفاء –خػػبلؿ فتػرة القيػد -فػػي حػػدود
 24ساعة معتمدة مف مقػررات التخصػص الجديػد بمرحمتػي البكػالوريوس والد ارسػات العميػا ،بمتوسػط تقػدير فػي
ىذه المقررات ال يقل عف "جيد جداً" ""B

 -4أف يتفرغ الطالب أثناء دراستو لمدة يوميف عمي األقل في األسبوع
 -5أف يتقدـ الطالب باستمارة التحاؽ لمقيد لدرجة دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية مرفقاً بيا ا تي:

أ .شيادة البكالوريوس وكشف التقديرات لممقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس

ب .شيادة درجة الماجستير وكشف التقديرات لممقررات الدراسية لدرجة الماجستير
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ج .شيادة معادلة درجة الماجستير إذا كانت الجية المانحة ليا مف خارج الوطف

د .صورة مف الرقـ القومي أو صورة مف جواز السفر بالنسبة لمطبلب الوافديف
ىػ .عدد  6صور شخصية

ز .إقرار تفرغ

و .شيادة الميبلد

ح .موافقة جية العمل

ط .الموقف مف التجنيد بالنسبة لمذكور

إلي قسـ الدراسات العميا بالكمية والػذؼ يحوليػا الػي القسػـ العممػي المخػتص إلبػداء الػرأؼ ،ويقػوـ مجمػس الكميػة
بالبت في طمب القيد بنػاء عمػي اقتػراح مجمػس القسػـ المخػتص ،ويعتبػر تػاري موافقػة مجمػس الكميػة ىػو تػاري

قيد الطالب

ِبدح ( )19ادلمشساد ٚادلزيٍجبد اٌذساع١خ ٌذسعخ اٌذوزٛساٖ

 -6يقػػوـ الطالػػب المقيػػد لدرجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة بد ارسػػة مقػػررات د ارسػػية بواقػػع  56سػػاعة معتمػػدة مػػف مقػػررات

الد ارسػػات العميػػا التػػي تخػػدـ موضػػوع البحػػث بنػػاءاً عمػػي اقت ػراح لجنػػة اإلش ػراؼ أو المرشػػد األكػػاديمي وموافقػػة
مجمس القسـ واعتماد مجمس الكمية ،موزعة كاألتي:

أوالً :متطمبات الجامعة:
أف يقػػدـ الطالػػب شػػيادة تفيػػد حصػػولو عمػػي دورتػػيف مػػف مركػػز تنميػػة القػػدرات التابعػػة لمجامعػػة ،أو الجامعػػات
المناظرة قبل تشكيل لجنة الحكـ كالتالي:
 دورة "النشر الدولي لمبحوث العممية" -دورة "إدارة الفريق البحثي"

ثانياً :متطمبات عامة لمكمية:

وتشمل خمسة ساعات معتمدة إجبارية لمرحمة الدكتوراه كالتالي:

 -ز  2001بحث ومناقشة ( 2ساعة معتمػدة) ،وال يحتسػب تقػدير ىػذا المقػرر ضػمف تقػديرات الطالػب المقيػد

لدرجػػة الػػدكتوراة عنػػد حسػػاب متوسػػط التقػػدير العػػاـ ،ويعتبػػر الطالػػب مجتػػا اًز ليػػذا المقػػرر بعػػد الموافقػػة عمػػي
سػػيمنارييف أثنػػيف يقػػدميما الطالػػب أمػػاـ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالقسػػـ ،ويطبػػق التقػػويـ وفق ػاً لمػػا ورد فػػي مػػادة

( )25بشأف نفس المقرر

 ز  2002بحث مرجعي ( 2ساعة معتمدة) :يحدد مجاؿ مقرر البحث المرجعي في أحػد المجػاالت العمميػةالحديثة التػي تػرتبط بالتخصػص عمػي أف يػتـ تقيػيـ الطالػب مػف خػبلؿ لجنػة ثبلثيػة مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس

يقترحيا مجمس القسـ المختص ويوافق عمييا مجمس الكمية
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ثالثاً :متطمبات عامة لمقسم:

 مقررات اجبارية محدد مسماىا مسبقاً لتغطية تخصصات القسـ الرئيسية بواقع  65ساعة معتمدة -مقررات اختيارية:

وىي مقررات يختارىا الطالب بمشورة المشرؼ األكاديمي وتقع في مجموعتيف:

أ .مجموعػػة مقػػررات يدرسػػيا الطالػػب داخػػل قسػػمو فػػي تخصصػػو الرئيسػػي الػػذؼ يمػػنح فيػػو الدرجػػة ،بواقػػع 65
ساعة معتمدة

ب .مجموعة مقررات يدرسيا الطالب خارج القسـ او التخصص الرئيسي بواقع  9ساعات معتمدة

رابع ااً :يحسػػب إعػػداد الرسػػالة (ز  2000بحػػث) بواقػػع  62سػػاعات معتمػػدة ،وال يحتسػػب تقػػدير مقػػرر البحػػث

ضمف تقػدي ارت الطالػب المقيػد لدرجػة الػدكتوراه عنػد حسػاب متوسػط التقػدير العػاـ ،ويعتبػر الطالػب مجتػا اًز ليػذا
المقرر بناء عمي تقرير لجنة الحكـ عند تقدـ الطالب واجادتو لمبحث الخاص برسالتو ويتـ تقييـ البحث بتقدير

(مرضي )S

 -2يجػػوز اسػػتبداؿ مقػػرر أو اثنػػيف مػػف المقػػررات الد ارسػػية ال ػػذؼ لػػـ يمػػتحف فييػػا الطالػػب بعػػد ،والتػػي س ػػبق

تحديػػدىا عنػػد قيػػد الطالػػب لمد ارسػػات العميػػا وذلػػؾ بموجػػب تقريػػر مػػف المشػػرؼ الرئيسػػي وموافقػػة مجمػػس القسػػـ

المختص

خسول رمق ( :)6املخعَحاث ادلراس َة دلرخة ادلنخورات يف اًـَوم اًزراؾَة
اًحَان
أب -مذعَحاث اجلامـة
ة -مذعَحاث اًلكَة
ح -مذعَحاث اًلسم:
 -1ملصراث اإحدارًة
 -2ملصراث اإدذَارًة
د -مذعَة أبسايس
مذعَحاث أبدصي-:

درخة ادلنخورات
 اًًرش ادلويل ٌَححوج اًـَمَة (دورت) اإدارت اًفصًق اًححيث (دورت) حبر ومٌاكضة حبر مصحـي  5ملصراث يف جمال اًخرعط  5ملصراث داذي اًلسم  3ملصراث ذارح اًلسم اًصساةل اًـَمَة الإمذحان اًخبأًَُل اًضامي ًغة اجنَزيًة ( )TOEFL 500أبو احذَاز اإحسي اٌَغاث الأحٌحَة ا ألدصي اًًرش اًـَمي (حبر واحس)اإحٌليل اًساؿاث املـمتست ٌدلرخة
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اًساؿاث
✓
✓
2
3
15
15
9
12
✓
✓
✓
 56ساؿة

ِبدح ( )21يف ؽؤْ اِ٨زؾبْ اٌزؤٌ٘ ٍٟ١يبٌت اٌذوزٛساح
 -6يػػؤدؼ الطالػػب المقيػػد لدرجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة بعػػد نجاحػػو فػػي المقػػررات الد ارسػػية بمتوسػػط ال يقػػل عػػف جيػػد
جداً " ،"Bواجتيازه كل المقررات التي ال تدخل فػي حسػاب متوسػط التقػدير العػاـ ،امتحانػاً تأىيميػاً شػفيياً شػامبلً
الختبار قدرتو العممية في مجاؿ تخصو والمجاالت المرتبطة ،ومقدرتو عمي معالجة المشاكل العممية

 -2تشكل لجنة االمتحاف التأىيمي الشفيي الشامل لطالب الدكتوراه مف سبعة أعضاء مف األسػاتذة ،مػف بيػنيـ
عضو في لجنػة اإلشػراؼ ،وثبلثػة أسػاتذة مػف التخصػص لمطالػب أحػدىـ مػف ذات القسػـ المسػجل فيػو الطالػب

وا خريف مف خارج الكميػة مػف غيػر لجنػة االشػراؼ ،وثبلثػة أعضػاء فػي المجػاالت المرتبطػة بالتخصػص لػيس
مف بينيـ أحد المشرفيف .وذلؾ بناء عمي اقتراح المشرؼ الرئيسي وموافقة مجمس القسـ المختص ويقره مجمس

الكمية وتعتمد مف نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث

 -2يعقد االمتحاف التأىيمي خبلؿ ستيف يوماً مف تاري الموافقة عمي تشكيل لجنة االمتحاف ،وتقدـ المجنة بعد

امتح ػػاف الطال ػػب تقريػ ػ اًر بم ػػدؼ أىميت ػػو لمتابع ػػة بحث ػػو لمحص ػػوؿ عم ػػي درج ػػة ال ػػدكتوراه ويك ػػوف اجتي ػػاز الطال ػػب
لبلمتحاف بموافقة ما ال يقل عف خمسة أعضاء مف المجنة ،وفي حالة عدـ انعقاد المجنة خبلؿ ىذه الفترة يقػدـ

ممثل لجنة االشراؼ في ىذه المجنة تقريػ اًر كتابيػاً لتوضػيح أسػباب عػدـ انعقػاد المجنػة مقرونػاً بقػرار مػف مجمػس
القسـ فيما يراه بيذا الخصوص عمي أال يتـ االمتحاف اال بعد موافقة مجمس الكميػة عمػي مػا جػاء بتقريػر القسػـ

المختص

 -4في حالة عػدـ اجتيػاز الطالػب لبلمتحػاف التػأىيمي الشػامل ،يعػاد امتحانػو مػرة واحػدة فقػط بعػد مػدة تحػددىا
المجنػػة ،ال تقػػل عػػف ثبلثػػة أشػػير مػػف تػػاري عقػػد االمتحػػاف األوؿ وأمػػاـ نفػػس المجنػػة التػػي سػػبق ليػػا امتحػػاف

الطالب .وال يتـ استبداؿ أعضاء ىذه المجنة اال في حالة الضرورة القصػوؼ التػي يقرىػا مجمػس الكميػة بعػد أخػذ

رأؼ مجمس القسـ المختص .وفي حالة عدـ اجتياز الطالػب االمتحػاف لممػرة الثانيػة يشػطب قيػده مػف الد ارسػات
العميػػا ،أمػػا فػػي حالػػة اجتيػػازه االمتحػػاف التػػأىيمي يتقػػدـ الطالػػب برسػػالتو لمفحػػص والمناقشػػة بعػػد موافقػػة مجمػػس

الكمية عمي اجتيازه االمتحاف التأىيمي
 -5يتقػػدـ الطالػػب برسػػالتو لممناقشػػة قبػػل مػػرور عػػاـ مػػف تػػاري عقػػد االمتحػػاف التػػأىيمي واال يعػػاد امتحانػػو مػرة

أخرؼ
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ِبدح ( )21ؽشٚه ِٕؼ دسعخ اٌذوزٛساٖ
يشترط لنيل درجة دكتوراه الفمسفة في العموـ الزراعية ما يمي:
 -6انقضاء ثبلث أعواـ عمي األقل مف تاري القيد عمي أف يتابع الطالب الدراسة والبحث خبلؿ مدة دراستو
 -2أف يقػػدـ الطالػػب قبػػل تشػػكيل لجنػػة الحكػػـ شػػيادة تفيػػد إجتيػػازه اختبػػار المغػػة االنجميزيػػة Institutional
 Toeflبما ال يقل عف  511نقطة أو اجتياز إحػدؼ المغػات األجنبيػة األخػرؼ مػف أحػد م اركػز التأىيػل المغػوؼ
التابعة لمجامعة أو الجامعات المناظرة والتي يقرىا مجمس الكمية والجامعة
 -2أف يقدـ الطالب ما يفيػد بنشػر أو قبػوؿ نشػر بحػث عمػي األقػل فػي مجمػة عمميػة محكمػة أو مػؤتمر عممػي
محكـ قبل تشكيل لجنة الحكـ
 -4أف يكوف الطالب قد أجرؼ بحثاً أو بحوث في موضوع مبتكر أقػره مجمػس الكميػة بنػاء عمػي اقتػراح مجمػس

القسـ المختص

 -5أف يجتاز الطالب المقررات الدراسية المكمف بيا بتقدير "جيد جداً  "Bعمي األقل
 -6أف يجتاز الطالب االمتحاف التأىيمي الشامل
 -7أف يقػػدـ الطالػػب بعػػد اجتيػػازه لبلمتحػػاف التػػأىيمي عػػرض لنتػػائج بحوثػػو فػػي سػػيمنار خػػاص ألعضػػاء ىيئػػة
التدريس بالقسـ قبل تشكيل لجنة الحكـ

 -8بعد قبوؿ الرسالة مف لجنػة الحكػـ ،وعمػل التعػديبلت البلزمػة يقػدـ الطالػب سػت نسػ مػف الرسػالة معتمػدة
مف لجنة الحكـ
 -9يقدـ الطالب اسطوانة مدمجة بالرسالة كاممة بالشكل النيائي المعتمد مػف لجنػة الحكػـ عمػي الرسػالة تحفػع
بمكتبة الكمية
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اٌجبة اٌشاثغ
لٛاػذ ٚأؽىبَ ِؾرتوخ ٌذسعز ٟادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساٖ
ِبدح ( )22يف ؽؤْ رغ١ري ِٛمٛع ٚػٕٛاْ اٌشعبٌخ
 -6يجػػوز بنػػاء عمػػي توصػػية مجمػػس القسػػـ المخػػتص وموافقػػة مجمػػس الكميػػة تغييػػر موضػػوع البحػػث (تغييػػر

جػػوىرؼ) خػػبلؿ فتػرة قيػػد الطالػػب بالد ارسػػات العميػػا وذلػػؾ قبػػل مضػػي عػػاميف مػػف تػػاري القيػػد ،وفػػي ىػػذه الحالػػة
يعتبر قيد الطالب مف تاري تغيير موضوع البحث

 -2أما اذا كاف التغيير في موضوع البحث غير جوىرؼ فيحتفع الطالب بتاري القيد األوؿ
 -2يجب أف يتـ تحديد عنواف الرسالة قبل موعد تشكيل لجنة الحكـ بفترة ال تقل عف  6أشػير بالنسػبة لدرجػة
الماجستير البحثي أو الدكتوراه
 -4يحق لمجنة المناقشة والحكـ عمي الرسالة إجراء تعديل عمي عنواف الرسالة بما ال يخل بموضوع البحث
 -5يحق لمجنة الحكـ عمي الرسػالة إجػراء أؼ تعػديبلت غيػر جوىريػة وتصػويب األخطػاء اليجائيػة فػي عنػواف
الرسػػالة ،ويعتبػػر العن ػواف بعػػد التعػػديل ىػػو العن ػواف النيػػائي لمرسػػالة والػػذؼ يمػػنح عميػػو الطالػػب لمدرجػػة العمميػػة

المقيد بيا

ِبدح ( )23يف ؽؤْ يٕخ ا٦ؽشاف
 -6يعيف مجمس الكمية بنػاء عمػي اقتػراح مجمػس القسػـ المخػتص مشػرفاً فػي التخصػص يشػرؼ عمػي تحضػير
الرسالة مف بيف األساتذة واألساتذة المساعديف عمي أف يعاونو واحد أو أكثر مف أعضاء ىيئة التدريس بالكميػة

مػػف األسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف والمدرسػػيف بشػػرط أف يكػػوف قػػد مضػػي سػػنة واحػػدة عمػػي األقػػل عمػػي شػػغمو
لوظيفة مدرس عند اإلشراؼ عمي درجة الماجستير ،وسنتيف لئلشراؼ عمي درجة دكتوراة الفمسفة

 -2فػػي حالػػة قيػػاـ الطالػػب بتنفيػػذ بحثػػو خػػارج الجامعػػة يجػػوز بموافقػػة مجمػػس الكميػػة أف يشػػترؾ فػػي اإلش ػراؼ

مشرؼ واحد ممف تنطبق عميو الشروط المؤىمة مف الجية التي يجرؼ فييا البحث

 -2فػػي جميػػع األح ػواؿ ال يزيػػد عػػدد المشػرفيف عػػف ثبلثػػة أعضػػاء ،باسػػتثناء إضػػافة مشػػرؼ اربػػع أجنبػػي عنػػد
حصوؿ الطالب عمي بعثة إشراؼ مشترؾ

 -4في حالة اعارة أحد المشػرفيف عمػي الرسػالة الػي جيػة خػارج الجامعػة أو خػارج الػببلد يقػدـ قبػل السػفر الػي
مجمس القسـ تقري اًر عف المدؼ الذؼ وصل اليو الطالب ،وفي ضوء ذلؾ يجوز لمجمس الكمية بناء عمي اقتراح
مجمس القسـ بتعييف مػف يحػل محمػو فػي لجنػة اإلشػراؼ وذلػؾ بعػد مػرور عػاـ عمػي سػفره أو إعارتػو .إذا زادت
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فترة االشراؼ لممشرؼ المعار عف عاـ تحتفع لو الكمية بعد رفع اسمو مف لجنة االشػراؼ بحقوقػو العمميػة وفقػاً

لما قدمو في ىذه الفترة

 -5المشرؼ الػذؼ تػوفي بعػد اشػتراكو فػي لجنػة االشػراؼ لفتػرة تزيػد عػف عػاـ مػيبلدؼ يسػتبقي اسػمو فػي لجنػة

االشراؼ ويحفع لو جميع حقوقو العممية وفقػاً لمفتػرة التػي قضػاىا ،ويجػب بموافقػة مجمػس الكميػة تعيػيف مشػرؼ
بديل بعد موافقة مجمس القسـ المختص

 -6يقدـ المشرفوف في نياية كل عاـ جامعي تقري اًر لمجمس القسـ عػف مػدؼ تقػدـ الطالػب فػي بحوثػو ،ويحفػع
بممف الطالب بعد عرض ىذا التقرير عمي مجمس الكمية ،ولمجمس الكمية الموافقة عمي الغاء قيد الطالب عمي

ضوء ىذه التقارير إذا تكرر أنيا غير مرضية

 -7تق ػػوـ ادارة الد ارس ػػات العمي ػػا بمتابع ػػة اإلجػ ػراءات التنظيمي ػػة لجمي ػػع الط ػػبلب ،واب ػػبلغ المش ػػرؼ ف ػػي الوق ػػت
المناسػػب خػػبلؿ فت ػرة القيػػد بػػاإلجراءات الواجػػب اتخاذىػػا ،والتػػي تتمشػػي مػػع القواعػػد المعمػػوؿ بيػػا فػػي الئحػػة

الدراسات العميا

 -8ال يزيد عدد الطبلب المقيديف مػع كػل مشػرؼ عػف عشػرة طػبلب لػدرجتي الماجسػتير ودكتػوراة الفمسػفة فػي

العموـ الزراعية

 -9ال يجوز إجراء أية تعديبلت بمجنة اإلشراؼ بإستثناء ما ذكر بالفقرتيف ( )4و ( )5مف ىذه المادة ،أو أؼ

حاالت أخرؼ يراىا مجمس الكمية

ِبدح ( )24يف ؽؤْ رؾى ً١يٕخ احلىُ ػٍ ٟاٌشعبٌخ
 -6تكتب الرسػالة العمميػة طبقػاً لمقواعػد المعمػوؿ بيػا فػي قواعػد إعػداد وكتابػة الرسػائل العمميػة والمعتمػدة بقػرار
مجمس الكمية بناء عمي توصية لجنة الدراسات العميا

 -2يشكل مجمس الكمية بناء عمي اقتراح مجمس القسـ المختص لجنة الحكـ عمي الرسػالة مػف ثبلثػة أعضػاء،
أحػ ػدىـ المش ػػرؼ عم ػػي الرس ػػالة ،م ػػف األس ػػاتذة بالجامع ػػات أو م ػػف ف ػػي حكمي ػػـ ويج ػػوز االس ػػتعانة باألس ػػاتذة

المسػػاعديف ،ويجػػوز أف يشػػترؾ عضػػو أخػػر مػػف لجنػػة االشػراؼ فػػي لجنػػة الحكػػـ عمػػي الرسػػالة عمػػي أف يكػػوف

لممشرفيف صوتاً واحداً
 -2يشترط أف يكوف أحد أعضاء لجنة الحكـ عمي األقل مف أساتذة الجامعات أو ممف فػي حكميػـ مػف خػارج

الجامعة في حالة رسائل الماجستير البحثي وعضويف مف خارج الجامعة في حالة الدكتوراه

 -4يقػدـ المشػػرؼ عمػي الرسػػالة بعػػد االنتيػاء مػػف اعػػدادىا نسػخة مػػف الرسػالة وتقريػ اًر موقعػاً مػف أعضػػاء لجنػػة

االشراؼ مف داخل الكمية الي مجمس القسـ المختص عف مدؼ صػبلحيتيا لمعػرض عمػي لجنػة الحكػـ مشػفوعاً

باقتراح تشكيل لجنة الحكـ
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 -5ي ارع ػػي عن ػػد تش ػػكيل لج ػػاف االشػ ػراؼ ،واالمتح ػػاف الت ػػأىيمي ،والحك ػػـ عم ػػي الرس ػػالة ،وجمي ػػع االمتحان ػػات
التحريريػػة والشػػفوية ،عػػدـ ج ػواز الجمػػع فػػي عضػػوية المجػػاف بػػيف األخ وأخيػػو ،والػػزوج وزوجتػػو ،أو بػػيف األب

وابنو .كما يراعي اال يكوف بينيـ أقارب حتي الدرجة الرابعة لمطالب المتقدـ
 -6تكوف مدة صبلحية لجنة الحكـ عمػي الرسػالة سػتة رأشػير ينػاقش خبلليػا الطالػب الرسػالة ،ويحػق لممشػرؼ
وبموافقػػة مجمػػس القسػػـ ومجمػػس الكميػػة طمػػب تجديػػد صػػبلحية المجنػػة لظػػروؼ قيريػػة لمػػدة أخػػرؼ بشػػرط عػػدـ

تجػػاوز الفتػرة القانونيػػة لمد ارسػػة ،واذا تجػػاوز الطالػػب الفت ػرة القانونيػػة لمد ارسػػة تعػػرض حالتػػو عمػػي مجمػػس الكميػػة
باقتراح مف مجمس القسـ المختص التخاذ القرار المناسب بشأنو

ِبدح ( )25يف ؽؤْ إ٠مبف اٌم١ذ

يجوز لمجمس الكمية بناءاً عمي اقتػراح المشػرؼ الرئيسػي وموافقػة مجمػس القسػـ المخػتص أف يوقػف قيػد طالػب
الدراسات العميا لمدة أقصاىا عامييف دراسييف متتالييف أو متفرقيف خبلؿ فترة قيده ،اذا تقدـ بعذر مقبوؿ يمنعو
مف االنتظاـ في الدراسة والبحث مع اسقاط فترة االيقاؼ مف مدة القيد عند اعادة قيده ،وال يجوز لمدة االيقػاؼ

المطموبػة أف تزيػد عػػف المػدة المتبقيػػة مػف الفتػرة البلئحيػة المحػػددة لمحصػوؿ عمػػي الدرجػة .وفػػي حالػة الضػػرورة

يجوز لمجمس الجامعة زيادة مدة وقف القيد ،ويكوف االيقاؼ قبل تشكيل لجنة الحكـ عمي الرسالة بسػتة أشػير

عمي األقل.

ِبدح ( )26يف ؽؤْ اٌغبء اٌم١ذ
 -6يمغي قيد طالب الدراسات العميا مع عدـ جواز إعادة قيده مرة أخرؼ بػذات التخصػص فػي احػدؼ الحػاالت
االتية:

أ .إذا رسب أكثر مف مرة في مقرر واحد
ب .إذا رسب أكثر مف مرة في االمتحاف التأىيمي لدرجة دكتوراة الفمسفة

ج .إذا رفضت لجنة الحكـ والمناقشة الرسالة مرتيف متتاليتيف

د .إذا كػػاف تقريػػر المشػػرؼ الرئيسػػي غيػػر مرضػػي بشػػرط أف يكػػوف قػػد سػػبق إنػػذار الطالػػب كتابػػة مػػف خػػبلؿ
مجمس القسـ مرتيف

 -2يمغي قيد الطالب إذا لـ يحصل عمي الدرجة المقيد فييا في المدة المحددة
 -2يجػػوز اعػػادة قيػػد الطالػػب الػػذؼ تقػػدـ بطمػػب الغػػاء قيػػده مػػف الد ارسػػات العميػػا ب ػذات التخصػػص بعػػذر قبمػػو

مجمس القسـ وأقره مجمس الكمية
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ِبدح ( )27إٌٛاؽ ٟا٨عشائ١خ ِٕز رؾى ً١يٕخ ادلٕبلؾخ ٚاحلىُ ػٍ ٟاٌشعبٌخ ِٕٚؼ اٌذسعخ
اٌؼٍّ١خ
 -1اجراءات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
أ -تقدـ لجنة اإلشراؼ عمي الرسالة بعد االنتياء مف إعدادىا تقري اًر الي مجمػس القسػـ المخػتص عػف صػبلحية
الرسػػالة ،مشػػفوعاً بػػاقتراح تشػػكيل لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ تمييػػداً لمعػػرض عمػػي لجنػػة الد ارسػػات العميػػا والبحػػوث
وعمي مجمس الكمية

ب -ال يجػػوز تشػػكيل لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ لدرجػػة الػػدكتوراه اال بعػػد اعتمػػاد مجمػػس الد ارسػػات العميػػا والبحػػوث
لنتيجػػة اجتيػػاز الطالػػب لبلمتحػػاف التػػأىيمي الشػػفيي الشػػامل ،مػػع م ارعػػاة أف يتقػػدـ الطالػػب لممناقشػػة قبػػل مػػرور
عػػاـ مػػيبلدؼ كامػػل عمػػي األكثػػر مػػف تػػاري اعتمػػاد نتيجػػة االمتحػػاف التػػأىيمي مػػف قبػػل مجمػػس الكميػػة واال يعػػاد

االمتحاف التأىيمي الشفيي الشامل مرة أخرؼ

ج -بناءاً عمي اقتراح لجنة اإلشػراؼ عمػي الطالػب يشػكل مجمػس القسػـ المخػتص لجنػة المناقشػة والحكػـ عمػي

الرسالة لمعػرض عمػي لجنػة الد ارسػات العميػا والبحػوث ثػـ موافقػة مجمػس الكميػة وموافقػة مجمػس الد ارسػات العميػا
والبحوث ،وفي حالة تعدد المشرفيف يجوز أف يشتركوا في لجنة المناقشة عمي أف يكوف ليـ صوت واحد

د -فػػي حالػػة إضػػافة أؼ مشػػرؼ جديػػد ال تشػػكل لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ أو لجنػػة االمتحػػاف التػػأىيمي الشػػفيي
الشامل قبل مضي ستة أشير مف تاري اعتماد مجمس الكمية اإلضافة

ىػ -تكوف مدة صبلحية تشكيل لجنة المناقشة والحكـ ستة أشير مف تاري اعتماد السػيد نائػب رئػيس الجامعػة
لش ػػؤوف الد ارس ػػات العمي ػػا والبح ػػوث ،ويح ػػق لممش ػػرؼ الرئيس ػػي وبموافق ػػة مجم ػػس القس ػػـ ولجن ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا

والبحوث ومجمس الكمية طمب تجديد صبلحية المجنػة لمػدة سػتة أشػير أخػرؼ ،وال يجػوز تجديػد صػبلحية نفػس

المجنػة سػػوؼ لمػرة واحػدة فقػػط ،بعػػدىا يعػػاد تشػكيل المجنػػة مػػف جديػد بنػػاءاً عمػػي اقتػراح لجنػة اإلشػراؼ بعػػد أخػػذ
رأؼ مجمس القسـ المختص وموافقة لجنة الدراسات العميا والبحوث ومجمس الكمية

و -يشػػترط عػػدـ وجػػود أؼ صػػمة ق اربػػة أو نسػػب أو مصػػاىرة حتػػي الدرجػػة الرابعػػة بػػيف المش ػرفيف والممتحنػػيف
بعضػيـ الػبعض ،أو بػيف أحػػد المشػرفيف وأحػد الممتحنػػيف ،أو بػيف أحػد الممتحنػػيف أو أحػد المشػرفيف والطالػػب،

كم ػػا ال يج ػػوز اش ػػتراؾ عض ػػويف بينيم ػػا أؼ ص ػػمة ق ارب ػػة أو مص ػػاىرة حت ػػي الرابع ػػة ف ػػي أؼ لجن ػػة م ػػف لج ػػاف

االمتحانات أو لجاف المناقشة والحكـ الواردة بيذه البلئحة

ز -يشترط أف يكوف أحد األعضػاء عمػي األقػل "ممػتحف خػارجي فػي التخصػص المطمػوب لمرسػالة" مػف خػارج
الكمية بالنسبة لرسائل الماجستير البحثي وعضويف مف خارج الجامعة بالنسبة لرسائل دكتوراه الفمسفة
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ح -ال يجوز تكرار اختيار عضو معيف في لجنة المناقشة والحكـ مف خارج القسـ العممي المخػتص أكثػر مػف
مرتيف خبلؿ نفس العاـ الجامعي

 -2اجراءات االعداد لممناقشة والحكم
أ -يقدـ كل عضو مف أعضاء لجنة المناقشة والحكـ قبل المناقشة بأسػبوعيف تقريػ اًر عمميػاً منفػرداً عػف الرسػالة
لمسػيد وكيػل الكميػة لشػؤوف الد ارسػات العميػا والبحػػوث يحػدد فييػا صػبلحية الرسػالة لممناقشػة والحكػـ عمػػي أف ال
يعمف عف موعد مناقشة الرسالة قبل اخطار ادارة الدراسات العميا لمقسـ العممي المختص بامكانية المناقشة

ب -تتـ عممية مناقشة رسائل الماجستير البحثػي والػدكتوراه عبلنيػة داخػل الكميػة أو الجامعػة وفػي أيػاـ وأوقػات
العمل الرسمية

ج -يقػػوـ ممثػػل لجنػػة اإلش ػراؼ "المشػػرؼ الرئيسػػي" فػػي لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ باخطػػار رئػػيس مجمػػس القسػػـ
المختص وأعضاء المجنة بزمف ومكاف وتاري المناقشة

د -في حالة تأجيل موعد المناقشة ألؼ ظرؼ يقوـ ممثل لجنة اإلشراؼ "المشرؼ الرئيسي" في لجنة المناقشة

والحكػػـ بإخطػػار رئػػيس مجمػػس القسػػـ العممػػي المخػػتص وأعضػػاء المجنػػة ووكيػػل الكميػػة لشػػؤوف الد ارسػػات العميػػا
والبحوث بموعد المناقشة الجديد

ىػ -يجوز لمممتحف الواحد مناقشة أكثر مف رسالة عممية في نفس اليوـ سواء داخل الكمية أو خارجيا

 -3تقارير المناقشة والتوصية بالمنح

أ -يراعي في التقارير الفردية عدـ تطابقيا معاً ويوصي فييا بصبلحية الرسالة مف عدمو لممناقشة

ب -فػػي حالػػة وجػػود أكثػػر مػػف عضػػو مػػف لجنػػة اإلش ػراؼ بمجنػػة المناقشػػة والحكػػـ فانػػو يجػػوز ألعضػػاء لجنػػة

اإلش ػراؼ أف يعػػدوا تقري ػ اًر فردي ػاً واح ػداً مشػػتركاً ويوقػػع مػػف جميػػع أعضػػاء لجنػػة اإلش ػراؼ المشػػتركيف فػػي لجنػػة

المناقشة والحكـ

ج -تقػػدـ لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ مجتمعػػة تقري ػ اًر عممي ػاً جماعي ػاً عػػف الرسػػالة ونتيجػػة المناقشػػة ويؤخػػذ الق ػرار
بالتوصية بمػنح الدرجػة العمميػة مػف عدمػو بأغمبيػة آراء أعضػاء لجنػة المناقشػة والحكػـ ،مػع شػرط قيػاـ الطالػب

بإجراء كافػة التصػويبات المطموبػة فػي الرسػالة مػف قبػل جميػع أعضػاء المجنػة قبػل عػرض تقػارير الرسػالة عمػي

المجػػالس الجامعيػػة المختصػػة لمػػنح الدرجػػة العمميػػة ،وعمػػي لجنػػة اإلش ػراؼ وأحػػد الممتحنػػيف مػػف خػػارج لجنػػة

اإلش ػراؼ التحقػػق واالق ػرار كتابػػة بػػأف الطالػػب قػػد أجػػرؼ كافػػة التعػػديبلت المطموبػػة وتكػػوف لجنػػة اإلش ػراؼ دوف
غيرىا ىي المسئولة مسئولية كاممة عف أخطاء عممية أو فنية أو في المواصفات الشكمية لمرسالة
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د -يراعي عدـ تطابق التقريػر الجمػاعي مػع التقػارير الفرديػة ،مػع الػنص فػي التقريػر فػي حالػة رسػالة الػدكتوراه
عمي الجزء المبتكر في الرسالة ويوصي في التقرير الجماعي بمنح الدرجة العممية مف عدمػو ،وفػي حالػة عػدـ
التوصية بالمنح تذكر المررات والمدة البلزمة الجراء التصويبات أو التعديبلت المطموبة بالرسالة

ى ػ -تعػػرض جميػػع التقػػارير ونسػػخة نيائيػػة مػػف الرسػػالة عمػػي مجمػػس القسػػـ العممػػي المخػػتص تمييػػداً لعرضػػيا
عمي لجنة الدراسات العميا والبحوث وعمي مجمس الكمية

و -لمجمس الكمية في حالة عدـ إجازة الرسالة وبناءاً عمي اقتراح لجنة المناقشة والحكـ وبعػد أخػذ رأؼ مجمػس
القسػػـ المخػػتص وموافقػػة لجنػػة الد ارسػػات العميػػا والبحػػوث أف يػػرخص لمطالػػب بإعػػادة تقػػديـ رسػػالتو إلػػي ذات

المجنة بعد استكماؿ ما اقترحتو المجنػة مػف إضػافة أو حػذؼ أو تعػديل فػي خػبلؿ سػتة أشػير عمػي األقػل وعػاـ
عم ػػي األكث ػػر م ػػف ت ػػاري موافق ػػة مجم ػػس الكمي ػػة عم ػػي قػ ػرار المجن ػػة الس ػػابق ،واذا ل ػػـ يحق ػػق الطال ػػب التع ػػديبلت
المطموبة بالرسالة والتػي تنػاؿ قبػوؿ ورضػا المجنػة خػبلؿ تمػؾ الفتػرة المحػددة فانػو ينظػر فػي فصػل الطالػب مػف

الدراسات العميا بالكمية

ز -لمجمػػس الكميػػة فػػي حالػػة رفػػض الرسػػالة تمام ػاً وبنػػاءاً عمػػي اقت ػراح لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ وبعػػد أخػػذ رأؼ
مجمس القسـ المختص وموافقة لجنة الدراسات العميا والبحوث أف يقوـ بفصػل الطالػب أو بمنحػو فرصػة أخػرؼ
العداد الرسالة وتقديميا مف جديد خبلؿ مدة أقصاىا عاميف مف تاري موافقة مجمس الكمية
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اٌجبة اخلبِظ

اٌزٕظّ١بد اخلبفخ ثؤػّبي اِ٨زؾبٔبد

ِبدح ( :)28اِ٨زؾبْ إٌٙبئٚ ٟاٌزٕظّ١بد اخلقخ ثبِ٨زؾبٔبد إٌٙبئ١خ
 -1الحرمان من االمتحان النهائي
 عنػػدما يقتػػرب الفصػػل الد ارسػػي مػػف نيايتػػو يتقػػدـ الطالػػب باسػػتمارة دخػػوؿ اإلمتحػػاف والتػػي يمكػػف الحصػػوؿعمييػػا مػػف ادارة الد ارسػػات العميػػا بالكميػػة وذلػػؾ السػػتيفائيا مػػف السػػادة القػػائميف بتػػدريس المقػػررات والتػػي توضػػح

مػػدؼ انتظػػاـ الطالػػب ومواظبتػػو عمػػي حضػػور المحاضػرات ،عمػػي أف تقػػدـ ىػػذه االسػػتمارة قبػػل بػػدء االمتحانػػات
بأسبوع عمي األقل حتي يتـ اتخاذ االجراءات البلزمة مع الطبلب الغير ممتزميف

 -ال يسػػمح لمطالػػب بػػدخوؿ االمتحػػاف التحريػػرؼ النيػػائي لممقػػرر اال بعػػد حضػػور  %75مػػف عػػدد السػػاعات

المحػػددة لممقػػرر ،وفػػي حالػػة عػػدـ اسػػتكماؿ الطالػػب ليػػذه النسػػبة يعتبػػر الطالػػب منسػػحب اجباري ػاً مػػف المقػػرر
ويرصد لو " "FWوفي تمؾ الحالة يحرـ الطالب مف دخوؿ االمتحاف ويعتبر غائب بدوف عذر

 -2التغيب عن االمتحان النهائي

اذا تغيػػب الطالػػب عػػف االمتحػػاف النيػػائي بػػدوف عػػذر مقبػػوؿ يعتبػػر الطالػػب غائبػاً عػػف المقػػرر ويرصػػد لػػو فػػي
النتيجة غائػب بػدوف عػذر ،ويعػد المقػرر تبعػاً لػذلؾ ضػمف مقػررات الرسػوب ،وعنػد دخػوؿ امتحػاف ىػذا المقػرر
فيمػػا بعػػد ترصػػد لػػو الدرجػػة الفعميػػة اذا كانػػت مجمػػوع درجاتػػو أقػػل مػػف جيػػد ،ويرصػػد لػػو الحػػد األقصػػي لمتقػػدير
مقبػػوؿ اذا كػػاف مجمػػوع درجاتػػو فػػي المقػػرر أعمػػي مػػف جيػػد ،عػػدا الطالػػب المتغيػػب بعػػذر يقبمػػو مجمػػس الكميػػة
فيرصد لو في النتيجة غائب بعذر مقبوؿ وعند دخولو امتحػاف لممقػرر فيمػا بعػد يرصػد لػو الدرجػة الفعميػة التػي

حصل عمييا كاممة.

ِبدح ( )29ثذا٠خ اِ٨زؾبٔبد
يقر مجمس الجامعة بدايػة االمتحانػات الفصػمية ونيايتيػا بالكميػة بنػاءاً عمػي اقتػراح مجمػس الكميػة بعػد أخػذ رأؼ

لجنة الدراسات العميا والبحوث بالكمية.

ِبدح (ِ )31ذح اِ٨زؾبْ

مػػدة االمتحػػاف التحريػػرؼ لبلمتحانػػات التػػي ليػػا ورقػػة امتحانيػػة سػػاعتاف ،ويجػػب عمػػي جميػػع األقسػػاـ العمميػػة
االلتزاـ بالتعميمات الصادرة مف ادارة الدراسات العميا والبحوث بالكمية بشأف االمتحانات.
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اٌجبة اٌغبدط
ا٤ؽىبَ اٌؼبِخ ٚأ٨زمبٌ١خ
ِبدح (٠ ِٓ )31يجك ػٍ ُٙ١اٌ٩ئؾخ
تطبق أحكاـ ىذه البلئحة عمي الطبلب الذيف يتقدموف لمقيد والتسجيل بالدراسات العميا اعتبا اًر مف تاري
صدور القرار الوزارؼ باعتماد ىذه البلئحة.
ِبدح (ِ )32ب مل ٠شد ثؾؤٔٗ ٔـ يف ٘زٖ اٌ٩ئؾخ
فيما لـ يرد في شأنو نص خاص بيذه البلئحة يراعي تطبيق القواعد الواردة بقانوف تنظيـ الجامعات ،والئحتو

التنفيذية المعدلة لو ،والقوانيف األخرؼ ذات الصمة والمعتدة مف الدولة.

ِبدح ( )33يف ؽؤْ اٌم١ذ ٤وضش ِٓ دسعخ ػٍّ١خ يف ٔفظ اٌٛلذ
ال يجوز قيد الطالب في أكثر مف درجة جامعية في نفس الوقت ،وال يجوز لممعيديف والمدرسيف المساعديف

التسجيل في غير تخصصاتيـ أو في غير الكمية التي يعمموف بيا داخل مصر
ِبدح ( )34يف ؽؤْ ٚؽذاد اٌجؾش

يسجل الطالب وحدات البحث تحت مسمي " "In progressموزعة عمي أربعة فصوؿ دراسية متتالية عمي

األٌقل ،ويستمر التسجيل لوحدات البحث حتي االنتياء مف إعداد الرسالة لمعرض عمي لجنة المناقشة والحكـ

ما لـ يتخذ الطالب اجراءات لوقف القيد.
ِبدح ( )35رٛف١ف ادلمشساد

يقر مجمس الكمية توصيفات المقررات بالبرامج المختمفة بناءاً عمي ما جاء مف مجالس األقساـ المختصة.
ِبدح ( )36يف ؽؤْ رؼذ ً٠ثؼل ادلمشساد اٌذساع١خ
يجوز لمجمس الكمية بعد موافقة لجنة الدراسات العميا والبحوث بالكمية وأخذ رأؼ مجمس القسـ المختص
وموافقة لجنة اإلشراؼ تقرير ما يمي:
 -6تعديل بعض المقررات الدراسية االختيارية لمطالب اذا لـ تدرس تمؾ المقررات لمدة فصمييف دراسيف
متالييف
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 -2استكماؿ العدد المطموب مف الساعات المعتمدة التخصصية االجبارية مف جدوؿ المقررات االختيارية
التخصصية اذا تبيف أف الطالب قد درس مقررات مماثمة لممقررات التخصصية االجبارية في درجة عممية

سابقة منتيية وذلؾ بالقدر الذؼ يسمح لمصفوفة المقررات االجبارية التخصصية بتغطية العدد المطموب مف

الساعات المعتمدة لمتسجيل في الدرجة العممية.

 -2تحديد المقررات االضافية التي سيقوـ الطالب بدراستيا لتحسيف تقديره العاـ اذا لـ يحقق الطالب التقدير
التراكمي المطموب لممقررات الدراسية لبرنامج الماجستير البحثي أو الدكتوراه وذلؾ باضافة ثبلثة مقررات

دراسية إضافية " 9ساعات معتمدة" بحد أقصي

ِبدح ( )37أزاس اٌيبٌت ػٕذ ؽق ٌٗٛػٍ ٟرمش٠ش عٕ ٞٛغري ِشمٟ
تقوـ ادارة الدراسات العميا بانذار الطالب فور ظيور أوؿ تقرير سنوؼ غير مرضي مف لجنة اإلشراؼ
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اٌجبة اٌغبثغ
لٛاػذ ٚأؽىبَ دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف اٌؼٍ َٛاٌضساػ١خ
ِبدح ( )38ىج١ؼخ اٌذساعخ ٌذسعخ ادلبعغزري ادلٟٕٙ

ىي دراسات تتناوؿ مقررات ذات طبيعة تطبيقية والتدريب فػي أحػد م اركػز سػوؽ العمػل عمػي الميػارات المينيػة
التطبيقية ،وتنتيي تمؾ الد ارسػة بإعػداد مشػروع بحثػي تقبمػو لجنػة المناقشػة والحكػـ عمػي المشػروع ،وىػي تيػدؼ

إلي زيادة المعرفة والخمفية العممية وتنمية القدرات لمخريجيف في تخصص معػيف يػدخل فػي نطػاؽ إىتمػاميـ أو
نشاطيـ أو عمميـ ،وال يؤىل الماجستير الميني الحاصػميف عميػو لمتقػدـ لمحصػوؿ عمػي الػدكتوراة مباشػرًة ولكنػو
يعادؿ الماجستير البحثي مف حيث القيمة المادية والمعنوية.
ِبدح (ِ )39ذح اٌذساعخ ٌذسعخ ادلبعغزري ادلٟٕٙ

مػػدة الد ارسػػة لدرجػػة الماجسػػتير المين ػػي عػػاميف وتتضػػمف مقػػررات د ارس ػػية دوف إعػػداد رسػػالة واذا لػػـ يحص ػػل
الطالػػب عمػػي الماجسػػتير خػػبلؿ الفت ػرة القانونيػػة المسػػموح بيػػا ،وىػػي عػػاميف مػػف تػػاري القيػػد ،ويجػػوز مػػد قيػػد

الطالب بحد أقصي عاـ ميبلدؼ واحد فقػط بنػاءاً عمػي طمػب المشػرؼ واقتػراح مجمػس القسػـ المخػتص وموافقػة

مجمس الكمية إال إذا رأؼ مجمس الكمية غير ذلؾ.

ِبدح (ِ )41زيٍجبد اٌم١ذ ٌذسعخ ادلبعغزري ادلٟٕٙ

يشترط ما يمي فى قيد الطالب الماجستير الميني في العموـ الزراعية:

 -6أف يكوف حاصبلً عمي درجة البكالوريوس في العموـ الزراعية أو ما يناظرىا مف التخصصات في الكميػات
األخرؼ وذلؾ مف احدؼ الجامعات او المعاىد العممية المعترؼ بيػا مػف المجمػس األعمػي لمجامعػات ،دوف أيػة
شػػروط عمػػي تقػػدير التخػػرج أو تقػػديرات مقػػررات مرحمػػة البكػػالوريوس أو المػػدة المنقضػػية منػػذ الحصػػوؿ عمػػي
البكالوريوس

 -2يجوز لمجمس الكمية بناء عمػى توصػية مجمػس القسػـ قبػوؿ قيػد الطالػب الحاصػل عمػى درجػة البكػالوريوس

فػي غيػر التخصػص بعػد اجتيػازه عػدداً مػف المقػررات الد ارسػية التكميميػة التػي يحػددىا مجمػس القسػـ المخػػتص.
بحيث ال يتجاوز عدد الساعات لممقرارت التكميمية عف  68ساعة معتمدة ،وفى حالة زيادتيا عف ذلػؾ يقضػى

الطالػػب سػػنة تأىيميػػة لمنجػػاح فػػي ىػػذه المق ػرارت كش ػ ػػرط لتس ػ ػػجيل مق ػ ػ اررت الماجسػػتير المينػػي بعػػد أخػػذ رأؼ
مجمس القسـ وموافقة مجمس الكمية ،وال تحسب لمطالب ىذه المقرارت ضمف ساعات البرنامج

 -2أف يتقدـ الطالب باستمارة التحاؽ لقيده لدرجة الماجستير الميني مرفقاً بيا ا تي:

أ .شيادة البكالوريوس وبياف التقديرات لممقررات الدراسية لمرحمة البكالوريوس
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ب .صورة مف الرقـ القومي أو صورة مف جواز السفر بالنسبة لمطبلب الوافديف
ج .شيادة الميبلد

د .عدد  6صور شخصية

ىػ .الموقف مف التجنيد بالنسبة لمذكور

إلي قسـ الدراسات العميا بالكميػة والػذؼ يحوليػا الػي مجمػس القسػـ المخػتص إلبػداء الػرأؼ ،ويقػوـ مجمػس الكميػة

بالبت في طمب القيد بناءاً عمي اقتراح مجمػس القسػـ المخػتص ،ويعتبػر تػاري موافقػة مجمػس الكميػة ىػو تػاري

قيد الطالب

 -4ي ارعػي قيػد الطػبلب غيػر المصػرييف وفقػاً الجػراءات قبػوؿ الطػبلب الوافػديف التػي يحػددىا المجمػس األعمػػي

لمجامعات

ِبدح (ٔ )41ظبَ اٌذساعخ ٌذسعخ ادلبعغزري ادلٟٕٙ
 -6يقوـ الطالب المقيد لدرجة الماجستير الميني بدراسة مقررات دراسية بواقع  61ساعة معتمػدة مػف مقػررات
الدراسات العميا التي تخدـ موضوع البحث بناءاً عمي اقتراح لجنة اإلشراؼ والمرشد األكػاديمي وموافقػة مجمػس
القسـ واعتماد مجمس الكمية ،موزعة كاألتي:

  21ساعة معتمدة مف المقررات الدراسية اإلجبارية المحددة لكل برنامج  24ساعة معتمدة مف المقررات اإلختيارية المحددة لكل برنامج  6ساعات معتمدة مخصصة لممشروع البحثي ،ويتـ تقييـ المشروع البحثي مف  611مائة درجة توزع بواقع %71عمي المشروع البحثي ،و  %21عمي السيمنار والمناقشة الخاصة بالمشروع
 ويػؤدؼ الطالػب تػدريباً صػيفياً لمػدة أسػبوعيف عقػب العػاـ األوؿ بمعامػل الكميػة ومزارعيػا ،وينيػي الماجسػتيرالميني بالتدريب بصورة مرضية بأحد مراكز سوؽ العمل لمدة شير مع تقديـ مشروع بحثي تحػت إشػراؼ أحػد
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالقسػػـ ،وينػػاقش المشػػروع البحثػػي ويقػػيـ بواسػػطة لجنػػة مشػػكمة بمعرفػػة القسػػـ العممػػي

المختص

 -2يجػػوز اسػػتبداؿ مقػػرر أو اثنػػيف مػػف المقػػررات الد ارسػػية ال ػػذؼ لػػـ يمػػتحف فييػػا الطالػػب بعػػد ،والتػػي س ػػبق
تحديػػدىا عنػػد قيػػد الطالػػب لمد ارسػػات العميػػا وذلػػؾ بموجػػب تقريػػر مػػف المشػػرؼ الرئيسػػي وموافقػػة مجمػػس القسػػـ

المختص
ِبدح ( )42لٛاػذ دساعخ ادلمشساد ٌٍّبعغزري ادلٟٕٙ
 -6يتـ تسجيل الطبلب لممقررات الدراسية في موعد غايتو نياية األسبوع األوؿ لكل فصل دراسي
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 -2أقصػي موعػػد إلضػػافة أو حػذؼ ؼ مػػف المقػػررات التػي تسػػجل لمطالػػب فػي فصػػل د ارسػػي فػي موعػػد غايتػػو
نيايػة األسػػبوع الثػػاني مػػف بػدء الد ارسػػة ليػػذا الفصػػل الد ارسػي ،بشػػرط تقػػديـ تقريػػر عممػي مػػف المشػػرؼ الرئيسػػي
وموافقة مجمس القسـ المختص ،وفي حالة الحػذؼ ال يظيػر المقػرر الػذؼ حذفػو فػي شػيادتو وال يتحمػل عمييػا

أية مصاريف إضافية

 -2يسػػمح لمطالػػب باإلنسػػحاب مػػف مقػػرر د ارسػػي بعػػد تسػػجيمو ليػػا وذلػػؾ فػػي موعػػد غايتػػو األسػػبوع ال اربػػع مػػف
بداية كل فصل دراسي ،وذلػؾ بموافقػة القػائـ عمػي تػدريس المقػرر والمشػرؼ الرئيسػي المباشػر لمطالػب وموافقػة

مجمػػس القسػػـ ،ويرصػػد لمطالػػب تقػػدير منسػػحب ” “Wفػػي ىػػذا المقػػرر وعميػػو أداء االمتحػػاف فػػي فصػػل د ارسػػي
تالي
 -4اذا تغيب الطالب بدوف عذر مقبوؿ عف مقرر دراسي وتجاوز غياب الطالب  %25مف مجموع السػاعات
المطموبة لممقرر ،يعتبر الطالب غيػر مجتػاز لممقػرر ويرصػد لػو تقػدير " ارسػب" ،وفػي ىػذه الحالػة عنػد امتحػاف

الطالب لممقرر يرصد لمطالب تقدير مقبوؿ وبحد أقصي  %69اذا حصل عمي مجموع يزيد عف ىذا الحد

 -5اذا رسب الطالب في مقرر دراسي اجبارؼ عميو أف يقوـ بإعادة تسػجيل ذات المقػرر لمػرة واحػدة فقػط ،وال

يجػػوز اسػػتبدالو بمقػػرر آخػػر ،وفػػي حالػػة اذا رسػػب الطالػػب فػػي مقػػرر اختيػػارؼ عميػػو أف يعيػػد التسػػجيل لػػذات

المقرر لمرة واحدة فقط أو يستبدلو بمقرر آخر

 -6يجوز لمطالب بشرط موافقة القائـ بالتدريس ومجمس القسـ المختص بدراسة مقرر كمسػتمع بحيػث يحضػر

الطالب المقرر حضو اًر كامبلً دوف امتحاف فيو ويرصد لو حينئذ تقدير مستمع " "Lعػي أف يقػوـ بسػداد الرسػوـ
الدراسية التي يقرىا مجمس الكمية عف حضوره ىذا المقرر كمستمع

ِبدح ( )43رؾى ً١يٕخ ادلٕبلؾخ ٚاحلىُ ػٍ ٟادلؾشٚع اٌجؾضٟ
 -6يتقدـ الطالب لئلمتحاف الشػفيي لموضػوع المشػروع البحثػي وذلػؾ بعػد إنجػاز السػاعات المعتمػدة المطموبػة
مػػف الطالػػب فػػي مقر ارتػػو الد ارسػػية وحصػػولو عمػػي تقػػدير متوسػػط تراكمػػي ال يقػػل عػػف جيػػد " ،"Cويمكػػف إضػػافة
ثبلثة مقررات عمي األكثر مف التخصص الدقيق لمبرنامج أو العموـ المرتبطة بو سػواء مػف البلئحػة المينيػة أو

البلئحة البحثية لمدراسات العميا لتحسيف تقديره العاـ

 -2يناقش المشروع البحثي ويقيـ بواسطة لجنة مشكمة بمعرفة القسـ العممي مكونة مف ثبلثة أعضاء مف ىيئة

التدريس
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 -2تػػتـ المعاممػػة الماليػػة ألعضػػاء لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ عمػػي المشػػروع البحثػػي وفقػاً لمنظػػاـ المعمػػوؿ بػػو فػػي
قانوف تنظيـ الجامعات بالنسبة لمناقشة رسالة الماجستير البحثي
ِبدح ( )44اعشاءاد ادلٕؼ ٌذسعخ ادلبعغزري ادلٟٕٙ
يشترط لنيل درجة الماجستير الميني في العموـ الزراعية ما يمي:

 -6انقضاء عاميف عمي األقل مف تاري القيد عمي أف يتابع الطالب الدراسة والبحث خبلؿ مدة دراستو
 -2لنيل درجة الماجستير الميني عمي الطالب أف يجتاز المقػررات المسػجل بيػا بتقػدير عػاـ ال يقػل عػف جيػد

( ،)Cويحسب التقدير العاـ عمي أساس حساب متوسط نقاط التقدير ( )GPAويبيف تخصص الدراسة وتقػدير
النجاح في الشيادة

 -2اإلنتياء مف إعداد المشروع البحثي والنجاح فيو

 -4يمكػ ػػف لمطالػ ػػب الحاصػ ػػل عمػ ػػي درجػ ػػة الماجسػ ػػتير المينػ ػػي فػ ػػي العمػ ػػوـ الزراعيػ ػػة التقػ ػػدـ لمتسػ ػػجيل لدرجػ ػػة
الماجسػػتير البحثػػي فػػي العمػػوـ الزراعيػػة فػػي تخصصػػات القسػػـ العممػػي التػػابع لػػو الماجسػػتير المينػػي بالشػػروط

ا تية:

أ .أف تكوف درجتو الجامعية األولي ىي بكالوريوس العموـ الزراعيػة أو مػا يعادليػا مػف احػدؼ الكميػات الجامعػة
المعترؼ بيا مف المجمس األعمي لمجامعات

ب .ارتباط تخصص الماجستير الميني بتخصص درجة الماجستير البحثي

ج .الحصوؿ عمي متوسط التقديرات لمقررات التخصص في الماجستير الميني ال يقل عف جيد جداً ()B
 -5وتعتبػػر مقػػررات الماجسػػتير المينػػي بمثابػػة مقػػررات اسػػتكماؿ لمشػػعبة لخريجػػي الشػػعب األخػػرؼ أو اعطػػاء
الفرصػػة لخريجػػي الشػػعبة المعنيػػة غيػػر المسػػتوفي لمتقػػدير الػػبلزـ لم ػواد التخصػػص (جيػػد جػػداً  )Bفػػي تحسػػيف

فرصتو لمقيد لمماجستير البحثي
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ٍِؾك ()1
ِمشساد دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟدوزٛساح اٌفٍغفخ
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ً
أ :٨ٚدسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ا٤سامٚ ٟادلٛساد اٌيج١ؼ١خ اٌضساػ١خ
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
معًل
هؼصى

اًساؿاث
املـمتست

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
م ط ع  1111مورفوًوحِا وثلس مي اراىض (مذلسم)
م ط ع  1112ثغشًة اًيحاث (مذلسم)
م ط ع  1113اًىميَاء اًحَئِة ًالراىض
م ط ع  1114هؼم اًصي واًرصف احلسًثة

)Soil Morphology and Classification (Advanced

2

2

3

)Plant Nutrition (Advanced
Environmental Soils Chemistry

2
2

2
2

3
3

Modern Irrigation & Drainage Systems

2

2

3

امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
م ط ع  1115حىٌوًوحِا اس خعالخ الاراىض

Land Reclamation Technology

2

2

3

Chemistry of Fertilizers & Fertilization

2

2

3

)Soil Chemistry and Mineralogy (Advanced

2

2

3

Water relationships of Soil and Plant
)(Advanced
Environmental Soils Physics

2

2

3

2

2

3

Soil Testing and Plant Analysis

2

2

3

)Soil Fertility and Colloids (Advanced

2

2

3

Chemistry of Organic Compounds in Soils

2

2

3

GIS and Remote Sensing Applications in Soil

2

2

3

Instrumental Analysis

2

2

3

م ط ع  1115اًـيارص اًغشائَة ادلكِلة واملواد اخملَحَة

Micro-Nutrients and Chelating Agents

2

2

3

اًصى اًدسمَسى
حىٌوًوحِا الاراىض
اًخحمك اًحُيئ يف ثَوج الاراىض واملَاٍ
واًيحاث
حِومورفوًويج
ثَوج الاراىض واملَاٍ واًيحاث وظصق
مـاجلهتا (مذلسم)

Fertigation
Soil technology
Environmental Controlling in Soil, Water and
Plant Pollution
Geo-Morphology
Soil, Water and Plant Pollution and Their
)Remediation Methods (Advanced

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

م ط ع  1116هميَاء ا ألمسست واًدسمَس
م ط ع  1117هميَاء ومـادن اًرتتة (مذلسم)
م ط ع  1118اًـالكاث املائَة ٌَرتتة واًيحاث (مذلسم)
م ط ع  1119اًفزيايء اًحَئِة ًالراىض
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
م ط ع  1111ادذحاراث اًرتتة وحتََي اًيحاث
م ط ع  1111دعوتة وغصوايث اراىض (مذلسم)
م ط ع  1112هميَاء املصهحاث اًـضوًة يف الاراىض
ثعحَلاث هؼم املـَوماث اجلغصافِة
م ط ع 1113
والاسدضـار ؾن تـس يف الاراىض
م ط ع  1114ثعحَلاث اًخحََالث اًعحَـَة يف الاراىض
م ط ع 1116
م ط ع 1117
م ط ع 1118
م ط ع 1119
م ط ع 1121
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3

2

2

Soil Tillage and Conservation

 ذسمة وظَاهة الاراىض1121 م ط ع

3

2

2

Organic Agriculture (Advanced)

3

2

2

Application of Isotopes in Agriculture

3

2

2

Technology of Hydroponics Application

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

Soil Survey and Evaluation
Hydrology and Ground Water
Basics of Modeling
Soil and Water Management
Environmental Management of Soil Fertility
Irrigation Systems and Water Requirements
Soil Chemistry (Advanced)
Soil Organic Matter

3

2

2

Desertification and Soil Deterioration

3

2

2

3

2

2

Soil bio-chemistry
Management of Soil and Water Resources
(Advanced)
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) اًزراؿاث اًـضوًة واحلَوًة (مذلسم1122 م ط ع
 اس خزسام اًيؼائص املضـة يف الاراىض1123 م ط ع
 حىٌوًوحِا اس خزسام احملاًَي املـشًة1124 م ط ع
حرص وثلِمي الاراىض
َُسروًوحِا ومِاٍ حوفِة
اساس َاث اٍمنشخة
ٍادارت حودت اًرتتة واملَا
ا إلدارت اًحَئِة خلعوتة الاراىض
هؼم اًصي والاحذَاخاث املائَة
)هميَاء الاراىض (مذلسم
مادت الأرض اًـضوًة

1125 م ط ع
1126 م ط ع
1127 م ط ع
1128 م ط ع
1129 م ط ع
1131 م ط ع
1131 م ط ع
1132 م ط ع

 اًخعحص وثسُور الاراىض1133 م ط ع
 اًىميَاء احلَوًة ًالراىض1134 م ط ع
) ادارت املوارد الأرضَة واملائَة (مذلسم1135 م ط ع

ً
صبٔ١ب :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ػٍٚ َٛرىٌٕٛٛع١ب ا٤غز٠خ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
ص ن ع  1111هميَاء وحتََي أبغشًة (مذلسم)
ص ن ع  1112مِىصوتَوًوحِا ا ألغشًة (مذلسم)
ص ن ع  1113هميَاء حِوًة متثَََة
ص ن ع  1114اإس خزسام ا ألهجزت ىف حتََي ا ألغشًة
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
ص ن ع  1115حىٌوًوحِا اًخرمصاث اًعياؾَة
ص ن ع  1116حىٌوًوحِا الإىزمياث
ص ن ع  1117ثسوٍص خمَفاث معاهؽ ا ألغشًة
ص ن ع  1118اخلواص اًعحَـَة ً ألغشًة
ص ن ع  1119مصاكدة حودت ا ألغشًة
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
حىٌوًوحِا اًزًوث وادلُون ومٌخجاهتا
ص ن ع 1111
(مذلسم)
ص ن ع  1111حىٌوًوحِا احلحوة ومٌخجاهتا (مذلسم)
ص ن ع  1112حىٌوًوحِا اًسىص واحلَوى ومٌخجاهتا
ص ن ع  1113حىٌوًوحِا اٌَحوم ومٌخجاهتا
ص ن ع  1114حىٌوًوحِا ا ألسٌلك ومٌخجاهتا
ص ن ع  1115حىٌوًوحِا ادلواحن ومٌخجاهتا
ص ن ع  1116حىٌوًوحِا ظصق حفغ ا ألغشًة (مذلسم)
ص ن ع  1117اًرشوط اًعحَة ملعاهؽ ا ألغشًة
ص ن ع  1118ثغشًة اًفئاث اخلاظة
ص ن ع ُ 1119يسسة ثعيَؽ امليخجاث اًغشائَة
ص ن ع  1121حىٌوًوحِا اخلرض واًفاوِة ومٌخجاهتا
حىٌوًوحِا املرشوابث اًىحوًَة وغري
ص ن ع 1121
اًىحوًَة
ص ن ع  1122حىٌوًوحِا اًخـحئة واًخغََف
ص ن ع  1123سالمة اًغشاء

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

)Chemical and food analysis (advanced
)Food microbiology (advanced
Synthesis biochemistry
Use apparatus in food analysis

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

Industrial Fermentation Technology
Enzymes Technology
Food factory wastes recycling
Organoleptic characteristics of foods
Food quality control

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2

2

3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

Oils , fats and their products
)technology (advanced
Cereals and cereal products technology
)(advanced
Sugar and its products technology
Meat and meat products technology
Fish and fish products technology
Poultry and poultry products
technology
Food preservation technology
)(advanced
Hygiene conditions in food factory
Special categories nutrition
Food products processing engineering
Fruits and vegetables and their products
Technology
Alcoholic and non-alcoholic beverages
technology
Food packaging technology
Food safety
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3
3

2
2

2
2

Microbial industries technology
Dates and dates products technology

 حىٌوًوحِا اًعياؿاث املَىصوتَة1124 ص ن ع
 حىٌوًوحِا اٍمتور ومٌخجاهتا1125 ص ن ع

3
3

2
2

2
2

 حىٌوًوحِا اًـعائص واملصابث1126 ص ن ع
 فساد وجسمم ا ألغشًة ومٌخجاهتا1127 ص ن ع

3

2

2

3
3

2
2

2
2

Juices and jams technology
Spoilage of food and food products
Comprehensive control and food
legislations
Food additives chemistry
Special studies in food industry
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 املصاكدة اًضامةل واًدرشًـاث اًغشائَة1128 ص ن ع
 هميَاء املواد املضافة ً ألغشًة1129 ص ن ع
 دراساث ذاظة يف اًعياؿاث اًغشائَة1131 ص ن ع

ً
صبٌضب :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ػٍٚ َٛرىٌٕٛٛع١ب اٌ٤جبْ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
أب ل ة  1111مِىصوتَوًوحِا ا ألًحان ومٌخجاهتا
أب ل ة 1112

اًعفاث اًعحَـَة واًىميَائَة ٌَنب ومٌخجاهتا

اًعصق املـمََة احلسًثة يف حتََي اٌَنب
أب ل ة 1113
ومٌخجاهتا
أب ل ة  1114اخلواص اًوػَفِة ملىوانث اٌَنب
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
أب ل ة  1115ادذحاراث اجلودت واًدرشًـاث اٌَحًِة
أب ل ة 1116

هميَاء اًىصتوَُساث واًخرمصاث اٌَحًِة

أب ل ة 1117

املواد املضافة يف ا ألغشًة اٌَحًِة

أب ل ة  1118حىٌوًوحِا اًحادئاث وجمحياث اٌَنب
اخلواص احلس َة واًخحىمي يف امليخجاث
أب ل ة 1119
اٌَحًِة
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
أب ل ة  1111حىٌوًوحِا اجلنب (مذلسم)
هميَاء مصهحاث اًعـم واًيىِة يف اٌَنب
أب ل ة 1111
ومٌخجاهتا
أب ل ة  1112مٌخجاث ا ألًحان اًخلََسًة وتسائَِا
أب ل ة  1113املَواثث اًحَئِة ٌَنب ومٌخجاثَ
أب ل ة 1114

هميَاء وحىٌوًوحِا ا ألًحان املخرمصت

أب ل ة 1115

املىوانث اًغصوًة يف اٌَنب وظفاهتا

أب ل ة 1116
أب ل ة 1117
أب ل ة 1118

اًخربًس واًخجمَس يف اًعياؿاث اٌَحًِة
املـامالث احلصارًة ٌَنب (مذلسم)
حىٌوًوحِا املثَوخاث ادلُيَة
اخلواص اًوػَفِة واًىميَائَة ًربوثٌُاث
اٌَنب

أب ل ة 1119

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

Microbiology of milk and milk products
Physical and chemical properties of milk
and milk products
Recent laboratory analysis of milk and milk
products
Functional properties of milk ingredients

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

Food additives in dairy foods

2

2

3

Technology of strters and milk coagulants
Sensory properties and adjudgment in milk
products

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

Quality analysis and dairy legislation
Chemistry of milk carbohydrates and milk
fermentation

)Cheese technology (advanced
Chemistry of flavoring components in milk
and milk products
Traditional and imitated milk products
Contaminants of milk and milk products
Chemistry and technology of milk and their
properties
Colloidal components of milk and their
properties
Cololing and freezing in dairy industry
)Heat treatments in milk (advanced
Technology of dairy desserts
Functional and chemical properties of milk
protein
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3

2

2

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

Functional and chemical properties of milk
fat
Minor milk constituents
Milk fat products and fat substitutes
Concentrated milk and milk powder
Quality control of milk and milk products
Technology of milk by products

3

2

2

Recent aspects in dairy packaging

3

2

2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

Dairy plant management and hygiene
quality
Applied dairy microbiology
Functional dairy foods
Advanced selected subjects in cheese
chemistry and technology
Advanced selected subjects in dairy
microbiology
Special studies (1) in dairy science and
technology
Special studies (2) in dairy science and
technology
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اخلواص اًوػَفِة واًىميَائَة دلُن اٌَنب

1121 أب ل ة

املىوانث اًعغصي يف اٌَنب
امليخجاث اٌَحًِة ادلُيَة وتسائي ادلُون
ا ألًحان املصنزت واجملففة
َمصاكدة حودت اٌَنب ومٌخجاث
حىٌوًوحِا امليخجاث اًثاهوًة ً ألًحان
الإجتاُاث احلسًثة يف ثـحئة وثغََف
ا ألًحان

1121 أب ل ة
1122 أب ل ة
1123 أب ل ة
1124 أب ل ة
1125 أب ل ة

اإدارت معاهؽ ا ألًحان واًرشوط اًعحَة

1127 أب ل ة

مِىصوتَوًوحِا ا ألًحان اًخعحَلِة
ا ألغشًة اٌَحًِة اًوػَفِة

1128 أب ل ة
1129 أب ل ة

موضوؿاث خمخارت مذلسمة يف هميَاء اجلنب

1131 أب ل ة

موضوؿاث خمخارت يف مِىصوتَوًوحِا
ا ألًحان
 يف ؿَوم وحىٌوًوحِا1 دراساث ذاظة
ا ألًحان
 يف ؿَوم وحىٌوًوحِا2 دراساث ذاظة
ا ألًحان

1126 أب ل ة

1131 أب ل ة
1132 أب ل ة
1133 أب ل ة

ً
ساثؼب -1 :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ا٦لزقبد اٌضساػٟ
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
ا ق ز 1111

ظصق اًححر يف الاكذعاد اًزراؾي

ا ق ز  1112احعاء اكذعادي ( أب)
ا ق ز  1113حبوج معََاث ( أب)
ا ق ز  1114الإكذعاد اًلِايس ( أب)
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
ا ق ز 1115

حتََي ادلذي واًخاكًَف ٌَمرشوؿاث اًزراؾَة

ا ق ز  1116اًخحََي الاكذعادي اجلزيئ
ا ق ز  1117احعاء اكذعادي (ة)
ا ق ز  1118حبوج معََاث (ة)
ا ق ز  1119الإكذعاد اًلِايس (ة)
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
ا ق ز 1111

حتََي اًـصض واًعَة ؿًل امليخجاث اًزراؾَة

ا ق ز 1111

اًدسوًق اًزراؾي

ا ق ز 1112

اًخلسم اًخىٌوًويج وظياؿة اًزراؿة

ا ق ز 1113

اكذعادايث اًخمنَة اًزراؾَة

ا ق ز 1114
ا ق ز 1115
ا ق ز 1116
ا ق ز 1117
ا ق ز 1118
ا ق ز 1119

اًس َاساث واًربامج اًزراؾَة
احلَازت واملَىِة اًزراؾَة
اًدرشًـاث واًرضائة اًزراؾَة
الاسدامثراث اًزراؾَة واملزرؾَة
حتََي الادارت املزرؾَة
اًخلارٍص واًسجالث اًزراؾَة

ا ق ز 1121

اكذعادايث الاهخاح اًزراؾي (مذلسم)

ا ق ز 1121

اًخلومي الاكذعادي ٌَموارد اًزراؾَة

ا ق ز 1122

احعاء اًـَياث

Research methodology in Agricultural
Economic
)Economic Statistic (A
)Operational research (A
)Economic metric (A
Income and costs analysis of
agricultural projects
Microeconomic analysis
)Economic Statistic (B
)Operational research (B
)Economic metric (B
Supply and demand analysis of
agricultural products
Agricultural marketing
Technological advances and the
agriculture industry
Economics of Agricultural
Development
Agricultural programs and policies
Agricultural possession
Agricultural legislation and taxes
Agricultural and farm investments
Farm management analysis
Agricultural records and reports
Economics of Agricultural Production
)(advanced
Economic calendure for agricultural
resources
Sampling statistic
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2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

3

2

2

3

2

2

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

Mathmatical Economic
International agricultural trade
(advanced)
Macroeconomic analysis
Economic planning
Linear programming theory
Economic history
Feasibility Study of Agricutural
projects
Agricultural financing ad credit
Princpales of agricultural statistical
analysis
Economics of water and soil resources
(advanced)
Environmental and economic
problems in Agriculture
Spcial studies "Agricultural economic"
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الاكذعاد اًصاييض

1123 ا ق ز

)اًخجارت اًزراؾَة ادلوًَة (مذلسم

1124 ا ق ز

اًخحََي الاكذعادي اًلكي
اًخرعَط الاكذعادي
هؼصًة اًربجمة اخلعَة
اترخي اًفىص الاكذعادي

1125 ا ق ز
1126 ا ق ز
1127 ا ق ز
1128 ا ق ز

دراسة اجلسوي ٌَمرشوؿاث اًزراؾَة

1129 ا ق ز

اٍمتوًي والئامتن اًزراؾي

1131 ا ق ز

مدادئ اًخحََي الاحعايئ اًزراؾي

1131 ا ق ز

)اكذعادايث املوارد املائَة والأرضَة (مذلسم

1132 ا ق ز

املضالك الاكذعادًة اًحَئِة اًزراؾَة

1133 ا ق ز

دراساث ذاظة يف الاكذعاد اًزراؾي

1134 ا ق ز

ً
ٟسؽبد اٌضساػ٦ساح يف اٛاٌذوزٚ ٟ دسعخ ادلبعغزري اٌجؾض-2 :ساثؼب
اًساؿاث
املـمتست

اس حوع/اًساؿاث
معًل

هؼصى

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًصمق اًىودى

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
3

2

2

Planning and evaluation of extension programs

)ختعَط وثلِمي اًربامج الارصادًة (مذلسم

2111 ا ق ز

3
3
3

2
2
2

2
2
2

Adult education
Research methodology in agricultural extension
Agricultural extension and social theories

 ثـَمي هحار2112 ا ق ز
 مٌاجه اًححر يف الارصاد اًزراؾي2113 ا ق ز
 الارصاد اًزراؾي واًيؼصايث الاحامتؾَة2114 ا ق ز
ٍامللصراث الاحدارًة ٌدلنخورا

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

3

2

2

Philosophy of extention education
Theories of extension education
Theories of extension communication
Dissemination of agricultural innovations
Agricultural Extension and recent development
issues

فَسفة اًخـَمي الارصادي
هؼصايث اًخـَمي الارصادي
هؼصايث الثعال الارصادي
ورش املس خحساثث اًزراؾَة

2115 ا ق ز
2116 ا ق ز
2117 ا ق ز
2118 ا ق ز

الارصاد اًزراؾي وكضااي اًخمنَة املـارصت

2119 ا ق ز

ٍامللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخورا
3

2

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

2

2

Management and development of extension
organization
Agricultural extension methods
Comparative agricultural extension
Rural leadership in agricultural extension
Supervision in agricultural extension
Human capacity in education
Agricultural media
Extension training
Construction of extension programs
Content analysis in agricultural extension
Evaluation of agricultural extension
Social statistic in agricultural extension
Analysis of agricultural extension problems
Agricultural press and publications analysis
Interoductions to agricultural extension work
Agricultural extension and rural women
development
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ثعوٍص وإادارت أبهجزت الارصاد اًزراؾي

2111 ا ق ز

اًعصق واملـَياث الارصادًة اًزراؾَة
الارصاد اًزراؾي امللارن
اًلِادت اًصًفِة يف جمال الإرصاد اًزراؾي
الارشاف يف جمال الإرصاد اًزراؾي
اًلسراث اًخرشًة يف اًخـَمي
وسائي الإؿالم والإؿالن اًزراؾي
اًخسرًة الإرصادي
تياء اًربامج الارصادًة
حتََي املضمون يف الإرصاد اًزراؾي
ثلِمي اًـمي الإرصادي اًزراؾي
الاحعاء الاحامتؾي يف الارصاد اًزراؾي
حتََي املضالكث الإرصادًة اًزراؾَة
اًعحافة اًزراؾَة وحتََي اًًرشاث
مساذي اًـمي الإرصادي اًزراؾي

2111 ا ق ز
2112 ا ق ز
2113 ا ق ز
2114 ا ق ز
2115 ا ق ز
2116 ا ق ز
2117 ا ق ز
2118 ا ق ز
2119 ا ق ز
2121 ا ق ز
2121 ا ق ز
2122 ا ق ز
2123 ا ق ز
2124 ا ق ز

الإرصاد اًزراؾي وحمنَة املص أبت اًصًفِة

2125 ا ق ز

3

2

2

3

2

2

3
3

2
2

2
2

Preparing and implementation of radio and TV
programs
Photography and applications in agricultural
extension
Attitudes measurement in agricultural extension
Rural organizations of farmers
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اإؿساد وثيفِش اًربامج الإذاؾَة واًخََفزًوهَة

2126 ا ق ز

اًخعوٍص وثعحَلاثَ يف الإرصاد اًزراؾي

2127 ا ق ز

ملاًُس الاجتاُاث يف الارصاد اًزراؾي
مٌؼٌلث املزارؿني اًصًفِة

2128 ا ق ز
2129 ا ق ز

ً
ساثؼب -3 :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ا٦عزّبع اٌش٠فٟ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
ا ق ز 3111

Social research methodology

2

2

3

ظصق اًححوج الاحامتؾَة

Social statistic
Social psychology
Population theories

2
2
2

2
2
2

3
3
3

)Recent social theories (advanced
The social structure of rural society
Social change theories
Human and natural resources
development in rurl
)Social statistic (advanced

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

2

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

2

3

2

2

3

ا ق ز  3112الاحعاء الاحامتؾي
ا ق ز  3113ؿمل اًيفس الاحامتؾي
ا ق ز  3114هؼصايث اًساكن
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
ا ق ز 3115
ا ق ز 3116
ا ق ز 3117

اًيؼصايث الاحامتؾَة املـارصت (مذلسم)
اًحًِان الاحامتؾي ٌَمجمتؽ اًصًفي
هؼصايث اًخغري الاحامتؾي

ا ق ز 3118

حمنَة املوارد اًخرشًة واًعحَـَة ابًصًف (مذلسم)

ا ق ز  3119الإحعاء الاحامتؾي (مذلسم)
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
ا ق ز  3111امليؼٌلث الاحامتؾَة اًصًفِة
ا ق ز  3111املضالك الاحامتؾَة اًصًفِة
ا ق ز  3112حمنَة اجملمتؽ اًصًفي احملًل (مذلسم)
ا ق ز  3113اًلِادت اًصًفِة يف اًخمنَة اًصًفِة
ا ق ز  3114اجملمتـاث اًصًفِة امللارهة
ا ق ز  3115الثعال اًصًفي احلرضي
ا ق ز  3116ختعَط مرشوؿاث اًخمنَة اًصًفِة
ا ق ز  3117ثلِمي مرشوؿاث اًخمنَة اًصًفِة
ا ق ز  3118اًس َاسة الاحامتؾَة
ا ق ز  3119الاهرثوتَوًوحِا الاحامتؾَة
ا ق ز  3121كِاس الاجتاُاث
ا ق ز  3121ادلًيامِىِة اجملمتـَة اًصًفِة
ا ق ز  3122ا ألرست اًصًفِة
ا ق ز  3123مٌؼٌلث املزارؿني
ثعحَق اًيؼصايث الاحامتؾَة يف حي املضالكث
ا ق ز 3124
اًصًفِة
ا ق ز  3125دراساث ذاظة يف ؿمل اجملمتؽ اًصًفي

Rural social organizations
Rural social proplems
)Local rural development (advanced
Rural leadership in rural development
Comparative rural socities
Urban rural communication
Planning of rural developmet projects
Evaluation of rural development projects
Social policy
Social anthropology
Attitudes measurement
Dynamic of rural society
Rural family
Farmers organizations
Social theories application in solving
rural problems
"Special studies "rural sociology
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ً
خبِغب -1 :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف أ٦زبط احلٛ١أٟ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
ا ن خ  1111فس َوًوحِا اًِضم يف اجملرتاث
ا ن خ  1112فس َوًوحِا اًغسد اًعٌلء
ا ن خ 1113

فس َوًوحِا اًخياسي واًخَلِح اًعياؾي (مذلسم)

ا ن خ  1114سَوك احلَوان
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
ا ن خ 1115

اًخحسني اًورايث ٌَحَواانث اًزراؾَة (مذلسم)

ا ن خ 1116
ا ن خ 1117
ا ن خ 1118

فس َوًوحِا ا ألكَمة يف احلَواانث املزرؾَة
هميَاء اًِضم والاخرتار
اًخلٌَاث احلسًثة يف الاهخاح احلَواين (مذلسم)

ا ن خ 1119

ثعممي وحتََي جتارة الاهخاح احلَواين

امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
ا ن خ  1111رؿاًة ماص َة اٌَنب (مذلسم)
ا ن خ  1111رؿاًة ماص َة اٌَحم (مذلسم)
ا ن خ  1112اهخاح حِواانث اٌَحم
ا ن خ  1113اهخاح حِواانث اٌَنب
ا ن خ  1114اهخاح الاغيام واملاؾز (مذلسم)
ا ن خ  1115ثغشًة أبغيام
ا ن خ  1116ثغشًة ماص َة اٌَنب
ا ن خ  1117ثغشًة ماص َة اٌَحم
ا ن خ  1118متثَي غشايئ ٌَـيارص املـسهَة
ا ن خ 1119

امليؼٌلث والاضافاث اًغشائَة يف ؿالئق اجملرتاث

ا ن خ 1121
ا ن خ 1121
ا ن خ 1122
ا ن خ 1123

اًغ اًعاكة يف احلَواانث اجملرتت
اًغ اًفِخامِياث واملاء يف اجملرتاث
اس خزسام املصهحاث ا ألزوثَة غري اًربوثًَِة
ثغشًة الإتي

ا ن خ 1124

اس خزسام اًخلٌَاث احلسًثة يف ثغشًة احلَواانث اجملرتت

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

Physiology of digestion in ruminants
Physiology of Endocrinology
Physiology of reproduction and artificial
)insemination (advanced
Animal behavior
Genetic improvement of farm animals
)(advanced
Acclimization physiology of farm animals
Chemistry og digestion and rumination
Modern techniques in anial production
Design and analysis of animal production
experiments
)Dairy cattle husbandry (advanced
)Beef cattle husbandry (advanced
Beef animals production
Dairy animals production
)Sheep and goat production (advanced
Sheep nutrition
Dairy cattle nutrition
Beef cattle nutrition
Metabolism of nutrients
Nutrition additives and regulators in
ruminants feed
Energy metabolism in ruminants
Vitamins and water metabolism in ruminants
Using of non-protein nitrogen compounds
Camel nutrition
Using modern techniques in ruminants
nutrition
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اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

2

3

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

2

2

3

3

2

2

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

Sheep and goat nutrition under desert
conditions
Chemistry of moderator compounds
Animal nutrition (A)
Animal nutrition (B)
Special studies in "Animal production"
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ثغشًة املاؾز والاغيام يف اًؼصوف اًعحصاوًة

1125 ا ن خ

هميَاء املصهحاث اًوسعَة
)ثغشًة احلَوان ( أب
)ثغشًة احلَوان (ة
دراساث ذاظة يف جمال الاهخاح احلَواين

1126 ا ن خ
1127 ا ن خ
1128 ا ن خ
1129 ا ن خ

ً
خبِغب -2 :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف إٔزبط اٌذٚاعٓ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
ا ن خ  2111ثغشًة ادلواحن (مذلسم)
ا ن خ  2112ظصق احعائَة
ا ن خ  2113اهخاح دواحن
ا ن خ  2114فس َوًوحِا ادلواحن (مذلسم)
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
ا ن خ  2115حصتَة دواحن
ا ن خ  2116اًغسد اًعٌلء يف ادلواحن
ا ن خ  2117فس َوًوحِا ا ألكَمة يف اًعَور ادلاحٌة
ا ن خ  2118الاحذَاخاث اًغشائَة يف ؿالئق ادلواحن
ا ن خ  2119رؿاًة ادلواحن يف املياظق احلارت
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
ا ن خ 2111
ا ن خ 2111

ثغشًة اًعَور اًثاهوًة
ثعيَؽ أبؿالف ادلواحن

ا ن خ 2112

اًخلِمي واًخحََي اًىاميوي ألؿالف ادلواحن

ا ن خ 2113
ا ن خ 2114

دراساث غشائَة مذلسمة ؾن اًىصتوَُسراث
دراساث غشائَة مذلسمة ؾن ادلُون
دراساث غشائَة مذلسمة ؾن اًفِخامِياث وا ألمالخ
املـسهَة

ا ن خ 2116

ورازة اًعفاث اًوظفِة واًمكَة يف ادلواحن

ا ن خ 2117
ا ن خ 2118
ا ن خ 2119
ا ن خ 2121
ا ن خ 2121
ا ن خ 2122
ا ن خ 2123
ا ن خ 2124
ا ن خ 2125

الاهخزاة املخلسم
اًرتتَة لهخاح اٌَحم
اًرتتَة لهخاح اًحَغ
ا ألكَمة اًورازَة
ثيؼمي ثياول اًغشاء واملاء
سَوك اًعَور
فس َوًوحِا اٍمتثَي اًغشايئ
فس َوًوحِا اًِضم والادصاح
فس َوًوحِا اهخاح اٌَحم واًحَغ

ا ن خ 2115

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

)Poultry nutrition (advanced
Stastical methods
Poultry production
)Poultry physiology (advanced

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

Poultry breeding
Endocrinology in poultry
Acclimization physiology of poultry
Nutrition requirments in poultry feed
Poultry husbandry in warm regions

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Avian Nutrition
Poultry feed manufacturing
Evaluation and chemical analysis of
poultry feed
Advanced feeds studies on carbohydrates
Advanced feeds studies on fats
Advanced feeds studies on vitamins and
minerals
Genetics of quantitative and qualitative
characteristics in poultry
Advanced selection
Breeding for meat production
Breeding for egg production
Genetic acclimization
Regulation of food and water
Avian behavior
Physiology of food metabolism
Physiology of digestive and excration
Physiology of egg production

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

Ostrich and Turkey breeding
Wild and migrated birds
Rabbit Production and Physiology
Water Fowl Production
Incubation and embryo growth
Special studies (poultry production)

49

حصتَة اًيـام واًصويم
ظَور جصًة وهماحصت
اهخاح وفس َوًوحِا ا ألراهة
اًعَور املائَة
اًخفصخي واٍمنو اجليُين
دراساث ذاظة يف جمال اإهخاح ادلواحن

2126 ا ن خ
2127 ا ن خ
2128 ا ن خ
2129 ا ن خ
2131 ا ن خ
2131 ا ن خ

ً
عبدعب -1 :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف اٌفبوٙخ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
ة س ن  1111اهخاح فوانَ املياظق احلارت
ة س ن  1112فس َوًوحِا أبجشار اًفاوِة (مذلسم)
ة س ن  1113حىٌوًوحِا اإنثار اًفاوِة
ة س ن  1114حصتَة وحتسني اجشار اًفاوِة
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
ة س ن  1115اهخاح اًفاوِة ىف الأراىض اًعحصاوًة (مذلسم)
ة س ن  1116اًِصموانث اًيحاثَة وثبأزريُا ؿىل أبجشار اًفاوِة
حىٌوًوحِا اإؿساد وثساول وختزٍن حماظَي
ة س ن 1117
اًفاوِة
الإجتاُاث احلسًثة ىف رى وجسمَس أبجشار
ة س ن 1118
اًفاوِة
ة س ن  1119ثلَمي وحصتَة أبجشار اًفاوِة
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
ة س ن  1111اًفوانَ ذاث اًيواٍ احلجصًة
ة س ن  1111اًفوانَ اًخفاحِة
ة س ن  1112اًفوانَ الاس خوائَة اًغري ثلََسًة
ة س ن  1113فاوِة املياظق الاس خوائَة وص حة الاس خوائَة
ة س ن  1114فوانَ املياظق املـخسةل واًحاردت
ة س ن  1115ثلٌَاث زراؿة واهخاح اًيرَي
ة س ن  1116ثلٌَاث زراؿة واهخاح املوز
ة س ن  1117ثلٌَاث زراؿة واهخاح اًـية
ة س ن  1118ثلٌَاث زراؿة واهخاح املواحل
ة س ن  1119ثلٌَاث زراؿة واهخاح اًزًخون
ة س ن  1121ثلٌَاث زراؿة واهخاح املاجنو
ة س ن  1121اًزتُري واًـلس ىف أبجشار اًفاوِة
ة س ن  1122منو وثعور اإهخاح حماظَي اًفاوِة
ة س ن  1123ثعيَف حماظَي اًفاوِة
ة س ن  1124مضالك اإهخاح اًفاوِة الاس خوائَة
ة س ن  1125اًصى واًـالكاث املائَة لجشار اًفاوِة
ة س ن  1126فس َوًوحِا أبجشار اًيرَي اًحَح

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

Production of Tropical Fruits
)Physiology of Fruit Trees (Advanced
Technology of Fruit Propagation
Breeding and Improvement of Fruit Trees

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

)Fruit Production in Desert Soils (Advanced
Plant Hormones and its Effects on Fruit Trees
Technology of Fruits Preparing, Handling, and
Storage

2
2

2
2

3
3

2

2

3

Modern in Fruit Irrigation and Fertilization

2

2

3

Pruning and Training of Fruit Trees

2

2

3

Drupe Fruits
Pome Fruits
Non Traditional Tropical Fruits
Tropical and Subtropical Fruit
Fruits of Temperate and Cold Zones
Palm Cultivation and Production Techniques
Panana Cultivation and Production Techniques
Grape Cultivation and Production Techniques
Citrus Cultivation and Production Techniques
Olive Cultivation and Production Techniques
Mango Cultivation and Production Techniques
Flowering and Budding in Fruit Trees
Growth and Development of Fruits Production
Fruit Crops Taxonomy
Problems Of Tropical Fruits Production
Irrigation and Wter Relations of Fruit Tress
Palm Trees Physiology

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

3

2

2

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

Tissue Culture Application in Fruit Propagation
Biological Changes in Fruits
Dormancy in Fruit Trees
Organic and Bio Fertilization for Fruit Trees
Important Problems of Fruit Production in
Egypt
Flowering and Fruiting in Fruit Trees
Fruit Morphology
Improveming Export Efficiency of Fruit Crops
Special Studies "Pomology"
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اإس خزسام زراؿة الأوسجة ىف اإنثار اًفاوِة
اًخغرياث احلَوًة ىف مثار اًفاوِة
اًسىون ىف أبجشار اًفاوِة
اًدسمَس اًـضوى واحلَوى لجشار اًفاوِة
أبمه مضالك اهخاح اًفاوِة ىف مرص

1127 ة س ن
1128 ة س ن
1129 ة س ن
1131 ة س ن

اًزتُري والإمثار يف أبجشار اًفاوِة
مورفوًوحِا اًفاوِة
حتسني نفاءت ثعسٍص حماظَي اًفاوِة
دراساث ذاظة يف اًفاوِة

1132 ة س ن
1133 ة س ن
1134 ة س ن
1135 ة س ن

1131 ة س ن

ً
ساح يف اخلنشٛاٌذوزٚ ٟ دسعخ ادلبعغزري اٌجؾض-2 :عبدعب
اًساؿاث
املـمتست

اس حوع/اًساؿاث
معًل

هؼصى

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًصمق اًىودى
امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري

3

2

2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3

2

2

3

2

2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

Vegetables production in warm and hot
regions
Physiology of vegetable crops
Vegetable crops nutrition
Propagation techniques of vegetable seeds
Breeding of vegetable crops
Postharvest physiology of vegetable crops
Problems of vegetable crops production
Preparing, handling and storage of
vegetables (advanced)
Production of non-traditional vegetable
crops
Taxonomy of vegetable crops
Vegetables morphology
Production of vegetable seeds
Cultivation and production of protected
vegetables (advanced)
Micropropagatio of vegetable crops
Gowth regulators and vegetable crops
production
Vegetable Crops Breeding for
environmental stress resistance
Physiological disease of vegetable crops
environmental stress and its effect on
vegetable crops
Vegetables production without soil
Vegetables production in desert soil
Physiology of vegetables under protected
cultivation
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)اإهخاح اخلرض يف املياظق ادلافئة واحلارت (مذلسم

2111 ة س ن

 فس َوًوحِا حماظَي اخلرض2112 ة س ن
 ثغشًة حماظَي اخلرض2113 ة س ن
 ثلٌَاث انثار ثلاوي اخلرض2114 ة س ن
ٍامللصراث الاحدارًة ٌدلنخورا
 حصتَة حماظَي اخلرض2115 ة س ن
 فس َوًوحِا ما تـس احلعاد حملاظَي اخلرض2116 ة س ن
 مضالك اإهخاح حماظَي اخلرض2117 ة س ن
)اإؿساد وثساول وختزٍن اخلرض (مذلسم

2118 ة س ن

اهخاح حماظَي اخلرض اًغري ثلََسًة

2119 ة س ن

ٍامللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخورا
 ثلس مي حماظَي اخلرض2111 ة س ن
 مورفوًوحِا اخلرض2111 ة س ن
 اهخاح تشور اخلرض2112 ة س ن
)زراؿة واهخاح اخلرض احملمَة (مذلسم

2113 ة س ن

الانثار ادلكِق حملاظَي اخلرض

2114 ة س ن

دور مٌؼٌلث اٍمنو يف اهخاح حماظَي اخلرض

2115 ة س ن

حصتَة حماظَي اخلرض ًخحمي الاهجاداث اًحَئِة

2116 ة س ن

أبمصاض اخلرض اًفس َوًوحِة

2117 ة س ن

الاهجاداث اًحَئِة وثبأزريُا ؿىل حماظَي اخلرض

2118 ة س ن

اهخاح اخلرض تسون حصتة
اهخاح حماظَي اخلرض يف الارايض اًعحصاوًة

2119 ة س ن
2121 ة س ن

فس َوًوحِا اخلرض يف اًزراؿاث احملمَة

2121 ة س ن

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3

2

2

Production of leafy and fruiting vegetables
Root, pulb, and tuberous vegetables
production
Water requirments and irrigation system in
vegetable crops
Vegetable plants ecology
Vegetables production for export
Cultivars and hybrids of protected farming
vegetables
Special studies "Olericulture"
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اهخاح اخلرض اًوركِة واٍمثصًة

2122 ة س ن

اهخاح اخلرض اجلشرًة واًحعََة وادلرهَة

2123 ة س ن

الاحذَاخاث املائَة وهؼم اًصي حملاظَي اخلرض

2124 ة س ن

تُئة هحااتث اخلرض
اهخاح اخلرض ٌَخعسٍص

2125 ة س ن
2126 ة س ن

أبظياف وجهن درضواث اًزراؿة احملمَة

2127 ة س ن

دراساث ذاظة يف اخلرض

2128 ة س ن

ً
ٕخ٠ٔجبربد اٌضٚ سٛ٘ساح يف اٌضٛاٌذوزٚ ٟ دسعخ ادلبعغزري اٌجؾض-3 :عبدعب
اًساؿاث
املـمتست

اس حوع/اًساؿاث
معًل

هؼصى

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

2

2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3

2

2

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

Taxonomy of Ornamental Plants
Physiology of Ornamental Plants
Breeding of Ornamental Plants (Advanced)
Landscape Gardening (advanced)
Production of Flowers and Ornamental Plants
(advanced)
Postharvest Physiology
Production of Medicinal and Aromatic Plants
(advanced)
Physiology of Trees and Forests
Propagation of Ornamental Plants (advanced)
Greenhouse Techniques for Flowers and
Ornamental Plants Production
Desert Ornamental Plants and Natural Reserves
Ferns and other Greenery Crops
Inducing Bulbs for Flowering
Indoor Decoration
Cactus and Succulent Plants
Soilless Cultivation of Ornamental Plants
Ornamental Plants Breeding by Mutants
History of Landscape Design and Gardening
Turfgrass and Sport Fields
Commercial Production of Flowers with Optical
Response
Pollution Control and Ornamental Plants
Urban and Rural Landscaping
Biotechnology and Ornamental Plants Breeding
Handling of Ornamental, Medicinal and
Aromatic Plants (advanced)
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اًصمق اًىودى

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
 ثعيَف هحااتث اًزًية3111 ة س ن
 فس َوًوحِا هحااتث اًزًية3112 ة س ن
) حصتَة هحااتث اًزًية (مذلسم3113 ة س ن
) ثًس َق احلسائق (مذلسم3114 ة س ن
ٍامللصراث الاحدارًة ٌدلنخورا
) اهخاح اًزُور وهحااتث اًزًية (مذلسم3115 ة س ن
 فس َوًوحِا ما تـس احلعاد3116 ة س ن
) اهخاح اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة (مذلسم3117 ة س ن
 فس َوًوحِا ا ألجشار واًغاابث3118 ة س ن
) اإنثار هحااتث اًزًية (مذلسم3119 ة س ن
ٍامللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخورا
 حىٌوًوحِا ظوة اإهخاح اًزُور وهحااتث اًزًية3111 ة س ن
هحااتث اًزًية اًعحصاوًة واحملمَاث اًعحَـَة
اًرسدس َاث وحماظَي اخلرضت ا ألدصي
دفؽ ا ألتعال ٌَزتُري
اًخًس َق ادلاذًل
اًيحااتث اًضوهَة واًـعارًة
زراؿة هحااتث اًزًية تسون حصتة
حصتَة هحااتث اًزًية ابًعفصاث
اترخي ثعممي وثًس َق احلسائق
املسعحاث اخلرضاء واملالؾة اًصايضَة

3111 ة س ن
3112 ة س ن
3113 ة س ن
3114 ة س ن
3115 ة س ن
3116 ة س ن
3117 ة س ن
3118 ة س ن
3119 ة س ن

 الاهخاح اًخجاري ٌَزُور ذاث الاس خجاتة اًضوئَة3121 ة س ن
 ماكحفة اًخَوج تًدااتث اًزًية3121 ة س ن
 ثًس َق املسن واًلصي3122 ة س ن
 اًخىٌوًوحِا احلَوًة وحصتَة هحااتث اًزًية3123 ة س ن
) ثساول هحااتث اًزًية واًعحَة واًـعصًة (مذلسم3124 ة س ن

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

2

2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

Flowers and Ornamental Bulbs Production
Afforestation of Dry Regions
Biotechnology in Forestery
Wood Chemistry
Wood Maintainance and Treatments
Nonwoody Forst Products
Mechanical and Rhyological Properties of Wood
Picking, Handling and Storage of Flowers
Special Studies (Floriculture)
Special Studies (Landscape Gardening)
Special Studies (Forestry)
Micropropgation and Seeds Production of
Medicinal and Aromatic Plants
Bio-Antibiotics and Botanical Pigments
Wild Medicinal and Aromatic Plants
Desert Cultivation with Medicinal and Aromatic
Plants for Export
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اهخاح اًزُور و أبتعال اًزًية
جضجري املياظق اجلافة
اًخلٌَة احلَوًة يف جمال اًغاابث
هميَاء ا ألدضاة
حفغ ا ألدضاة ومـاجلهتا
مٌخجاث اًغاابث اًغري دضخِة
اًعفاث املَاكهَىِة واًصًوًوحِة ً ألدضاة
كعف وثساول وختزٍن اًزُور
دراساث ذاظة يف هحااتث اًزًية
دراساث ذاظة يف ثًس َق احلسائق
دراساث ذاظة يف ؿمل اًغاابث
الانثار ادلكِق واهخاح تشور اًيحااتث اًعحَة
واًـعصًة
املضاداث احلَوًة واًعحغاث اًيحاثَة
اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة اًربًة
زراؿة اًعحصاء ابًيحااتث اًعحَة واًـعصًة
ٌَخعسٍص

3125 ة س ن
3126 ة س ن
3127 ة س ن
3128 ة س ن
3129 ة س ن
3131 ة س ن
3131 ة س ن
3132 ة س ن
3133 ة س ن
3134 ة س ن
3135 ة س ن
4119 ة س ن
4111 ة س ن
4111 ة س ن
4112 ة س ن

ً
خ٠اٌؼيشٚ خ١ساح يف إٌجبربد اٌيجٛاٌذوزٚ ٟ دسعخ ادلبعغزري اٌجؾض-4 :عبدعب
اًساؿاث
املـمتست

اس حوع/اًساؿاث
معًل

هؼصى

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

Taxonomy of Medicinal and Aromatic plants
Physiology of Medicinal and Aromatic Plants
Production of Medicinal Plants
Production of Aromatic Plants

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3

2

2

3

2

2

Postharvest Physiology
Propagation of Medicnal and Aromatic Plants
Medicinal And Aromatic Plants Breeding
Active Ingredients of Medicinal and Aromatic
Plants
Extraction of Volatile Oil and Active Ingredients

3

2

2

Greenhouse Techniques for Flowers and
Ornamental Plants Production

3

2

2

Desert Ornamental Plants and Natural Reserves

3
3

2
2

2
2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3

2

2

Ferns and other Greenery Crops
Inducing Bulbs for Flowering
Indoor Decoration
Cactus and Succulent Plants
Soilless Cultivation of Ornamental Plants
Ornamental Plants Breeding by Mutants
Commercial Production of Flowers with Optical
Response
Pollution Control and Ornamental Plants
Biotechnology and Ornamental Plants Breeding
Handling of Ornamental, Medicinal and
Aromatic Plants (advanced)
Flowers and Ornamental Bulbs Production
Micropropgation and Seeds Production of
Medicinal and Aromatic Plants
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اًصمق اًىودى

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
 ثعيَف اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة4111 ة س ن
 فس َوًوحِا اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة4112 ة س ن
 اهخاح اًيحااتث اًعحَة4113 ة س ن
 اهخاح اًيحااتث اًـعصًة4114 ة س ن
ٍامللصراث الاحدارًة ٌدلنخورا
 فس َوًوحِا ما تـس احلعاد3116 ة س ن
 اإنثار اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة4115 ة س ن
 حصتَة اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة4116 ة س ن
املواد اًفـاةل يف اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة

4117 ة س ن

 اس خزالص اًزًوث اًـعصًة واملواد اًفـاةل4118 ة س ن
ٍامللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخورا
حىٌوًوحِا ظوة اإهخاح اًزُور وهحااتث
3111 ة س ن
اًزًية
هحااتث اًزًية اًعحصاوًة واحملمَاث
3111 ة س ن
اًعحَـَة
 اًرسدس َاث وحماظَي اخلرضت ا ألدصي3112 ة س ن
 دفؽ ا ألتعال ٌَزتُري3113 ة س ن
 اًخًس َق ادلاذًل3114 ة س ن
 اًيحااتث اًضوهَة واًـعارًة3115 ة س ن
 زراؿة هحااتث اًزًية تسون حصتة3116 ة س ن
 حصتَة هحااتث اًزًية ابًعفصاث3117 ة س ن
الاهخاح اًخجاري ٌَزُور ذاث الاس خجاتة
3121 ة س ن
اًضوئَة
 ماكحفة اًخَوج تًدااتث اًزًية3121 ة س ن
 اًخىٌوًوحِا احلَوًة وحصتَة هحااتث اًزًية3123 ة س ن
ثساول هحااتث اًزًية واًعحَة واًـعصًة
3124 ة س ن
)(مذلسم
 اهخاح اًزُور و أبتعال اًزًية3125 ة س ن
الانثار ادلكِق واهخاح تشور اًيحااتث
4119 ة س ن
اًعحَة واًـعصًة

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

Bio-Antibiotics and Botanical Pigments
املضاداث احلَوًة واًعحغاث اًيحاثَة
Wild Medicinal and Aromatic Plants
اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة اًربًة
Desert Cultivation with Medicinal and Aromatic زراؿة اًعحصاء ابًيحااتث اًعحَة واًـعصًة
Plants for Export
ٌَخعسٍص
Spices and Spicy Plants
اًخواتي واًيحااتث احلصًفة
Root and Leafy Medicinal Plants
اًيحااتث اًعحَة اجلشرًة واًوركِة
Seed and Fruiting Medicinal Plants
اًيحااتث اًعحَة اًحشرًة واٍمثصًة
Organic and Bio Farming Technology for
حىٌوًوحِا اًزراؿة اًـضوًة واحلَوًة لهخاح
Medicinal and Aromatic Plant Production
اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة
Biotechnology of Pharmaceutical Industry from اًخىٌوًوحِا احلَوًة يف ظياؿة الأدوًة من
Medicinal Herbs
ا ألؾضاة اًعحَة
Handling and Storage of Medicinal and
ثساول وختزٍن اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة
Aromatic Plants
دراساث ذاظة يف اًيحااتث اًعحَة
Special Studies (Medicinal and Aromatic Plants)
واًـعصًة
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4111 ة س ن
4111 ة س ن
4112 ة س ن
4113 ة س ن
4114 ة س ن
4115 ة س ن
4116 ة س ن
4117 ة س ن
4118 ة س ن
4119 ة س ن

ً
عبثؼب :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف احملبفً١
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
م خ ص  1111تُئة احملاظَي احللََة (مذلسم)
م خ ص  1112الإحعاء وثعحَلاثَ ىف اًـَوم اًحَوًوحِة
م خ ص  1113حصتَة احملاظَي امللاومة (مذلسم)
م خ ص  1114فس َوًوحِا حماظَي احللي
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
م خ ص  1115اهخاح حماظَي اًـَف واملصاؾى (مذلسم)
م خ ص  1116تَوًوحِا وملاومة احلضائش
م خ ص  1117اإهخاح احملاظَي حتت اًؼصوف املـاهسة
م خ ص  1118اًِيسسة اًورازَة وحتسني احملاظَي
م خ ص  1119حصتَة اًيحااتث واًورازة اًمكَة
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
م خ ص  1111اإنثار وحودت اًخلاوى (مذلسم)
م خ ص  1111اإهخاح حماظَي اًسىص (مذلسم)
م خ ص  1112اإهخاح حماظَي اًزًت وا ألًَاف
م خ ص  1113اإهخاح حماظَي احلحوة
م خ ص  1114اإهخاح حماظَي اًحلول
حعاد وختزٍن وثساول احملاظَي (مذلسم)
م خ ص 1115
م خ ص 1116
م خ ص 1117
م خ ص 1118
م خ ص 1119
م خ ص 1121
م خ ص 1121
م خ ص 1122
م خ ص 1123
م خ ص 1124
م خ ص 1125

اإهخاح احملاظَي اًغري ثلََسًة
حىٌوًوحِا حودت احملاظَي غري اًخلََسًة
حىٌوًوحِا حودت احلحوة
اًرتتَة ًعفاث حودت احملاظَي
اًرتتَة مللاومة ا ألمصاض واحلرشاث
مٌؼٌلث اٍمنو وحماظَي احللي
حصتَة وحتسني حماظَي احلحوة
حصتَة وحتسني حماظَي اًسىص
حصتَة وحتسني حماظَي اًزًت
ثعحَلاث اًِيسسة اًورازَة ىف حصتَة
احملاظَي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

)Field crops ecology (Advanced
Statistics and its applications in biological sciences
)Crop Resistance breeding (Advanced
Physiology of field crops

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

)Forage and pasture crops production (Advanced
Biology and weed control
Crop production under adverse conditions
Genetic Engineering and improve crops
Plant breeding and Quantitative genetics

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

)Propagation and quality of seeds (Advanced
)Sugar crops production (Advanced
Oil and fiber crops production
Cereal crops production
Legume crops production
Harvesting, storage and trading of crops
)(Advanced
Non-traditional crops production
Non-traditional crops Quality Technology
Grain Quality Technology
Crop breeding for recipes crop quality
Crop breeding for diseases and insects resistance
Growth regulators for field crops
Breeding and improvement of cereal crops
Breeding and improvement of sugar crops
Breeding and improvement of oil crops
Genetic engineering applications in crop breeding

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

2

3
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ً
صبِٕب :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف أِشاك إٌجبد
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
أب م ن  1111بأساس َاث أبمصاض اًيحاث (مذلسم)
أب م ن  1112موروفوًوحِا وثلس مي اًحىذرياي
أب م ن  1113مورفوًوحِا وثلس مي اًفعصايث
أب م ن  1114فس َوًوحِا هحاث أب (مذلسم)
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
أب م ن 1115

أبمصاض اًيحاث وثعحَلاث اًخىٌوًوحِا احلَوًة

أب م ن 1116

موروفوًوحِا وثلس مي اًياميثودا املمصضة ٌَيحاث

أب م ن  1117ؿمل ا ألوتئة اًيحاثَة
أب م ن  1118أبمصاض اًيحاث اًفريوس َة
أب م ن  1119فس َوًوحِا هحاث ة (مذلسم)
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
أب م ن  1111ظصق دراسة أبمصاض اًيحاث
أب م ن  1111أبمصاض اًيحاث اًحىذريًة
أب م ن  1112اًفريوساث واملَىوتالزما املمصضة ٌَيحاث
أب م ن  1113ملاومة اًيحاث ملسخداث ا ألمصاض
أب م ن  1114أبمصاض حماظَي احللي
أب م ن  1115أبمصاض أبجشار اًفاوِة
أب م ن  1116أبمصاض حماظَي اخلرض
أب م ن  1117أبمصاض هحااتث اًزًية
أب م ن  1118أبمصاض اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة
أب م ن  1119أبمصاض ا ألجشار اخلضخِة
أب م ن  1121أبمصاض اًزراؿاث احملمَة
أب م ن  1121أبمصاض هحااتث اًحُئة اجلافة
أب م ن  1122أبمصاض اًحشور واًخلاوي
أب م ن  1123أبمصاض ما تـس احلعاد
أب م ن  1124أبمصاض هحاث مدسخدة ؾن هحااتث زُصًة ظفََِة
أب م ن  1125أبمصاض هحاث غري ظفََِة
أب م ن  1126فس َوًوحِا اًخعفي
أب م ن  1127جرشحي ومِىصوحىٌَم مصيض

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

)Principles of plant pathology (advanced
Morphology and taxonomy of bacteria
Morphology and taxonomy of fungi
)Plant physiology A (advanced

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

Plant pathology and biotechnology
applications
Morphology and taxonomy of pathogenic
nematode
Plant epidemics
Virus plant patholgy
)Plant physiology B (advanced

2

2

3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

Research methodology of plant pathology
Bacterial plant pathology
Plant pathogenic virsus and mycoplasma
Plant resistance to pathogens
Field crops pathology
Fruit tress pathology
Vegetables pathology
Ornamental plants pathology
Medicinal and aromatic plants pathology
Woody tress pathology
Protected cultivation pathology
Pathology of dry environment plants
Seeds pathology
Postharvest pathology
Parasitic plant pathology
Non parasitic pathology
Parasitism physiology
Anatomy and pathogenic micotechniques

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

59

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

Modern methods in fungi definition
Modern methods in plant viruses diagnosis
Egyptian flora
Plant Anatomy
Environmental stress physiology
Plant metabolism
Flowering plants taxonomy
Vascular cryptogram plants
Plant ecology
Physiological effects of plant growth
regulators
Growth physiology
Photosynthesis and carbon economics in
plant
Physiological effects of pollution in plant
Tissue culture physiology
Physiological plant pathology
Special studies (pathology)

60

اًعصق احلسًثة يف ثـصًف اًفعصايث
اًعصق احلسًثة يف جضرَط اًفريوساث اًيحاثَة
اًفَورا املرصًة
جرشحي اًيحاث
الإهجاد اًفس َوًويج اًحُيئ
اًخحولث اًغشائَة يف اًيحاث
ثعيَف اًيحااتث اًزُصًة
اًيحااتث اًوؿائَة اًالزُصًة
اًحُئة اًيحاثَة

1128 أب م ن
1129 أب م ن
1131 أب م ن
1131 أب م ن
1132 أب م ن
1133 أب م ن
1134 أب م ن
1135 أب م ن
1136 أب م ن

اًخبأزرياث اًفس َوًوحِة مليؼٌلث اٍمنو اًيحاثَة

1137 أب م ن

فس َوًوحِا اٍمنو

1138 أب م ن

اٍمتثَي اًضوىئ وإاكذعادايث اًىصتون ىف اًيحاث

1139 أب م ن

اًخبأزرياث اًفس َوًوحِة ٌَخَوج ؿًل اًيحاث
فس َوًوحِا زراؿة ا ألوسجة اًيحاثَة
ا ألمصاض اًفس َوًوحِة يف اًيحاث
دراساث ذاظة يف أبمصاض اًيحاث

1141 أب م ن
1141 أب م ن
1142 أب م ن
1143 أب م ن

ً
ربعؼب :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ادل١ىشٚثٌٛٛ١ع١ب اٌضساػ١خ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
م ك ز  1111مِىصوتَوًوحِا زراؾَة ؿام (مذلسم)
م ك ز  1112فس َوًوحِا اًاكئياث ادلكِلة (مذلسم)
م ك ز  1113ثلس مي جىذريي (مذلسم)
م ك ز  1114تُئة املَىصوابث
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
م ك ز  1115مِىصوتَوًوحِا ثعحَلِة (مذلسم)
م ك ز  1116اًخحاًَي املَىصوتَة
م ك ز  1117جسمَس حِوي (مذلسم)
م ك ز  1118مِىصوتَوًوحِا أبرايض (مذلسم)
م ك ز  1119ختمصاث مِىصوتَوًوحِة (مذلسم)
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
م ك ز  1111مِىصوتَوًوحِا اخملَفاث
م ك ز  1111املَىصوتَوًوحِا اًـمََة اًخعحَلِة
م ك ز  1112مِىصوتَوًوحِا املَاٍ واجملارى
م ك ز  1113مِىصوتَوًوحِا حتولث اًـيارص (مذلسم)
م ك ز  1114مِىصوتَوًوحِا مٌعلة اجلشور (مذلسم)
م ك ز  1115اًخىٌوًوحِا احلَوًة ٌَرتتة
م ك ز  1116فريوساث جىذريًة
م ك ز  1117أبنخٌُوماٌس خاث
م ك ز  1118ظحاًة
م ك ز  1119مـاجلة تَوًوحِة ملَواثث اًحُئة (مذلسم)
م ك ز 1121
م ك ز 1121
م ك ز 1122
م ك ز 1123
م ك ز 1124
م ك ز 1125
م ك ز 1126
م ك ز 1127

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

)General Agricultural Microbiology (Advanced
)Microbial Physiology (Advanced
)Bacterial Taxonomy (Advanced
Microbial Ecology

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

)Applied Microbiology (Advanced
Microbial Analysis
)Biofertilization (Advanced
)Soil Microbiology (Advanced
)Microbial fermentation (advanced

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Waste microbiology
Applied Microbiology Process
Microbiology Water and Sewage
)Minerals transformation microbiology (advanced
)Root zone microbial rhizoshere (advanced
Soil biotechnology
Bacteriophage
Actinomycetes
Algae
Biological Treatment for Environmental Pollutants
)(Advanced
Pathogenic bacteria
اًحىرتاي املمصضة
Cyanobateria
س َاهوجىرتاي
Microbial toxins
اًسموم املَىصوتَة
Immunology and serology
املياؿة واًسريوًويج
Virology
فريوًويج
Fungi and yeasts
فعصايث ودٌلئص
Microbial enzymes
اىزمياث مِىصوتَة
Microorganisms producing antibiotics
اًاكئياث ادلكِلة امليخجة ٌَمضاداث احلَوًة

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
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اًصمق اًىودى

ً
ػبؽشا :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف اٌٛساصخ
اًساؿاث/اس حوع
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
معًل
هؼصى

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
و ر ج  1111ورازَ مِىصوتَة
و ر ج  1112ورازَ حِواانث املزرؿة
و ر ج  1113ورازَ هحاث
و ر ج  1114ورازَ فس َوًوحِة
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
و ر ج  1115اًورازة اًالحِيَة (ايب حِيَة)
و ر ج  1116ورازَ لهووًة
و ر ج  1117اصاراث ذَوًة
و ر ج  1118ثلٌَاث ورازَة
و ر ج  1119املـَوماثَة احلَوًة
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
و ر ج  1111ورازة اًعفصاث
و ر ج  1111ورازة حىوًًِة
و ر ج  1112ورازة مكَة
و ر ج  1113ورازة ثرشًة
و ر ج  1114ا إلحعاء اًورايث
و ر ج  1115اًورازة املياؾَة
و ر ج  1116اًخىٌوًوحِا احلَوًة اًيحاثَة
و ر ج  1117اًخىٌوًوحِا احلَوًة املَىصوتَة
و ر ج  1118اًخىٌوًوحِا احلَوًة احلَواهَة
و ر ج  1119ورازة امللاومة واًخحمي
و ر ج  1121ورازة اًفعصايث واًعحاًة
و ر ج  1121ورازة اًحىرتاي
و ر ج  1122ورازة اًفريوس واًفريوًس
و ر ج  1123ورازة اصـاؾَة
و ر ج  1124زراؿة الاوسجة اًيحاثَة
و ر ج ُ 1125يسسة ورازَة
و ر ج  1126ورازة ؾضائص
و ر ج  1127ورازة هاميوًة حِوًة
و ر ج  1128ورازة سُذوًوحِة (مذلسم)
و ر ج  1129ورازة وجممتؽ

اًساؿاث
املـمتست

Microbial genetics
Farm animal genetics
Plant genetics
Physiological genetics

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

Epigenetics
Extranuclear genetics
Cell signalling
Genetic techniques
Bioinformatics

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Mutation Genetics
Developmental genetics
Quantitative genetics
Human genetics
Genetic Statistics
Immunogenetics
Plant biotechnology
Microbial biotechnology
Animal biotechnology
Tolerance and Resistance Genetics
Genetics of fungi and algae
Bacterial genetics
Genetics of virus and viroid
Radiation genetics
Plant tissue culture
Genetic engineering
Population Genetics
Biochemical genetics
)Cytogenetics (advanced
Genetics and Society

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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احلبد ٞػؾش :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف اٌى١ّ١بء احل٠ٛ١خ اٌضساػ١خ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
ك ي ز  1111هميَاء ؾضوًة (مذلسم)
ك ي ز  1112هميَاء حتََََة (مذلسم)
ك ي ز  1113هميَاء حِوًة (مذلسم)
ك ي ز  1114حتََي هميَايئ ابًعصق اًعحَـَة
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
ك ي ز  1115هميَاء اًىصتوَُسارث
ك ي ز  1116هميَاء اًربوثٌُاث والإىزمياث
ك ي ز  1117هميَاء اًزًوث وادلُون
ك ي ز  1118اًحَوًوحِا اجلزًئِة
ك ي ز  1119هميَاء اًخغرياث احلَوًة
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
ك ي ز  1111هميَاء اًحياء اًضويئ
ك ي ز  1111هميَاء اٍمتثَي اًغشايئ
ك ي ز  1112هميَاء ا ألحٌلض اًيووًة
ك ي ز  1113هميَاء اًحُئة (مذلسم)
ك ي ز  1114هميَاء املصهحاث اًثاهوًة يف اًيحاث
ك ي ز  1115هميَاء ظحَـَة
ك ي ز  1116اًسوائي احلَوًة
ك ي ز  1117هميَاء اًاكئياث ادلكِلة واًححصًة
اًـالكة تني اًرتهَة اًىميَايئ واخلواص
ك ي ز 1118
اًفس َوًوحِة
ك ي ز  1119هميَاء اًفِخامِياث واًِصموانث
ك ي ز  1121اًىميَاء احلَوًة اًيحاثَة
ك ي ز  1121هميَاء املياؿة وثعحَلاهتا
هميَاء املواد املَوهة ومضاداث الأهسست
ك ي ز 1122
(مذلسم)
ك ي ز  1123هميَاء اًخرمصاث اًعياؾَة
ك ي ز  1124هميَاء وحتََي ا ألغشًة وا ألؿالف
ك ي ز  1125دراساث ذاظة يف اًمكَاء احلَوًة

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

)Organic chemistry (advance
)Analytical chemistry (advanced
)Biochemistry (advanced
Physically chemical analysis

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

Carbohydrate chemistry
Proteins and enzymes chemistry
Fat and oil chemistry
Molecular biology
Bio-changes chemistry

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Photosynthesis chemistry
Metabolism chemistry
Nucleic acids chemistry
)Environment chemistry (advanced
Plant secondary components chemistry
Physical chemistry
Bio-liquids
Microorganism
Relations of chemical structure and
physiological properties
Vitamines and hormones chemistry
Plant biochemistry
Immunochemistry and its applications
Colored substances and antioxidants
)chemistry (advanced
Industurial fermentation chemistry
Chemistry and analysis of food and fodders
"Special studies "biochemistry

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3
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اٌضبٔ ٟػؾش -1 :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ٚلب٠خ إٌجبد -احلؾشاد ا٨لزقبد٠خ
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
و ق ن  1111مورفوًويج حرشاث
و ق ن  1112فس َوًوحِا حرشاث( 1مذلسم)
و ق ن  1113بفاث غري حرشًة
و ق ن  1114ثلس مي حرشاث
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
و ق ن  1115ماكحفة حِوًة (مذلسم)
و ق ن  1116تُئة حرشاث
و ق ن  1117ملاومة اًيحاث ًالظاتة احلرشًة
و ق ن  1118فس َوًوحِا حرشاث( 2مذلسم)
و ق ن  1119الإدارت املخاكمةل ًلفاث اًزراؾَة
امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
و ق ن  1111حرشاث حماظَي حلََة
و ق ن  1111حرشاث حماظَي اخلرض
و ق ن  1112حرشاث اًفاوِة
و ق ن  1113حرشاث اًزًية واًيحااتث اًعحَة
و ق ن  1114تَوًويج حرشاث
و ق ن  1115حرشاث انكةل ً ألمصاض اًيحاثَة (مذلسم)
و ق ن  1116أبمصاض حرشاث
و ق ن  1117وكاًة اًيحاث يف احلجص اًزراؾى
و ق ن  1118بفاث ما تـس احلعاد
و ق ن  1119بفاث ظحَة وتَعصًة (مذلسم)
و ق ن  1121حرشاث ا ألجشار اخلضخِة
و ق ن  1121مَلحاث حرشًة
و ق ن  1122مٌخجاث حني اًـسي
و ق ن  1123بفاث و أبمصاض حني اًـسي
و ق ن  1124دًسان احلصٍص
و ق ن  1125دراساث ذاظة يف احلرشاث الاكذعادًة
و ق ن 2117

جصوثوهولث جسجَي واس خزسام املحَساث

و ق ن 2118
و ق ن 2119

تسائي املحَساث اًخلََسًة
جتِزياث املحَساث

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

Insects morphology
)Insects physiology 1 (Advanced
Non insect pests
Insects taxonomy

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

)Biological control (advanced
Insect Ecology
Plant resistance to insect infestation
)Insect physiology 2 (Advanced
Integrated pest managment

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Insects of field crops
Insects of vegetable crops
Insects of fruits
Insects of ornamental and medicinal plants
Insect biology
Plant diseases transported insectes
Insects pathology
Plant protection and agricultural exclusion
Postharvest pests
Medical and veterinary pests
Insects of woody trees
Insect pollinators
Honey bee products
Honey bee pests and diseases
Silk worms
)Special stidies (economic Entomology
Protocols of pestcides registration and
utilization
Alternatives of traditional pestcides
Pestcieds equipments

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

64

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3

2

2

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Plant origin pesticides
Nematode pesticides
Acari pesticides
Chemical sterilizers
Antifeedants
Technology of spraying, fogging and
fumigation
Bio metabolism and pestcides behavior
Fungi pesticides
Public health pesticides
Weed pesticides (advanced)
Botanical acari
Nematode pests
Snails and rodents
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مدَساث من أبظي هحايت
مدَساث هاميثودا
مدَساث أباكروس َة
مـلٌلث هاميوًة
ماهـاث ثغشًة

2111 و ق ن
2111 و ق ن
2112 و ق ن
2113 و ق ن
2114 و ق ن

حىٌوًوحِا اًصش واًخـفري واًخحزري

2115 و ق ن

اٍمتثَي احلَوي وسَوك املحَساث
مدَساث فعصًة
مدَساث اًعحة اًـامة
)مدَساث حضائش (مذلسم
أباكروساث هحاثَة
بفاث هاميثودًة
اًلواكؽ واًلوارض

2116 و ق ن
2117 و ق ن
2118 و ق ن
2119 و ق ن
2121 و ق ن
2121 و ق ن
2122 و ق ن

اٌضبٔ ٟػبؽش -2 :دسعخ ادلبعغزري اٌجؾضٚ ٟاٌذوزٛساح يف ٚلب٠خ إٌجبدِ -ج١ذاد ا٤فبد
اًصمق اًىودى

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
و ق ن  2111اًخلِمي احلَوى ٌَمحَساث
و ق ن  2112هميَاء مدَساث الافاث
و ق ن  2113حتََي مدَساث
و ق ن  1112فس َوًويج حرشاث( 1مذلسم)
امللصراث الاحدارًة ٌدلنخوراٍ
و ق ن  1118فس َوًويج حرشاث( 2مذلسم)
و ق ن  1119الإدارت املخاكمةل ًلفاث اًزراؾَة
و ق ن  2114مسَة مدَساث
و ق ن  2115ملاومة الفاث ٌَمحَساث ( مذلسم)
و ق ن 2116

ثَوج اًحُئة ابملحَساث ( مذلسم)

امللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخوراٍ
و ق ن  1111حرشاث حماظَي حلََة
و ق ن  1111حرشاث حماظَي اخلرض
و ق ن  1112حرشاث اًفاوِة
و ق ن  1113حرشاث اًزًية واًيحااتث اًعحَة
و ق ن  1114تَوًويج حرشاث
و ق ن  1115حرشاث انكةل ً ألمصاض اًيحاثَة (مذلسم)
و ق ن  1116أبمصاض حرشاث
و ق ن  1117وكاًة اًيحاث يف احلجص اًزراؾى
و ق ن  1118بفاث ما تـس احلعاد
و ق ن  1119بفاث ظحَة وتَعصًة (مذلسم)
و ق ن  1121حرشاث ا ألجشار اخلضخِة
و ق ن  1121مَلحاث حرشًة
و ق ن  1122مٌخجاث حني اًـسي
و ق ن  1123بفاث و أبمصاض حني اًـسي
و ق ن  1124دًسان احلصٍص
و ق ن 2117

جصوثوهولث جسجَي واس خزسام املحَساث

و ق ن 2118
و ق ن 2119

تسائي املحَساث اًخلََسًة
جتِزياث املحَساث

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

اًساؿاث/اس حوع
هؼصى

معًل

اًساؿاث
املـمتست

Pesticides bio evaluation
Pesticides chemistry
Pesticides analysis
)Insect physiology 1 (Advanced

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

)Insect physiology 2 (Advanced
Integrated pest managment
Pesticides toxicity
)Pest resistance to pesticides (advanced
Environment pollution with pesticides
)(advanced

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

2

2

3

Insects of field crops
Insects of vegetable crops
Insects of fruits
Insects of ornamental and medicinal plants
Insect biology
Plant diseases transported insectes
Insects pathology
Plant protection and agricultural exclusion
Postharvest pests
Medical and veterinary pests
Insects of woody trees
Insect pollinators
Honey bee products
Honey bee pests and diseases
Silk worms
Protocols of pestcides registration and
utilization
Alternatives of traditional pestcides
Pestcieds equipments
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3

2

2

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

Plant origin pesticides
Nematode pesticides
Acari pesticides
Chemical sterilizers
Antifeedants
Technology of spraying, fogging and
fumigation
Bio metabolism and pestcides behavior
Fungi pesticides
Public health pesticides
Weed pesticides (advanced)
Botanical acari
Nematode pests
Snails and rodents
Special studies (pesticides)
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مدَساث من أبظي هحايت
مدَساث هاميثودا
مدَساث أباكروس َة
مـلٌلث هاميوًة
ماهـاث ثغشًة

2111 و ق ن
2111 و ق ن
2112 و ق ن
2113 و ق ن
2114 و ق ن

حىٌوًوحِا اًصش واًخـفري واًخحزري

2115 و ق ن

اٍمتثَي احلَوي وسَوك املحَساث
مدَساث فعصًة
مدَساث اًعحة اًـامة
)مدَساث حضائش ( مذلسم
أباكروساث هحاثَة
بفاث هاميثودًة
اًلواكؽ واًلوارض
دراساث ذاظة مدَساث ا ألفاث

2116 و ق ن
2117 و ق ن
2118 و ق ن
2119 و ق ن
2121 و ق ن
2121 و ق ن
2122 و ق ن
2123 و ق ن

خ٠ٛ١إٌظُ احلٚ خ١ساح يف اذلٕذعخ اٌضساػٛاٌذوزٚ ٟ دسعخ ادلبعغزري اٌجؾض:اٌضبٌش ػؾش
اًساؿاث
املـمتست

اس حوع/اًساؿاث
معًل

هؼصى

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3

2

2

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3
3
3
3

2
2
2
2

2
2
2
2

3

2

2

3
3

2
2

2
2

3

2

2

3

2

2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

Internal combustion machines (Advanced)
Hydraulics and Fluid Mechanics (Advanced)
Heat Transfer (Advanced)
Agricultural installations and environmental control
engineering

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًصمق اًىودى

امللصراث الاحدارًة ٌٌَلحس خري
) بلث إاحرتاق داذًل (مذلسم1111 ُـ ز
) َُسروًَاك ومِاكهَاك موائؽ (مذلسم1112 ُـ ز
) اهخلال حصارت (مذلسم1113 ُـ ز
 ُيسسة املًضبث اًزراؾَة واًخحمك اًحُىئ1114 ُـ ز

ٍامللصراث الاحدارًة ٌدلنخورا
Food and dairy plant engineering technology
 حىٌوًوحِا ُيسسة املعاهؽ اًغشائَة وا ألًحان1115 ُـ ز
Properties and materials testing (Advanced)
) دواص وإادذحار املواد (مذلسم1116 ُـ ز
Advanced technology of agricultural tractors
 حىٌوًوحِا اجلصاراث اًزراؾَة املخعورت1117 ُـ ز
Hydraulics systems and advanced irrigation methods  هؼم وَُسروًَاك اًصى تبأساًَة مذعورت1118 ُـ ز
Environmental control and energy in advanced
حىٌوًوحِا اًخحمك اًحُىئ واًعاكة ىف
1119 ُـ ز
agricultural installations technology
املًضبث اًزراؾَة املخعورت
ٍامللصراث الادذَارًة ٌٌَلحس خري وادلنخورا
 بلث ومـساث اس خعالخ ا ألراىض1111 ُـ ز
Land reclamation machinery & Equipment
Animal Production and poultry farms machines
بلث مزارع الاهخاح احلَواىن وادلاحين
1111 ُـ ز
(Advanced )
)(مذلسم
 كوى زراؾَة1112 ُـ ز
Agricultural forces
 مِىٌة زراؾَة1113 ُـ ز
Agricultural mechanization
Mathematics(Advanced)
( رايضة )مذلسم1114 ُـ ز
Industrial Security ( Advanced)
) أبمن ظياؾى (مذلسم1115 ُـ ز
ثعحَلاث اًعاكة اًضمس َة ىف اجملالث
Solar energy applications in agricultural fields
1116 ُـ ز
اًزراؾَة
 حىٌوًوحِا اللث اًزراؾَة1117 ُـ ز
technology of agricultural machinery
Sugar cane processing technology
 حىٌوًوحِا ثعيَؽ اًسىص من اًلعة1118 ُـ ز
ٍحىٌوًوحِا مـاجلة وإاؿادت اس خزسام مِا
Technology of treatment and reuse of wastewater
1119 ُـ ز
اًرصف
Maintenance and operation of machinery and
 ظَاهة وجضغَي اللث واجلصاراث1121 ُـ ز
tractors
Plane Survey (Advanced)
) مساحة مس خوًة (مذلسم1121 ُـ ز
Fluid mechanics
 مِاكهَاك املوائؽ1122 ُـ ز
Theory of machines (Advanced)
) هؼصًة بلث (مذلسم1123 ُـ ز
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3

2

2

3

2

2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

Theory of structure and stresses analysis
(Advanced)
Planning and design of agricultural buildings
(Advanced)
Drying of Agricultural Engineering
Engineering design of landscape spaces
Engineering design of drip irrigation system
Engineering design of spray irrigation system
Engineering of packaging milk and dairy products
Computer Engineering
Engineering of food preservation (Advanced )
Engineering of milling grain
Engineering of milling rice
Electrification of the countryside (Advanced)
Engineering and design of drainage systems
Engineering and technology for wells and
groundwater accounts ration
Engineering and technology of Environmental
control in green houses
Engineering systems of urban planning for cities
and villages
Engineering systems of new and renewable energy
Theory and design of machines for preparing of
seed beds
Design and construction of agricultural production
stores
Engineering of refrigeration and freezing
Orchards service machines
Pumping and pumps
Measuring and control devices
Special studies in Agricultural Engineering

69

هؼصًة الإوضاءاث وحتََي الاهجاداث
)(مذلسم

1124 ُـ ز

)ختعَط وثعممي املحاين اًزراؾَة (مذلسم

1125 ُـ ز

ُيسسة اًخجفِف اًزراؾى
ُيسسة ثعممي مسعحاث اًالهس سىِة
ُيسسة ثعممي هؼم اًصى ابًخيلِط
ُيسسة ثعممي هؼم اًصى ابًصش
َُيسسة ثـحئة وثغََف اٌَنب ومٌخجاث
ُيسسة حاسة بىل
ُيسسة حفغ الاغشًة
ُيسسة ظحن احلحوة
ُيسسة رضة ا ألرز
)وِصتة اًصًف (مذلسم
ُيسسة وثعممي ص حاكث اًرصف
ُيسسة وحىٌوًوحِا الابر وحساابث
ملٌياث املَات اجلوفِة
ُيسسة وحىٌوًوحِا اًخحمك اًحُىئ ىف
اًحَوث احملمَة
ُيسسة وهؼم اًخرعَط اًـمصاىن ٌَمسن
واًلصى
ُيسسة وهؼم اًعاكة اجلسًست واملخجسدت
هؼصًة وثعممي بلث اإؿساد مصاكس اًحشرت

1126 ُـ ز
1127 ُـ ز
1128 ُـ ز
1129 ُـ ز
1131 ُـ ز
1131 ُـ ز
1132 ُـ ز
1133 ُـ ز
1134 ُـ ز
1135 ُـ ز
1136 ُـ ز
1137 ُـ ز
1138 ُـ ز
1139 ُـ ز
1141 ُـ ز
1141 ُـ ز

ثعممي وإاوضاء خمازن الإهخاح اًزراؾي

1142 ُـ ز

ُيسسة اًخربًس واًخجمَس
بلث ذسمة اًخساثني
اًضخ واملضزاث
أبهجزت كِاس وحتمك
دراساث ذاظة يف اًِيسسة اًزراؾَة

1143 ُـ ز
1144 ُـ ز
1145 ُـ ز
1146 ُـ ز
1147 ُـ ز

ٍِؾك ()2
ِمشساد دسعخ ادلبعغزري ادلٟٕٙ
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 -1دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "اعزق٩ػ ٚاعزضساع ا٤سام ٟاٌقؾشا٠ٚخ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع
هؼصي معًل

اًساؿاث
املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس الأول:
م ط ع 1114
م ط ع 1113
م ط ع 1126

Modern Irrigation & Drainage Systems

هؼم اًصي واًرصف احلسًثة
ثعحَلاث هؼم املـَوماث اجلغصافِة والاسدضـار ؾن تـس يف
GIS and Remote Sensing Applications in Soil
الاراىض
Hydrology and Ground Water
َُسروًوحِا ومِاٍ حوفِة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف ا ألس حوع

2

2

3

2

2

3

2
2
2
11

2
2
2
11

3
3
3
15

اًفعي ادلرايس اًثاين:
م ط ع 1136
م ط ع 1137
م ط ع 1138

اًخحََالث اًىميَائَة واًعحَـَة ً ألراىض واملَاٍ واًيحاث
(مذلسم)
هميَاء ا ألراىض املَحَة واًلَوًة
جسمَس وثغشًة اًيحاث ىف الاراىض املس خعَحة

Chemical and Instrumental analysis of Soil,
)Water, and Plant (advanced
Chemistry of Saline and Alkaline soils
Fertilization and Nutrition of Plant under
Reclaimed Soils

ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف الأس حوع

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
11

2
2
11

3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس الأول:
م ط ع 1139

اس خعالخ وحتسني الاراىض اًصمََة واجلريًة

م ط ع 1141

اس خعالخ وحتسني الاراىض املَحَة واًعودًة

Reclamation and Improvement of Sandy and
Calcareous Soils
Reclamation and Improvement of Saline and
Sodic Soils

ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث

Research project
اجملموع يف الأس حوع

2

2

3

2

2

3

2
2
-8

2
2
6
14

3
3
3
15

اًفعي ادلرايس اًثاين:
م ط ع 1115
ا ق ز 1139

حىٌوًوحِا اس خعالخ الاراىض
اكذعادايث مضارًؽ الاس خعالخ
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث

Land reclamation technology
Economics of reclamation projects

Research project
اجملموع يف الأس حوع





ًؤدي اًعاًة تـس اًـام ا ألول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف بأحس بأؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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2
2
2
2
-8

2
2
2
2
6
14

3
3
3
3
3
15

ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙاعزق٩ػ ٚاعزضساع ا٤سام ٟاٌقؾشا٠ٚخ"
اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
اًصمق اًىودي
هؼصي معًل املـمتست
Using and Planting of Reclaimed Land
اس خغالل الاراىض املس خعَحة وزراؾهتا
3
2
2
م خ ص 1128
)(advanced
(مذلسم)
3
2
)2 Biofertilization (Advanced
م ك ز  1117جسمَس حِوي (مذلسم)
& Land Reclamation Machinery
3
2
2
ُـ ز  1111بلث ومـساث اس خعالخ ا ألراىض
Equipment
3
2
)2 Plant Nutrition (Advanced
م ط ع  1112ثغشًة اًيحاث (مذلسم)
3
2
2 Environmental Soils Chemistry
م ط ع  1113اًىميَاء اًحَئِة ًالراىض
3
2
2 Soil Survey and Evaluation
م ط ع  1125حرص وثلِمي الاراىض
Irrigation Systems and Water
3
2
2
م ط ع  1131هؼم اًصي والاحذَاخاث املائَة
Requirements
3
2
2 Agrometrology
م ط ع  1141أبرظاد حوًة زراؾَة
3
2
2 Recycling of Agricultural Residues
م ط ع  1142ثسوٍص اخملَفاث اًزراؾَة (مذلسم)
3
2
2 Technology of Fertilizers
م ط ع  1143حىٌوًوحِا ا ألمسست واخملعحاث
3
2
2 Soil Testing and Fertilizers Analysis
م ط ع  1144ادذحاراث اًرتتة وحتََي الامسست
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 -2دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "رىٌٕٛٛع١ب ا٤غز٠خ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع
معًل
هؼصي

اًساؿاث
املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس الأول:
ص ن ع  1111حىٌوًوحِا احلحوة ومٌخجاهتا (مذلسم)
ص ن ع  1113حىٌوًوحِا اٌَحوم ومٌخجاهتا
ص ن ع  1131هميَاء حِوًة (مذلسم)
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Cereals and cereal products technology
)(advanced
Meat and meat products technology
)Biochemistry (advanced

اجملموع يف ا ألس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
ه
ص ن ع  1111ميَاء وحتََي أبغشًة (مذلسم)
ص ن ع  1114حىٌوًوحِا ا ألسٌلك ومٌخجاهتا
ص ن ع  1115حىٌوًوحِا ادلواحن ومٌخجاهتا
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

)Chemical and food analysis (advanced
Fish and fish products technology
Poultry and poultry products technology
اجملموع يف الأس حوع

2

2

3

2
2
2
2
11

2
2
2
2
11

3
3
3
3
15

2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
ص ن ع  1112مِىصوتَوًوحِا ا ألغشًة (مذلسم)
ص ن ع  1114اإس خزسام ا ألهجزت يف حتََي ا ألغشًة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
ص ن ع  1132حىٌوًوحِا ادلُون احلَواهَة
ص ن ع  1133حىٌوًوحِا اًزًوث اًيحاثَة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




)Food microbiology (advanced
Use apparatus in food analysis

2
2
2
2
-8

2
2
2
2
6
14

3
3
3
3
3
15

Animal fats technology
Plant oils technology

2
2
2
2
-8

2
2
2
2
6
14

3
3
3
3
3
15

Research project

Research project

ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙرىٌٕٛٛع١ب ا٤غز٠خ"
اًصمق اًىودي
ص ن ع 1119
ص ن ع 1112
ص ن ع 1116
ص ن ع 1117

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
مصاكدة حودت ا ألغشًة
حىٌوًوحِا اًسىص واحلَوى ومٌخجاهتا
حىٌوًوحِا ظصق حفغ ا ألغشًة (مذلسم)
اًرشوط اًعحَة ملعاهؽ ا ألغشًة

ص ن ع  1134اخلواص احلس َة واًعحَـَة ً ألغشًة
ص ن ع 1135
ص ن ع 1136
ص ن ع 1137
ص ن ع 1138
ص ن ع 1139

املواظفاث واًلواهني اًغشائَة
حىٌوًوحِا اًخرمصاث واملرشوابث وا ألغشًة
املخرمصت
حىٌوًوحِا ثـحئة وثغََف ا ألغشًة
الإضافاث اًغشائَة
حىٌوًوحِا امليخجاث اخلاظة

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
Food quality control
Sugar and its products technology
)Food preservation technology (advanced
Hygiene conditions in food factory
Organoleptic and physical characteristics
of foods
Food laws and standardization
Fermentation technology and fermented
food
Food packaging technology
Food additives
Special products technology
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اًساؿاث/بأس حوع
معًل
هؼصي
2
2
2
2
2
2
2
2

اًساؿاث
املـمتست
3
3
3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

 -3دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "اٌزغز٠خ اٌؼ٩ع١خ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع
معًل
هؼصي

اًساؿاث
املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
ص ن ع  1112مِىصوتَوًوحِا ا ألغشًة (مذلسم)
ص ن ع  1131هميَاء حِوًة (مذلسم)
ص ن ع  1141ثغشًة ؿالحِة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف ا ألس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
ص ن ع  1141ثغشًة وحصة الاوسان
ص ن ع  1142ثغشًة مصىض اًسىص
ص ن ع  1143ثغشًة مصىض اًىدس
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف الأس حوع

)Food microbiology (advanced
)Biochemistry (advanced
Clinical nutrition

2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15

Human health and nutrition
Diabetics nutrition
Liver patients nutrition

2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
ص ن ع  1144ثغشًة ؿالحِة (مذلسم)
ص ن ع  1145ثغشًة مصىض اًلَة وادلورت ادلموًة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
ص ن ع  1146ثغشًة مصىض اًلكي
ثغشًة مصىض اًىساخ وُضاصة اًـؼام
ص ن ع 1147
واًيلصس
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




)Clinical nutrition (advanced
Cardiovascular patients nutrition
Research project

Renal patients nutrition
Osteoporosis and Gout patients
nutrition
Research project

ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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2
2
2
2
-8

2
2
2
2
6
14

3
3
3
3
3
15

2

2

3

2

2

3

2
2
-8

2
2
6
14

3
3
3
15

ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙاٌزغز٠خ اٌؼ٩ع١خ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

ص ن ع  1148ثغشًة مصىض ضغط ادلم واًىوًُسرتول
ص ن ع  1149ثغشًة مصىض ا ألىميَا
ص ن ع  1151ثغشًة مصىض اًيحافة واًحساهة
ص ن ع  1151ثغشًة مصىض اجلِاز اًِضمى واحلساس َة
ص ن ع  1152ثغشًة ا ألظفال واملصاُلني واملس يني
ص ن ع 1153
ص ن ع 1154
ص ن ع 1155
ص ن ع 1156
ص ن ع 1157

اًفِخامِياث واًِصموانث
ثغشًة مصىض اًرسظان
سالمة و أبدعار اًغشاء
ختعَط وإاؿساد اًوحداث
اًخساذالث اًغشائَة

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
blood pressure and cholesterol patients
nutrition
Anemia patients nutrition
Obesity and Thinness nutrition
Gastrointestinal patients and Allergies
nutrition
Nutrition of children, adolescents and
elderly
Vitamins and hormones
Cancer patients nutrition
Food safety and food risk
Meal planning
Food Interactions
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اًساؿاث/بأس حوع
معًل
هؼصي

اًساؿاث
املـمتست

2

2

3

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2

2

3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

 -4دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "رقٕ١غ ٚعٛدح ِٕزغبد اٌ٤جبْ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
أب ل ة  1111حىٌوًوحِا اجلنب (مذلسم)
أب ل ة  1118حىٌوًوحِا املثَوخاث ادلُيَة
أب ل ة  1123ا ألًحان املصنزت واجملففة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

)Cheese technology (advanced
Technology of dairy desserts
Concentrated milk and milk powder
اجملموع يف ا ألس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
أ
Principles of dairy processing
أب ل ة  1134بأساس َاث ثعيَؽ الًحان
Liquid milk and its treatments
أب ل ة  1135اٌَنب اًسائي ومـامالثَ
أب ل ة  1136مٌخجاث ا ألًحان املخرمصت واملرشوابث اٌَحًِة Fermented dairy products and milk beverages
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف الأس حوع
اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس الأول:
Probiotic bacteria in dairy products
أب ل ة  1137جىرتاي اًربتَوثَم يف امليخجاث اٌَحًِة
Hygiene practices in milk handling and
أب ل ة  1138اًرشوط اًعحَة ازياء ثساول وثعيَؽ
processing
ا ألًحان
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
أ
Dairy industry management and construction
أب ل ة  1139ادارت واوضاء معاهؽ الًحان
Milk testing and analysis
أب ل ة  1040اإدذحاراث وحتََي اٌَنب
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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اًصمق اًىودي
أب ل ة 1115
أب ل ة 1113
أب ل ة 1122
أب ل ة 1128
أب ل ة 1041
أب ل ة 1042
ا ن خ 1111
ا ن خ 1133

ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙرقٕ١غ ٚعٛدح ِٕزغبد اٌ٤جبْ"
اًساؿاث/بأس حوع
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
هؼصي معًل
2
2 Quality analysis and dairy legislation
ادذحاراث اجلودت واًدرشًـاث اٌَحًِة
2
2 Contaminants of milk and milk products
املَواثث اًحَئِة ٌَنب ومٌخجاثَ
2
2 Milk fat products and fat substitutes
امليخجاث اٌَحًِة ادلُيَة وتسائي ادلُون
2
2 Applied dairy microbiology
مِىصوتَوًوحِا ا ألًحان اًخعحَلِة
2
2 Food additives in dairy food
الإضافاث اًغشائَة يف ا ألغشًة اٌَحًِةmn
2
2 Small dairy projects
مرشوؿاث ًحًِة ظغريت (مذلسم)
2
)2 Dairy cattle husbandry (advanced
رؿاًة ماص َة اٌَنب (مذلسم)
2
2 Dairy production farming practices
اًـمََاث املزرؾَة مبزارع اهخاح ا ألًحان
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اًساؿاث
املـمتست
3
3
3
3
3
3
3
3

 -5دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "دساعخ ايذ ٞٚا٨لزقبد٠خ ٌٍّؾشٚػبد اٌضساػ١خ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
ا ق ز  1121اكذعادايث الاهخاح اًزراؾي (مذلسم)
ا ق ز  1124اًخجارت اًزراؾَة ادلوًَة (مذلسم)
ا ق ز  1131مدادئ اًخحََي الاحعايئ اًزراؾي
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

)Economics of Agricultural Production (advanced
)International agricultural trade (advanced
Princpales of agricultural statistical analysis
اجملموع يف ا ألس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
ا ق ز  1129دراسة اجلسوي ٌَمرشوؿاث اًزراؾَة
ا ق ز  1131اٍمتوًي والئامتن اًزراؾي

Feasibility Study of Agricutural projects
Agricultural financing ad credit
Environmental and economic problems in
Agriculture

ا ق ز  1133املضالك الاكذعادًة اًحَئِة اًزراؾَة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف الأس حوع

2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2
2
11

2
2
11

3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
أب ق ز  1135اكذعادايث اًعياؿاث اًزراؾَة
أب ق ز  1136اًدسوًق اًزراؾي
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث

Economics of agribusiness
Agricultural marketing
Research project
اجملموع يف الأس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
Income and costs analysis of agricultural projects
ا ق ز  1115حتََي ادلذي واًخاكًَف ٌَمرشوؿاث اًزراؾَة
Economics of cooperative production
أب ق ز  1137اكذعادايث الاهخاح اًخـاوين
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙدساعخ ايذ ٞٚا٨لزقبد٠خ ٌٍّؾشٚػبد اٌضساػ١خ"
اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
اًصمق اًىودي
هؼصي معًل املـمتست
3
2
2 Microeconomic analysis
ا ق ز  1116اًخحََي الاكذعادي اجلزيئ
3
2
2 Agricultural and farm investments
ا ق ز  1117الاسدامثراث اًزراؾَة واملزرؾَة
3
2
2 Farm management analysis
ا ق ز  1118حتََي الادارت املزرؾَة
3
2
2 Macroeconomic analysis
ا ق ز  1125اًخحََي الاكذعادي اًلكي
Economics of water and soil resources
3
2
2
ا ق ز  1132اكذعادايث املوارد املائَة والأرضَة (مذلسم)
)(advanced
3
2
2 Economics of animal production projects
أب ق ز  1138اكذعادايث ادارت مضارًؽ الاهخاح احلَواين
3
2
2 Economics of reclamation projects
أب ق ز  1139اكذعادايث مضارًؽ الاس خعالخ
Economics of fruits production and
3
2
2
أب ق ز  1141اكذعادايث اهخاح وجسوًق حماظَي اًفاوِة
marketing
3
2
2 Fish marketing
أب ق ز  1141اًدسوًق اًسميك
3
2
2 Economics of ceral crops
أب ق ز  1142اكذعادايث حماظَي احلحوة
3
2
2 Economics of storage
أب ق ز  1143اكذعادايث اًخرزٍن
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 -6دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "ا٦سؽبد اٌضساػ"ٟ
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع
هؼصي معًل

اًساؿاث
املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
ا ق ز  2131اًخـَمي الارصادى
ا ق ز  2131الارصاد اًصًفى
ا ق ز  2132الارشاف ىف الارصاد اًزراؾى
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Extension education
Rural extension
Supervision in agricultural extension
اجملموع يف ا ألس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
ا ق ز  2123اًعحافة اًزراؾَة وحتََي اًًرشاث
ا ق ز  2117هؼصايث الثعال الارصادي
ا ق ز  2133اسرتاثَجَاث الاكٌاع والثعال
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Agricultural press and publications analysis
Theories of extension communication
Stratigies of persuasion and communication
اجملموع يف الأس حوع

2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
Agricultural extension methods
ا ق ز  2111اًعصق واملـَياث الارصادًة اًزراؾَة
Applied statistics
ا ق ز  2134الاحعاء اًخعحَلى
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
ا ق ز  2111ختعَط وثلِمي اًربامج الارصادًة (مذلسم) Planning and evaluation of extension programs
Organizing and management of agricultural
ثيؼمي وإادارت أبھجزت الإرصاد اًزراؾى
ا ق ز 2135
extension equipments
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙا٦سؽبد اٌضساػ"ٟ
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

ا ق ز  2112ثـَمي هحار
ا ق ز  2116وسائي الإؿالم والإؿالن اًزراؾي
ا ق ز  2126اإؿساد وثيفِش اًربامج الإذاؾَة واًخََفزًوهَة
ا ق ز 2136
ا ق ز 2137
ا ق ز 2138
ا ق ز 2139
ا ق ز 2141
ا ق ز 2141

اًخبأزري اًس َىوًوىج ًالؿالم اًصًفى
دراساث ىف اًعصق الارصادًة
اًخسرًة املِىن اًزراؾى
احامتؾَاث اًخـَمي الارصادى
املـارض الارصادًة
معََة الثعال ىف الارصاد اًزراؾى

اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
هؼصي معًل املـمتست
3
2
2 Adult education
3
2
2 Agricultural media
Preparing and implementation of radio and
3
2
2
TV programs
3
2
2 Psychological effects of rural media
3
2
2 Studies on extension methodology
3
2
2 Agricultural professional training
3
2
2 Extension education sociologies
3
2
2 Extension show
3
2
2 Communication in agricultural extension

82

 -7دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "رشث١خ ٚسػب٠خ احلٛ١أبد ٚاٌذٚاعٓ يف ادلٕبىك احلبسح ٚؽجٗ احلبسح"

اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًـام ا ألول
اًفعي ادلرايس الأول:
و ر ج  1112ورازَ حِواانث املزرؿة
ا ن خ  1131رؿاًة حِواانث املزرؿة يف املياظق احلارت
ا ن خ  2119رؿاًة ادلواحن يف املياظق احلارت
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف ا ألس حوع
ا ق ز 1129
أب ن خ 1131
ا ن خ 2114

دراسة اجلسوي ٌَمرشوؿاث اًزراؾَة
ثغشًة احلَواانث حتت ػصوف املياظق احلارت
فس َوًوحِا ادلواحن (مذلسم)
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

اجملموع يف الأس حوع
اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس الأول:
أب ن خ  1132حىوٍن وحتََي اًـالئق (مذلسم)
ا ن خ  2111ثغشًة ادلواحن (مذلسم)
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث

ا ن خ 1118
ا ن خ 2118





امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

Farm animal genetics
Farm animals husbandry in warm resgions
Poultry husbandry in warm regions

اًفعي ادلرايس اًثاين:
Feasibility Study of Agricutural projects
Animals nutrition in warm regions
)Poultry physiology (advanced

)Preparation and analysis of fodder (advanced
)Poultry nutrition (advanced
Research project

اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
Modern techniques in anial production
اًخلٌَاث احلسًثة يف الاهخاح احلَواين (مذلسم)
Nutrition requirments in poultry feed
الاحذَاخاث اًغشائَة يف ؿالئق ادلواحن
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع

ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست
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ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙرشث١خ ٚسػب٠خ احلٛ١أبد ٚاٌذٚاعٓ يف ادلٕبىك احلبسح
ٚؽجٗ احلبسح"

اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

أب ق ز 1138
أب ق ز 1139
ا ن خ 1112
ا ن خ 1111
ا ن خ 1111
ا ن خ 1114
ا ن خ 1116
ا ن خ 1117
ا ن خ 2116
ا ن خ 2111
ا ن خ 2111
ا ن خ 2112
ا ن خ 2125
ا ن خ 2126
ا ن خ 2129
ا ن خ 2131

اكذعادايث ادارت مضارًؽ الاهخاح احلَواين
اكذعادايث مضارًؽ الاس خعالخ
فس َوًوحِا اًغسد اًعٌلء
رؿاًة ماص َة اٌَنب (مذلسم)
رؿاًة ماص َة اٌَحم (مذلسم)
اهخاح الاغيام واملاؾز (مذلسم)
ثغشًة ماص َة اٌَنب
ثغشًة ماص َة اٌَحم
اًغسد اًعٌلء يف ادلواحن
ثغشًة اًعَور اًثاهوًة
ثعيَؽ أبؿالف ادلواحن
اًخلِمي واًخحََي اًىاميوي ألؿالف ادلواحن
فس َوًوحِا اهخاح اٌَحم واًحَغ
حصتَة اًيـام واًصويم
اًعَور املائَة
اًخفصخي واٍمنو اجليُين

Economics of animal production projects
Economics of reclamation projects
Physiology of Endocrinology
)Dairy cattle husbandry (advanced
)Beef cattle husbandry (advanced
)Sheep and goat production (advanced
Dairy cattle nutrition
Beef cattle nutrition
Endocrinology in poultry
Avian Nutrition
Poultry feed manufacturing
Evaluation and chemical analysis of poultry feed
Physiology of egg production
Ostrich and Turkey breeding
Water Fowl Production
Incubation and embryo growth
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اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست
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 -8دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "رىٌٕٛٛع١ب أزبط احلبف٩د اٌجغزبٔ١خ ٌٍزقذ٠ش"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
اًـام الأول

اًفعي ادلرايس ا ألول:
حىٌوًوحِا ظوة اإهخاح اًزُور وهحااتث
ة س ن 3111
اًزًية
ة س ن  2113زراؿة واهخاح اخلرض احملمَة (مذلسم)
ة س ن  1136اهخاح فاوِة مدساكعة (مذلسم)
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Greenhouse techniques for flowers and ornamental
plants production
)Cultivation and production of protected vegetables (advanced

)Dedecious fruits production (advanced
اجملموع يف ا ألس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
ة س ن  3132كعف وثساول وختزٍن اًزُور
ة س ن  2121فس َوًوحِا اخلرض يف اًزراؿاث احملمَة
ة س ن  1137اهخاح فاوِة مس خسمية (مذلسم)
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Picking, handling and storage of flowers
Physiology of vegetables under protected cultivation
)Evergreen fruits production (advanced
اجملموع يف الأس حوع

2

2

3

2
2
2
2
11

2
2
2
2
11

3
3
3
3
15

2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
ة س ن  2127أبظياف وجهن درضواث اًزراؿة احملمَة
ة س ن  1128اًخغرياث احلَوًة ىف مثار اًفاوِة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث

Cultivars and hybrids of protected farming vegetables
Biological changes in fruits
Research project
اجملموع يف الأس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
ة س ن  3117اهخاح اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة (مذلسم)
ة س ن  1134حتسني نفاءت ثعسٍص حماظَي اًفاوِة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث

)Production of medicinal and aromatic plants (advanced
Improveming export efficiency of fruit crops
Research project
اجملموع يف الأس حوع





ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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"ش٠خ ٌٍزقذ١ٔد اٌجغزب٩ب أزبط احلبف١عٌٕٛٛ "رىٟٕٙخ ٌٍّبعغزري ادل٠بس١خز٨ادلمشساد ا
بأس حوع اًساؿاث/اًساؿاث
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
اًصمق اًىودي
هؼصي معًل املـمتست
3
2
2 Palm cultivation and production techniques
 ثلٌَاث زراؿة واهخاح اًيرَي1115 ة س ن
3
2
2 Panana cultivation and production techniques
 ثلٌَاث زراؿة واهخاح املوز1116 ة س ن
3
2
2 Grape cultivation and production techniques
 ثلٌَاث زراؿة واهخاح اًـية1117 ة س ن
3
2
2 Citrus cultivation and production techniques
 ثلٌَاث زراؿة واهخاح املواحل1118 ة س ن
3
2
2 Olive cultivation and production techniques
 ثلٌَاث زراؿة واهخاح اًزًخون1119 ة س ن
3
2
2 Mango cultivation and production techniques
 ثلٌَاث زراؿة واهخاح املاجنو1121 ة س ن
3
2
2 Flowering and budding in fruit trees
 اًزتُري واًـلس ىف أبجشار اًفاوِة1121 ة س ن
3
2
2 Irrigation and wter relations of fruit tress
 اًصى واًـالكاث املائَة لجشار اًفاوِة1125 ة س ن
3
2
2 Palm trees physiology
 فس َوًوحِا أبجشار اًيرَي اًحَح1126 ة س ن
3
2
2 Organic and bio fertilization for fruit trees
 اًدسمَس اًـضوى واحلَوى لجشار اًفاوِة1131 ة س ن
Date cultivars in Egypt and export
3
2
2
 أبظياف اٍمتور يف مرص وفصص اًخعسٍص1138 ة س ن
opportunities
Gowth regulators and vegetable crops
3
2
2
 دور مٌؼٌلث اٍمنو يف اهخاح حماظَي اخلرض2115 ة س ن
production
Vegetable Crops Breeding for environmental
حصتَة حماظَي اخلرض ًخحمي الاهجاداث
3
2
2
2116 ة س ن
stress resistance
اًحَئِة
3
2
2 Physiological disease of vegetable crops
 أبمصاض اخلرض اًفس َوًوحِة2117 ة س ن
اهخاح حماظَي اخلرض يف الارايض
3
2
2 Vegetables production in desert soil
2121 ة س ن
اًعحصاوًة
3
2
2 Production of leafy and fruiting vegetables
 اهخاح اخلرض اًوركِة واٍمثصًة2122 ة س ن
Root, pulb, and tuberous vegetables
3
2
2
 اهخاح اخلرض اجلشرًة واًحعََة وادلرهَة2123 ة س ن
production
Water requirments and irrigation system in
الاحذَاخاث املائَة وهؼم اًصي حملاظَي
3
2
2
2124 ة س ن
vegetable crops
اخلرض
3
2
2 Vegetable plants ecology
 تُئة هحااتث اخلرض2125 ة س ن
3
2
2 Vegetables production for export
 اهخاح اخلرض ٌَخعسٍص2126 ة س ن
3
2
2 Ferns and other greenery crops
 اًرسدس َاث وحماظَي اخلرضت ا ألدصي3112 ة س ن
3
2
2 Inducing bulbs for flowering
 دفؽ ا ألتعال ٌَزتُري3113 ة س ن
3
2
2 Indoor decoration
 اًخًس َق ادلاذًل3114 ة س ن
3
2
2 Cactus and succulent plants
 اًيحااتث اًضوهَة واًـعارًة3115 ة س ن
3
2
2 Ornamental Plants Breeding by Mutants
 حصتَة هحااتث اًزًية ابًعفصاث3117 ة س ن
Commercial production of flowers with
الاهخاح اًخجاري ٌَزُور ذاث الاس خجاتة
3
2
2
3121 ة س ن
optical response
اًضوئَة
Biotechnology and ornamental plants
3
2
2
 اًخىٌوًوحِا احلَوًة وحصتَة هحااتث اًزًية3123 ة س ن
breeding
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2

3

2

2

3

2

2

3
3
3

2
2
2

2
2
2

3

2

2

Handling of ornamental, medicinal and
aromatic plants (advanced)
Flowers and ornamental bilbs production
Micropropgation and seeds production of
medicinal and aromatic plants
Desert cultivation with medicinal and
aromatic plants for export
Spices and spicy plants
Root and leafy medicinal plants
Seed and fruiting medicinal plants
Organic and bio farming Technology for
medicinal and aromatic plant production

87

ثساول هحااتث اًزًية واًعحَة واًـعصًة
)(مذلسم
اهخاح اًزُور و أبتعال اًزًية
الانثار ادلكِق واهخاح تشور اًيحااتث اًعحَة
واًـعصًة
زراؿة اًعحصاء ابًيحااتث اًعحَة واًـعصًة
ٌَخعسٍص
اًخواتي واًيحااتث احلصًفة
اًيحااتث اًعحَة اجلشرًة واًوركِة
اًيحااتث اًعحَة اًحشرًة واٍمثصًة
حىٌوًوحِا اًزراؿة اًـضوًة واحلَوًة لهخاح
اًيحااتث اًعحَة واًـعصًة

3124 ة س ن
3125 ة س ن
4119 ة س ن
4112 ة س ن
4113 ة س ن
4114 ة س ن
4115 ة س ن
4116 ة س ن

 -9دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "إٔزبط احملبف"ً١
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
م خ ص  1111اإنثار وحودت اًخلاوى (مذلسم)
م خ ص  1126اإهخاح حماظَي ؿام
م خ ص  1027اإهخاح احملاظَي اًعياؾَة (مذلسم)
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

)Propagation and quality of seeds (Advanced
General crops production
)Industrial crops production (advanced
اجملموع يف ا ألس حوع

2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15

اًفعي ادلرايس اًثاين:
م خ ص  1115اهخاح حماظَي اًـَف واملصاؾى (مذلسم)

Forage and pasture crops production
)(Advanced
)Using and planting of reclaimed land (advanced
Breeding and improvement of crops

م خ ص  1028اإس خغالل الأراىض املس خعَحة وزراؾهتا (مذلسم)
م خ ص  1029حصتَة وحتسني احملاظَي
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف الأس حوع

2

2

3

2
2
2
2
11

2
2
2
2
11

3
3
3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
)Agricultural cycle and intensification (advanced
م خ ص  1131ادلورت اًزراؾَة واًخىثَف اًزراؾى (مذلسم)
Statistics and experimental design
م خ ص  1131احعاء وثعممي جتارة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
)Weeds and their control (advanced
م خ ص  1132احلضائش وملاومهتا (مذلسم)
Examination and tests of seeds
م خ ص  1133حفط وإادذحاراث اًخلاوى
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙأزبط احملبف"ً١
اًصمق اًىودي
م خ ص 1111
م خ ص 1112
م خ ص 1113
م خ ص 1114
م خ ص 1121
م خ ص 1134
م خ ص 1135
م خ ص 1136
م خ ص 1137
م خ ص 1138
م خ ص 1139
م خ ص 1141
م خ ص 1141
م خ ص 1142
م خ ص 1143
م خ ص 1144

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
اإهخاح حماظَي اًسىص (مذلسم)
اإهخاح حماظَي اًزًت وا ألًَاف
اإهخاح حماظَي احلحوة
اإهخاح حماظَي اًحلول
اًرتتَة مللاومة ا ألمصاض واحلرشاث
حصتَة احملاظَي ذاثَة الإدعاة
حصتَة احملاظَي ذَعَة الإدعاة
جسمَس ورى حماظَي احللي
فس َوًوحِا احملاظَي
الإحذَاخاث املائَة واًسٌلدًة
اًخلٌَاث احلسًثة ىف اإهخاح احملاظَي
حىٌوًوحِا حماظَي احللي
اًعفصاث وظصق اإس خحساهثا
حىٌوًوحِا ا ألًَاف
تُئة احملاظَي
اًخلٌَاث احلسًثة يف حصتَة وحتسني
احملاظَي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
)Sugar crops production (Advanced
Oil and fiber crops production
Cereal crops production
Legume crops production
Crop breeding for diseases and insects resistance
Breeding of self fertilized crops
Breeding of opened fertilized crops
Fertilization and irrigation of field crops
Crops physiology
Water and fertilization needs
Modern techniques in crops production
Technology of field crops
Mutations and their inducing methods
Fibers technology
Crops environment
Modern techniques in crops breeding and
improvement
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اًساؿاث/بأس حوع
هؼصي معًل
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

اًساؿاث
املـمتست
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 -11دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
م ك ز  1111املَىصوتَوًوحِا اًـمََة اًخعحَلِة
ك ي ز  1119هميَاء اًفِخامِياث واًِصموانث
و ر ج  1114ا إلحعاء اًورايث
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Applied Microbiology Process
Vitamines and hormones chemistry
Genetic Statistics
اجملموع يف ا ألس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
م ك ز  1115اًخىٌوًوحِا احلَوًة ٌَرتتة
ك ي ز  1116هميَاء اًربوثٌُاث والإىزمياث
و ر ج  1124زراؿة الاوسجة اًيحاثَة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Soil biotechnology
Proteins and enzymes chemistry
Plant tissue culture
اجملموع يف الأس حوع

2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
م ك ز  1119مـاجلة تَوًوحِة ملَواثث اًحُئة (مذلسم)
و ر ج ُ 1125يسسة ورازَة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
مرشوع حبيث

Biological Treatment for Environmental
)Pollutants (Advanced
Genetic engineering
Research project

اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
Microorganisms producing antibiotics
م ك ز  1127اًاكئياث ادلكِلة امليخجة ٌَمضاداث احلَوًة
Biochemical genetics
و ر ج  1127ورازة هاميوًة حِوًة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل " ٟٕٙاٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ "
اًصمق اًىودي
م ك ز 1113

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
مِىصوتَوًوحِا حتولث اًـيارص (مذلسم)

م ك ز  1114مِىصوتَوًوحِا مٌعلة اجلشور (مذلسم)
م ك ز  1117أبنخٌُوماٌس خاث
م ك ز  1122اًسموم املَىصوتَة
ك ي ز  1111هميَاء اٍمتثَي اًغشايئ
ك ي ز  1121هميَاء املياؿة وثعحَلاهتا
ك ي ز  1122هميَاء املواد املَوهة ومضاداث الأهسست (مذلسم)
ك ي ز 1114
و ر ج 1111
و ر ج 1116
و ر ج 1117
و ر ج 1118

حتََي هميَايئ ابًعصق اًعحَـَة
ورازة اًعفصاث
اًخىٌوًوحِا احلَوًة اًيحاثَة
اًخىٌوًوحِا احلَوًة املَىصوتَة
اًخىٌوًوحِا احلَوًة احلَواهَة

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
Minerals transformation microbiology
)(advanced
)Root zone microbial rhizoshere (advanced
Actinomycetes
Microbial toxins
Metabolism chemistry
Immunochemistry and its applications
Colored substances and antioxidants
)chemistry (advanced
Physically chemical analysis
Mutation Genetics
Plant biotechnology
Microbial biotechnology
Animal biotechnology
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اًساؿاث/بأس حوع
هؼصي معًل

اًساؿاث
املـمتست

2

2

3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

2

2

3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

 -11دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "رشث١خ ٚإٔزبط حنً اٌؼغً"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع
هؼصي معًل

اًساؿاث
املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
و ق ن  1126مورفوًوىج وجرشحي حرشاث
و ق ن  1127حصتَة اًيحي
و ق ن  2114مسَة مدَساث
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Morphology and anatomy of insects
Bee breeding
Pesticides toxicity
اجملموع يف ا ألس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
و ق ن  1123بفاث و أبمصاض حني اًـسي
و ق ن  1128حىٌوًوحِا إاهخاح اًـسي
و ق ن  1129اإوضاء وإادارت املياحي
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

Honey bee pests and diseases
Honey bee production technology
Construction and management of apiares
اجملموع يف الأس حوع

2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11
2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15

اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس ا ألول:
Honey bee products
و ق ن  1122مٌخجاث حني اًـسي
Field and horticultural crops pollinators
و ق ن  1131مَلحاث احملاظَي احللََة واًخس خاهَة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
)Insects physiology 1 (Advanced
و ق ن  1112فس َوًوحِا حرشاث( 1مذلسم)
Honey bee diseases and enemies
و ق ن  1131أبمصاض و أبؿساء حني اًـسي
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
ًلسم اًعاًة مرشوع حبيث ًلمي داذي اًلسم من جلية زالزَة
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اًصمق اًىودي
و ق ن 1116
و ق ن 1132
و ق ن 1133
و ق ن 1134
و ق ن 1135
و ق ن 1136
و ق ن 1137
و ق ن 1138

ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادل" ٟٕٙرشث١خ ٚإٔزبط حنً اٌؼغً"
اًساؿاث/بأس حوع
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
هؼصي معًل
2
2 Insect Ecology
تُئة حرشاث
2
2 Analysis of bee products
حتََي مٌخجاث ظائفة اًيحي
2
2 Tools of apiculture
أبدواث معََاث اًيحاةل
2
2 Nectar and pollens
اًصحِق وحدوة اٌَلاخ
2
2 Bees products: benefits and uses
مٌخجاث اًيحي اًفوائس و الاس خزساماث
2
2 Techniques of insect researchs
حىٌَم احباج حرشًة
2
2 Social insects
حرشاث احامتؾَة
2
2 Honey bee poisioning by pestcides
جسمم حني اًـسي ابملحَساث

93

اًساؿاث
املـمتست
3
3
3
3
3
3
3
3

 -12دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف "ِىبفؾخ آفبد إٌخٚ ً١إٔزبط اٌزّٛس إٌظ١فخ"
اًساؿاث/بأس حوع
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
اًصمق اًىودي
معًل
هؼصي
اًـام الأول
اًفعي ادلرايس الأول:
2
2
)Insects physiology 1 (Advanced
و ق ن  1112فس َوًوحِا حرشاث( 1مذلسم)
2
2
Insects taxonomy
و ق ن  1114ثلس مي حرشاث
2
2
Biocontrol and pestcides alternatives
و ق ن  2124املاكحفة احلَوًة وتسائي املحَساث
2
2
ملصر ادذَاري
2
2
ملصر ادذَاري
11
11
اجملموع يف ا ألس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
2
2
)Insect physiology 2 (Advanced
و ق ن  1118فس َوًوحِا حرشاث( 2مذلسم)
2
2
Palm pests
و ق ن  1139بفاث اًيرَي
2
2
Pests of dry and stored dates
و ق ن  1141بفاث اٍمتور اجلافة واخملزوهة
2
2
ملصر ادذَاري
2
2
ملصر ادذَاري
11
11
اجملموع يف الأس حوع
اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس الأول:
2
2
Insects of woody trees
و ق ن  1121حرشاث ا ألجشار اخلضخِة
Environment pollution with pesticides
2
2
و ق ن  2116ثَوج اًحُئة ابملحَساث ( مذلسم)
)(advanced
2
2
ملصر ادذَاري
2
2
ملصر ادذَاري
6
-Research project
مرشوع حبيث
14
8
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
2
2
Insect Ecology
و ق ن  1116تُئة حرشاث
2
2
Integrated managment of palm pests
و ق ن  2125ا إلدارت املخاكمةل ألفاث اًيرَي
2
2
ملصر ادذَاري
2
2
ملصر ادذَاري
6
-Research project
مرشوع حبيث
14
8
اجملموع يف الأس حوع
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اًساؿاث
املـمتست

3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15

3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
15

ادلمشساد ا٨خز١بس٠خ ٌٍّبعغزري ادلِ" ٟٕٙىبفؾخ آفبد إٌخٚ ً١إٔزبط اٌزّٛس إٌظ١فخ"
اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
اًصمق اًىودي
هؼصي معًل املـمتست
3
2
2 Pesticides toxicity
و ق ن  2114مسَة مدَساث
3
2
2 Palm cultivation and production techniques
ة س ن  1115ثلٌَاث زراؿة واهخاح اًيرَي
Modern approaches in fertilization and
الاجتاُاث احلسًثة يف ري وجسمَس
3
2
2
م ط ع 1139
irrigation of date palm
خنَي اًحَح
3
2
2 Dates and dates products technology
ص ن ع  1125حىٌوًوحِا اٍمتور ومٌخجاهتا
Genetic engineering applications in palm
ثعحَلاث اًِيسسَ اًورازَة ىف اهخاح
3
2
2
و ر ج 1131
production
اًيرَي
3
2
2 Biology of fruits insects
و ق ن  1141تَوًوىج حرشاث اًفاوَِ
3
2
2 Pathology of palm insects
و ق ن  1142أبمصاض حرشاث اًيرَي
3
2
2 Postharvest pests
و ق ن  1118بفاث ما تـس احلعاد
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 -13دسعخ ادلبعغزري ادل ٟٕٙيف " اٌزمٕ١بد احلذ٠ضخ يف اذلٕذعخ اٌضساػ١خ"
اًصمق اًىودي

امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة

امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة

اًساؿاث/بأس حوع اًساؿاث
هؼصي معًل املـمتست

اًـام الأول
اًفعي ادلرايس ا ألول:
ُـ ز  1113اهخلال حصارت (مذلسم)
ُـ ز  1148ثلٌَاث اًصى واًرصف احلسًر
ُـ ز ُ 1149يسسة ثعممي بلث معاهؽ ا ألغشًة
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري

)Heat Transfer (Advanced
Modern techniques of irrigation and drainage
Engineering of food industries design
اجملموع يف ا ألس حوع

اًفعي ادلرايس اًثاين:
Advanced technology of agricultural tractors
ُـ ز  1117حىٌوًوحِا اجلصاراث اًزراؾَة املخعورت
Solar energy applications in agricultural fields
ُـ ز  1116ثعحَلاث اًعاكة اًضمس َة ىف اجملالث اًزراؾَة
Engineering of Agricultural drying
ُـ ز ُ 1126يسسة اًخجفِف اًزراؾى
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
اجملموع يف الأس حوع
اًـام اًثاين
اًفعي ادلرايس الأول:
Animal Production and poultry farms machines
ُـ ز  1111بلث مزارع الاهخاح احلَواىن وادلاحين (مذلسم)
) (Advanced
)Planning and design of agricultural buildings (Advanced
ُـ ز  1125ختعَط وثعممي املحاين اًزراؾَة (مذلسم)
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع
اًفعي ادلرايس اًثاين:
Maintenance and operation of machinery and tractors
ُـ ز  1121ظَاهة وجضغَي اللث واجلصاراث
Engineering of refrigeration and freezing
ُـ ز ُ 1143يسسة اًخربًس واًخجمَس
ملصر ادذَاري
ملصر ادذَاري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس حوع




ًؤدي اًعاًة تـس اًـام الأول ثسرًة ظَفي ملست بأس حوؿني يف مـامي ومزارع اًلكَة
ًؤدي اًعاًة تـس اًـام اًثاين ثسرًة يف بأحس مصانز سوق اًـمي ملست صِص حتت إارشاف أبحس أبؾضاء َُئة اًخسرٌس
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2
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"خ١ضخ يف اذلٕذعخ اٌضساػ٠بد احلذ١ٕ "اٌزمٟٕٙخ ٌٍّبعغزري ادل٠بس١خز٨ادلمشساد ا
بأس حوع اًساؿاث/اًساؿاث
امس امللصر ابٌَغة الاجنَزيًة
امس امللصر ابٌَغة اًـصتَة
اًصمق اًىودي
هؼصي معًل املـمتست
3
2
2 Internal combustion machines (Advanced)
) بلث إاحرتاق داذًل (مذلسم1111 ُـ ز
3
2
2 Properties and materials testing (Advanced)
) دواص وإادذحار املواد (مذلسم1116 ُـ ز
3
2
2 Land reclamation machinery & Equipment
 بلث ومـساث اس خعالخ ا ألراىض1111 ُـ ز
3
2
2 Agricultural forces
 كوى زراؾَة1112 ُـ ز
3
2
2 Plane Survey (Advanced)
) مساحة مس خوًة (مذلسم1121 ُـ ز
3
2
2 Fluid mechanics
 مِاكهَاك املوائؽ1122 ُـ ز
Theory of structure and stresses analysis
هؼصًة الإوضاءاث وحتََي الاهجاداث
3
2
2
1124 ُـ ز
(Advanced)
)(مذلسم
3
2
2 Engineering design of drip irrigation system
 ُيسسة ثعممي هؼم اًصى ابًخيلِط1128 ُـ ز
3
2
2 Engineering design of spray irrigation system
 ُيسسة ثعممي هؼم اًصى ابًصش1129 ُـ ز
3
2
2 Engineering of food preservation (Advanced )
 ُيسسة حفغ الاغشًة1132 ُـ ز
3
2
2 Engineering of milling grain
 ُيسسة ظحن احلحوة1133 ُـ ز
3
2
2 Engineering of milling rice
 ُيسسة رضة ا ألرز1134 ُـ ز
Design and construction of agricultural
ثعممي وإاوضاء خمازن الإهخاح اًزراؾي
3
2
2
1142 ُـ ز
production stores
3
2
2 Management system of farm mechanization
 هؼم اإدارت مِىٌة املزارع1151 ُـ ز
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ٍِؾك ()3
احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد اٌذساعبد اٌؼٍ١ب
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ً
أ :٨ٚاحملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ا٤سامٚ ٟادلٛاسد اٌيج١ؼ١خ
َ ه ع ِٛ 1111سفٌٛٛع١ب ٚرمغ ُ١أسامِ( ٟزمذَ)

مفيوـ عمـ البيدولوجي ونشوء وتكويف األراضي والوحدة األرضية والبيدوف والبروفيل ،معادالت تكويف

األراضي ومشاكل تناوليا رياضياً ،مراحل تطوراألراضي ،عوامل تكويف األراضي (مادة األصل ،الطبوغرافيا،
المناخ ،األحياء ،الزمف) ،عمميات تكويف األراضي ،مبادغ وأنواع تقسيـ األراضي ،التقسيـ النطاقي ،التقسيـ

األمريكي الحديث.
َ ه ع  1112رغز٠خ إٌجبد (ِزمذَ)

التركيب الفسيولوجي لمنبات ،العناصر المغذية الضرورية (وظائفيا وأعراض نقصيا) ،نظريات امتصاص
وانتقاؿ العناصر الضرورية مف األرض لمنبات ،التغذية البل جذرية ،المزارع الصناعية (أنواعيا) ،المحاليل

المغذية (طرؽ تحضيرىا واتزانيا).

َ ه ع  1113اٌى١ّ١بء اٌج١ئ١خ ٌ٩سامٟ

التركيب الكيميائى والمعدنى لمتربة ،أنواع أسطح حبيبات التربة ،أنواع الشحنات السطحية والنقاط الصفرية
والمعادلة العامة لمشحنات ،كيمياء المحموؿ األرضى وصور تواجد األيونات وحسابات النشاط ،تفاعبلت

الذوباف والترسيب ومخططات الثبات ،معادالت التبادؿ الكاتيونى ،نمذجة التبادؿ الكاتيونى ،معادالت
تفاعبلت االدمصاص ،نمذجة تفاعبلت االدمصاص فى التربة ،نمذجة حركة العناصر فى التربة.
َ ه ع ٔ 1114ظُ اٌشٚ ٞاٌقشف احلذ٠ش

دور المياه فى الطبيعة ،مصادر مياه الرػ ،الترع وتصميميا وانواعيا واالحتياجات المائية والمقننات المائية،

مناوبات الرػ ،طرؽ الرػ ،الصرؼ الزراعى ،مقف الصرؼ ،انواع المصارؼ ،تخطيط المصارؼ ،صيانة
المصارؼ المكشوفة والمغطاة ،الصرؼ الرأسى.

َ ه ع  1115رىٌٕٛٛع١ب اعزق٩ػ ا٨سامٟ

االراضى الممحية والقموية (مصدر االمبلح– خواص االرض– تقسيميا– طرؽ وتكنولوجبا استصبلحيا)،

تأثير االمبلح عمى خواص االرض والنبات ،االراضى الرممية والطينية والجيرية (تكوينيا– خواصيا– طرؽ

وتكنولوجبا استصبلحيا) ،مشاكل االراضى فى مصر ،مشروعات االستصبلح فى مصر.
َ ه ع  1116و١ّ١بء ا٤مسذح ٚاٌزغّ١ذ

مفيوـ وتقسيـ االسمدة المركبة واالحادية والعضوية ,صناعة وخواص االسمدة النتروجينية والفوسفورية
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والبوتاسية والعناصر الصغرؼ والعضوية ,دراسة تفاعبلت االسمدة باالرض بعد اضافتيا ,طرؽ اضافة

االسمدة ومعدالتيا.

َ ه ع  1117و١ّ١بء ِٚؼبدْ اٌرتثخ (ِزمذَ)

التركيب المعدنى والكيماوػ لؤلرض ،معادف الطيف ( تقسيميا ،تركيبيا البنائى والفراغى ،خواصيا) ،طرؽ

التعرؼ عمى معادف الطيف وتقديرىا ،طرؽ التحميل المختمفة لمعادف الطيف ،معادف الطيف السائدة فى
االراضى المصرية.
َ ه ع  1118اٌؼ٩لبد ادلبئ١خ ٌٍرتثخ ٚإٌجبد (ِزمذَ)

الماء األرضى ( صوره ،حركتو فى االرض) ،الثوابت المائية فى االراضى وطرؽ تقديرىا ،نوعية مياه الرػ
وتقدير صبلحيتيا ،الجيود المائية فى االرض ،العبلقات المائية في األراضي وعبلقتيا بالنبات.

َ ه ع  1119اٌف١ض٠بء اٌج١ئ١خ ٌ٥سامٟ

الصفات الفيﺰيائية الثابتػة ،الصفات الفيﺰيائية المتغيﺮة ،الميﺰاف المائى الﮭﻮائى ،الخصﻮبة الفيﺰيائية لمتﺮبة،
الخصﻮبة الفيﺰيائية لمتﺮبة ،دور ا الت فى تعديل صفات التﺮبة ،النحﺮ اليوائي ،النحر المائى ،ﻃﺮؽ حماية
التﺮبة مﻦ النحﺮ.

َ ه ع  1111اخزجبساد اٌرتثخ ٚحتٍ ً١إٌجبد

طرؽ تحميل التربة والنبات وتحديد خواصيا وصفاتيا ،استخداـ االجيزة فى طرؽ التحميل ودراسة االجيزة

المختمفة فى تحميل االرض والمياه ،استخداـ الميكروتكنيؾ فى تحميل االرض والمياه  ،مقارنة طرؽ التحميل

المختمفة لجميع العناصر ومدػ مبلئمتيا لتحميل االرض والمياه.
َ ه ع  1111خقٛثخ ٚغش٠ٚبد ا٨سامِ( ٟزمذَ)

مصادر الخصب فى االراضى الزراعية ،الرقـ االيدروجينى لؤلراضى وعبلقتو بالخصوبة ،التبادؿ ا يونى،

تقدير خصوبة األراضى ،العبلقات الكمية بيف النبات والعناصر الغذائية ،تحديد الكمية المحسوبة مف

العناصر الغذائية البلزمة لحصوؿ عمى أعمى إنتاج ،النظـ الغروية وخواصيا ،انواع األنظمة الغروية،

الخواص الحركية لمجزئية لؤلنظمة الغروية ،المحاليل الحقيقة والضغط األسموزػ والترسيب وطرؽ التحميل
بالترسيب ،االدمصاص عمى األنظمة الغروية ودراسة نظرية االدمصاص المتعدد الجزيئات واالدمصاص
الكيماوػ وح اررة االدمصاص ،الخواص الكيربية لمنظـ الغروية ،تحضير وتنقية األنظمة الغروية وطرؽ

الحصوؿ عمييا.
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َ ه ع  1112و١ّ١بء ادلشوجبد اٌؼن٠ٛخ يف ا٨سامٟ

نشأة الدباؿ وتكوينو ،العمميات المولدة لمطاقة ،عمميات المعدف ،التخميق الحيوؼ ،إتزاف المعدنة والتقييد )نشأة

الدباؿ وتكوينو) ،منفيوـ التحوؿ و نظرياتو ،مفيوـ التخميق الثانوؼ و نظرياتو )طبيعة الدباؿ ومكوناتو(،
االتزاف مع الوسط ،االستدارة ،المواد البلدبالية ،خصائص المواد الدبالية (التركيب الكيميائي والبنائي –

التركيب العنصرؼ – الوحدة البنائية – المنظومة البوليمرية – الممف العشوائي المرف) ،المجاميع الوظيفية
المحددة لمسموؾ الكيميائي لمدباؿ (التعدد الوظيفي – الشحنة الكيربية– أزواج االلكترونات المنعزلة) ،الفعالية
تجاه الجزيئات (االدمصاص الجزيئي – سموؾ الدباؿ في المحاليل المائية – ذوباف المواد الدبالية – التجميع
والتجفيف) ،الفعالية تجاة استقرار المعقدات ،األسطح  –HAو معقدات  ، FAالكاتيونات الفمزية ،المعقدات

العضوفمزية ،معقدات الغروية العضوية ،ادمصاص الكتيونات ،التبادؿ الكاتيوني )تفاعبلت الدباؿ مع معادف
التربة) ،معقدات التجوية ،دور الدباؿ في تحمل المعادف ،نوتج تحمل المعادف )معقدات الطيف والدباؿ

وميكانيكيات الترابط الرئيسية والثانوية لممجمعات العضومعدنية ،أھمية المواد الدبالية لمتربة و النبات) ،المادة

العضوية وبناء التربة ،دور الدباؿ في تثبيت المساـ البينية (األھمية البيئية لممواد الدبالية ودورىا في تقميل
سمية المبيدات والفمزات الثقيمة.
َ ه ع  1113ريج١مبد ٔظُ ادلؼٍِٛبد ايغشاف١خ ٚا٨عزؾؼبس ػٓ ثؼذ يف ا٤سامٟ

مبادغ االستشعار عف بعد  ،انواعو ومعداتو وأجيزتو ونظرياتو  ،الصور الجوية (مقاييس الرسـ ،أبعادىا،

أنواعيا ،أىميتيا ،طرؽ استخداميا) ،تفسير الصور الجوية ،األقمار الصناعية المستخدمة ،استخداـ الصور
الجوية واالستشعار عف بعد في االستغبلؿ الزراعي وتقييـ األراضي.

َ ه ع  1114ريج١مبد اٌزؾٍ٩١د اٌيج١ؼ١خ ٌ٩سامٟ

شرح الطرؽ العممية ألخذ وتجييز وتخزيف عينات التربة والمياه ،التحميل الحجمي ) تفاعبلت التعادؿ–

لممحاليل المختمفة) ،نظرية عمل أدلة التعادؿ  ،تحديد نقطة انتياء التفاعل ،حساب خطأ  pHالتنقيط،

تفاعبلت األكسدة واالختزاؿ ،جيد األكسدة واالختزاؿ ،اتزاف تفاعبلت األكسدة واالختزاؿ ،معدؿ التفاعل ،قيـ

األس الييدروجيني وعبلقتو باتجاه التفاعل ،نظرية عمل أدلة األكسدة واالختزاؿ ،تحديد نقطة انتياء التفاعل،
الخمية الكيربية ،األقطاب االنتقائية ،تفاعبلت الترسيب ،حاصل االذابة – تحديد نقطة انتياء التفاعل،

تفاعبلت التعقيد– المعقدات – المخمبيات ،ثوابت تكويف المخمبيات – تحديد نقطة انتياء التفاعل ،نظريات

عمل ادلة األكسدة واالختزاؿ ،الطيف والتحميل الطيفي( الطيف ،األشعة الكيرومغنطيسية ،المادة ،التفاعل

بيف المادة واألشعة (القياس الطيفي ،قانوف بيير،المبرت) ،أساسيات األجيزة الحساسية وحدود الكشف ،قياس
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طيف االنبعاث الذرؼ ،أساسيات أجيزة قياس طيف انبعاث الميب ،العمميات التي تحدث في الميب ،قياس
طيف االنبعاث الببلزمي ،القياس المتزامف والقياس المتعاقب والتداخبلت.
َ ه ع  1115اٌؼٕبفش اٌغزائ١خ اٌذل١مخ ٚادلٛاد ادلخٍج١خ

محتوػ حبيبات االرض (رمل وسمت وطيف ومادة عضوية) مف العناصر الغذائية الدقيقة والمشاكل التى

تواجو صبلحية ىذه العناصر الغذائية وطرؽ زيادة الصبلحية باستخداـ المركبات الكيبلتية واالضافة عف

طريق المجموع الخضرػ  .كذلؾ العبلقات بيف مكونات التربة وتفاعبلتيا مع صور العناصر الدقيقة وطرؽ

استخبلصيا مختمف الكيماويات والمذيبات العضويو خاصة مركب .DTPA
َ ه ع  1116اٌش ٞاٌزغّ١ذٞ

مقدمة عف الرؼ التسميدؼ – المميزات والعيوب ،التعبير عف تركيز العناصر السمادية في ماء الرؼ ،األسمدة

الكيماوية المستخدمة في الرؼ التسميدؼ – خواصيا ومميزاتيا وعيوبيا ،طرؽ تحضير رائق األسمدة صعبة
الذوباف ،التعرؼ عمي مدؼ صبلحية األسمدة لبلستخداـ في الرؼ التسميدؼ ومدؼ مبلئمة ذلؾ النواع الرؼ
التسميدؼ المختمفة ،األسمدة المركبة ،مدؼ امكانية خمط األسمدة والكيماويات في شبكات الرؼ الحديثة،

االحتياطات الواجب مراعاتيا ،مشاكل حقف األسمدة في شبكة الرؼ وكيفية التغمب عمييا ،زيارة ميدانية الحدؼ

المزارع لمتعرؼ عممياً عمي األسمدة المستخدمة وكيفية اعداد محاليل التسميد المركزة والحقف في نظـ الرؼ
التسميدؼ ،انواع الرؼ الضغطي (الرش  ،التنقيط) ،انواع نظـ حقف األسمدة والكيماويات مع شبكات الرؼ

الضغطي ،استخداـ الفنشورؼ في حقف االسمدة ،استخداـ الحقف في خط السحب ،نموذج دراسة حالة ،زيارة
ميدانية الحدؼ لمتعرؼ عممياً عمي انواع شبكات الرؼ وطرؽ الحقف المتبعة في الرؼ التسميدؼ واالنواع

المختمفة لمسمادات.

َ ه ع  1117رىٌٕٛٛع١ب ا٨سامٟ

خواص ومشاكل األراضى فى المناطق الجافة ،إستراتيجيات إستصبلح األراضى فى مصر ،تنمية واستزراع

األراضى الصحراوية ،كيمياء األراضى المتأثرة باألمبلح ،ديناميكية األمبلح بالتربة والسيطرة عمى التمميح،
تأثير األمبلح عمى التربة والنبات ،غسيل األراضى الممحية ،اإلستصبلح الكيميائى لؤلراضى الصودية،

أساسيات صرؼ األراضى الممحية واإلحتياجات المصرفية ،إدارة استخداـ المياه منخفضة الجودة ،مشروعات
التنمية الزراعية فى مصر ،الجدوػ اإلقتصادية لمشروعات استصبلح األراضى.
َ ه ع  1118اٌزؾىُ اٌج١ئ ٟيف رٍٛس ا٤سامٚ ٟادل١بٖ ٚإٌجبد

مقدمة ،مفيوـ التموث ،تعريفات مصادر وتقسيمات التموث ،تموث اليواء ،حركة المموثات فى اليواء ،تموث
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المياه ،حركة المموثات فى المياه السطحية والمياه الجوفية ،تموث التربة ،سموؾ المموثات فى التربة ،مسؾ
المموثات عمى وداخل سطوح التربة ،المموثات :الفمزات الثقيمة (سموكيا فى التربة – الصفات الكيميائية

والبيوكيميائية– تأثيراتيا السامة – معايير تقييـ تموث التربة والمياه بالفمزات الثقيمة) ،المموثات مف المصادر

الزراعية (األسمدة – المبيدات – المخمفات الزراعية) ،مخمفات الصرؼ الصحى ،المخمفات الصناعية،

مخمفات البتروؿ ،معالجة األراضى المموثة (كيميائية – حيوية – ح اررية – طبيعية) ،ستخداـ المياه العادمة

فى الرػ (الجوانب الصحية والبيئية) ،قوانيف حماية البيئة.
َ ه ع  1119عِٛٛ١سفٌٛٛعٟ

حصر األرضي المصرية وتوزيعيا الجغرافى  ،تكويف االراضى المصرية ( الخواص المورفولوجية والطبيعية
والكيماوية)  ،عمميات التكويف السائدة فى االراضى المصرية  ،تقييـ االراضى المصرية  ،تقسيـ األراضى

المصرية.

َ ه ع  1121رٍٛس ا٨سامٚ ٟادل١بٖ ٚإٌجبد ٚىشق ِؼبيزٙب (ِزمذَ)

التموث الكيماوػ مصادره وتركيبو (الجو  ،مياه الرػ  ،سوائل المجارػ  ،الصرؼ الصناعى  ،الصرؼ

الزراعى  ،التسميد المعدنى  ،مبيدات ا فات  ،الماء األرضى )  ،العناصر الثقيمة والمركبات السامة التى

تصل إلى ألراضى وحدودىا  ،طرؽ التحكـ فى التموث الكيماوػ  ،التموث الميكروبى  ،مصادره  ،التموث

البيوكيماوػ  ،مصادره  ،دور ميكروبات االراضى فى التحكـ فى تموث األراضى والمياه  ،طرؽ التحكـ البيئى

لمتموث الميكروبى والبيوكيماوػ باألراضى والمياه والنبات وطرؽ معالجتيا.
َ ه ع  1121خذِخ ٚف١بٔخ ا٨سامٟ

مفيوـ الخدمة والصيانة  ،اسباب تدىور األراضى وكيفية التغمب عمييا  ،أنواع تدىور األراضى ( طبيعى

وكيميائى و حيوػ ) وكيفية معالجة والتغمب عمى األضرار الناجمة عنيا  ،االنجراؼ بالماء (انواعو كيفية

تبلفي أخطاره)  ،االنجراؼ باليواء (انواعو  ،اض ارره  ،كيفية مقاومتو).
َ ه ع  1122اٌضساػبد اٌؼن٠ٛخ ٚاحل٠ٛ١خ (ِزمذَ)

الزراعة العضوية ا منة ،الظروؼ الطبيعية المبلئمة لمزراعة الحيوية ،الزراعة المحمية ،انواع األسمدة

العضوية وطرؽ ومعدالت ومواعيد اضافتيا ،المصادر الطبيعية غير العضوية لعناصر تغذية النبات،

الخيارات الطبيعية لبلنتاج الزراعى حيوياً ،خدمة وصيانة األراضى لصالح الزراعة الحيوية ،معايير األماف

لمعامبلت ما بعد الحصاد ،القوانيف والقواعد المنظمة لمزراعة الحيوية ،الخواص الحيوية لؤلراضى ،لمخصبات

الميكروبية ،اضافات بيوكيماوية طبيعية ،لتسميد األخضر ،المقاومة الحيوية لآلفات.
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َ ه ع  1123اعزخذاَ إٌظبئش ادلؾؼخ يف ا٨سامٟ

التعريف بكيمياء النظائر المشعة وطرؽ الوقاية مف االشعاع والطرؽ المستخدمة لقياس االشعاعات ودراسة

االستخداـ ا مف لمنظائر المشعة فى مجاؿ المياه الجوفية وتغذية النبات.
َ ه ع  1124رىٌٕٛٛع١ب اعزخذاَ احملبٌ ً١ادلغز٠خ

المحموؿ المغذػ ،الشروط الواجب توافرىا فى المحموؿ المغذػ ،تركيز العناصر فى المحموؿ المغذػ،

تحضير المحموؿ المغذػ ،ضبط  pHالمحموؿ المغذػ بعد تحضيره ،أمثمو لممحاليل المغذية ،العوامل

التي تؤثر عمى تركيب المحموؿ المغذػ ،نظـ الرؼ الحديثة ،الرؼ بالرش ،كمية العناصر السمادية المراد

إضافتيا لكل محصوؿ مع طريقة الرػ بالرش.
َ ه ع  1125ؽقش ٚرم ُ١١ا٨سامٟ

مبادغ وطرؽ حصر األراضي ،أنواع خرائط التربة ،خصائص وأغراض خرائط وتقارير التربة ،فحص ووصف

األراضي في العمل الحقمي ألغراض الحصر ،مبادغ التصوير الجوؼ وتفسير الصور الجوية ألغراض
الحصر ،إعداد تقارير حصر األراضي ،مبادغ واغراض تقييـ األراضي ،تقييـ األراضي حسب الكفاءة

االنتاجية ،تقييـ األراضي حسب الصبلحية لمختمف أنواع االستغبلؿ ،تقنيات تحميل وعرض نتائج تقييمات
األراضي ،إعداد تقارير ورسـ خرائط تقييمات األراضي.
َ ه ع ١٘ 1126ذسٌٛٚع١ب ١ِٚبٖ عٛف١خ

دراسة الييدرولوجية كنظاـ ،أنواع التساقط وطرؽ قياسو ،طرؽ تحميل بيانات التساقط ،الجرياف السطحى
لمماء ،األنيار والتحميل الييدروجرافى المياه الجوفية وطرؽ استكشافيا ،ا بار.
َ ه ع  1127أعبع١بد إٌّزعخ

التعرؼ عمى أنواع النماذج وطرؽ المحاكاة ،النماذج والدواؿ الرياضية المستخدمة ،التحميل العددػ ،تمثيل
معادالت حركة المواد والطاقة في التربة ،تطبيقات عممية في عموـ األارضى والمياه باستخداـ الحاسبات

ا لية.

َ ه ع  1128إداسح عٛدح اٌرتثخ ٚادل١بٖ

المصادر األرضية والمائية في مصر ،دراسات تطبيقية في مجاؿ صيانة وتحسيف األراضى ،إدارة متكاممة

لكل مف الخصوبة والمياه المتاحة ,معاير جودة ميار الرؼ ,طرؽ الحكـ عمي مياه الرؼ والمحاصيل المنزرعة
في مناطق الزراعات المروية والزراعات المطرية ،الزراعات الصحراوية باستخداـ المياه الجوفية.
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َ ه ع  1129ا٦داسح اٌج١ئ١خ خلقٛثخ ا٨سامٟ

مصادر الخصب فى االراضى الزراعية ،كيفية الحفاظ عمي خصوبة االراضي ،الرقـ االيدروجينى لؤلراضى
وعبلقتو بالخصوبة ،التبادؿ االيونى ،تقدير خصوبة األراضى ،العبلقات الكمية بيف النبات والعناصر

الغذائية ،حساب كميات العناصر الغذائية البلزمة لحصوؿ عمى أعمى إنتاج.
َ ه ع ٔ 1131ظُ اٌشٚ ٞا٨ؽز١بعبد ادلبئ١خ

دور المياه فى الطبيعة ،مصادر مياه الرػ ،الترع وتصميميا وانواعيا واالحتياجات المائية والمقننات المائية،

مناوبات الرػ ،طرؽ حساب المقننات المائية فى المناطق الزراعية ،مقننات الحقل لممحاصيل الزراعية

المختمفة.

َ ه ع  1131و١ّ١بء ا٤سمِ( ٝزمذَ)

التركيب الكيماوػ لؤلرض  ،معادف الطيف اليامة فى االرض ( خواصيا وتحوالتيا)  ،دراسة بعض الخواص

الكيماوية ( التبادؿ االيونى– الحموضة والقموية– الفعل التنظيمى فى االرض– مموحة االرض وقمويتيا)،

المحموؿ االرضى ( مكوناتو -خواصو– طرؽ الحصوؿ عميو).
َ ه ع ِ 1132بدح ا٤سك اٌؼن٠ٛخ

التعرؼ عمي مصادر المادة العضوية لبلراضي ،فوائد المادة العضوية لبلراضي وخصائصيا – كيفية تكونيا
باالراضي وتحمميا ،الدور الميكروبي في تكوينيا وتحمميا – طرؽ فصل المادة العضوية – الكيمياء الدباؿ –

كيفية فصل االحماض العضوية

َ ه ع  1133اٌزقؾش ٚرذ٘ٛس ا٨سامٟ

مفاىيـ تدىور األراضي  ،انواع التصحر  ،النحر المائي والنحر اليوائي وأضرارىما  ،التدىور الكيمائي

(التممح والصودية والغدؽ والتموث بأنواعو)  ،التدىور الفيزيائي (االنضغاط وتكويف القشرة السطحية وتدىور
البناء).
َ ه ع  1134اٌى١ّ١بء احل٠ٛ١خ ٌ٩سامٟ

الزراعة العضوية ا منة  ،الظروؼ الطبيعية المبلئمة لمزراعة الحيوية  ،انواع األسمدة العضوية وطرؽ
ومعدالت ومواعيد اضافتيا  ،المصادر الطبيعية غير العضوية لعناصر تغذية النبات  ،الخيارات الطبيعية

لبلنتاج الزراعى حيويا  ،معايير األماف لمعامبلت ما بعد الحصاد  ،القوانيف والقواعد المنظمة لمزراعة الحيوية
 ،الخواص الحيوية لؤلراضى  ،لمخصبات الميكروبية  ،اضافات بيوكيماوية طبيعية  ،لتسميد األخضر،

المقاومة الحيوية لآلفات.
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َ ه ع  1135إداسح ادلٛاسد ا٤سم١خ ٚادلبئ١خ (ِزمذَ)

المصادر األرضية والمائية في مصر وبعض البمداف العربية ،دراسات تطبيقية في مجاؿ صيانة وتحسيف
األراضى ،إدارة متكاممة لكل مف الخصوبة والمياه المتاحة والمحاصيل المنزرعة في مناطق الز ا رعات

المروية والزراعات المطرية ،الزراعات الصحراوية باستخداـ المياه الجوفية.

َ ه ع  1136اٌزؾٍ٩١د اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌيج١ؼ١خ ٌ٥سامٚ ٟادل١بٖ ٚإٌجبد (ِزمذَ)

طرؽ تحميل المياه وتحديد خواصيا وصفاتيا  ،استخداـ االجيزة فى طرؽ التحميل ودراسة فكرة عمل االجيزة

المختمفة فى تحميل االرض والمياه والنبات ،استخداـ الميكروتكنيؾ فى تحميل االرض والمياه و النبات ،مقارنة

طرؽ التحميل المختمفة لجميع العناصر ومدػ مبلئمتيا لتحميل االرض والمياه والنبات.
َ ه ع  1137و١ّ١بء ا٨سام ٟادلٍؾ١خ ٚاٌمٍ٠ٛخ

االراضى الممحية والقموية ( مصدر االمبلح – خواص االرض – تقسيميا – طرؽ وتكنولوجبا استصبلحيا) ،
تأثير االمبلح عمى خواص االرض والنبات  ،مشاكل االراضى فى مصر  ،مشروعات االستصبلح فى

مصر.
َ ه ع  1038رغّ١ذ ٚرغز٠خ إٌجبد يف ا٨سام ٟادلغزقٍؾخ

األسمدة المعدنية الفردية والمركبة (العناصر الكبرػ والصغرػ) ،طرؽ استخداـ األسمدة ومعامبلت التسميد

باالراضي المستصمحة حديثاً ،التركيب الكيميائى لمنبات ،العناصر الضرورية (وظائفيا وأعراض نقصيا)،
المزارع الصناعية (أنواعيا ،المحاليل المغذية وطرؽ تحضيرىا واتزانيا) ،نظريات إنتقاؿ العناصر مف األرض
لمنبات ،التغذية البلجذرية ،تكويف المعدالت السمادية وعبلقتيا بمراحل نمو النبات ،تكويف المخاليط السمادية

وعبلقتيا بمراحل نمو النبات ،التوازف بيف استخداـ المغذيات العضوية واألسمدة المعدنية .
َ ه ع  1039اعزق٩ػ ٚحتغني ا٨سام ٟاٌشٍِ١خ ٚايري٠خ

فمسفة استصبلح األراضى وتحسيف األراضى ،محددات القدرة اإلنتاجية لؤلراضى ،مصادر المياه وتقييـ

صبلحيتيا ،تحسيف واستصبلح االراضي الرممية والجبرية ،العوامل المحددة الختيار المحاصيل في األراضى

الجديدة ،التركيب المحصولى وعبلقتو بالخصائص الطبيعية والكيماوية لؤلراضى ،المعامبلت الزراعية

لؤلراضى في مراحل االستزراع المختمفة ،طرؽ أخذ العينات والقطاعات ،عمميات التسوية والتقسيـ إلى حوش
وعبلقتو بنظـ الرػ والصرؼ.

َ ه ع  1040اعزق٩ػ ٚحتغني ا٨سام ٟادلٍؾ١خ ٚاٌقٛد٠خ

استصبلح األراضى وتحسيف األراضى ،محددات القدرة اإلنتاجية لؤلراضى،ػ مصادر المياه وتقييـ صبلحيتيا,
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طرؽ استصبلح االراضي الممحية والصودية ,تحسيف واستصبلح االراضي الممحية والصودية ،العوامل

المحددة الختيار المحاصيل في األراضى الممحية والصودية ،التركيب المحصولى وعبلقتو بالخصائص
الطبيعية والكيماوية لؤلراضى ،المعامبلت الزراعية لؤلراضى في مراحل االستزراع المختمفة ،طرؽ أخذ

العينات والقطاعات ،عمميات التسوية والتقسيـ إلى حوش وعبلقتو بنظـ الرػ والصرؼ.
َ ه ع  1141اسفبد ع٠ٛخ صساػ١خ

الغبلؼ الجوػ والظواىر الجوية ،طرؽ دراسة وقياس عناصر الغبلؼ الجوػ ،ارتباط المناخ بتوزيع النبات
واألراضى عمى سطح الكرة األرضية ،حاالت التكثيف بالجو والتساقطات الجوية ،طرؽ التنبوء الجوػ
واالنخفاضات الجوية والظواىر الجوية المصاحبة ليا.

َ ه ع  1142رذ٠ٚش ادلخٍفبد اٌضساػ١خ (ِزمذَ)

المخمفات الزراعية (أنواعيا  ،تركيبيا  ،خواصيا) ،تحضير مختمف أنواع االسمدة العضوية (الكمبوست،

السماد البمدػ ،أسمدة مخمفات الحظائر ،سماد المجارػ ،اسمدة مخمفات مصانع االغذية والمجازر والمدابغ
ونفايات عضوية أخرػ) ،ضوابط الجودة واحتياطات األماف في تصنيع أسمدة المخمفات العضوية ،تخمير

المخمفات العضوية النتاج الطاقة الحيوية والسماد الحيوؼ ،استخدامات مختمفة لممخمفات الحيوية (تحضير
السيبلج ،انتاج مستحضرات بيوكيماوية واضافات غذائية ،تنمية الخمائر والفطريات ،تحضير حوامل

المقاحات الميكروبية ،انتاج منظمات نمو النبات.

َ ه ع  1143رىٌٕٛٛع١ب ا٨مسذح ٚادلخقجبد

مقدمة عف الخصوبة واالنتاجية ،طرؽ تقييـ الخصوبة ،كيفية تحديد االحتياجات السمادية ،تقييـ األسمدة،
تقدير النيتروجيف والفوسفور والبوتاسيوـ فى االسمدة ،التقييـ االقتصادػ لؤلسمدة ،تحديد سعر السماد،

العبلقة بيف االحتياجات السمادية وتصنيع األسمدة ،اضافة األسمدة المركبة والعناصر الصغرػ واألسمدة

المخبلبية.

َ ه ع  1144اخزجبساد اٌرتثخ ٚحتٍ ً١ا٨مسذح

طرؽ تحميل التربة وتحديد نوعية االراضي وخواصيا ,طرؽ تحميل االسمدة وطرؽ التعرؼ عمييا ,كيفية

التعرؼ عمي األسمدة المغشوشة ،دراسة االجيزة المستخدمة تحميل االرض والمياه ،استخداـ الميكروتكنيؾ فى
تحميل االرض والسماد.
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ً
صبٔ١ب :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ػٍٚ َٛرىٌٕٛٛع١ب ا٤غز٠خ
ؿ ْ ع  1111و١ّ١بء ٚحتٍ ً١أغز٠خ (ِزمذَ)

مقدمة عف أىمية عمـ كيمياء وتحميل األغذية ،أساسيات عامة فى تحميل األغذية ،طرؽ سحب العينات

وتجييزىا لمتحميل ،طرؽ تحميل وتسجيل النتائج ،الطرؽ العامة في تحميل األغذية ،تقدير الماء والكربوىيدارت
والميبيدات والبروتينات والمعادف ،الفيتامينات ،االنزيمات ،المواد المضافة ،مموثات األغذية ،الطرؽ الحديثة

فى تحميل األغذية باستخداـ أجيزة  ، Spectrophotometerالتعرؼ عمى  - HPLCالكروماتوجرافى
عالى الكفاءة ،جياز التحميل الكروماتوجرافى الغازػ .GLC

ؿ ْ ع ١ِ 1112ىشٚثٌٛٛ١ع١ب ا٤غز٠خ (ِزمذَ)

مقدمة عف ميكروبات األغذية وعبلقة األحياء الدقيقة بفساد األغذية وكذلؾ العوامل المؤثرة عمي نموىا،
التعرؼ عمى األحياء الدقيقة ذات العبلقة بالغذاء وخواصيا المورفولوجية والفسيولوجية مع التركيز عمى

األنواع المسببة لتموث وفساد األغذية ،مصادر التموث ،أنواع الفساد الميكروبى ومدػ تأثره بطرؽ الحفع

المختمفة ،التسمـ الغذائي ،األسس النظرية والطرؽ المعممية المستخدمة في فصل وعزؿ والتعرؼ والتفرقة بيف

المجاميع الميكروبية المنتشرة في األغذية.

ؿ ْ ع  1113و١ّ١بء ؽ٠ٛ١خ دتض١ٍ١خ

الكيمياء الحيوية وعبلقتيا بالعموـ االخرػ ،تركيب ووظيفة الخمية النباتية ،التمثيل الضوئي ،تخميق

الكربوىيدرات والدىوف واألحماض األمينية والبروتينيات ،التمثيل الغذائى لمكربوىيدرات والميبيدات ،البروتينات
واالحماض االمينية ،االحماض النووية ،الفيتامينات ،اليرمونات.
ؿ ْ ع  1114إعزخذاَ ا٤عٙضح يف حتٍ ً١ا٤غز٠خ

تعريف الطالب بأىمية استعماؿ األجيزة فى تحميل األغذية وطرؽ الفصل الكروماتوجرافى وخاصة التحميل

الكروماتوجرافي الغازػ والتحميل الكروماتوجرافي باستخداـ الوجو السائل عالى الكفاءة  ،HPLCاستعماؿ

أجيزة األشعة السينية (الرنيف المغناطيسى)  NMRفى تحميل األغذية ،االمتصاص الذرػ السبكتروتوميترػ،

استخداـ  Flam Photometerفى تحميل األغذية ،أجيزة قياس الخواص الفيزيقية لبلغذية ،أجيزة الطرد

المركزؼ.

ؿ ْ ع  1115رىٌٕٛٛع١ب اٌزخّشاد اٌقٕبػ١خ

أىمية التخمر فى التصنيع الغذائى ،األىمية التطبيقية لمنتجات التخمير البكتيرػ فى التصنيع الغذائى ،المواد
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الخاـ المستخدمة والمعامبلت التى تجرػ عمييا لبلستفادة مف مخمفات مصانع األغذية فى تنمية الميكروبات
المستخدمة فى إنتاج الكحوليات واألحماض العضوية ،النمو الميكروبى (بروتيف ،دىف ميكروبى ،خميرة

الخباز ،األغذية المتخمرة المختمفة ،فيتامينات حيوية) ،كيفية الحكـ عمى جودة وصبلحية ىذه المنتجات
لبلستخدامات المختمفة.

ؿ ْ ع  1116رىٌٕٛٛعیب أ٦ضیّبد

دور اإلنزيمات كعامل مساعد وميكانيكية عمل اإلنزيـ ،تحسيف الصفات ،إنتاج إنزيمات جديدة ،العوامل

المؤثرة عمى نشاط اإلنزيمات ،التحكـ في النشاط االنزيمي في الغذاء ،ميكانيكية عمل اإلنزيمات األـ في

التصنيع الغذائي ،الطرؽ الحديثة الستخبلص وتنقية اإلنزيمات مف المصادر الميكروبية ،تطبيقات اإلنزيمات

في مجاالت التصنيع الغذائي المختمفة منيا الحبوب و منتجاتيا ،المحوـ ومنتجاتيا ،الزيوت ،الخضر
والفاكية.

ؿ ْ ع  1117رذ٠ٚش سلٍفبد ِقبٔغ ا٤غز٠خ

مقدمة عف معالجة مخمفات مصانع االغذية تشمل الطبيعية ،الكيميائية ،البيولوجية ،معالجة مخمفات مصانع

االغذية بالطريقة البيولوجية اليوائية والبلىوائية ،معالجة وتدوير المخمفات الببلستيكية المختمفة ،االستفادة مف

مخمفات مصانع الموالح غذائيا واقتصاديا ،معالجة وتدوير مخمفات مصانع السكر ،معالجة وتدوير مخمفات
مصانع تحضير العصائر مثل المانجو والعنب والتفاح ،االستفادة مف معالجة مخمفات مصانع المحوـ

ومنتجاتيا ،االستفادة مف معالجة مخمفات مصانع تصنيع زيت الزيتوف ،معالجة مخمفات مصانع تصنيع

الخضروات مثل البسمة والطماطـ واالستفادة منيا.
ؿ ْ ع  1118اخلٛاؿ اٌيج١ؼ١خ ٌ٥غز٠خ

أىمية الخواص الطبيعية لؤلغذية ومنتجاتيا وتطبيقيا عمى المحاليل أو السوائل التى توجد ضمف االغذية
نباتية كانت أو حيوانية أو منتجاتيا ،قياس المزوجة وقواـ االغذية والتركيب الدقيق لبلغذية ،طرؽ قياس

الخواص الطبيعية لبلغذية ،أىمية فيـ الخواص والقوانيف الطبيعية لؤلغذية وكيفية تطوير خطوات إنتاجيا.
ؿ ْ ع ِ 1119شالجخ عٛدح ا٤غز٠خ

إدارة الجودة الشاممة لمصانع األغذية مع تقديـ طرؽ ونظـ مراقبة الجودة المحمية والعالمية ،المواصفات
القياسية لؤلغذية وكيفية الكشف عف غش األغذية وكذلؾ الشروط الصحية الواجب توافرىا فى مصانع

األغذية وعوامل الجودة المحددة لمغذاء ،اإلجراءات التصحيحية والوقائية ،صفات جوده الغذاء ،قياسات iso
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المختمفة ،نظـ تطوير جوده االغذية ،عبلقة قسـ مراقبة الجودة باألقساـ األخرػ فى المصنع مع اإللماـ
بمستويات قسـ مراقبة الجودة.

ؿ ْ ع  1111رىٌٕٛٛع١ب اٌضٛ٠د ٚاٌذِٕ٘ٚ ْٛزغبرٙب (ِزمذَ)

أىمية الزيوت والدىوف الغذائية ،تركيب وتقسيـ الزيوت والدىوف ،إنتاج الزيت بعصر البذور ميكانيكياً وكذلؾ
واالستخبلص بالمذيبات ،التكرير والتبيض ،فساد الزيوت والدىوف وكيفية التغمب عمييا ،أىـ الصناعات
والمنتجات المرتبطة بصناعة الزيوت والدىوف الغذائية (صناعة الصابوف ،العمف ،المايونيز ،المرجريف

وغيرىا).

ؿ ْ ع  1111رىٌٕٛٛع١ب احلجٛة ِٕٚزغبرٙب (ِزمذَ)

تاري تصنيع الحبوب الغذائية ،اإلنتاج واالستيبلؾ العالمى والمحمى مف الحبوب الغذائية ،مكونات القمح

والدقيق والخبز ،بعض الظواىر الطبيعية والكيميائية المتعمقة بالدقيق والعجينة ،محسنات الدقيق ،تبييض
الدقيق والخبز فى التغذية ،تنميش القمح وتييئتو لمطحف ،االختبارات الخاصة بالعجينة ،تخزيف الحبوب
الغذائية ومنتجاتيا وتخزيف الدقيق ،فساد الدقيق والعوامل المساعدة عمى حدوث الفساد ،بعض الظواىر

الطبيعية والكيميائية المتعمقة بالدقيق والعجينة ،تكنولوجيا إعداد وحفع العجائف الغذائية ،االختبارات الكيميائية
والفيزيقية الخاصة بالعجائف ػ
ؿ ْ ع  1112رىٌٕٛٛع١ب اٌغىش ٚاحلٍِٕٚ ٜٛزغبرٙب

المصادر المختمفة لمسكر ،طرؽ إنتاج وتكرير وتنقية السكر ،المواصفات القياسية العالمية وأغذية السكر

والحمويات ومنتجاتيا ،طرؽ تخزيف السكر ،فساد السكر ومنتجاتو ،مخمفات صناعة السكر ،تاري صناعة

الحموػ ،المنتجات الثانوية لصناعة السكر واستخدماتيا ،المواد الخاـ المستخدمة فى صناعة الحموػ ،طرؽ
وأجيزة خمط الكعؾ ،التورتة ،البسكويت ،الفطير ،صناعة الحموػ الطحينية ،صناعة الشكوالتو ومنتجات

الكاكاو ،االختبارات التكنولوجية فى صناعة السكر ،تحميل بعض منتجات السكر والشيكوالتو ،عيوب الحموػ
وكيفية معالجاتيا.

ؿ ْ ع  1113رىٌٕٛٛع١ب اٌٍؾِٕٚ َٛزغبرٙب

األىمية االقتصادية والغذائية لمحوـ ،االتجاىات الحديثة فى إنتاج المحوـ ،التركيب الكيميائى لمحوـ ،العوامل

التى تؤثر عمى درجة المحوـ ،تغي ارت ما بعد الذبح ،فحص وتدريج وتصنيف وتغميف وتعبئة وتداوؿ وتخزيف
وتطرية وفساد المحوـ ،التركيب العضمي والكيماوؼ والقيمة التغذوية لمحوـ ،أساسيات حفع وتصنيع والمحوـ

المقددة والمدخنة والمجففة والمعمبة ومنتجاتيا ،الشروط الصحية فى مصانع المحوـ ،مخمفات تصنيع المحوـ.
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ؿ ْ ع  1114رىٌٕٛٛع١ب ا٤مسبن ِٕٚزغبرٙب

األىمية االقتصادية والغذائية لؤلسماؾ ومنتجاتيا ،التركيب الكيميائى واليستولوجى لؤلسماؾ ،طزاجة األسماؾ

والعوامل المؤثرة فييا ،طرؽ حفع األسماؾ (التجميد ،التجفيف ،التعميب ،التدخيف ،التمميح  ...ال ) ،فساد

األسماؾ ،التغيرات الكيميائية بعد موت األسماؾ ،التقييـ الميكروبيولوجى لؤلسماؾ ،تقييـ درجة جودة األسماؾ
ومنتجاتيا ،المواصفات القياسية ،المنتجات الثانوية لؤلسماؾ (زيوت األسماؾ ،عمف األسماؾ).

ؿ ْ ع  1115رىٌٕٛٛع١ب اٌذٚاعٓ ِٕٚزغبرٙب

األىمية االقتصادية والغذائية لمدواجف ،االتجاىات الحديثة فى إنتاج الدواجف ،التركيب الكيميائى لمدواجف،

طرؽ حفع تخزيف لحوـ الدواجف ،التركيب العضمي والكيماوؼ والقيمة التغذوية لمحوـ الدواجف ،أساسيات حفع
وتصنيع البيض والدواجف المقددة والمدخنة والمجففة والمعمبة ومنتجاتيا ،الشروط الصحية فى مصانع

الدواجف ،مخمفات تصنيع منتجات الدواجف.

ؿ ْ ع  1116رىٌٕٛٛع١ب ىشق ؽفظ ا٤غز٠خ (ِزمذَ)

مبادغ وطرؽ حفع األغذية ،الحفع عمى درجة ح اررة منخفضة (التبريد والتجميد) ،الحفع عمى درجات ح اررة
مرتفعة (التقييـ والتعميب والتجفيف) ،الحفع بالتجفيد ،الحفع بالتخمرات والتخميل ،الحفع بالمواد الحافظة،

طبيعة مواصفات المواد المضافة لؤلغذية واستخدماتيا التطبيقية فى تصنيع األغذية ،تقدير المواد الحافظة،
القوانيف الغذائية المنظمة ليا ،تأثير استخداـ المواد الحافظة عمى خواص وصفات األغذية ،تقدير المواد

الحافظة ،القوانيف الغذائية المنظمة ليا ،تأثير استخداـ المواد الحافظة عمى خواص وصفات األغذية وعوامل
الفساد ،اإلشعاع فى حياتنا ،األنواع األشعة المستخدمة فى التصنيع الغذائى أنواع وأجيزة النقل والتداوؿ فى
مصانع األغذية ،مفيوـ جودة األغذية ،القوانيف والتشريعات الغذائية ،التوحيد القياسى والمواصفات القياسية

لؤلغذية ،توكيد وادارة جودة األغذية ،العوامل المؤثرة عمى مدػ تخزيف األغذية ومنتجاتيا ،المخازف المبردة،
أمثمة لتخزيف المواد الغذائية.

ؿ ْ ع  1117اٌؾشٚه اٌقؾ١خ دلقبٔغ ا٤غز٠خ

الشروط الصحية الواجب توافرىا فى مصانع األغذية ومنتجاتيا وأيضاً القائميف عمى عممية التصنيع واألدوات
المستخدمة ،االشتراطات الصحية فى المبانى وا الت ومخمفات المصانع والمياه المستخدمة فى التصنيع،

اختبار جودة المياه ،أسس اإلدارة فى التصنيع الغذائى ،عوامل النجاح لمشروع مصنع األغذية وتصنيعو،

األمف الصناعى والتخزيف ،آفات المصانع والوقاية منيا ،أىـ العمميات الخاصة وادارة الموارد البشرية والغير
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بشرية ،الطرؽ المشروعة لمقاومة ا فات والحشرات واألحياء الدقيقة ،تطبيق نظاـ الػ  HACCPبمصانع
االغذية ،الشئوف الصحية لمعامميف ،االختبارات الكيميائية والبكتريولوجية لمكشف عف المموثات.

ؿ ْ ع  1118رغز٠خ اٌفئبد اخلبفخ

التغذية األنبوبية ،التغذية فى االضطرابات التمثيمية لؤلحماض األمينية فى األطفاؿ ،التغذية فى إضطرابات

تمثيل اليوريا ،التغذية فى إضطرابات تمثيل الكربوىيدرات ،التغذية فى إضطرابات تمثيل الدىوف ،التغذية فى
النشاط الزائد عند األطفاؿ ،التغذية فى حاالت الحساسية ،تغذية النباتييف ،تغذية الرياضييف ،تغذية المسنييف،

التوصيات الحديثة فى مجاؿ التغذية.

ؿ ْ ع ٕ٘ 1119ذعخ رقٕ١غ ادلٕزغبد اٌغزائ١خ

وحدات العمميات ،توازف المادة والطاقة ،المعادف المستعممة فى صناعة األدوات والمعدات المختمفة

المستخدمة فى التصنيع الغذائى،ػ الح اررة وطرؽ استعماليا وانتقاليا (بالتوصيل ،بالحمل ،باإلشعاع ،مختمط)،
المبادالت الح اررية ،توليد البخار وخواصو واستعمالو ،المعامبلت الح اررية لؤلغذية (بسترة ،تعقيـ) ،المواد
العازلة المستخدمة فى التبريد ،حمولة التبريد وحساباتيا ،فصل المواد الغذائية،ػ مخازف األغذية.

ؿ ْ ع  1121رىٌٕٛٛع١ب اخلنش ٚاٌفبوٙخ ِٕٚزغبرٙب

يشمل ىذا المقرر دراسة العممية االقتصادية والغذائية لمخضر والفاكية بصفة عامة والتى تستخدـ فى

التصنيع الغذائى ،واألصناؼ المبلئمة لمتصنيع والتى تحقق رغبات االستيبلؾ ،تحميل الخضر والفاكية

المسكرة ،طرؽ تصنيع المنتجات الخاصة ،طرؽ الحفع المختمفة لمخضر والفاكية (تعميب ،تجفيف ،تجميد...
ال ) ،تأثير طرؽ التصنيع والحفع عمى الخواص الطبيعية والكيميائية والغذائية ،أنواع الفساد المختمفة التى
تتعرض ليا سواء فى الصورة الطازجة أو المصنعة وكيفية التغمب عمييا.

ؿ ْ ع  1121رىٌٕٛٛع١ب ادلؾشٚثبد اٌىؾ١ٌٛخ ٚغري اٌىؾ١ٌٛخ

أىمية التخمرات الصناعية– أىـ الصناعات القائمة عمى الميكروبات– تكنولوجيا إنتاج المشروبات الكحولية

القائمة عمى استخداـ الميكروبات بطرؽ أمنة -أمثمة عمى بعض المشروبات الكحولية المنتجة وخطوات
صناعتيا– تكنولوجيا إنتاج المشروبات غير الكحولية– أمثمة عمى المشروبات غير الكحولية -خطوات
صناعة المشروبات الغير كحولية.

ؿ ْ ع  1122رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼجئخ ٚاٌزغٍ١ف

التعبئة والتغميف وأىميتيا والتطورات الحديثة ليا ،التركيب الكميائى ،طرؽ التصنيع ،الصفات ،االستخدامات

وتكمفة واقتصاديات التعبئة والتغميف ،عبلقة العبوات بالغذاء وصحة اإلنساف ،العبوات الورقية (طرؽ
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الصناعة ،األنواع ،االستخدامات) ،الورؽ المقوػ ،رقائق األلمونيوـ ،الزجاج ،العمب الصفيح ،االختبارات التى
تجرػ عمى العبوة ،نظـ ممئ المنتجات الغذائية السائمة ،طرؽ تعبئة المنتجات الغذائية المعقمة (عصائر) فى

كارتوف وزجاجات ببلستيؾ.

ؿ ْ ع  1123عِ٩خ اٌغزاء

المكونات السامة الموجودة طبيعيا في الغذاء ،تموث الغذاء بالسموـ الميكروبية ،والمبيدات ،المعادف الثقيمة
والنظائر المشعة ،الطرؽ المستخدمة لمتأكد مف سبلمة الغذاء.

ؿ ْ ع  1124رىٌٕٛٛع١ب اٌقٕبػبد ادل١ىشٚث١خ

ميكانيكية التخمرات الميكروبية ،طرؽ التخمرات وتأثير ظروؼ البيئة عمى نشاط الميكروبات ،الطحالب

واستخداماتيا فى التغذية ،بكتريا النشاط الحيوؼ واستخداماتيا إلنتاج بعض األغذية الوظيفية-،تكنولوجيا

إنتاج المشروـ وأھميتو فى التغذية ،إنتاج حمض الخميؾ بتخمير الجموكوز الىوائياً ،إنتاج كحوؿ اإليثيل

باستخداـ البكتريا تحت ظروؼ ىوائية ،إنتاج األحماض األمينية) البليسيف – الجموتاميؾ) ،التطفير وانتاج

الطفرات الميكروبية ،طفرات إلنتاج األحماض األمينية ،تكنولوجيا تعقيـ بيئات التخمر المستخدمة فى
الصناعات الميكروبية ،تكنولوجيا تعقيـ اليواء المستخدـ فى الصناعات الميكروبية.
ؿ ْ ع  1125رىٌٕٛٛع١ب اٌزّٛس ِٕٚزغبرٙب

األىمية الغذائية لمتمور ،التركيب الكيميائى لمتمور بأنواعيا ،اإلنتاج المحمى والعالمى مف التمور ،التعرؼ

عمى األنواع المختمفة مف التمور ،الصناعات المختمفة القائمة عمى التمور (العجوة ،الدبس ،البسر ،مسحوؽ
التمر ...ال ) ،استخداـ التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع منتجات التمور ،الصناعات الثانوية القائمة عمى

مخمفات التمور.

ؿ ْ ع  1126رىٌٕٛٛع١ب اٌؼقبئش ٚادلشثبد

األىمية الغذائية لمعصائر ،عصائر الفواكو والخضروات ،خطوات انتاج العصائر ،الطرؽ المختمفة النتاج
العصائر وحفظيا ،األىمية الغذائية لممربات ،أنواع المربات ،خطوات إنتاج المربات ،استخداـ التكنولوجيا

الحديثة لممحافظة عمى العصائر والمربات مف الفساد.
ؿ ْ ع  1127فغبد ٚرغُّ ا٤غز٠خ ِٕٚزغبرٙب

الفساد بأنواعو المختمفة (الطبيعى ،الكيماوػ والحيوػ سواء بنقل البكتريا أو الفطر أو الخميرة أو اإلنزيمات)،
العوامل المؤثرة عمى فساد األغذية المختمفة (الطازجة ،المعمبة ،المجمدة ،المجففة ،المدخنة  ...ال ) ،طرؽ

منع الفساد ،إختبار فساد األغذية ،التسمـ الغذائى بأنواعو المختمفة (الطبيعى ،الكيماوػ ،الحيوػ).
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ؿ ْ ع  1128ادلشالجخ اٌؾبٍِخ ٚاٌزؾش٠ؼبد اٌغزائ١خ

إدارة الجودة الشاممة لمصانع األغذية مع تقديـ طرؽ ونظـ مراقبة الجودة المحمية والعالمية ،المواصفات
القياسية لؤلغذية وكيفية الكشف عف غش األغذية وكذلؾ عوامل الجودة المحددة لمغذاء ،عبلقة قسـ مراقبة

الجودة باألقساـ األخرػ فى المصنع مع اإللماـ بمستويات قسـ مراقبة الجودة ،التقييـ الحسى لؤلغذية،

األغذية المغشوشة ،والمواصفات القياسية لؤلغذية ،القوانيف التشريعات الغذائية وأعراضيا ،اإلجراءات الوقائية
لمكافحة التسمـ الغذائى ،الشئوف الصحية لمصانع األغذية ،الغرض مف وضع التشريعات الغذائية،

المواصفات الدولية واأليزو.

ؿ ْ ع  1129و١ّ١بء ادلٛاد ادلنبفخ ٌ٥غز٠خ

تحديد دور اإلضافات الغذائية ،نوعية اإلضافات الغذائية ،الصفات الطبيعية والكيمائية ،األلواف المضافة

لؤلغذية ،األكسدة ،تفاعبلت اإلضافات الغذائية ،أنواع المستحمبات ،تركيب المستحمبات ،وظائف

المستحمبات المتعددة ،محسنات الموف والطعـ والرائحة ،مضادات الرغوة ووظائفيا ،مضادات الرغوة وتطبيقيا.
ؿ ْ ع  1131دساعبد خبفخ يف اٌقٕبػبد اٌغزائ١خ

تقارير عممية وأبحاث في أحد الموضوعات الرئيسية في عمـ االقتصاد الزراعي لطبلب الدراسات العميا.

ؿ ْ ع  1131و١ّ١بء ؽ٠ٛ١خ (ِزمذَ)

األحماض والقواعد والمحاليل المنظمة -األحماض االمينية والبروتينات :تقسيميا وخصائصيا -المواد

الكربوىيدراتية :تقسيميا ومشتقاتيا وتفاعبلتيا -الميبيدات :تقسيميا وصفاتيا -االغشية الحيوية والميبوبروتينات

 االحماض النووية :التراكيب الكيميائية لمقواعد النتروجينية والنيوكميوسيدات والنيوكميوتيدات -التركيبالكيميائي والبنائي لحمض دؼ أوكسي ريبونيوكميؾ  -االنزيمات واليرمونات والفيتامينات.

ؿ ْ ع  1132رىٌٕٛٛع١ب اٌذ٘ ْٛاحلٛ١أ١خ

األىمية االقتصادية والغذائية لمدىوف ،اإلنتاج واالستيبلؾ المحمى والعالمى ،المصادر الغير تقميدية لمدىوف

تركيبيا وتقسيميا ،بعض تفاعبلت الدىوف واألحماض الدىنية ،أىـ الصناعات والمنتجات المرتبطة بصناعة

الدىوف الغذائية (صناعة الصابوف ،العمف ،المايونيز ،المرجريف) ،المنظفات والمطيرات الصناعية ،دىوف
التشحيـ والشموع وغيرىا.
ؿ ْ ع  1133رىٌٕٛٛع١ب اٌضٛ٠د إٌجبر١خ

األىمية االقتصادية والغذائية لمزيوت ،اإلنتاج واالستيبلؾ المحمى والعالمى ،مصادرىا الحيوانية والنباتية

والبحرية ،المصادر الغير تقميدية لمزيوت تركيبيا وتقسيميا ،بعض تفاعبلت الزيوت ،تمف الزيوت الخاـ،
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تقدير درجة وقيمة البذور وكذا الزيت الخاـ والمكرر ،تقدير درجة وقيمة البذور الزيتية وكذا الزيت الخاـ

والمكرر ،إنتاج الزيت بعصر الزيوت ميكانيكياً وكذا االستخبلص بالمذيبات ،التكرير والتبييض والتشتية

والعوامل التى تؤثر عمييا ،االختبارات المستخدمة لمتعرؼ عمى بعض أنواع الزيوت الغذائية وكيفية المحافظة

عمييا ،أىمية الصناعات والمنتجات المرتبطة بصناعة الزيوت والدىوف الغذائية كصناعة الصابوف والعمف
المايونيز والمارجريف وغيرىا.
ؿ ْ ع  1134اخلٛاؿ احلغ١خ ٚاٌيج١ؼ١خ ٌ٥غز٠خ

مقدمة عف الخواص العضوية والحسية لؤلغذية وأىميتيا وتعريفيا ،بياف كيفية تقييـ الخواص العضوية
والحسية لؤلغذية ووسائل التقييـ الحسى لؤلغذية ،العوامل المؤثرة عمى التقييـ الحسى لؤلغذية ،أنواع

االختبارات العضوية الحسية والطرؽ اإلحصائية لتحميل بيانات التقييـ الحسى ،الخصائص اليندسية

والضوئية والح اررية والكيربائية والميكانيكية والريولوجية لؤلغذية ،أىمية الخواص الطبيعية لؤلغذية ومنتجاتيا
وتطبيقيا عمى المحاليل أو السوائل التى توجد ضمف االغذية نباتية كانت أو حيوانية أو منتجاتيا ،قياس

المزوجة وقواـ االغذية والتركيب الدقيق لبلغذية ،أىمية فيـ الخواص والقوانيف الطبيعية لؤلغذية وكيفية تطوير
خطوات إنتاجيا.
ؿ ْ ع  1135ادلٛاففبد ٚاٌمٛأني اٌغزائ١خ

الجودة الشاممة ونظـ األيزو ،المواصفات القياسية الواجب توافرىا فى األغذية ،القوانيف الغذائية وطرؽ
إعدادىا ومتابعتيا والرقابة عمييا ،بطاقات األغذية والشروط الواجب توافرىا بيا.
ؿ ْ ع  1136رىٌٕٛٛع١ب اٌزخّشاد ٚادلؾشٚثبد ٚا٤غز٠خ ادلزخّشح

مقدمة عف المشروبات الغذائية المتخمرة ،تعريفيا أنواعيا ،خطوات صناعة اىـ ىذه المشروبات ،عامل الحفع

فييا وفسادىا ،المواصفات القياسية الواجب مراعاتيا فى ىذه المشروبات ،شرح وتمثيل دور الكائنات الحية

الدقيقة ،طرؽ تنميتيا ميكانيكية التخمر ،امثمة الصناعات القائمة عمي التخمرات الصناعية ( البيرة– النبيز–

الخميرة– الخل).

ؿ ْ ع  1137رىٌٕٛٛع١ب رؼجئخ ٚرغٍ١ف ا٤غز٠خ

التعبئة والتغميف وأىميتيا والتطورات الحديثة ليا ،أىمية وأنواع العبوات وخصائصيا ،مواد العبوات المرنة

(التركيب الكميائى ،طرؽ التصنيع ،الصفات ،االستخدامات وتكمفة واقتصاديات التعبئة والتغميف ،عبلقة

العبوات بالغذاء وصحة اإلنساف) ،العبوات الورقية (طرؽ الصناعة ،األنواع ،االستخدامات) ،الورؽ المقوػ،

رقائق األلمونيوـ ،الزجاج ،العمب الصفيح ،االختبارات التى تجرػ عمى العبوة ،نظـ ممئ المنتجات الغذائية
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السائمة ،طرؽ تعبئة المنتجات الغذائية المعقمة (عصائر) فى كارتوف وزجاجات ببلستيؾ ،عبلقة قسـ مراقبة

جودة األغذية باألقساـ األخرػ فى المصنع ،المواصفات القياسية لؤلغذية المعبأة وكيفية الكشف عف حاالت

الغش بيا ،األوجو الصحية فى مواد التعبئة والتغميف.
ؿ ْ ع  1138ا٦مبفبد اٌغزائ١خ

أنواع وأقساـ المواد المضافة لؤلغذية ،الشروط الواجب توافرىا فى المواد المضافة ،سبلمة استخداميا ودورىا

في تحسيف جودة الغذاء وطرؽ تقديرىا ،تحديد دور اإلضافات الغذائية ،نوعية اإلضافات الغذائية ،الصفات
الطبيعية والكيمائية ،المواد الحافظة وتأثيرىا عمى األحياء الدقيقة وخواص األغذية ،المضادات الحيوية

واستخداماتيا ،المواد المضافة لؤلكسدة أو مانعات األكسدة ،مواد التبييض ،المحاليل المنظمة ،مواد التمويف،

مواد النكية ،المواد المدعمة لمقيمة الغذائية ،دراسة خواص بعض المواد المضافة لؤلغذية ومنتجاتيا،

تفاعبلت اإلضافات الغذائية ،أنواع المستحمبات ،تركيب المستحمبات ،وظائف المستحمبات المتعددة ،محسنات

الموف والطعـ والرائحة ،مضادات الرغوة ووظائفيا ،مضادات الرغوة وتطبيقيا.
ؿ ْ ع  1139رىٌٕٛٛع١ب ادلٕزغبد اخلبفخ

التعرؼ عمى بعض المنتجات الخاصة مثل تكنولوجيا انتاج عصائر الفاكية والخضروات وتكنولوجيا انتاج
العصائر المركزة ،انتاج شراب الفاكية (طبيعى ،صناعى) ،تكنولوجيا المربى والجيمى والمرمبلد ،تكنولوجيا

إنتاج المياه الغازية.

ؿ ْ ع  1141رغز٠خ ػ٩ع١خ

مفيوـ التغذية العبلجية ،نظاـ خدمات التغذية بالمستشفيات ،ودور أخصائي التغذية ،أنواع الوجبات المقدمة

في المستشفيات ،بعض األمراض والحاالت التي تحتاج إلى عبلج غذائي ،حساب االحتياجات مف العناصر
الغذائية لكل مف الحاالت المرضية ،تخطيط وتصميـ الوجبات المبلئمة لمحاالت المرضية وتقييميا غذائياً.
ؿ ْ ع  1141رغز٠خ ٚفؾخ أ٨غبْ

العبلقة بيف التغذية والصحة ،التغذية وصحة العظاـ ،التغذية وأمراض األسناف ،التغذية وأمراض القمب،
التغذية وتصمب الشراييف ،التغذية ومرض السكر ،التغذية والمناعة ،التغذية والسرطاف ،بعض األغذية

الوظيفية ودروىا الوظيفي الوقائى ،التوصيات الغذائية الحديثة.
ؿ ْ ع  1142رغز٠خ ِشم ٝاٌغىش

دورة الكربوىيدرات داخل جسـ اإلنساف ،ما ىو مرض السكرػ ،دور البنكرياس داخل جسـ اإلنساف ،أعراض
اإلصابة بمرض السكر ،أنواع مرض السكر ،الفئات العمرية األكثر إصابة بمرض السكر ،النظاـ الغذائى
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لمريض السكر ،عبلقة مرض السكر بباقى األمراض الغذائية ،التوصيات الغذائية والصحية لتقميل اإلصابة

بمرض السكر.

ؿ ْ ع  1143رغز٠خ ِشم ٝاٌىجذ

وظائف الكبد فى جسـ اإلنساف ،تركيب الكبد ،أنواع أمراض الكبد (التياب الكبد المعدػ -االغماء الكبدػ-

ترسب الدىف فى الكبد– تميف الكبد– الم اررة– الحصوات الصفراوية) ،أعراض اإلصابة بأمراض الكبد ،النظاـ
الغذائى لمرضى الكبد بأنواعو ،التوصيات الغذائية لمتقميل مف اإلصابة بأمراض الكبد.
ؿ ْ ع  1144رغز٠خ ػ٩ع١خ (ِزمذَ)

أنواع األغذية التي تستخدـ في العبلج والتحكـ لبعض األمراض المزمنة (مثاؿ :مرض السكر و أمراض
الجياز اليضمي وأمراض الكمى والكبد والعظاـ والقمب والشراييف المزمنة ،فقر الدـ ونقص الفيتامينات

والمعادف) ،العوامل التي قد تساعد عمي ظيور ىذه األمراض مثل (السمنة ،الوراثة ،العادات الغذائية السيئة،
التدخيف) ،األغذية واألعشاب التي تستخدـ كغذاء أو كمضافات غذائية لعبلج بعض اإلمراض مثل النعناع
والحمبة والكروية والينسوف والحبة السوداء ،وكذلؾ دراسة أثر ىذه المواد الغذائية عمى الصحة ،وطرؽ
تحضيرىا واستخداماتيا المختمفة.

ؿ ْ ع  1145رغز٠خ ِشم ٝاٌمٍت ٚاٌذٚسح اٌذِ٠ٛخ

ما ىو القمب ،وظيفة القمب فى جسـ اإلنساف ،مما يتكوف القمب ،الدورة الموية الكبرػ ،الدروة الدموية

الصغرػ ،أنواع أمراض القمب ( قصور القمب– ارتفاع ضغط الدـ– االنيميا) ،أعراض ظيور أمراض القمب،
األنظمة الغذائية فى حاالت ظيور أمراض القمب ،التوصيات الغذائية لتقميل حدوث أمراض القمب.
ؿ ْ ع  1146رغز٠خ ِشم ٝاٌىٍٝ

وظائف الكمى فى جسـ اإلنساف ،تركيب الكميتيف ،أنواع أمراض الكمى (التياب الكمى الحاد ،التياب الكمى
المزمف ،الحصوات البولية) ،أعراض اإلصابة بأمراض الكمى ،النظاـ الغذائى لمرضى الكمى بأنواعيا،

التوصيات الغذائية لمتقميل مف اإلصابة بأمراض الكمى.

ؿ ْ ع  1147رغز٠خ ِشم ٝاٌىغبػ ٘ٚؾبؽخ اٌؼظبَ ٚإٌمشط

تعريف مرض الكساح وىشاشة العظاـ ،دور الكالسيوـ فى بناء العظاـ ،أنواع مرض الكساح وىشاشة العظاـ،
الفئات العمرية المعرضة لئلصابة بمرض الكساح وىشاشة العظاـ ،النظاـ الغذائى الواجب اتباعو لمرض

الكساح وىشاشة العظاـ ،تعريف مرض النقرس ،أنواعو ،أسباب مرض النقرس ،النظاـ الغذائى لمريض

النقرس.
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ؿ ْ ع  1148رغز٠خ ِشم ٝمغو اٌذَ ٚاٌى١ٌٛغرتٚي

أنواع مرض ضغط الدـ ،أسباب حدوث أمراض ضغط الدـ ،الفئات العمرية المعرضة لئلصابة بأمراض
ضغط الدـ ،األغذية الممنوعة والمسموحة لمريض ضغط الدـ ،أسباب حدوث ارتفاع الكوليستروؿ فى الجسـ،

عبلقة اإلصابة بمرض الكوليستروؿ والسمنة ،النظاـ الغذائى الواجب إتباعو لمريض الكوليستروؿ.
ؿ ْ ع  1149رغز٠خ ِشم ٝا١ّ١ٔ٤ب

ما ىـ مرض األنيميا ( فقر الدـ) ،عبلقة اإلصابة بمرض األنيميا ووزف الجسـ ،الفئات العمرية المعرضة
لئلصابة بمرض األنيميا ،أسباب حدوث اإلصابة بمرض األنيميا ،النظاـ الغذائى الواجب اتباعو لمريض

األنيميا.

ؿ ْ ع  1151رغز٠خ ِشم ٝإٌؾبفخ ٚاٌجذأخ

تعريف مرض النحافة والبدانة ،دور الغذاء فى بناء جسـ اإلنساف ،أنواع مرض النحافة والبدانة ،الفئات

العمرية المعرضة لئلصابة بمرض النحافة والبدانة ،النظاـ الغذائى الواجب اتباعو لمرضى النحافة والبدانة.
ؿ ْ ع  1151رغز٠خ ِشم ٝايٙبص اذلنّٚ ٝاحلغبع١خ

تركيب الجياز اليضمى ،أعراض اإلصابة بأمراض الجياز اليضمى ،أسباب حدث أمراض الجياز

اليضمى ،أنواع أمراض الجياز اليضمى (أمراض المعدة بأنواعيا– أمراض األمعاء بأنواعيا) ،الفئات العمرية
المعرضة لئلصابة بأمراض الجياز اليضمى ،النظاـ الغذائى الواجب اتباعو فى كل حالة مف حاالت أمراض
الجياز اليضمى ،ما ىى الحساسية ،أنواع أمراض الحساسية ،اسباب حدوث أمراض الحساسية ،األغذية

الممنوعة والمسموحة لمرض الحساسية.
ؿ ْ ع  1152رغز٠خ ا٤ىفبي ٚادلشا٘مني ٚادلغٕني

مقدمة عف أغذية األطفاؿ والشروط الواجب توافرىا فييا ،المقررات اليومية وتطبيقاتيا بما يتناسب مع عمر

الطفل ،الغذاء القياسى لمطفل ،أسس التغذية السميمة ووظائف الميزات المختمفة واألضرار الناتجة عف نقصيا
أو زيادتيا ،التعرؼ عمى االحتياجات أثناء المراحل المختمفة ،كيفية تخطيط الواجبات لمفئات الحساسة،

الشروط الواجب توافرىا فى أغذية المراىقيف والمسنيف ،المقررات اليومية لكبل مف أغذية المراىقيف والمسنيف.

ؿ ْ ع  1153اٌف١زبِٕ١بد ٚاذلشِٔٛبد

تسمية الفيتامينات واليرمونات ،تقسيـ الفيتامينات واليرمونات ،تخميق الفيتامينات واليرمونات ،الدور الحيوؼ

لكل مف الفيتامينات واليرمونات داخل جسـ اإلنساف ،أنواع األغذية المحتوية عمى الفيتامينات الناقصة
بالجسـ ،دور منظمات النمو داخل جسـ اإلنساف.
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ؿ ْ ع  1154رغز٠خ ِشم ٝاٌغشىبْ

ما ىو مرض السرطاف ،أنواع األوراـ السرطانية (األوراـ الحميدة– األوراـ الخبيثة) ،أعراض مرض السرطاف،

الفئات العمرية المعرضة لئلصابة بأمراض السرطاف ،طرؽ عبلج أمراض السرطاف ،طرؽ الوقاية مف أمراض
السرطاف ،عبلقة السرطاف بالدىوف فى الغذاء ،النظاـ الغذائى الواجب اتباعو لمريض السرطاف.

ؿ ْ ع  1155عِ٩خ ٚأخيبس اٌغزاء

سبلمة األغذية مف الناحية الكيميائية والميكروبيولوجية ،المواد السامة الطبيعية في األغذية ،تموث األغذية
وطرؽ التأكد مف سبلمتيا ،المواد المضافة ،بقايا المبيدات ،اإلشعاع ،السموـ الميكروبية ،المعادف الثقيمة
والنظائر المشعة ،الطرؽ المستخدمة لمتأكد مف سبلمة الغذاء.

ؿ ْ ع  1156ختي١و ٚإػذاد اٌٛعجبد

تأثير الضغوط عمى الوجبة والحالة الغذائية ،العبلقات المتبادلة بيف الغذاء والدواء ،التغيرات فى توازف

السوائل والعناصر المعدنية ،التغيرات فى مستويات المركبات النيتروجينية ،التغيرات فى مستوػ السكر فى
الدـ ،التغيرات فى مستوػ الميبيدات فى الدـ ،تغذية المعوقيف ،التغذية فى حالة مرض النقرس ،التغذية فى

حالة االمراض الروماتزمية ،الوجبات فى أمراض الكمى ،الوجبات فى أمراض الكبد ،السمنة والنحافة أسبابيا
وعبلجيا بالحمية الغذائية.
ؿ ْ ع  1157اٌزذاخ٩د اٌغزائ١خ

مفيوـ عمـ التداخبلت الغذائية ،معرفة أىمية التركيب الكيميائى لؤلغذية المختمفة ،عبلقة تناوؿ األغذية

بأمراض الحساسية ،التطرؽ إلى أنواع األغذية المسببة لمحساسية ،معرفة ميكانيكية حدوث الحساسية فى جسـ

اإلنساف.
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ً
صبٌضب :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ػٍٚ َٛرىٌٕٛٛع١ب اٌ٤جبْ
أ ي ة ١ِ 1111ىشٚثٌٛٛ١ع١ب اٌ٤جبْ ِٕٚزغبرٙب

المبف واألألباف المعاممة ،الكائنات الحية المتعمقة أو المرتبطة بالمبف ومنتجاتو ،تصنيف وتعريف البكتريا

الميمة في المبف ،ميكروبيولوجي المبف الخاـ ،ميكروبيولوجي لبف السوؽ ،ميكروبيولوجي األيس كريـ

والمنتجات المرتبطة بيا ،ميكروبيولوجي القشدة وحموؼ منتجات األلباف ،ميكروبيولوجي الزيدة ،ميكروبيولوجي
البادئات ،ميكروبيولوجي الجبف،ميكروبيولوجي األلباف المركزة والمكثفة والمجففة ،ميكروبيولوجي األلباف

المتخمرة.

أ ي ة  1112اٌقفبد اٌيج١ؼ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٌٍنب ِٕٚزغبرٙب

مقدمة عف الكيمياء الطبيعية لمبف ومنتجاتو ،المبف كمعمق غروؼ ،المبف كمستحمب ،المبف كمحموؿ حقيقي،

الصفات الفيزيوكيميائية لمبف وطرؽ التحكـ فييا ،العوامل المؤثرة عمي صفات المبف الفيزيوكيميائية ،خواص
المنتجات المبنية وعبلقتيا بالصفات الفيزيوكيميائية والريولوجية ،دراسة بعض الظواىر الطبيعية في المبف

(التوتر السطحي ،الرغاوؼ ،تكويف طبقة غنية بالدىف فوؽ السطح) ،تأثير بعض العمميات التكنولوجية عمي
الخواص الطبيعية والكيميائية (التجنيس ،االسترجاع ،تركيب غشاء الدىف الطبيعي والصناعي).

أ ي ة  1113اٌيشق ادلؼٍّ١خ احلذ٠ضخ يف حتٍ ً١اٌٍنب ِٕٚزغبرٙب

تطبيق طرؽ التحميل الحديثة في مجاؿ تحميل المبف ومنتجاتيا ،التحميل الكروموتوجرافي ،تحميل العناصر،

التركيب الدقيق (جياز التردد النووؼ المغناطيسي ،الطرد المركزؼ الفوؽ ،الميكرسكوب االلكتروني).
أ ي ة  1114اخلٛاؿ اٌٛظ١ف١خ دلىٔٛبد اٌٍنب

الخواص الطبيعية والكيميائية لمكونات المبف الرئيسية ،الخواص الوظيفية لبروتينات المبف ودىف المبف ،العوامل

المؤثرة عمي الخواص الوظيفية لمبلكتوز والبروتيف والدىف ،طرؽ تحسيف الخواص الوظيفية لمبروتينات والدىف
(تصنيعية -كيميائية -انزيمية) ،االستخدامات الوظيفية لمكونات المبف البروتينية والدىنية والبلكتوز.
أ ي ة  1115اخزجبساد ايٛدح ٚاٌزؾش٠ؼبد اٌٍجٕ١خ

مفيوـ الجودة ،التشريعات الغاذائية ،المواصفات القياسية ،مرض التياب الضرع وتأثيره عمي جودة المبف
ومنتجاتو ،االضافات الغذائية وتأثيرىا عمي جودة المبف ومنتجاتو ،غش المبف ومنتجاتو ،التكنولوجيا الحديثة

وتأثيرىا عمي جودة المبف ومنتجاتو ،تجييز معمل مراقبة الجودة ،الشروط الواجب توافرىا في القائميف عمي

التحميل ،طرؽ أخذ العينات وتجييزىا لمتحميل ،نظاف الػ  HACCPوتطبيقو في مجاؿ عموـ األلباف.
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أ ي ة  1116و١ّ١بء اٌىشث١٘ٛذاد ٚاٌزخّشاد اٌٍجٕ١خ

البلكتوز وكربوىيدرات المبف (وجودىا ،البناء الحيوؼ ،الخواص الطبيعية ،التطبيق في تكنولوجيا األلباف،
التفاعبلت الكيميائية) ،نظريات وتطبيقات التخمر الميتابوليزمية ،تخمر حمض المكتيؾ ،تخمر حمض

البروبيونيؾ ،تخمر حمض البيوتريؾ ،حمض الستريؾ ،التحمل البروتيني ،التخمرات الغير مرغوبة ،التخمرات

الصناعية ،انتاج كحوؿ البيوتانوؿ واألسيتوف والريبوفبلفيف ،انتاج الكحوؿ والدىف والخميرة واألحماض
األمينية وفيتاميف ب المركب.
أ ي ة  1117ادلٛاد ادلنبفخ يف ا٤غز٠خ اٌٍجٕ١خ

المواد المضافة الصناعية والطبيعية وتقسيميا وتركيبيا ،المواد الممونة ،المواد المكسبة لمطعـ ،المستحض ار ت

االنزيمية ،المحسنات والمواد المستحمبة (المحسنة لمقواـ) ،المواد المضادة لؤلكسدة والمضادة لمفعل

الميكروبي ،المواد الحامضة المساعدة لحمض البلكتيؾ ،تأثير المواد المضافة عمي االنساف وكيفية عمميا،

الحدود المسموه بيا عالمياً طبقاً لمتشريعات والقوانيف المحمية والعالمية.
أ ي ة  1118رىٌٕٛٛع١ب اٌجبدئبد ٚرلجٕبد اٌٍنب

البادئات ودورىا في الصناعات المبنية ،الخصائص المختمفة لمزارع ميكروبات البادغ ،التخمرات الميكروبية
المستيدفة لتحسيف وتطوير خواص المنتج المبني وفترة الصبلحية ،اختيار البادؼ المناسب لممنتج المبني،

طرؽ حفع وتجديد وتنشيط مزارع ميكروبات البادئات ،العوامل المؤثرة عمي نشاط ونمو البادغ ،أنواع البادئات

المختمفة ،تكنولوجيا انتاج بادئات التصنيع ،الطرؽ التقميدية والحديثة.

أ ي ة  1119اخلٛاؿ احلغ١خ ٚاٌزؾى ُ١يف ادلٕزغبد اٌٍجٕ١خ

القواعد األساسية لمتحكيـ في المبف ومنتجاتو وتطورىا ،االتجاىات العممية في منتجات األلباف ،التقييـ الحسي

في المبف السائل  ،التقييـ الحسي في القشدة  ،التقييـ الحسي في الزبد ،التقييـ الحسي في األيس كريـ ،التقييـ

الحسي في الجبف ،التقييـ الحسي في األلباف المتخمرة ،الصفات الجيدة وأىـ العيوب في المنتجات المبنية

المختمفة.

أ ي ة  1111رىٌٕٛٛع١ب اينب (ِزمذَ)

ميكنة تصنيع الجبف ،استخداـ تكنولوجيا األغشية في صناعة الجبف ،أساسيات الطرؽ ،تركيز المركز،

الثبات ،جودة المنتجات ،المشاكل الناتجة ،صناعة أنواع الجبف المختمفة بواسطة الػ  ،UFالتطبيق الخاص

لمرزات بروتينات الشرش ،تعبئة وتغميف الجبف ،االتجاىات الحديثة في تصنيع الجبف المطبوخة.
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أ ي ة  1111و١ّ١بء ِشوجبد اٌيؼُ ٚإٌىٙخ يف اٌٍنب ِٕٚزغبرٙب

مقدمة وتعريف بالمصطمحات الخاصة بنكية المبف ومنتجاتو ،ميكانيكية تكويف مركبات النكية في المبف

والمنتجات المبنية ،طرؽ الحصوؿ عمي مركزات مواد الطعـ والرائحة والمطعمات الصناعية ،تثبيت المطعمات

وتكنولوجيا التثبيت ،طرؽ التقييـ الحسي لمكونات الطعـ والرائحة ،المواد المسئولة عف نكية المبف ،الجبف

بأنواعيا المختمفة ،المواد المسئولة عف النكية في األلباف المتخمرة المختمفة ،المواد المسئولة عف النكية في

الزبد والسمف ،أثر المعامبلت التكنولوجية والتخزيف عمي مواد النكية في المنتجات المختمفة،عيوب الطعـ
والرائحة وأسباب ظيورىا ،أىـ الطرؽ المستخدمة في تقدير المواد المسئولة عف الطعـ والرائحة.

أ ي ة ِٕ 1112زغبد اٌ٤جبْ اٌزمٍ١ذ٠خ ٚثذائٍٙب

أنواع المبف المتداولة ومنتجاتو :المبف الكامل -المبف المجنس -المبف الفرز -المبف المجفف -المبف المبخر غير

المحمى -المبف المكثف المحمى– األلباف المتخمرة (المبف الرايب -المبف الخض المتخمر– المبف الزبادؼ)–
القشدة أو الكريمة– الجبف (الجبف الطرػ -الجبف شبو الجاؼ -الجبف الجافة -الجبف المطبوخ) -تعريفيا
وطرؽ استخداميا ،المش -الزبدة -السمف.

أ ي ة  1113ادلٍٛصبد اٌج١ئ١خ ٌٍنب ِٕٚزغبرٗ

مفيوـ البيئة النظيفة ،األنواع المختمفة لممموثات ،التأثير السمبي لممموثات عمي كل مف النبات والحيواف ،تأثير

المموثات عمي صحة اإلنساف ،تأثير المموثات عمي التركيب الكيميائي والمحتوؼ الميكروبي لؤللباف ،تأثير

المموثات عمي تصنيع المنتجات المبنية المختمفة ،نفايات مصانع األلباف ودورىا في تموث البيئة.
أ ي ة  1114و١ّ١بء ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌ٤جبْ ادلزخّشح

أسس صناعة األلباف المتخمرة ،أنواع األلباف المتخمرة المحمية واألجنبية وطرؽ صناعتيا ،القيمة الغذائية
لؤللباف المتخمرة ،الخواص الطبيعية لمزبادؼ ،عيوب الطعـ ومدة الصبلحية لؤللباف المتخمرة.
أ ي ة  1115ادلىٔٛبد اٌغش٠ٚخ يف اٌٍنب ٚففبرٙب

دراسات متقدمة لمخواص الطبيعية لمبف ( المزوجة– جيد األكسدة واإلختزاؿ– الحموضة– الوزف النوعى–
نقطة التجمد) ،دراسة تأثير المعامبلت المختمفة عمى مكونات المبف (تأثير التركيز والتجميد– المعامبلت
الح اررية) ،دراسة الخواص الوظيفية لبروتينات المبف ،تعديل الخواص الوظيفية لبروتينات المبف.
أ ي ة  1116اٌزت٠ذ ٚاٌزغّ١ذ يف اٌقٕبػبد اٌٍجٕ١خ

األىمية االقتصادية التبريد والتجميد ،تبريد وتجميد األلباف والمنتجات المبنية ،الطرؽ الحديثة في تعبئة وتغميف
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المنتجات المبنية المبردة والمجمدة ،القيمة الغذائية لممنتجات المبنية المبردة المجمدة ،نقل وتسويق المنتجات

المبنية المبردة والمجمدة ،المواصفات القياسية وجودة المنتجات المبنية المبردة والمجمدة.
أ ي ة  1117ادلؼبِ٩د احلشاس٠خ ٌٍنب (ِزمذَ)

الحالة الراىنة لؤللباف المعاممة ح اررياً المحمية والمستوردة في مصر ،وصوؿ المبف لممصنع ،النقل ومحطة
االستبلـ ،تخزيف المبف الخاـ ،تنقية وترشيح المبف ،فرز وتعديل المبف ،التفريغ ،التجنيس ،التبريد ،التعبئة،

التخمص مف الميكروبات بالطرد المركزؼ ،المعامبلت الح اررية لمبف (البسترة -UHT -التعقيـ).
أ ي ة  1118رىٌٕٛٛع١ب ادلضٍٛعبد اٌذٕ٘١خ

المنتجات الحديثة في المثموجات المبنية ،المنتجات الخاصة في المثموجات المبنية ،استبداؿ الدىوف المختمفة،
استبداؿ البروتينات الممختمفة ،استخداـ سكريات خاصة ،استخداـ مواد ليا خواص تثبيت واستحبلب خاصة،

التغميف الحديث لممثموجات ،أحدث الطرؽ في الصناعة ،حساب التكمفة والريع.
أ ي ة  1119اخلٛاؿ اٌٛظ١ف١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٌتٚرٕ١بد اٌٍنب

تقسيـ بروتينات المبف وخواصيا ،الشقوؽ البروتينية ،اليدـ ،معقد الكازينات ،بروتينات الشرش ،بروتينات المبف

األخرؼ ،طرؽ الفصل المختمفة لبروتينات المبف.

أ ي ة  1121اخلٛاؿ اٌٛظ١ف١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٌذ٘ٓ اٌٍنب

أنواع الجميسيدات وصورىا في دىف المبف ،تسمية وخواص األحماض الدىنية ،الفسفوليبيدات (أنواعيا

وأىميتيا) ،أكسدة دىف المبف ،التحمل الميبيزؼ لدىف المبف ،تخميق دىف المبف ،غش دىف المبف ،الخواص
الوظيفية لدىف المبف ،النواحي الصحية لدىف المبف.
أ ي ة  1121ادلىٔٛبد اٌقغش ٞيف اٌٍنب

تعريف أمبلح المبف والعوامل المؤثرة عمييا ،حالة أمبلح المبف الذائبة والغروية ،العوامل المؤثرة عمي اتزاف

أمبلح المبف وطريقة التقدير ،األىمية التكنولوجية والفسيولوجية ألمبلح المبف ،تعريف فيتامينات المبف ،العوامل

المؤثرة في الفيتامينات الذائبة في الدىف ، ،العوامل المؤثرة في الفيتامينات الذائبة في الماء،طرؽ تقدير

الفيتامينات ،تعريف االنزيمات وتقسيميا (الميباز ،البروتيروز ،البلكتيز ،ليبيز-البروكسيديز ،الكتاليز ،الزانثيف

أوكسيديز) ،الطرؽ الحديثة في تقدير االنزيمات ومقارنتيا بالطرؽ القديمة ،الصبغات.
أ ي ة  1122ادلٕزغبد اٌٍجٕ١خ اٌذٕ٘١خ ٚثذائً اٌذْ٘ٛ

الحالة الراىنة لمنتجات األلباف الدىنية المحمية والمستوردة ،القشدة :طريقة الحصوؿ عمييا بالجاذبية األرضية
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والطرد المركزؼ -أنواع الف ارزات -األنواع المختمفة لمقشدة (قشدة المائدة ،المخفوقة ،الببلستيكية ،المسخنة،
المخمرة ،المركزية،المركزة والمعاد تصنيعيا) ،الزبد :طرقة الصناعة -البسترة -إضافة البادغ -الخص-

الغسيل -التمميح -التشغيل -التعبئة -الحفع والتخزيف ،السمف :المارجرية -الزيوت الميدرجة -طرؽ التصنيع
واالختبلفات األساسية بينيا.

أ ي ة  1123اٌ٤جبْ ادلشوضح ٚاجملففخ

الثبات الحرارؼ لمبف والعوامل المؤثرة عميو ،الطرؽ الحديثة في التعقيـ والتكثيف ،تأثير الطرؽ المستخدمة

عمي صفات المبف المكثف وطرؽ الحفع المختمفة ،خواص الجودة ،تطبيقات الجفيف ،تجفيف منتجات األلباف

(المثموجات المبنية ،القشدة ،الجبف ،األلباف المتخمرة).
أ ي ة ِ 1124شالجخ عٛدح اٌٍنب ِٕٚزغبرٗ

الرقابة الشاممة ،المواصفات والتشريعات،أخذ العينات ،خرائط مراقبة الجودة ،تفريغ البيانات االحصائية ،التقييـ

والتطوير ،الرقابة عمي ا الت والعامميف ،تطبيق الرقابة الشاممة عفي مصانع األلباف ومنتجاتيا.
أ ي ة  1125رىٌٕٛٛع١ب ادلٕزغبد اٌضبٔ٠ٛخ ٌٌ٥جبْ

اإلتجاىات الحديثة في تصنيع وتطوير نواتج األلباف الثانوية (المبف الفرز ،المبف الرايب ،المبف الخص،

المورتة ،النواتج الثانوية األخرؼ) ،دراسة لمشاكل تصنيع بعض األلباف السائمة وطرؽ حميا.
أ ي ة  1126ا٦جتب٘بد احلذ٠ضخ يف رؼجئخ ٚرغٍ١ف اٌ٤جبْ

أنظمة التعبئة والتغميف ،التعبئة والتغميف ومشاكل التموث البيئي ،التأثير الضار لبعض مواد التعبئة،التحميل

البيولوجي لمعبوات الفارغة ،مواد التعبئة الرئيسية (الزجاج ،المعدف ،الورؽ ،الببلستيؾ) ،األحجاـ والمزايا

والعيوب واالعتبارات الصحية لمعبوات ،ماكينات التعبئة والتغميف ،األلباف السائمة والمركزة والمجففة ،الجبف

ومنتجات األلباف األخرؼ.

أ ي ة  1127إداسح ِقبٔغ اٌ٤جبْ ٚاٌؾشٚه اٌقؾ١خ

تعريف االدارة وأىميتيا ،أسباب فشل المشاريع ،المبادغ الجوىرية لبلدارة ،الوظائف االدارية ووظائف المنشأة،

ادارة االنتاج والشروؾ الواجب توافرىا في المعدات والماكينات ،ادارة الشئوف المالية ،ادارة الموارد البشرية،

الصيانة وطرؽ تصنيفيا ،دراسة الجدوؼ لممشروعات االقتصادية ،تخطيط وانشاء مزارع األلباف ،االشتراطات

الصحية لمصانع األغذية ،حسابات دراسة الجدوؼ لبعض مشروعات األلباف.
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أ ي ة ١ِ 1128ىشٚثٌٛٛ١ع١ب اٌ٤جبْ اٌزيج١م١خ

الكائنات الدقيقة المرتبطة باأللباف وكيفية القضاء عمييا ،ميكروبيولوجيا المبف الخاـ ،ميكروبيولوجيا األلباف

المجففة والمركزة والمكثفة ،ميكروبيولوجيا القشدة والمثمجات القشدية والمنتجات المشابية ،ميكروبيولوجيا

الزبدة ،ميكروبيولوجيا البادئات ،ميكروبيولوجيا الجبف ،ميكروبيولوجيا األلباف المتخمرة.
أ ي ة  1129ا٤غز٠خ اٌٍجٕ١خ اٌٛظ١ف١خ

أىمية األلباف المتخمرة في تغذية االنساف ،األلباف المستخدمة في تغذية األطفاؿ ،األلباف المدعمة

(الفيتامينات ،مواد مكسبة لمطعـ والرائحة ،أمبلح) ،منتجات األلباف منخفضة الدىف ،منتجات األلباف

لؤلغراض الصحية ،منتجات األلباف لؤلغراض العبلجية (لبف خالي مف الدىف ،لبف منخفض البلكتوز).

أ ي ة ِٛ 1131مٛػبد سلزبسح ِزمذِخ يف و١ّ١بء اينب

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بكيمياء المبف لطبلب الدراسات العميا.

أ ي ة ِٛ 1131مٛػبد سلزبسح ِزمذِخ يف ِ١ىشٚثٌٛٛ١ع١ب اٌ٤جبْ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بميكروبيولوجيا األلباف لطبلب الدراسات العميا.

أ ي ة  1132دساعبد خبفخ  1يف ػٍٚ َٛرىٌٕٛٛع١ب اٌ٤جبْ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بعموـ وتكنولوجيا األلباف لطبلب الدراسات العميا.
أ ي ة  1133دساعبد خبفخ  2يف ػٍٚ َٛرىٌٕٛٛع١ب اٌ٤جبْ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بعموـ وتكنولوجيا األلباف لطبلب الدراسات العميا.

أ ي ة  1134أعبع١بد رقٕ١غ اٌ٤جبْ

دراسة أسس ومبادػء عمميات تصنيع األلباف ،الخواص الطبيعية والكيماوية لممواد الخاـ الداخمة فى تصنيع
االلباف ،أسس عمميات التصنيع ودراسة التغيرات الكيماوية والطبيعية المصاحبة لعمميات التصنيع والتقييـ

الحسى لممنتجات المصنعة ،فساد المنتجات المبنية وطرؽ الحفع.
أ ي ة  1135اٌٍنب اٌغبئً ِٚؼبِ٩رٗ

المعامبلت المختمفة التي يتعرض ليا األلباف السائمة ،التدفق ،الرج ،التصفية ،التنقية ،الطرد المركزؼ،

التجنيس ،المعامبلت الح اررية المختمفة ،التغيرات التي تحدث بسبب العمميات التصنيعية ،تأثير عمميات النقل
والتدفق والتفريغ ،التجبف ،االنتقاؿ والتبادؿ الحرارؼ ،التجفيف ،التدعيـ والمواد المضافة مثل المستحمبات
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ومواد النكية ،تأثير المعامبلت المختمفة عمي الصفات الطبيعية والخواص التركيبية ،تأثير المعامبلت

التصنيعية عمي القيمة الغذائية.

أ ي ة ِٕ 1136زغبد اٌ٤جبْ ادلزخّشح ٚادلؾشٚثبد اٌٍجٕ١خ

الحالة الراىنة لؤللباف المتخمرة المحمية والمستوردة في مصر ،تقسيـ األلباف المتخمرة ،ميكروبيولوجيا البيئة

المبنية لؤللباف المتخمرة ،القيمة الغذائية والفسيولوجية لؤللباف المتخمرة ،تكنولوجيا وصناعة األلباف المتخمرة،

التعبئة ،التخزيف ،المقدرة الحفظية ،النقل ،إطالة العمر الحفظي ،العيوب ،خطوط االنتاج ،مراقبة الجودة،
البادئات في تصنيع األلباف المتخمرة.

أ ي ة  1137ثىرت٠ب اٌتثٛ١ر١ه يف ادلٕزغبد اٌٍجٕ١خ

البكتريا الحية والخمائر ،بكتريا حمض المبف ،تعريف البربيوتيؾ وتاريخو ،ا ثار الضارة لمبربيوتيؾ ،الفوائد

المحتممة لمبربيوتيؾ ،األىمية الصحية لمبربيوتيؾ (خفض الكوليستروؿ ،خفض صغط الدـ ،تحسيف الوظيفة
المناعية والوقاية مف العدوؼ وغيرىا).

أ ي ة  1138اٌؾشٚه اٌقؾ١خ أصٕبء رذاٚي ٚرقٕ١غ اٌ٤جبْ

التعرؼ عمى اإلشتراطات الصحية لمعامميف القائميف عمى العممية اإلنتاجيو والتعرؼ عمى األخطار البيولوجية
والكيماويو التى توثر عمى سبلمة المنتجات الغذائيو ،دراسة تموث األلباف والمنتجات المبنية ،مصادر التموث،

الميكروبات المرضييػ ،اإلشتراطات الصحية لمعامميف ،الشئوف الصحية لمصانع األلباف.
أ ي ة  1139اداسح ٚأؾبء ِقبٔغ اٌ٤جبْ

مقدمة عف ادارة مصانع األلباف وأىميتيا ،االشتراطات الواجب مراعاتيا عند إنشاء مصانع األلباف ،الماء

المستخدـ في مصانع األألباف السترجاع المبف المجفف والشروط الواجب مراعاتيا ،مشاكل العسر في الماء

وطرؽ عبلجيا وتأثيرىا عمي المصنع ،اختصاصات مدير المصنع ،التخطيط لمصانع األألباف والتنظيـ داخل
مصانع األلباف ،التوجيو والرقابة والنظاـ االدارؼ.
أ ي ة  1040إخزجبساد ٚحتٍ ً١اٌٍنب

طرؽ أخذ العينات لمتحميل الكيميائي لمبف الخاـ ومنتجاتو ،طرؽ تقدير الخواص الطبيعية لمبف ومنتجاتو،
طرؽ تقدير التركيب الكيميائي لمبف ومنتجاتو ،الصفات الكيماوية لكل منتج ومدؼ مطابقتو لممواصفات

القياسية.
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أ ي ة  1041ا٦مبفبد اٌغزائ١خ يف ا٤غز٠خ اٌٍجٕ١خ

دراسة تفصيمية لبعض المواد المضافة في الصناعات واألغذية المبنية :البادئات -أمالح الكالسيوـ -األمالح

المثبطة -المواد الحامضية -المواد الممونة -مكسبات الطعـ -المواد المثبتة والمواد المستحمبة -المنفحة-

االنزيمات البكتيرية -االنزيات الفطرية -االنزيمات النباتية ،الحدود المسموح باستخداميا مف المواد المضافة.
أ ي ة ِ 1042ؾشٚػبد ٌجٕ١خ فغريح (ِزمذَ)

دراسة الجدوؼ االقتصادية لمشروع لبني صغير ،الشروط الواجب مراعاتيا عند انشاء المشروعات المبنية-

األدوات والمعدات البلزمة لممشروعات المبنية -اعداد الكوادر الفنية المتدربة -الشروط الصحية النتاج منتج

آمف -المنتجات المبنية -االستفادة مف النواتج الثانوية لمتصنيع -حفع وتسويق المنتجات المبنية.
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ً
ساثؼب -1 :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ا٦لزقبد اٌضساػٟ
ا ق ص  1111ىشق اٌجؾش يف ا٨لزقبد اٌضساػٟ

الطرائق المختمفة في البحوث االقتصادية الزراعية ،الطريقة القياسية واالستقرائية واالستنتاجية واالحصائية
والتجريبية والتاريخية ،طرائق البحث في الدراسات التسويقية واالنتاجية واألرضية والتمويمية الزراعية وغيرىا.

ا ق ص  1112اؽقبء الزقبد( ٞأ)

نظرية االحتماالت ،التوزيعات االحتمالية ،مبادغ نظريات العينات ،التقدير االحصائي ،اختبارات الفروض

االحصائية.
ا ق ص  1113حبٛس ػٍّ١بد (أ)

أساسيات بحوث العمميات ،تطور بحوث العمميات ومجاالت استخداميا ،البرمجة الخطية ،طريقة السمبمكس،

واستخداماتيا ،مشكمة الثنائية وأسعار الظل وتحميل الحساسية ،مشكمة النقل كحالة خاصة مف البرمجة
الخطية ،نماذج متطورة ومختارة مف البرامج الخطية والبارامترية ،نماذج التخزيف ،نظرية المباريات.

ا ق ص  1114ا٦لزقبد اٌم١بع( ٟأ)

ماىية االقتصاد القياسي ،خطوات البحث االقتصادؼ القياسي التطبيقي ،نموذج االنحدار الخطي البسيط،
نموذج االنحدار الخطي المتعدد ،مشكبلت أساسية في نموذج االنحدار الخطي.

ا ق ص  1115حتٍ ً١اٌذخً ٚاٌزىبٌ١ف ٌٍّؾشٚػبد اٌضساػ١خ

دراسة تطبيقية لطرؽ تقدير الدخل والتكاليف بالمشروعات القائمة والمشروعات الجديدة ،استخبلص بعض

المؤشرات االقتصادية المستخدمة في دراسة الجدوؼ المالية واالقتصادية بالمشروعات االقتصادية الزراعية
المصرية.
ا ق ص  1116اٌزؾٍ ً١ا٨لزقبد ٞايضئٟ

استخداـ النماذج الرياضية في عرض وتحميل نظريات الطمب (نظرية سموؾ المستيمؾ ،،نظرية االنتاج،

نظرية التكاليف ،نظرية العرض ،نظرية األسواؽ) ،سموؾ المنشآت االقتصادية في األسواؽ غير التنافسية،

تنظيـ ومراقبة االحتكار واالحتكار المتعدد ،أسواؽ العمل ،الموارد البشرية والسياسة االجتماعية ،االتحادات

التجارية ،أسواؽ الطاقة والموارد ،تحديد الحجـ األمثل لمقطاع العاـ.
ا ق ص  1117اؽقبء الزقبد( ٞة)

أصوؿ تصميـ المسوح الميدانية واالستبيانات المزرعية ،المعاينة والتوزيعات الطبيعية ،التقدير ،اختبار
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المعنوية ،التقدير المرحمي لمتوسط عينة ومتوسط عينتيف ،التقدير النقطي ،تحميل التبايف حالة االتجاه الواحد،

تحميل التايف حالة اتجاىيف وأكثر ،التجزئة ومجموع المربعات ،التحميل العاممي ،تحميل شبيو التبايف ،تحميل
السبل الزمنية.
ا ق ص  1118حبٛس ػٍّ١بد (ة)

البرمجة الخطية ومقارنتيا بالبرمجة البلخطية ،نظرية الق اررات (الق اررارت تحت ظروؼ المخاطرة وتحت
ظروؼ البليقيف) ،برامج المحاكاة ،نظرية المباريات ،أمثمة تطبيقية مختارة واستخداـ الحاس ا لي لحل

مشاكل بحوث العمميات ،البرمجة الديناميكية.
ا ق ص  1119ا٦لزقبد اٌم١بع( ٟة)

نموذج االنحدار الخطي ،طريقة المربعات الصغرؼ ،تقدير االحتماؿ األقصي ىثيروسكادستي ،االرتباط

المتعدد ،طريقة المتغيرات التي يبدو عمييا االرتباط ،نموذج النظاـ ،طريقة المربعات الغير مباشرة ،مراحل

طريقة المربعات الصغرؼ.
ا ق ص  1111حتٍ ً١اٌؼشك ٚاٌيٍت ػٍ ٟادلٕزغبد اٌضساػ١خ

دراسة نظرية وتطبيقية لنظرية العرض ونظرية الطمب ومدؼ انطباقيا عمي المنتجات الزراعية ،دراسة

التوازنات السوقية ألسواؽ المنتجات الزراعية.
ا ق ص  1111اٌزغ٠ٛك اٌضساػٟ

مقدمة في التسويق الزراعي ،األسواؽ الزراعية :العرض والطمب والطمب الدورؼ عمي السمع الزراعية ،البحوث
التسويقية ،نظرية سموؾ المستيمؾ ،تقسيـ األسواؽ وتحديد األسواؽ المستيدفة ،المزيج التويقي ،المنتج،

السعر ،الوضع التنافسي ،الدعايا ،المسار التسويقي ،تحميل نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات ،تحميل

سمسمة القيمة.

ا ق ص  1112اٌزمذَ اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟفٕبػخ اٌضساػخ

دراسة نظرية وتطبيقية عف التقدـ التكنولوجي وأثره عمي صناعة الزراعة في جميورية مصر العربية وفي

بعض دوؿ العالـ.

ا ق ص  1113الزقبد٠بد اٌزّٕ١خ اٌضساػ١خ

دراسة تطبيقية نقدية لنظرية التنمية االقتصادية ،دراسة بعض النماذج الرياضية ،التنمية الزراعية المصرية.
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ا ق ص  1114اٌغ١بعبد ٚاٌتاِظ اٌضساػ١خ

دراسة تطبيقية لمسياسة االقتصادية الزراعية والبرامج الزراعية المتعمقة بتطوير وتنمية الزراعة المصرية.

ا ق ص  1115احل١بصح ٚادلٍى١خ اٌضساػ١خ

دراسات نظرية وتطبيقية عف مختمف المنظـ الحيازية والكفاءة االقتصادية لممشروعات االنتاجية تحت نظـ
حيازية مختمفة ،النظـ الحيازية المقترحة الستغبلؿ الموارد األرضية الجديدة في جميورية مصر العربية.

ا ق ص  1116اٌزؾش٠ؼبد ٚاٌنشائت اٌضساػ١خ

الممكية الزراعية ،قوانيف اإلصبلح الزراعي ،التنظيـ القانوني لمممكية الزراعة وما في حكميا ،القيود الواردة
عمي حق التممؾ ،الجيات المختصصة بتفسير قوانيف االصبلح الزراعي ،العبلقة بيف مالؾ ومستأجر

األراضي الزراعية ،الحماية القانونية لؤلراضي الزراعية ،االستغبلؿ الزراعي وتنظيمو ،التعاوف الزراعي،

االئتماف الزراعيوكل ما يتعمق بالثروة الزراعية مف حيث تنظيـ االنتاج الزراعي ،المخصبات الحيوية وغيرىا.

ا ق ص  1117ا٨عزضّبساد اٌضساػ١خ ٚادلضسػ١خ

دراسات نظرية وتطبيقية عمي االستثمارات الزراعية والمزرعية ،مصادر ومعدالت تكويف رؤوس األمواؿ

الزراعية والمزرعية وأسواقيا ،مضاعفة االستثمار الزراعي ودور الحكومة في توفير رؤوس األمواؿ الزراعية
واالستثمراات الزراعية األجنبية ودورىا في تنمية الزراعة المصرية.

ا ق ص  1118حتٍ ً١ا٨داسح ادلضسػ١خ

الفروض األساسية التي تحكـ وظيفة االدراة ،وظائف االدارة المزرعية ،السمات الشخصية لممدير المزرعي

وعبلقتيا بالق اررات التي يتخذىا ،الكفاءة االدارية والعوامل المؤثرة عمييا ،مقاييس الكفاءة والرقابة عمي االدارة

في المشروعات الزراعية ،التحميل االقتصادؼ لنقطة التعادؿ ،استخداـ أسموب تقويـ ومراجعة البرامج في

مجاؿ االدارة.

ا ق ص  1119اٌزمبس٠ش ٚاٌغغ٩د اٌضساػ١خ

دراسة تطبيقية لمتقارير والسجبلت المزرعية وسجبلت بنؾ القرية والحسابات والقيود ،التطبيقات االقتصادية،

نظرية المحاسبة العامة واستخبلص ميزاف المراجعة وحساب األرباح والخسائر.
ا ق ص  1121الزقبد٠بد أ٨زبط اٌضساػِ( ٟزمذَ)

دراسة الطرؽ الرياضية المتقدمة المستخدمة في تحميل العبلقات االنتاجية والبرمجة الخطية في تخطيط
االنتاج ودواؿ االنتاج.
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ا ق ص  1121اٌزم ُ٠ٛا٨لزقبدٌٍّٛ ٞاسد اٌضساػ١خ

دراسات نظرية تطبيقية عف األسس التي يستند الييا التقويـ االقتصادؼ لمموارد الزراعية ،أىداؼ التقويـ

واستخداماتو المختمفة.
ا ق ص  1122اؽقبء اٌؼٕ١بد

نظرية العينات ،أنواع العينات ،األساليب المختمفة لسحب العينات ،العوامل المحددة لحجـ العينة ،التوزيعات

العينية.
ا ق ص  1123ا٨لزقبد اٌش٠بمٟ

دراسات عممية تطبيقية في التفاضل الجزئي ،النيايات العظمي والصغرؼ ،المعادالت التفاضمية ،التكامل
المحدود وغير المحدود ،المحددات والمصفوفات.

ا ق ص  1124اٌزغبسح اٌضساػ١خ اٌذ١ٌٚخ (ِزمذَ)

العوامل األساسية في العبلقات االقتصادية الدولية ،نظرية التجارة الدولية التقميدية والحديثة ،ميزاف المدفوعات

وكيفية توازنو ،سوؽ الصرؼ ،مشاكل السياسة التجارية ومشاكل العالـ النقدية ،دور التجارة الدولية في تحقيق
التنمية االقتصادية ،مشاكل التجارة الدولية في الدوؿ النامية.

ا ق ص  1125اٌزؾٍ ً١ا٨لزقبد ٞاٌىٍٟ

استخداـ النماذج الرياضية في عرض وتحميل الداالت االستيبلكية القومية والداالت االدخارية القومية

واالستثما ارت والكفاية الحدية لرأس الماؿ ،السياسة المالية والسياسة النقدية ،األسواؽ السمعية واألسواؽ
النقدية ،تحديد الدخل القومي التوازني ،النظرية الكبلسيكية والتعديبلت التي ادخمتيا النظرية الكينزية.

ا ق ص  1126اٌزخي١و ا٨لزقبدٞ

ماىية التخطيط ،تحديد أىداؼ الخطط ،التخطيط بأىداؼ ثابتة ،التخطيط بأىداؼ مثمي ،خطوات إعداد

الخطة ،أنواع الخطط ،خصائص الخطة الجيدة ،تنظيـ الييئات التخطيطية ،أساليب التخطيط :الموازيف

التخطيطية وتحميل المدخبلت والمخرجات والبرمجة الخطية ،تخطيط األنشطة :التخطيط واالستثمار وتخطيط

االستيبلؾ وتخطيط التجارة الخارجية وتخطيط األسعار تخطيط القوة العاممة والتخطيط المالي ،مشاكل في
التخطيط االقتصادؼ.
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ا ق ص ٔ 1127ظش٠خ اٌترلخ اخلي١خ

دراسة األسس الرياضية واالقتصادية لموديبلت البرمجة الخطية لحل مشكبلت معظمة الربح أو تدنية

التكاليف االنتاجية.
ا ق ص  1128ربس٠خ اٌفىش ا٨لزقبدٞ

تاري الفكر االقتصادؼ منذ ارسطو ،استعراض وتحميل وأعماؿ ومشاىدة عمماء االقتصاد وما أضافوه الي

الفكر االقتصادؼ وحتي مفكرؼ الدرسة الكبلسيكية.

ا ق ص  1129دساعخ ايذٌٍّ ٞٚؾشٚػبد اٌضساػ١خ

تعريف المشروعات الزراعية وأنواعيا المختمفة ،كيفية تمويل المشروعات الزراعية ،التحميل االقتصادؼ والمالي
لممشروعات الزراعية ،دراسة التكاليف وااليرادات واالرباح لممشروعات الزراعية ،تحديد قيمة أصوؿ وخصوـ
المشروع الزراعي ،العبلقة النسبية بيف االرباح والتكاليف لممشروعات الزراعية ،التدفقات النقدية لممشروع

الزراعي ،معدؿ العائد الدخمي لممشروعات.

ا ق ص  1131اٌزّٚ ً٠ٛا٨ئزّبْ اٌضساػٟ

دراسة تطبيقية عف االحتياجات المالية لممزارع التعاونية وتكويف رؤوس األمواؿ التعاونية ،االستثمارات

الزراعية التعاونية وبنؾ االئتماف الزراعي التعاوني ،دور االستثما ارت الزراعية في تنمية الزراعة التعاونية.
ا ق ص ِ 1131جبدئ اٌزؾٍ ً١ا٨ؽقبئ ٟاٌضساػٟ

دراسة مختمف األساليب االحصائية الزراعية وكيفية استخداميا في الدراسات االقتصادية الزراعية.

ا ق ص  1132الزقبد٠بد ادلٛاسد ادلبئ١خ ٚا٤سم١خ (ِزمذَ)

أسس عمـ االقتصاد األرضي ،تصنيف األراضي الزراعية في جميورية مصر العربية ،درسة الطمب والعرض
عمي الموارد األرضية ،دراسات الجدوؼ لمشروعات استصبلح األراضي وتنمية واستيطاف االراضي الجديدة،

عوائق استغبلؿ االراضي الجديدة وطرؽ حميا ،الموارد المائية في مصر ،الدراسات البيئية في مصر ،الرؤية

المستقبمية لتنمية موارد نير النيل والتحديات التي تواجو تنمية نير النيل،منيج التعاوف مع دوؿ حوض النيل،
موارد المياه الجوفية،اعادة استخداـ مياه الصرؼ الصحي والزراعي ،تحمية مياه البحر ،االحتياجات المائية

المصرية ،االدارة المائية لشبكتي الرؼ والصرؼ.

ا ق ص  1133ادلؾبوً ا٨لزقبد٠خ اٌج١ئ١خ اٌضساػ١خ

المشاكل االقتصادية الزراعية ،ضآلة السعة المزرعية وتفتت الحيازات والممكيات ،مشكمة االدخار واالستثمار،
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المشكمة السكانية واألرضية ،مشكمة ضآلة الدخل المزرعي ،مشكمة البطالة الزراعية ،مشكمة األمف الغذائي،
التموث الغذائي واالشعاعي ،تموث مياه الشرب ،البيئة والمبيدات الكيماوية ،البيئة واألسمدة الكيماوية ،البيئة

والتوسع الصناعي ،البيئة والصرؼ الصحي ،البيئة واليرمونات النباتية ،البيئة والتخمف االقتصادؼ والسياسي

واالجتماعي.

ا ق ص  1134دساعبد خبفخ يف ا٨لزقبد اٌضساػٟ

تقارير عممية وأبحاث في أحد الموضوعات الرئيسية في عمـ االقتصاد الزراعي لطبلب الدراسات العميا.

ا ق ص  1135الزقبد٠بد اٌقٕبػبد اٌضساػ١خ

دراسة القواعد االقتصادية المحددة إلنتاج واستيبلؾ المنتجات الغذائية الزراعية المصنعة واقتصاديات تسويقيا
وكيفية زيادة الطاقة اإلنتاجية التصنيعية وترشيد االستيبلؾ ورفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمموارد

المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية  ،دراسة العوامل المحددة لمطمب والعرض مف المادة الخاـ موضوع
التصنيع.
ا ق ص  1136اٌزغ٠ٛك اٌضساػٟ

مقدمة في التسويق الزراعي ،األسواؽ الزراعية ،العرض والطمب والطمب الدورؼ عمى السمع الزراعية،
البحوث التسويقية ،نظرية سموؾ المستيمؾ ،تقسيـ األسواؽ وتحديد األسواؽ المستيدفة ،المزيج التسويقي
(المنتج ،السعر ،الوضع التنافسي ،الدعايا ،المسار التسويقي) ،تحميل نقاط القوة والضعف والفرص
والتيديدات ،تحميل سمسمة القيمة.

ا ق ص  1137الزقبد٠بد أ٨زبط اٌزؼبٟٔٚ

مجاؿ وطبيعة اقتصاد اإلنتاج التعاوني  ،العبلقة بيف الموارد واإلنتاج ،مبادػء االختيار وتوجيو الموارد

واإلحبلؿ والعبلقات بيف عوامل اإلنتاج ،األشكاؿ الرياضية لمداالت اإلنتاجية والمشتقات االقتصادية ،توليفات

الموارد وقواعد تدنية التكاليف اإلنتاجية ،الجدارة االقتصادية.
ا ق ص  1138الزقبد٠بد اداسح ِؾبس٠غ أ٨زبط احلٛ١أٟ

مقدمة  ،أىـ أسس وقواعد اقتصاديات اإلنتاج وادارة األعماؿ لممشروعات الحيوانية ،التكاليف والدخوؿ
لممشروعات الحيوانية  ،معايير الربحية والكفاءة لممشروعات الحيوانية ،المنواؿ اإلنتاجي الحيواني  ،أنماط
الحيوانات والبرنامج الحيواف  ،أساليب ودراسة أىـ الق اررات في أعماؿ المشروعات الحيوانية  ،التخطيط
واإلدارة في المشروعات الحيوانية.
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ا ق ص  1139الزقبد٠بد ِؾبس٠غ ا٨عزق٩ػ

المعالـ اإلقتصادية لمشروعات استصبلح واستزراع األراضي المصرية ،المؤسسات والييئات المشرفة عمى
استصبلح واستزراع األراضي  ،النماذج اإلقتصادية الوصفية والرياضية المستخدمة في الوصوؿ لمتركيبات
اإلنتاجية المزرعية المثمى في األراضي المستصمحة ،الجدوػ الفنية واالقتصادية لمشروعات استصبلح

األراضي  ،العوامل اإلقتصادية الواجب مراعاتيا عند استصبلح واستزراع األراضي الصحراوية وغير

الصحراوية  ،دراسة ميدانية الحتساب الجدوػ الفنية واالقتصادية لمشروعات استصبلح األراضي في مصر.
ا ق ص  1141الزقبد٠بد أزبط ٚرغ٠ٛك زلبف ً١اٌفبوٙخ

أسس ومقومات اإلنتاج الزراعي والعوامل المحددة لو ،تأثير التطور التكنولوجي عمى اإلنتاجية الغدانية
لمحاصيل الفاكية ،التسويق الداخمي والخارجي لمحاصيل الفاكية ،الميزة النسبية والقدرة التنافسية لمصادرات

المصرية مف الفاكية ،أىـ المشاكل اإلنتاجية والتسويقية لمحاصيل

الفاكية.

ا ق ص  1141اٌزغ٠ٛك اٌغّىٟ

أسس نظرية التسويق ،مفيوـ المنتج والمنتج المميز ،تسعير المنتجات ونظـ التوزيع في األسواؽ ،قطاعات
التسويق ،بيع المنتجات والتخطيط لمسوؽ ودورة الناتج ،تسويق األسماؾ ومنتجاتيا المقارنة مع األغذية

األخرػ ،بحوث التسويق ،سموكيات المستيمؾ ،أبحاث تنشيط البيع ،جمع البيانات والحصر التسويق
التجريبي.

ا ق ص  1142الزقبد٠بد زلبف ً١احلجٛة

مقدمة ،أىـ معالـ إنتاج وتصنيع الحبوب في مصر ،تقدير العبلقات اإلنتاجية باستخداـ الدالة اإلنتاجية

والصور المختمفة لدالة اإلنتاج وتحديد الحجـ األمثل لئلنتاج ،مشاكل تقدير التكاليف اإلنتاجية والتصنيعية،

المخاطرة والبليقيف في اإلنتاج عامة وفى إنتاج الحبوب خاصة ،دراسات حاالت في تقويـ المشروعات ،إنتاج
الحبوب في مصر ،اقتصاديات الصناعات الغذائية ،دراسات تطبيقية في القطاع الزراعي والصناعي
لمحاصيل الحبوب.

ا ق ص  1143الزقبد٠بد اٌزخضٓ٠

التخزيف كعممية تسويقية -تقدير الفاقد وفقاً ألساليب التخزيف المختمفة– تكاليف عممية تخزيف السمع المختمفة
وعبلقتيا باإلنتاج.
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ً
ساثؼب -2 :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ا٦سؽبد اٌضساػٟ
ا ق ص  2111ختي١و ٚرم ُ١١اٌتاِظ ا٨سؽبد٠خ (ِزمذَ)

تخطيط البرامج االرشادية ،تقييـ البرامج االرشادية ،تعريف ومبادغ ومبررات التقييـ وتطبيقاتيا في االرشاد

الزراعي ،معوقات التقييـ في االرشاد الزراعي وكيفية التغمب عمييا ،نماذج تقييـ البرامج االرشادية ،تصميـ
واعداد خطط التقييـ االرشادؼ ،نوعية ومصادر البيانات الضرورية لتقييـ البرامج االرشادية ،وسائل جمع

البيانات الضرورية لعممية تقييـ البرامج االرشادية.
ا ق ص  2112رؼٍ ُ١وجبس

تعريف ومبادغ عممية التعمـ ،الخصائص التي تميز الكبار في الريف ،التغيرات في خصائص الريفييف مع

التقدـ في السف وتأثيراتيا عمي قدراتيـ عمي التعمـ في برامج االرشاد الزراعي ،والتغيرات في الدور والمكانة

االجتماعية وتأثيرىا عمي قدرة الكبار عمي التعمـ في برامج االرشاد الزراعي ،ومبادغ تعميـ الكبار ،ومفاىيـ

االدراؾ والشخصية في عبلقتيا بتعميـ الكبار ،وطرؽ تعميـ الكبار ،واعداد خطط لتعميـ الكبار.
ا ق ص ِٕ 2113ب٘ظ اٌجؾش يف ا٨سؽبد اٌضساػٟ

مدخل البحث االرشادؼ ،التعريف بالمجاالت البحثية االرشادية ،الطرؽ البحثية األساسية ،التصميـ البحثي،

اختيار وتحديد المشكمة البحثية ،وضع الفروض البحثية الشاممة والعينة ،طرؽ وأدوات جمع البيانات ،تحميل
البيانات واساليب عرض النتائج واعداد وكتابة التقرير العممي.
ا ق ص  2114ا٨سؽبد اٌضساػٚ ٟإٌظش٠بد ا٨عزّبػ١خ

دراسة وتحديد نوع العبلقة بيف نظريات وديناميكيات التغيير االجتماعي ،التنمية واالرشاد الزراعي ،عرض
مناقشة القضايا واالبعاد المتعمقة بالتنمية ،الدور المحور لبلرشاد الزراعي في احداث التغيير االجتماعي

والتنمية الريفية المتكاممة والمتواصمة ،المداخل االرشادية والتنموية ،أمثمة عمي الدراسات والمشاريع البحثية
والسياسات المرتبطة.
ا ق ص  2115فٍغفخ اٌزؼٍ ُ١ا٨سؽبدٞ

المفاىيـ المرتبطة بفمسفة التعميـ ،مبادغ التعميـ االرشادؼ السميـ وتطبيقاتيا في برامج االرشاد الزراعي ،شرح

المدارس الفمسفية التعميمية المختمفة ،امكانية تطبيق المدارس الفمسفية التعميمية في مواقف وبرامج التعميـ

االرشادؼ الزراعي ،تحميل مقارف لممدارس الفمسفية التعميمية المختمفة في عبلقتيا بالعمل التعميمي االرشادؼ

الزراعي.
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ا ق ص ٔ 2116ظش٠بد اٌزؼٍ ُ١ا٨سؽبدٞ

المفاىيـ المرتبطة بالنظرية التعميمية ،شرح مكونات النظرية التعميمية ،شرح مقارف لمنظريات التعميمية

المختمفة ،مبادغ التعمـ التي يمكف التوصل الييا مف مراجعة نظريات التعمـ الممختمفة ،تحميل مقارف لمنظريات
التعميمية المختمفة في عبلقتيا بالعمل التعميمي االرشادؼ الزراعي ،امكانيات تطبيق نظريات التعميـ المختمفة

في برامج وجيود وأنشطة االرشاد الزراعي ،وسائل االستفادة مف مبادغ التعمـ في النظريات المختمفة عند
تخطيط وتنفيذ وتقييـ البرامج االرشادية.
ا ق ص ٔ 2117ظش٠بد ا٨رقبي ا٨سؽبدٞ

تعريفات مفاىيـ اإلتصاؿ ،عناصر ومبادغ عممية اإلتصاؿ وتطبيقاتيا في التعميـ اإلرشادؼ ،طرؽ معاممة

الوسائل اإلتصالية في اإلرشاد الزراعي ،مفيوـ الضوضاء في مواقف اإلتصاؿ اإلرشادؼ ،مفيوـ التغذية

العكسية في مواقف اإلتصاؿ اإلرشادؼ ،نظريات اإلتصاؿ وتطبيقاتيا في اإلرشاد الزراعي ،طرؽ تحسيف أثار
عممية اإلتصاؿ في العمل اإلرشادؼ الزراعي.

ا ق ص ٔ 2118ؾش ادلغزؾذصبد اٌضساػ١خ

تعريف التبني وعبلقتو ببعض المفاىيـ المرتبطة ،مراحل عممية التبني ،العوامل المرتبطة بتبي الجديد،
خصائص الفكرة أو الممارسة الجديدة ،فئات المتبنييف وخصائصيـ الشخصية واإلقتصادية واإلجتماعية

والسموؾ اإلتصالي ،قنوات اإلتصاؿ وعبلقتيا بمراحل التبني ،نعايير التنظيـ اإلجتماعي المؤثرة عمي التبني.
ا ق ص  2119ا٨سؽبد اٌضساػٚ ٟلنب٠ب اٌزّٕ١خ ادلؼبفشح

المفاىيـ اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية المعاصرة ،التحرر اإلقتصادؼ ،الخصخصة ،دور المنتج الزراعي

في ظل آليات السوؽ وانعكاساتيا عمي العمل اإلرشادؼ الزراعي في مصر فمسفة اإلرشاد الز ارعي وأدواره

وأىدافو وتنظيماتو وممارساتو المختمفة في ظل ىذه اإلتجاىات ،دور و ازرة الزراعة والجامعات في المجاالت

البحثية واإلرشادية واإلتساؽ مع ىذه المفاىيـ والسياسات ،المناىج المعاصرة في العمل اإلرشادؼ.
ا ق ص  2111ري٠ٛش ٚإداسح أعٙضح ا٨سؽبد اٌضساػٟ

تعريف مفاىيـ ادارة وتنظيـ االرشاد ،مبادغ تنظيـ وادارة أجيزة االرشاد ،نظريات االدارة وتطبيقاتيا في

االرشاد الزراعي ،نظريات التنظيـ وتطبيقاتيا في االرشاد الزراعي ،استعراض مقارف لنظـ االرشاد الزراعي في
مصر وبعض الدوؿ العربية ،تنظيـ الخدمة االرشادية التعاونية في الواليات المتحدة األمريكية ،مراجعة ألمثمة
مختارة مف نظـ االرشاد الزراعي ،تصميـ ىياكل بسيطة لتقديـ خدمات االرشاد الزراعي في مواقف مختمفة.
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ا ق ص  2111اٌيشق ٚادلؼٕ١بد ا٨سؽبد٠خ اٌضساػ١خ

تعريف المفاىيـ والمبادغ األساسية لطرؽ التعميـ االرشادؼ ،التعمـ والتبني واالتصاؿ كأسس الستخداـ الطرؽ

االرشادية في العمل االرشادؼ ،التصنيفات المختمفة لطرؽ االتصاؿ المستخدمة في االرشاد الزراعي ،طرؽ

االتصاؿ الفردية والجماعية والجماىيرية ،طرؽ االيضاح العممي ،التكنولوجيا الحديثة لممعمومات واالتصاالت
واستخداماتيا في االرشاد الزراعي ،وسائل تقييـ استخداـ الطرؽ االرشادية في العمل االرشادؼ.

ا ق ص  2112ا٨سؽبد اٌضساػ ٟادلمبسْ

تعريف المفاىيـ والمبادغ المرتبطة بالنظـ االرشادية ،نشأة الخدمة االرشادية في الدوؿ المتقدمة وفي الدوؿ

النامية ،أىداؼ وفمسفة العمل االرشادؼ وتأثيرىا عمي تنظيـ العمل ،استعراض مقارف لنظـ ارشادية مف

مختمف دوؿ العالـ ،الطرؽ االرشادية المستخدمة في النظـ المختمفة لبلرشاد الزراعية ،طبيعة البرامج

االرشادية المستخدمة في النظـ المختمفة لبلرشاد الزراعي ،كيفية تحسيف الخدمة االرشادؼ مف خبلؿ تحسيف

ىيكل ووظائف نظـ االرشاد الزراعي.
ا ق ص  2113اٌم١بدح اٌش٠ف١خ يف رلبي ا٦سؽبد اٌضساػٟ

المفاىيـ المرتبطة بظاىرة القياة وأىميتيا ،مصادر القوة االجتماعية في الريف ،نظريات القيادة ،أنماط القيادة

وخصائصيا ،أنواع القادة وخصائصيـ ،العوامل المحددة لمسموؾ القيادؼ ،مداخل تحديد واكتشاؼ القادة

المحمييف ،تدريب القادة ووسائمو ،مراحل تدريب القادة ومستمزماتو ،تأثير القيادة في التنمية الريفية ،تقييـ
األنشطة القيادية الريفية.

ا ق ص  2114ا٨ؽشاف يف رلبي ا٦سؽبد اٌضساػٟ

تعريف المفاىيـ والمبادغ األساسية المرتبطة باالشراؼ االرشادؼ ،االشراؼ كوظيفة ادارية وعبلقتو بالقيادة

التنظيمية ،استعراض مقارف لنظريات االشراؼ والقيادة داخل المنظمات ،شرح السموؾ االشرافي مف حيث
الخصائص والمحددات ،خصائص المشرؼ االرشادؼ الفعاؿ ،طرؽ تقييـ السموؾ االشرافي في العمل

االرشادؼ ،تدريب المشرفيف في االرشاد الزراعي ،وسائل تقييـ آثار برامج تدريب المشرفيف في االرشاد

الزراعي.
ا ق ص  2115اٌمذساد اٌجؾش٠خ يف اٌزؼٍُ١

تعريف المفاىيـ والمبادغ المرتبطة بالتعميـ والقدرات البشرية الضرورية ليذه العممية ،تعريف الدافعية

ونظرياتيا ،تعريف الشخصية وطرؽ قياسيا ،تعريف االنتباه وفوائده وطرؽ قياسو وتحسينو ،الذكاء
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وخصائصو والعوامل المؤثرة عميو ،التفكير وأىميتو وأنواع وأساليب تنمية التذكر والعوامل المؤثرة عميو وطرؽ
تحسينو ،مناقشة طرؽ ووسائل تنمية وتحسيف القدرات البشرية في التعميـ.

ا ق ص ٚ 2116عبئً ا٦ػٚ َ٩ا٦ػ ْ٩اٌضساػٟ

تعريف وسائل االعبلـ والعبلف الزراعي ،المبادغ المرتبطة باستخداـ وسائل االعبلـ واالعبلف الزراعي في

العمل االرشادؼ ،استخداـ البرامج االذاعية في االرشاد ،استخداـ البرامج التميفزيونية في االرشاد ،مزايا
ومتطمبات استخداـ وسائل االعبلـ واالعبلف الزراعي في العمل التعميمي االرشادؼ ،عيوب ومحددات

استخداـ وسائل االعبلـ واالعبلف الزراعي في العمل التعميمي االرشادؼ ،تصميـ واعداد الحمبلت االرشادية
االستراتيجية ،اعداد نماذج وأمثمة لبعض وسائل االعبلـ واالعبلف الزراعي المستخدمة في العمل التعميمي

االرشادؼ.

ا ق ص  2117اٌزذس٠ت ا٦سؽبدٞ

مفيوـ التدريب وأنواعو وأىميتو في التنمية البشرية ،طرؽ وأساليب التدريب ومحددات استخدامو ،نظريات

التعمـ وعبلقاتيا ،تكنولوجيا مساعدات التدريب ومفيوـ األىداؼ التدريبية وسماتيا ومصادر اشتقاقيا ،مفيوـ

المنيج التدريبي وعناصره وخطوات التخطيط لمتدريب ،االحتياجات التدريبية وأساليب ومصادر وأدوات
تحديدىا ،تقييـ التدريب ومحاوره ونماذجو.
ا ق ص  2118ثٕبء اٌتاِظ ا٨سؽبد٠خ

تعريف بناء البرنامج اإلرشادؼ ،فمسفة بناء البرنامج ،اإلىتمامات والمشكبلت الزراعية وأىميتيا في بناء
البرنامج ،نماذج لبناء البرنامج اإلرشادؼ ،تحديد األىداؼ ،تحديد األولويات ،العمل مع المجاف وأىميتو في

تخطبط البرامج اإلرشادية ،التنظيـ المحمي لتخطيط البرنامج اإلرشادؼ وتنفيذه ،إستراتيجية إشتراؾ الزراع في
بناء البرنامج اإلرشادؼ ،خطة العمل ،عبلقة التقييـ ببناء البرنامج اإلرشادؼ.
ا ق ص  2119حتٍ ً١ادلنّ ْٛيف ا٦سؽبد اٌضساػٟ

تعريف تحميل المضموف ،أىمية تحميل المضموف كإحدؼ الطرؽ البحثية في العمل اإلرشادؼ ،السمات

األساسية لتحميل المضموف ،أوجو إستخداـ تحميل المضموف ،خطوات عممية تحميل المضموف ،كيفية إستخداـ
تحميل المضموف في الدراسات اإلرشادية.

ا ق ص  2121رم ُ١١اٌؼًّ ا٦سؽبد ٞاٌضساػٟ

مفيوـ التقييـ وأىميتو وخصائصو ،األػسس العامة لمتقييـ ومستوياتو ،أىمية التقييـ في العمل االرشادؼ ،عبلقة

138

التقييـ بعممية اتخاذ الق اررات التعميمية ،نماذج تقييـ البرامج التعميمية وتطبيقاتيا في التعميـ االرشادؼ،

استعراض بعض الدراسات التقييمية في مجاؿ االرشاد الزراعي.
ا ق ص  2121ا٨ؽقبء ا٨عزّبػ ٟيف ا٨سؽبد اٌضساػٟ

دراسة الطرؽ واألساليب االحصائية االجتماعية وضوابط استخداميا وتوظيفيا في الدراسات االرشادية،

استعراض لنماذج مف استخداـ االحصاء االجتماعي في الدراسات االرشادية ،التدريب عمي استخداـ وتظيف

االحصاء االجتماعي في الدراسات االرشادية ،لعينات والفروض وجمع البيات وتحميميا وتفسيرىا والتعميمات

التي يمكف التوصل الييا ،استخداـ الحاسب ا لي في تطبيق الطرؽ واألساليب االحصائية االجتماعية.
ا ق ص  2122حتٍ ً١ادلؾى٩د ا٦سؽبد٠خ اٌضساػ١خ

األسس النظرية والمنيجية في تحميل المشاكل اإلرشادية الزراعية ،تحميل المشاكل الرئيسية الخاصة بالتنظيـ
اإلرشادؼ ،مشاكل اإلتصاؿ في العمل اإلرشادؼ ،المشاكل ذات الصمة بالمرشديف الزراعييف والزراع والقادة

المحمييف والمجتمع المحمي ،مقترحات وحموؿ لممشاكل اإلرشادية الزراعية األساسية.
ا ق ص  2123اٌقؾبفخ اٌضساػ١خ ٚحتٍ ً١إٌؾشاد

التعريف والمبادغ المرتبطة باستخداـ الصحافة الزراعية والنشرات االرشادية في العمل االرشادؼ ،األشكاؿ
المختمفة لمكتابة والتحرير الصحفي في الصحافة الزراعية ،تحرير النشرات االرشادية الزراعية ،االعتبارات
الميمة عند الكتابة لمصحافة الزراعية ،مزايا ومتطمبات استخداـ الصحف الزراعية والنشرات والمطبوعات

االرشادية في العمل التعميمي االرشادؼ ،عيوب ومحددات استخداـ الصحف الزراعية والنشرات والمطبوعات
االرشادية في العمل التعميمي االرشادؼ ،تصميـ واعداد قوائـ مراجعة لتخطيط وتنفيذ وتقييـ المواد الصحفية

الزراعية والنشرات والمطبوعات االرشادية األخرؼ ،اعداد أمثمة مف المقاالت الصحفية الزراعية والنشرات
االرشادية.
ا ق ص ِ 2124ذاخً ايل ا٦سؽبد اٌضساػٟ

نظريات االتصاؿ وتطبيقاتيا في االرشاد الزراعي ،ىرـ المعرفة والخبرة والتغيرات السموكية المرغوب تغييرىا

في جميور المسترشديف ،إعداد وتنفيذ والقاء الكممة المنطوقة (المذاعة) ،اعداد وتصميـ وتقييـ الكممة المكتوبة
وسائر المطبوعات االرشادية ،دالالت األلواف واالستخداـ النفسي ليا في اعداد المواد والوسائط التعميمية،

مبدأؼ االختيار الصحيح واالستعماؿ الصحيح لمطرؽ ومعينات االتصاؿ االرشادؼ ،االعبلف والدعاية في

مجاؿ االتالص االرشادؼ ،طرؽ االتصاؿ الفردية والجماعية في االرشاد الزراعي ،طرؽ ووسائل االتصاؿ

الجماىيرية ،تطبيقات ونماذج لمطرؽ االرشادية ،اطار ومجاالت العمل التقميدية والحديثة في االرشاد الزراعي.
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ا ق ص  2125ا٦سؽبد اٌضساػٚ ٟرّٕ١خ ادلشأح اٌش٠ف١خ

الوضع الراىف ألدوار الم أرة والحياة الريفية في إطار مفيوـ النوع ،األدوار المستقبمية لممرأة الريفية لمواكية
التغييراات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية والسياسية في المجتمع المصرؼ عامة والريفي خاصة ،أدوار

اإلرشاد الزراعي في تنمية المرأة الريفية عمي مستوؼ المنزؿ والجيرة والمزرعة والحياة الريفية ،دراسات نقدية
لبعض مشاريع تنمية الرأة الريفية المحمية واألجنبية ،استعراض نماذج مف الدراسات العممية الميدانية في

مجاؿ تنمية المرأة الريفية ،تحديد نماذج تصورية لمداخل العمل اإلرشادؼ المستقبمي لتنمية المرأة الريفية في

ضوء الدراسات الميدانية في مجاؿ تنمية المرأة الريفية.

ا ق ص  2126إػذاد ٚرٕف١ز اٌتاِظ ا٦راػ١خ ٚاٌزٍ١فض١ٔٛ٠خ

التطور التاريخي لمبث المرئي ،فكرة البث المرئي وعناصره ،االستوديو ومكوناتو المختمفة وممحقاتو ،نظيـ

التشغيل التميفزيوني ،االذاعة الخارجية ،الكاميرات التميفزيونية ،التميفزيوف السمكي ،أنواع البرامج التميفزيونية،

الكتابة لمتميفزيوف ،التقنيات الحديثة واألقمار الصناعية ،البرامج الريفية واالرشادية الزراعية التميفزيونية ،نشأة
االذاعة وتطورىا ،أنواع البرامج االذاعية ،فكرة االذاعة المسموعة ،فف االعبلف االذاعي ،القوالب الفنية

لبلعبلف والتحرير والكتابة لبلذاعة المسموعة ،بحوث تحميل المضموف في البرامج االذاعية والتميفزيونية،
البرامج الريفية االذاعية ودورىا وفعاليتيا االرشادية ،تقييـ البرامج االذاعية والتميفزيونية وتحميل المضموف
وآثارىا في التنمية الريفية والبيئية واحداث التغييرات المطموبة في السكاف الريفييف.

ا ق ص  2127اٌزق٠ٛش ٚريج١مبرٗ يف ا٦سؽبد اٌضساػٟ

مبادغ التصوير الزراعي وأنواعو ،استخدامات التصوير في العمل اإلرشادؼ ،التطور مف التصوير التقميدؼ

(الكيمائي أو الفيممي) إلي التصوير التصوير الرقمي وتصوير الفيديو ،أساسيات التصوير الرقمي والفيديو
كوسيمة لمتعبير االبداعي ،الطباعة الرقمية ،استخداـ الحاسب ا لي والبرامج لعمل المونتاج ،انتاج األفبلـ

التعميمية.

ا ق ص ِ 2128مب١٠ظ ا٨جتب٘بد يف ا٨سؽبد اٌضساػٟ

المفيوـ النظرؼ واإلجرائي لبلتجاىات ،الطرؽ المختمفة لقياس االتجاىات حسب المقاييس المختمفة الذؼ

تناولوىا عمماء عمـ النفس ،دراسة نماذج مقارنة لمقاييس االتجاىات ،دراسة نماذج لمقاييس االتجاىات لمفئات

المختمفة التي يستيدفيا االرشاد الزراعي.
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ا ق ص ِٕ 2129ظّبد ادلضاسػني اٌش٠ف١خ

مفيوـ المنظمات الزراعية ،التطور التاريخي لممنظمات الزراعية ،فمسفتيا وأىدافيا وبنيانيا ،دور المزارعيف في
المنظمات الزراعية مع التركيز عمي نفعيتيا وبنيانيا ووظائفيا ،أىمية منظمات المزارعيف في العمل اإلرشادؼ

الزراعي ،دور منظمات المزارعيف في تطوير الخدمة اإلرشادية الزراعية ،نماذج لمنظمات المزارعيف في

األنظمة المختمفة لبلرشاد الزراعي.
ا ق ص  2131اٌزؼٍ ُ١ا٨سؽبدٞ

مفيوـ التعميـ االرشادؼ ،نشأتو وتطوره في الدوؿ المتقدمة ،العبلقة بيف التعميـ االرشادؼ واالرشاد الزراعي،
دور الجامعة في التعميـ االرشادؼ ،برامج التعميـ االرشادؼ ومجاالتو.

ا ق ص  2131ا٨سؽبد اٌش٠فٝ
اإلرشاد الزراعي (المفيوـ  ،األىداؼ  ،المناىج  ،الطرائق والوسائل)  -دور اإلرشاد الزراعي في الربط بيف
الباحث والمزارع (المنتج) لنقل وتبني التقانات وارتكازه عمي الطرائق اإلتصالية لدعـ التنمية في المجتمعات
الريفية .التنمية الريفية (المفيوـ واألىداؼ)  -التنمية الريفية المستدامة والمتكاممة  -الخدمات المؤسسية
الداعمة لمتنمية  -السمات العامة لسكاف الريف  -أسباب اليجرة مف الريف إلي الحضر وا ثار اإلجتماعية
واإلقتصادية المترتبة عمييا.
ا ق ص  2132ا٨ؽشاف ف ٝا٨سؽبد اٌضساػٝ

تعريف المفاىيـ والمبادػء األساسية المرتبطة باإلشراؼ اإلرشادؼ ،اإلشراؼ كوظيفة إدارية وعبلقتو بالقيادة

التنظيمية ،استعراض مقارف لنظريات اإلشراؼ والقيادة داخل المنظمات ،شرح السموؾ اإلشرافى مف حيث
الخصائص والمحددات ،خصائص المشرؼ اإلرشادػ الفعاؿ ،طرؽ تقييـ السموؾ اإلشرافى فى العمل
اإلرشادػ ،تدريب المشرفيف فى اإلرشاد الزرعى ،وسائل تقييـ آثار برامج تدريب المشرفيف فى اإلرشاد

الزراعى.

ا ق ص  2133اعرتار١غ١بد ا٨لٕبع ٚا٨رقبي
تعريف االقناع واالتصاؿ االرشادؼ ،عممية تنمية عممية االقناع واالتصاؿ االرشادؼ مع التركيز عمي تعريف
المشكمة ،التحديدات السموكية لؤلىداؼ ،تحميل الموقف ،تحميل التكاليف ،صياغة االستراتيجية ،التطبيق
العممي لنظريات االتصاؿ ونتائج البحوث.
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ا ق ص  2134ا٨ؽقبء اٌزيج١مٝ
أىمية االحصاء االجتماعي ،المصفوفات ،التوزيع ،مقاييس النزعة المركزية ،التشتت ،التطابق النسبي،
التوافق ،تحميل التبايف ،االرتباط البسيط ،االنحدار البسيط.
ا ق ص  2135رٕظیُ ٚإداسح أعھضح ا٦سؽبد اٌضساػٝ

تعريف مفاىيـ إدارة وتنظيـ اإلرشاد ،مبادػء تنظيـ وادارة أجيزة اإلرشاد ،نظريات اإلدارة وتطبيقاتيا فى

اإلرشاد الزراعى ،نظريات التنظيـ وتطبيقاتيا فى اإلرشاد الزراعى ،استعراض مقارف لنظـ اإلرشاد الزراعى
فى مصر وبعض الدوؿ العربية ،تنظيـ الخدمة اإلرشادية التعاونية فى الواليات المتحدة األمريكية ،مراجعة
ألمثمة مختارة مف نظـ اإلرشاد الزراعى ،تصميـ ىياكل بسيطة لتقديـ خدمات اإلرشاد الزراعى فى مواقف

مختمفة.

ا ق ص  2136اٌزؤصري اٌغ١ىٌٛٛع٩ٌ ٝػ َ٩اٌش٠فٝ
تعريف االعبلـ الريفي وأىميتو وأىدافو ،دراسة تأثير االعبلـ الريفي ،تصنيف تأثير وسائل االعبلـ الريفي،
التأثير النفسي لبلعبلـ الريفي والعوامل المحددة لو ،عمميات التأثير النفسي ،التعرض لوسائل االعبلـ ،جذب
االنتباه ،االدراؾ ،االقناع ،التعمـ ،تغيير االتجاىات.
ا ق ص  2137دساعبد ف ٝاٌيشق ا٨سؽبد٠خ

أنواع الطرؽ االرشادية الشائعة ،األسس التعميمية والنفسية الختيار الطرؽ االرشادية ،أىـ الدراسات المتعمقة
بالطرؽ االرشادية ،الطرؽ المختمفة لتقييـ مدؼ نجاح الطرؽ االرشادية ،طرؽ استخداـ الطرؽ االرشادية ،تقييـ
مقارف بيف الطرؽ االرشادية وعبلقتيا بمرحمة التبني.
ا ق ص  2138اٌزذس٠ت ادلٙىن اٌضساػٝ
تعريف التدريب الميني الزراعي :أىميتو ،مراحمو ،أىدافو ،طرقو ،األسس الواجب مراعاتو عند بناء برنامج
تدريبي ،تخطيط وتقييـ البرنامج التدريبي الميني الزراعي ،ور برامج التدريب الميني الزراعي في مصر
والعالـ.
ا ق ص  2139اعزّبػ١بد اٌزؼٍ ُ١ا٨سؽبدٜ

نشأة وتعريف اجتماعيات التعميـ االرشادؼ ومياديف وطرؽ البحث فيو ،المدخل االجتماعي الثقافي لمتعميـ،
وظائف التعميـ ،التعميـ االرشادؼ والتغير االجتماعي ،التعميـ كأداة لمتجديد ،التعميـ والعبلقات اإلنسانية،
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التعميـ والتخطيط االجتماعي ،التعميـ والبيروقراطية ،التعميـ والتنمية الريفية ،عبلقات المرشد الزراعي
بالمسترشديف.
ا ق ص  2141ادلؼبسك ا٨سؽبد٠خ
مفيوـ المعرض االرشادؼ ،أنواع المعارض ،معارض المنتجات ،معارض العينات ،معارض الحيوانات
الزراعية ،معارض الطيور الداجنة ،معارض المسابقات الزراعية ،تنظيـ المعارض ،األىمية االرشادية
لممعارض ،اشراؾ الزراع في المعارض والمسابقات ،أصوؿ التحكيـ ومنح الجوائز.
ا ق ص  2141ػٍّ١خ ا٨رقبي ف ٝا٨سؽبد اٌضساػٝ
االتصاؿ االرشادؼ :تعريف ،وظائفو  ،أنواعو ،عناصره ،نماذج االتصاؿ االرشادؼ ،العوامل المؤثرة عمي
فعالية االتصاؿ االرشادؼ ،معوقات عممية االتصاؿ االرشادؼ.
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ً
ساثؼب -3 :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ا٦عزّبع اٌش٠فٚ ٟاٌزّٕ١خ اٌش٠ف١خ
ا ق ص  3111ىشق اٌجؾٛس ا٨عزّبػ١خ

دراسة طرؽ البحث في عمـ االجتماع ،المداخل النوعية والكمية ،اختبار المشكمة البحثية ،صياغة المفترضاتػ،
تصميـ النماذج ،اختبار العينات ،قياس المتغيرات ،جمع وتحميل البيانات ،كتابة المقترحات البحثية.

ا ق ص  3112ا٦ؽقبء ا٨عزّبػٟ

دراسة اإلحصاء االجتماعي البارامترؼ ،مقاييس االرتباط واالنحدار البسيط والمتعدد ،تحميل التبايف والتبايف

االرتقائي والتحميل المسارؼ.
ا ق ص  3113ػٍُ إٌفظ ا٨عزّبػٟ

عمـ النفس االجتماعي ومجاالت الدراسة ،اإلطار النظرؼ لعمـ النفس االجتماعي ،السموؾ والتنشئة
االجتماعية ،الدوافع السموكية واالحتياجات ،األدوار االجتماعية والتفاعل االجتماعي ،المعايير والقيـ

االجتماعية ،عممية االتصاؿ الجمعي ،االتجاىات النفسية ومكوناتيا ،طرؽ قياس االتجاىات وتعديميا ،بعض

الظواىر النفس،اجتماعية األخرػ (اإلدراؾ ،القيادة ،التماسؾ ،اإلغتراب ،الرضا ،والمفاىيـ ذات العبلقة).
ا ق ص ٔ 3114ظش٠بد اٌغىبْ

المفاىيـ األساسية ،المتغيرات السكانية األساسية ،نظرية مالتس لمسكاف :نشأتيا وتطورىا ،نظرية التحوؿ

الديموجرافي ،النظريات الطبيعية لمسكاف ،نظريات اليجرة ،السياسات السكانية ،المتغيرات السكانية والتنمية،
العولمة وعوامل التغير السكاني.

ا ق ص  3115إٌظش٠بد ا٨عزّبػ١خ ادلؼبفشح (ِزمذَ)

مفيوـ النظرية في عمـ االجتماع ،التطور التاريخي لمنظريو االجتماعية ،النظريات الكبلسيكية لعمـ االجتماع
النظرية البنائية الوظيفية ،نظرية الصراع ،التبادؿ االجتماعي ،النظرية التفاعمية الرمزية ،نظريات التنمية،

نظريات التمريث ،نظريات التبعية ،نظرية النظاـ العالمي الجديد والعولمة ،نظريات ما بعد الحداثة.
ا ق ص  3116اٌجٕ١بْ ا٨عزّبػٌٍّ ٟغزّغ اٌش٠فٟ

مفيوـ البناء االجتماعي وعبلقتو بالمفاىيـ األخرػ ،عناصر وأجزاء البناء االجتماعي ،األنساؽ االجتماعية
الريفية ،النظريات المفسرة لمبناء االجتماعي وانتقاداتيا ،األنماط المورفولوجية لمبناء االجتماعي ،أنماط

الجماعات في المجتمع الريفي وخصائصيا ،النظاـ االجتماعي ومفيومو وخصائصو وأنواعو ،النظاـ

االقتصادؼ في المجتمع الريفي ونظـ الممكية ،البناء الطبقي في المجتمع الريفي المصرؼ وخصائصو ،البناء
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الديموجرافي في المجتمع الريفي ،النظاـ العائمي في المجتمع الريفي واشكالو ،الحراؾ االجتماعي في

المجتمعات الريفية وعواممو.

ا ق ص ٔ 3117ظش٠بد اٌزغري ا٨عزّبػٟ

حتمية التغير االجتماعي والتعريفات المختمفة لو ،نظريات التغير االجتماعي مف المنظور السوسيولوجي،

النظريات الغيبية أو الروحية ،نظريات التطور والدائرية ،التغير االجتماعي مف المنظور االنثربيولوجي ،نظرية
الصراع والتكيف ومواجية الثورات ،إستراتيجية التغير المقصود ،اتجاىات تفسير التغير في مجتمعات العالـ

الثالث ،التغيرات الرئيسية في البناء االجتماعي لممجتمع المصرؼ ،تغير النسق السياسي لمقرية المصرية،
مظاىر تغير النسق االقتصادؼ في القرية المصرية.
ا ق ص  3118رّٕ١خ ادلٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌيج١ؼ١خ ثبٌش٠ف (ِزمذَ)

المفاىيـ األساسية لمتنمية والبيئة ،البيئة والتنمية ،التحميل المؤسسي لمبيئة ،المفاىيـ األساسية لمموارد البيئية،

نظريات إدارة الممكية العامة ،نظريات إدارة الموارد البيئية ،الحفاظ عمي المواد المائية ،روابط مستخدمي

المياه ،المجتمع المدني والبيئة.

ا ق ص  3119ا٦ؽقبء ا٨عزّبػِ( ٟزمذَ)

دراسة اإلحصاء االجتماعي البلبارامترؼ ،اختبار مربع كاؼ واستخدامع في تحميل العوامل التعددية ،اختبار
االرتباط الرتبي واالختبارات العدية والتدريجية األخرؼ ،المقارنة بيف قوة وكفاءة االختبارات البلبارامترية
واالختبارات البارامترية.

ا ق ص  3111ادلٕظّبد ا٨عزّبػ١خ اٌش٠ف١خ

تعريف المنظمة ،خصائص المنظمة ،نظريات التنظيـ االجتماعي ،المنظمات الريفية ،التعاونيات الزراعية،

الحكـ المحمي ،جمعية تنمية المجتمع ،الوحدات االجتماعية ،المدرسة الريفية ،الوحدات الصحية ،مشاكل
المنظمات ،قياس كفاءة وفعالية المنظمات ،التنسيق بيف المنظمات.
ا ق ص  3111ادلؾبوً ا٨عزّبػ١خ اٌش٠ف١خ

ماىية وأبعاد المشكمة االجتماعية ،ديناميكيات المجتمع ومراحل تطور المشكمة ،نظرية التوافق ،نظرية
الصراع ،أنواع المشكبلت االجتماعية وتصنيفاتيا ،مشاكل االنحراؼ والبيئة ،مشكمة البيئة (تغيير قيـ

واتجاىات) ،توازف البناء االجتماعي ومناىج دراسة المشكمة ،البلمساواة في التوزيع بيف الريف والحضر،
تدىور البيئة ،اليجرة واستنزاؼ العقوؿ.
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ا ق ص  3112رّٕ١خ اجملزّغ اٌش٠ف ٟاحملٍِ( ٟزمذَ)

التحميل الشامل ألسباب تخمف القرية المصرية ،وعمل بعض الدراسات المتخصصة بيدؼ تنمية المجتمع

الريفي المحمي.
ا ق ص  3113اٌم١بدح اٌش٠ف١خ يف اٌزّٕ١خ اٌش٠ف١خ

المفاىيـ المرتبطة بظاىرة القيادة وأىميتيا ،مصادر القوة االجتماعية في الريف ،نظريات القيادة ،أنماط القيادة
وخصائصيا ،أنواع القادة وخصائصيـ ،العوامل المحددة لمسموؾ القيادؼ ،مداخل تحديد واكتشاؼ القادة

المحمييف ،تدريب القادة ووسائمو ،مراحل تدريب القادة ومستمزماتو ،تأثير القيادة في التنمية الريفية المحمية،
تقييـ األنشطة القيادية الريفية.

ا ق ص  3114اجملزّؼبد اٌش٠ف١خ ادلمبسٔخ

فحص وتحميل النظـ المجتمعية الريفية حوؿ العالـ مف حيث نشأتيا وتطورىا وبنياناتيا ومياميا ومشاكميـ
وأثر التغيرات المجتمعية الرئيسية عمييا.

ا ق ص  3115ا٨رقبي اٌش٠ف ٟاحلنشٞ

فحص تحميل الفوارؽ الريفية الحضرية ،وكيفية تأثير التغيرات االجتماعية الرئيسية عمي ىذه الفوارؽ ،العبلقة
بيف المجتمع الريفي والمجتمع الحضرؼ.

ا ق ص  3116ختي١و ِؾشٚػبد اٌزّٕ١خ اٌش٠ف١خ

اإلطار المفاىيمي لعممية التخطيط ،دورة المشروع ،منيج اإلطار المنطقي ،تحميل شجرة المشكبلت واألىداؼ

والمعنييف ،دراسات الجدوػ في تخطيط المشروعات ،النظرية المنيجية لمشاريع التخطيط وأساليبيا ،التدفق

التمويمي والجدوؿ الزمني لؤلنشطة ،تخطيط الموارد البشرية في إطار المشروع ،التخطيط لمتنمية الريفية لمحد
مف الفقر والنزوح مف الريف ،تخطيط التنمية الزراعية في إطار التنمية الريفية ،المشكبلت المرتبطة بتخطيط

تنمية الريف بالدوؿ النامية.
ا ق ص  3117رمِ ُ١١ؾشٚػبد اٌزّٕ١خ اٌش٠ف١خ

اإلطار المفاىيمي لمتقييـ ،أنواع التقييـ ،التحميل البيئي  ،SWOTمنيج اإلطار المنطقي ،منيج التقييـ
بالمشاركة ،منيج التقييـ بتحميل النواتج وا ثار ،منيج التقييـ بتحميل التكمفة لمعائد ،منيج التقييـ بتحميل سبل

المعيشة ،منيج التقييـ بتحميل الفاعمية ،تحميل ا ثار المقصودة وغير المقصودة إلدماج مكوف المتابعة
والتقييـ في مشروعات التنمية ،استخداـ التقييـ الريفي السريع.
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ا ق ص  3118اٌغ١بعخ ا٨عزّبػ١خ

مفيوـ السياسة االجتماعية ،وضع استراتيجيات لمعمل االجتماعي ،عبلقة السياسات االجتماعية المختمفة

بالمشكبلت االجتماعية الرئيسية ،أساليب فحص وتقييـ السياسات االجتماعية المختمفة.
ا ق ص  3119أ٨ضشٚثٌٛٛ١ع١ب ا٨عزّبػ١خ

االنثروبيولوجيا االجتماعية ،مفيومو ووضعو بيف العموـ االجتماعية األخرؼ ،دراسة الثقافات والحضارات
االنسانية وبصفة خاصة البدائية منيا مف حيث كيفية نشأتيا وعوامل انحبلليا ،التطور االجتماعي لمختمف

النظـ والمؤسسات االجتماعية ،البناء االجتماعي والوظائف والمياـ المجتمعية المختمفة.
ا ق ص  3121ل١بط ا٨جتب٘بد

المفيوـ النظرؼ واإلجرائي لبلتجاىات ،محاور االتجاه كمتغير مركب وكيفية قياسيا موزوناً تبعاً لؤلىمية
النسبية لكل مف ىذه المحاور ،الطرؽ المختمفة لقياس االتجاىات حسب أساليب مختمف العمماء الذيف
تناولوىا.

ا ق ص  3121اٌذٕ٠بِ١ى١خ اجملزّؼ١خ اٌش٠ف١خ

دراسة التغير االجتماعي في المجتمع الريفي ،تعريفاتو المختمفة ،ونظرياتو ،وتكنيكاتو ،وأنواعو ،والعوامل

المؤثرة عميو ،وعوامل تحفيزه وتثبيطو.
ا ق ص  3122ا٤عشح اٌش٠ف١خ

األسرة كمؤسسة مجتمعية ،البناء االجتماعي والمياـ االجتماعية المختمفة وتباينيا النسبي حسب المجتمعات

المختمفة ،األنشطة األسرية والعوامل المحددة ليا وتباينيا طبقاً لمطبقات االجتماعية المختمفة.
ا ق ص ِٕ 3123ظّبد ادلضاسػني

مفيوـ المنظمات الزراعية ،كيفية نشأتيا في كثير مف دوؿ العالـ ،فمسفتيا وأىدافيا وبنيانيا ،دور المزارعيف
في المنظمات الزراعية مع التركيز عمي نفعيتيا وبنيانيا ووظائفيا.

ا ق ص  3124ريج١ك إٌظش٠بد ا٨عزّبػ١خ يف ؽً ادلؾى٩د اٌش٠ف١خ

دراسة النظريات االجتماعية بصورة متعمقة مع التركيز بصفة خاصة عمي النظرية البنائة الوظيفية ونظريات
التفاعل الرمزؼ ونظرية الصراع ونظرية النسق االجتماعي ونظرية الدور االجتماعي وكيفية تطبيق العناصر

الرئيسية لكل نظرية في حل المشاكل الريفية.
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ا ق ص  3125دساعبد خبفخ يف ػٍُ اجملزّغ اٌش٠فٟ

تقارير عممية وأبحاث في أحد الموضوعات الرئيسية في عمـ المجتمع الريفي لطبلب الدراسات العميا.
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ً
خبِغب -1 :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد أ٦زبط احلٛ١أٟ
ا ْ ػ  1111فغٌٛٛ١ع١ب اذلنُ ف ٝاجملرتاد

التركيب التشريحى ونمو وتطور المعدة المركبة ،حركة القناة اليضمية ،تنظيـ استيبلؾ الغذاء ،وظائف

وتنظيـ إفراز المعاب ،تنظيـ وافراز العصارة المعدية والمعوية ،تنظيـ إفراز العصارة البنكرياسية والصفراوية،
الخصائص الفسيولوجية لبيئة الكرش ،اإلمتصاص مف أجزاء المعدة المجترة واألمعاء ،ىرمونات القناة

اليضمية ،تنظيـ تمثيل الدىوف ،تنظيـ تمثيل الكربوىيدرات ،تنظيـ تمثيل البروتينات ،الكائنات الدقيقة
بالكرش ،اإلختبلؿ فى بعض وظائف الكرش.

ا ْ ػ  1112فغٌٛٛ١ع١ب اٌغذد اٌقّبء

التركيب الكيميائي لميرمونات ،خصائص اليرمونات العامة ،العبلقات بيف الجياز العصبي المركزػ وجياز
الغدد الصماء ،اإلتصاؿ بيف الييبوثاالماس والغدة النخامية ،ميكاميكية التحكـ فى فعل اليرمونات ،التكامل
والثبات الداخمى ،الم ىدؼ لميرمونا ،الناقبلت العصبية ،العبلقات االسترجاعية ،التركيب الوظيفى

لمييبوثاالماس ،ىرمونات القناة اليضمية ،البروستاجبلندينات ،ىرمونات الحمل والوالدة وادرار المبف ،منظمات

النمو.

ا ْ ػ  1113فغٌٛٛ١ع١ب اٌزٕبعً ٚاٌزٍم١ؼ ا٨فيٕبػِ( ٟزمذَ)

التنظيـ اليرمونى لمتناسل ،دور عوامل النمو فى التناسل ،مراحل تطور الحويصبلت المبيضية ،ميكانيكية

التبويض ،مراحل تطور الجسـ االصفر ،انتقاؿ الجاميطات الذكرية واألنثوية داخل الجياز التناسمى لؤلنثى،
اإلخصاب ،اإلنقساـ ،االنغراس ،النمو الجنينى ،التنظيـ اليرمونى لمحمل والوالدة ،المشاكل التناسمية فى إناث
الحيوانات ،التمقيح االصطناعى فى حيوانات المزرعة.

ا ْ ػ  1114عٍٛن احلٛ١اْ

استئناس الحيوانات ،اتصاالت وتعارؼ الحيواف ،السموؾ الغذائى ،السموؾ االجتماعى ،السموؾ الصراعى،

السموؾ االموػ ،السموؾ الجنسى ،الخبرة المبكرة وتعمـ الحيواف ،وراثة السموؾ ،فسيولوجيا السموؾ.
ا ْ ػ  1115اٌزؾغني اٌٛساصٌٍ ٟؾٛ١أبد اٌضساػ١خ (ِزمذَ)

الجينات ودورىا فى وراثة الحيواف ،وراثة الصفات الوصفية فى الحيوانات ،وراثة العوامل المميتة فى حيوانات

المزرعة ،وراثة الصفات الكمية فى الحيوانات ،المقاومة الوراثية لؤلمراض والطفيميات فى الحيوانات ،األساس
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الوراثى لنظـ التزاوج ،عبلقة الصفات الوراثية بإنتاج المحـ ،تحسيف األبقار إلنتاج المبف ،تحسيف األغناـ

إلنتاج الضأف.

ا ْ ػ  1116فغٌٛٛ١ع١ب ا٤لٍّخ يف احلٛ١أبد ادلضسػ١خ

عمميات إنتاج وفقد الح اررة ،الميكانيكية والتنظيـ ،التنظيـ اليرمونى العصبي لح اررة الجسـ ،الدالئل

واالستجابات لبلجياد الحرارػ ،االستجابات الفسيولوجية لمبيئات الحارة والباردة (األبقار والجاموس)،
االستجابات الفسيولوجية لمبيئات الحارة والباردة (االغناـ والماعز) ،اإلستجابات الفسيولوجية لمبيئات الحارة

والباردة (الجماؿ واألرانب) ،طرؽ تخفيف العبء الحرارػ ،االدارة المزرعية واالسكاف لمحيوانات تحت

الظروؼ البيئية الحارة والباردة ،التأثيرات البيئية عمى انتاج المبف ،التاثيرات البيئية عمى انتاج المحـ ،التاثيرات

البيئية عمى التناسل فى حيونات المزرعة.

ا ْ ػ  1117و١ّ١بء اذلنُ ٚا٨عرتاس

ميكروبيولوجيا الكرش ،إفراز المعاب ووظائفو ،الكرش الصناعي ،حركة الفتحة الواصمة بيف المعدة و األمعاء،
التغذية و النمو ،تأثير العوامل عمى عدد البروتوزوا و اليضـ ،أنواع البكتيريا وابروتوزوا بالكرش ،ميكروبات

الكرش ،الوظيفة األساسية لمفتحة الواصمة بيف المعدة و األمعاء ،طبيعة مكونات الكرش.
ا ْ ػ  1118اٌزمٕ١بد احلذ٠ضخ ف ٝأ٦زبط احلٛ١أٟ

استخداـ التطبيقات الحديثة فى مجاؿ االنتاج الحيوانى ،التمقيح الصناعى ،استخداـ اليرمونات فى تنظيـ

الشبق ،نقل األجنة ،تقسيـ األجنة ،تجميد األجنة ،االخصاب الخارجى ،تجنيس األجنة ،االستنساخ ،التبويض
المتعدد ،استخداـ الموجات فوؽ الصوتية فى الكشف عف الحمل والمشاكل التناسمية ،استخداـ اليرمونات فى

االنتاج (لبف– لحـ) ،استخداـ التكنولوجية الحيوية فى االستفادة مف األعبلؼ غير التقميدية ،دور التكنولوجيا
فى تغذية الحيواف.
ا ْ ػ  1119رقّٚ ُ١حتٍ ً١جتبسة أ٦زبط احلٛ١أٟ

مفاىيـ اساسية فى تصاميـ التجارب ،النموذج االحصائى ،العبلقة بيف متغيريف ،االنحدار ،االنحدار الخطى

المتعدد ،العبلقة بيف متغيريف (االرتباط) ،تصميـ التجارب ،تحميل البيانات باستخداـ طريقة المربعات

الصغرػ ،تطبيقات عممية باستخداـ البرامج االحصائية المختمفة.
ا ْ ػ  1111سػب٠خ ِبؽ١خ اٌٍنب (ِزمذَ)

حيوانات المبف األصيمة العالمية ،الصفات اإلقتصادية لحيوانات المبف األصيمة ،الرعاية التناسمية لماشية المبف،
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سبلمة الضرع فى ماشية المبف ،الرعاية الصحية لماشية المبف ،سبلالت الجاموس المصرػ ،سبلالت

الجاموس العالمى ،األىمية اإلقتصادية لؤللباف ومنتجاتيا ،إنتخاب الطبلئق ،إنتخاب إناث ماشية المبف.

ا ْ ػ  1111سػب٠خ ِبؽ١خ اٌٍؾُ (ِزمذَ)

مواصفات حيوانات المحـ ،أىـ أنواع حيوانات المحـ العالمية ،العوامل المؤثرة عمى انتاح المحـ ،الرعاية

التناسمية لحيوانات المحـ ،الرعاية الصحية لحيوانات المحـ ،نظـ انتاج المحوـ ،طرؽ تقييـ حيوانات المحـ،

العوامل المؤثرة عمى نسبة التصافى ،طرؽ تقسيـ الذبائح ،استخداـ المنشطات واليرمونات فى انتاج المحوـ.
ا ْ ػ  1112إٔزبط اٌٍؾُ (ِزمذَ)

صفات ومكونات الذبيحة ،مكونات الجسـ ،مظير المحوـ ،الصبلحية لئلستيبلؾ ،تقييـ الذبائح ،انتاج ماشية
المحـ ،انتاج المحـ مف مزارع حيوانات المبف ،التدريج ،تقييـ حيوانات المحـ ،تقييـ الذبائح ،نظـ انتاج المحـ،

تموث المحوـ.

ا ْ ػ  1113إٔزبط اٌٍنب (ِزمذَ)

أىـ سبلالت ماشية المبف ،الرعاية التناسمية لقطعاف االلباف ،التحسيف الوراثى لقطعاف االلباف ،نظـ الحميب،

نظـ اإليواء ،الرعاية الصحية لماشية المبف ،رعاية قطعاف المبف فى المناطق الحارة ،نظـ تسويق االلباف ،ادارة

مزارع االلباف ،وسائل تحسيف االنتاج فى قطعاف االلباف فى مصر.
ا ْ ػ  1114إٔزبط ا٤غٕبَ ٚادلبػض (ِزمذَ)

أىـ سبلالت األغناـ والماعز ،تربية األغناـ والماعز فى المناطق الحارة ،إنتاج المبف مف األغناـ والماعز،

العوامل المؤثرة عمى إنتاج المبف كماً ونوعاً ،إنتاج المحوـ مف األغناـ والماعز ،إنتاج التوائـ فى األغناـ

والماعز والعوامل المؤثرة عمييا ،إنتاج الصوؼ مف األغناـ ،التقنيات الحديثة المستخدمة فى األغناـ والماعز.

ا ْ ػ  1115رغز٠خ أغٕبَ

المقاييس الغذائية المستخدمة فى تكويف العبلئق ،طرؽ تكويف العبلئق ،تغذية االغناـ كحيواف مجتر في
المزارع المكثفة وفي المراعي حسب نواحي االنتاج المختمفة.

ا ْ ػ  1116رغز٠خ ِبؽ١خ اٌٍنب

التركيب التشريحى لمضرع ،فسيولوجيا اليضـ والتخميق الحيوػ لمكونات الحميب ،المقررات الغذائية لمطاقة
والبروتيف ،استخدامؾ مصادر الطاقة غير التقميدية بعبلئق ماشية المبف ،اىمية مصادر  NPNواستخداميا
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بعبلئق ماشية المبف ،الطاقة التمثيمية فى حيوانات المزرعة الحبلبة ،التقيـ االقتصادػ لعبلئق ماشية المبف،

العوامل المؤثرة في عبلئق ماشية المبف.
ا ْ ػ  1117رغز٠خ ِبؽ١خ اٌٍؾُ

األساس النظرػ لتقدير االحتياجات الغذائية لمحيواف ،تقدير االحتياجات الغذائية مف الطاقة ،تقدير

االحتياجات الغذائية مف البروتيف ،تقدير االحتياجات الغذائية مف العناصر المعدنية ،تقدير االحتياجات

الغذائية مف الفيتامينات ،تقدير االحتياجات الغذائية مف المادة الجافة والماء ،طرؽ تكويف العبلئق ،التغذية

التطبيقية والعوامل المرتبطة بيا ،اإلضافات الغذائية فى حيوانات المحـ ،مقارنة بيف مفيوـ النمو والتسميف،

النمو التعويضى فى حيوانات المحـ ،تغذية العجوؿ الرضيعة إلنتاج المحـ.
ا ْ ػ  1118دتض ً١غزائٌٍ ٟؼٕبفش ادلؼذٔ١خ

العناصر الكبرػ :أىميتيا ،التمثيل الغذائى ليا ،مصادرىا ،أقل و أعمى مستويات ليا ،العوامل المؤثرة عمى

مستوياتو المسببة لمسمية ،العناصرالصغرػ :أىميتيا ،التمثيل الغذائى ليا ،مصادرىا ،أقل و أعمى مستويات

ليا ،العوامل المؤثرة عمى مستوياتو المسببة لمسمية ،نظرة عامة عمى أيض العناصر المعدنية فى الحيوانات

المستأنثة (دراسة مقارنة).

ا ْ ػ  1119ادلٕظّبد ٚا٨مبفبد اٌغزائ١خ يف ػ٩ئك اجملرتاد

مقدمة ،تعريفات ،أقساـ اإلضافات الغذائية  ،اإلضافات ذات األصل الكيماوؼ  ،اإلضافات اليورمونية وشبو
اليورمونية اإلضافات اإلنزيمية  ،المضادات الحيوية  ،العناصر النشطة واضافاتيا لمغذاء  ،المنظمات–

الموننسيف ،المحفزات الحيوية.
ا ْ ػ  1121ا٠ل اٌيبلخ يف احلٛ١أبد اجملرتح

مفيوـ الطاقة ،مقاييس الطاقة ،حوامل الطاقة ،مسار الطاقة في المجترات ،االكسدة و االختزاؿ ،المركبات
عالية الطاقة ،عمميات الفسفرة ،دورة كربس ،تحمل المركبات الغنية بالطاقة ،كيفية االستفادة مف الطاقة.
ا ْ ػ  1121ا٠ل اٌف١زبِٕ١بد ٚادلبء يف اجملرتاد

التركيب الييكمى لمفيتامينات،اىمية الماء و الفيتامينات لممجترات ،محتوػ االعبلؼ مف الفيتامينات،

امتصاص الفيتامينات فى القناة اليضمية بالمجترات ،تخزيف واخراج الفيتامينات مف الجسـ ،طرؽ تقدير الماء
والفيتامينات ،الفيتامينات واالنتاج فى المجترات ،اعراض نقص الفيتامينات فى المجترات
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ا ْ ػ  1122اعزخذاَ ادلشوجبد ا٤صٚر١خ غري اٌتٚر١ٕ١خ

المركبات االزوتية غير البروتينية ،كيفية تمثيل الزوتية غير البروتينية ،استخداـ المواد الزوتية غير

البروتينية في االستبداؿ الجزئي بروتيف العميقة في المجترات ،اعداد عبلئق تحتوؼ عمى مواد الزوتية غير

البروتينية لمختمف الحيوانات المجترة ،بعض االعتبارات في تغذية المجترات عمى .NPN
ا ْ ػ  1123رغز٠خ ا٨ثً

األىمية االقتصادية لئلبل ،السبلالت ،الخصائص الفسيولوجية والبيولوجية لئلبل ،نظـ الرعاية وأساليب

التربية ،التحسيف الوراثي ،نظـ إنتاج اإلبل تحت الظروؼ البيئة المختمفة ،الصفات اإلنتاجية والتناسمية لئلبل

 ،تغذية اإلبل ،مزارع اإلبل.

ا ْ ػ  1124اعزخذاَ اٌزمٕ١بد احلذ٠ضخ يف رغز٠خ احلٛ١اْ اجملرتح

الموارد المختمفة  :تقسيميا وتعريفيا وخصائصيا وقيمتيا الغذائية – التجميع والنقل ومشاكل التداوؿ األولية –

مفيوـ ومبررات معالجة وتدوير المخمفات إلنتاج غذاء الحيواف – تقنيات المعالجة  :تأثيرىا عمى الكائنات

الممرضة وخواص المواد وتركيبيا – تقنيات المعالجة الخاصة بالموارد النباتية  :الميكانيكية – الكيماوية –

البيولوجية – اإلنزيمية – الح اررية – اإلشعاعية – تقنيات المعالجة الخاصة بالموارد الحيوانية  :التجفيف –
السيمجة – الكمر اليوائي – الكمر البلىوائي – العبلئق المحتوية عمى المخمفات المعالجة وفنيات تركيبيا –
تأثيرىا عمى إنتاج الحيواف  :النمو – المحـ – المبف – الصوؼ – التناسل – المردود اإلقتصادؼ والبيئي

لمعالجة وتدوير المخمفات .

ا ْ ػ  1125رغز٠خ ادلبػض ٚا٨غٕبَ يف اٌظشٚف اٌقؾشا٠ٚخ

تعريف المناطق الصحراوية  ،المساحات القابمة لمزراعة والتوزيع المطرؼ ومصادر المياه  ،فمو ار المناطق
الصحراوية  ،السموؾ الغذائي لممجترات في البيئة الصحراوية  ،المقررات الغذائية لممجترات في البيئة

الصحراوية  ،التغذية التكميمية لممجترات في البيئة الصحراوية  ،تأثير نظاـ اإليواء عمى السموؾ الغذائي ،
اإلنتاج الحيواني في البيئة الصحراوية .

ا ْ ػ  1126و١ّ١بء ادلشوجبد اٌٛعي١خ

تركيب الخبليا الحيوانية وعبلقتو بالتمثيل الغذائى  ،الخطوات الوسطية فى ىدـ السكريات النتاج الطاقة ،

تحوؿ الجموكوز الىطاقة فى السيتوببلزـ والميتكوندريا  ،طرؽ ىدـ السكريات المختمفة النتاج الطاقة  ،ىدـ
الجميكوجيف النتاج الطاقة  ،دورة حامض الستريؾ  ،ىدـ االحماض االمينية النتاج الطاقة  ،بناء االحماض
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واستيبلؾ الطاقة المخزنة  ،كفاءة المجترات فى استخداـ طاقة الغذاء ،ىضـ و إمتصاص الدىوف ،المركبات

الوسطية في تمثيل الدىوف ،ىدـ الدىوف – بناء الدىوف.
ا ْ ػ  1127رغز٠خ احلٛ١اْ (أ)

نبذه تاريخية عف نشأة وتطور عمـ التغذية ،التركيبي الكيماوؼ لجسـ الحيواف وطرؽ تقدير التغيير في تركيب

الجسـ  ،تركيب األعبلؼ النباتية المصدر  ،عمميات اليضـ في األنواع الحيوانية المختمفة والعوامل المؤثرة
عمييا (تركيب العميقة  ،كمية المأكوؿ  ،طرؽ إعداد الغذاء  ،المعامبلت المختمفة لؤلعبلؼ)  ،تقدير

معامبلت اليضـ ( بالطرؽ المباشرة وغير المباشرة عمى الحيواف الطرؽ المعممية )  ،أنواع  ،الكربوايدرات
الداخمة في تركيب األعبلؼ وىضميا وتمثيميا أقساـ وخصائص الميبيدات في غذاء الحيواف وىضميا

واالستفادة منيا  ،التركيب الكيماوؼ لمبروتينات الداخمة في غذاء الحيواف وخصائصيا وىضميا واالستفادة مف

المركبات االزوتية المختمفة .

ا ْ ػ  1128رغز٠خ احلٛ١اْ (ة)

تجارب التغذية والمقاييس الغذائية ،تجارب المقارنة ،التجارب عمى الحيوانات المعممية ،التغذية الجماعية

والفردية ،التغذية الحرة والمقننة ،تجارب التغذية عمى األزواج المتشابية ،تجارب الذبح ،طرؽ تصميـ تجارب
التغذية لتحديد المقننات الغذائية المختمفة ،االحتياجات الحافظة ،أيض الطاقة في حالة الصياـ ،االيض

القاعدؼ ،أيض االزوت ،عبلقة االزوت بأيض طاقة العناصر المعدنية أثناء أيض الصياـ التمثيل القاعدؼ
كمقياس لتقدير االحتياجات الحافظة ،تقدير االحتياجات مف الطاقة بطريقة تجارب التغذية ،تقدير االحتياجات

مف البروتيف ،االحتياجات الحافظة مف العناصر المعدنية والفيتامينات ،عبلقة النمو باإلفراز الطبيعي

ليرمونات النمو ،تأثير النمو عمى الكفاءة الغذائية وصفات الذبيحة ،العبلقة بيف معدؿ النمو وطوؿ الحياة

اإلنتاجية ،العوامل التي تؤثر عمى االحتياجات مف الطاقة والبروتيف لمنمو ،طرؽ تقدير القيمة البيولوجية

لمبروتيف ،تقدير محتوػ البروتينات مف األحماض األمينية .

ا ْ ػ  1129دساعبد خبفخ يف رلبي أ٨زبط احلٛ١أٟ

دراسات خاصة تيتـ بالدراسات الحديثة في مجاؿ تربية ووراثة ورعاية وتغذية وفسيولوجيا اإلنتاج الحيواني.
ا ْ ػ  1131سػب٠خ ؽٛ١أبد ادلضسػخ ف ٝادلٕبىك احلبسح

أىـ سبلالت حيوانات المبف والمحـ التى يمكف تربيتيا فى المناطق الحارة ،نظـ اإلسكاف لحيوانات المبف والمحـ
فى المناطق الحارة ،وسائل التغمب عمى ارتفاع درجات الح اررة ،الرعاية التناسمية لمحيوانات فى المناطق

الحارة ،الرعاية الصحية لحيوانات المبف والمحـ فى المناطق الحارة.
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ا ْ ػ  1131رغز٠خ احلٛ١أبد حتذ ظشٚف ادلٕبىك احلبسح

تعريف المناطق الصحراوية  ،المساحات القابمة لمزراعة والتوزيع المطرؼ ومصادر المياه  ،فمو ار المناطق
الصحراوية  ،السموؾ الغذائي لممجترات في البيئة الصحراوية  ،المقررات الغذائية لممجترات في البيئة

الصحراوية  ،التغذية التكميمية لممجترات في البيئة الصحراوية  ،تأثير نظاـ اإليواء عمى السموؾ الغذائي ،
اإلنتاج الحيواني في البيئة الصحراوية .

ا ْ ػ  1132رىٚ ٓ٠ٛحتٍ ً١اٌؼ٩ئك (ِزمذَ)

مسح أعبلؼ الحيوانات المجترة وأقساميا ،التركيب البنائي لؤلعبلؼ الخشنة ،المعامبلت المختمفة التي تسبق
عممية التصنيع ،الصور المختمفة لمتغذية عمى أعبلؼ المجترات غير التقميدية ،األقساـ الرئيسية لمصنع

أعبلؼ المجترات ،برمجة عممية تصنيع األعبلؼ ،اقتصاديات األعبلؼ غير التقميدية  ،تأثير التجييز

والتصنيع عمى القيمة الغذائية لؤلعبلؼ.

ا ْ ػ  1133اٌؼٍّ١بد ادلضسػ١خ مبضاسع أزبط اٌ٤جبْ

دراسة تفصيمية عف العمميات المزرعية في مزارع انتاج األلباف ،عممية التغذية ،عممية شرب الحيواف ،عمميات

التطمير ،عمميات الحبلبة ،المحمب ا لي ،وغيرىا مف العمميات المزرعية.
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ً
خبِغب -2 :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد إٔزبط اٌذٚاعٓ
ا ْ ػ  2111رغز٠خ اٌذٚاعٓ (ِزمذَ)

كيمياء تغذية الدواجف ،الطاقة )تعريف ،مصادر الطاقة ،القيمة السعريو لبعض مواد العمف ،طرؽ القياس(،
البروتيف )تعريف ،تقسيـ البروتينات ،القيمة البيولوجية لمبروتيف( ،األمبلح المعدنية والفيتامينات ) تعريف،

تقسيـ األمبلح المعدنية والفيتامينات ،الوظائف العامة( ،أعراض نقص وزيادة العناصر الغذائية في األعبلؼ

المختمفة.
ا ْ ػ  2112ىشق اؽقبئ١خ

فروض عامة ،قواعد االحتماالت ،مقاييس النزعة المركزية والتشتت ،العينة العشوائية البيانات أحادية التقسيـ،
االرتداد البسيط والمتعدد ،االرتباط البسيط والمتعدد ،تحميل التغاير ،تقدير مكونات التبايف ،الموديبلت
اإلحصائية المختمفة.

ا ْ ػ  2113أزبط دٚاعٓ

العبلقة بيف النمو والتناسل ،كيف تحكـ وصف الذبيحة فى رتبتيا ،إدارة قطعاف التسميف ،السموـ الفطرية

وتأثيرىا عمى إنتاج الدواجف ،المناعة وعبلقتيا بالكفاءة اإلنتاجية لبدارػ التسميف ،العوامل المؤثرة عمى عممية

التفري  ،القمش االجبارػ فى قطعاف الدجاج البياض ،القمش االجبارػ فى قطعاف أميات التسميف.
ا ْ ػ  2114فغٌٛٛ١ع١ب اٌذٚاعٓ (ِزمذَ)

دراسة األعضاء واألجيزة المختمفة :الجياز الغبلفي لمطيور ،التراكيب والمشتقات الجمدية ،الغبلؼ الريشى
وفسيولوجيا القمش ،الجياز الحركي النشط والتركيب التشريحي لمجياز الييكمي ،الظواىر البيولوجية لعظـ

الطيور ،فسيولوجيا نمو وتركيب العظاـ ،الجياز العضمي ،التركيب التشريحي واليستولجى لمعضبلت وخواص
عضبلت الدواجف ،سوائل الجسـ والدـ ،القمب والدورة الدموية ،فسيولوجيا الدورة الدموية ،وظائف األجيزة
المختمفة وتنظيميا لمعمميات الحيوية والفسيولوجيا بالجسـ.
ا ْ ػ  2115رشث١خ دٚاعٓ

طرؽ التربية الوراثية الحديثة في الدواجف ،الطرؽ المختمفة لتقدير المعايير الوراثية باستخداـ النماذج الحديثة
لمتحميل الوراثي ،تقدير القيـ التربوية ،قياس التحسيف الوراثي ،التزاوج التبادلي.
ا ْ ػ  2116اٌغذد اٌقّبء يف اٌذٚاعٓ

عمـ الغدد الصماء والغدد خارجية ،اإلفراز ،التركيب الكيميائي لميرمونات وكيفية عمميا ،العبلقة بيف
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اليرمونات المختمفة ،أنواع الغدد الصماء ووظيفة كل منيا وتنظيـ إف ارزاتيا وتركيبيا التشريحي ،العوامل المؤثرة
المستقبل ،التنبؤ
عمى وظائف الغدد الصماء ،الوظائف البيولوجية لميرمونات ،الية عمل اليرموف ووظائف ُ
بوظائف جياز الغدد الصماء ،مناقشة أىـ وأحدث األبحاث المتعمقة باليرمونات وعبلقتيا بالعمميات اإلنتاجية
والفسيولوجية فى الدواجف.

ا ْ ػ  2117فغٌٛٛ١ع١ب ا٤لٍّخ يف اٌيٛ١س اٌذاعٕخ

طرؽ تأقمـ الطيور لمظروؼ البيئة المختمفة ،التأثيرات الفسيولوجية المختمفة لعمميات اإلجياد ،عبلقة التأقمـ

باإلجياد ،العوامل المؤثرة عمى فسيولوجية التأقمـ ،الغدد الممحية أو األنفية فى الطيور ،تركيب الغدد الممحية

و إف ار زاتيا ،اإلضاءة والح اررة وعبلقتيا بعمميات اإلجياد والتأقمـ ،التعرؼ عمى أحدث األبحاث فى ىذا
المجاؿ ومناقشتيا.

ا ْ ػ  2118ا٦ؽز١بعبد اٌغزائ١خ يف ػ٩ئك اٌذٚاعٓ

التركيب الكيماوػ لمغذاء (العناصر الغذائية) ،الماء – الكربوىيدرات – البروتينات – الميبيدات– الفيتامينات–

العناصر المعدنية ،حساب االحتياجات الغذائية ألنواع الدواجف المختمفة وتكويف العبلئق ،اإلضافات الغذائية
الغير عضوية.

ا ْ ػ  2119سػب٠خ اٌذٚاعٓ يف ادلٕبىك احلبسح

الظروؼ السائدة فى المناطق الحارة :المناخ والمصادر الغذائية واألنواع والسبلالت المستخدمة واألمراض،

انتاج الطيور واالرانب االجنبية تحت الظروؼ المحمية ،قدرة السبلالت المحمية عمى مقاومة االمراض

المستوطنة والتحمل الحرارػ ،سموؾ الطيور تحت الظروؼ المناخية الغير مبلئمة ومدػ قدرتيا عمى التأقمـ
تحت االجياد الحرارػ.

ا ْ ػ  2111رغز٠خ اٌيٛ١س اٌضبٔ٠ٛخ

تقدير االحتياجات الغذائية لمرومي خبلؿ مراحل نموه المختمفة ،تقدير االحتياجات الغذائية لمسماف خبلؿ

مراحل نموه وانتاج البيض .تقدير االحتياجات الغذائية لمطيور المائية خبلؿ مراحل نموىا المختمفة ،المصادر

العمفية المستخدمة في تركيب العبلئق ،طرؽ تركيب العبلئق المختمفة ،نماذج لبعض األعبلؼ المستخدمة في
تغذية الطيور.

ا ْ ػ  2111رقٕ١غ أػ٩ف اٌذٚاعٓ

الشروط الواجب توافرىا في مصانع األعبلؼ ،التعرؼ عمى األجزاء المختمفة لمصانع األعبلؼ ،المواصفات
القانونية لمواد العمف ،الصور المختمفة لؤلعبلؼ المصنعة ،أنواع المصانع.
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ا ْ ػ  2112اٌزمٚ ُ١١اٌزؾٍ ً١اٌىّ١ب٤ ٞٚػ٩ف اٌذٚاعٓ

التعرؼ عمى العناصر الغذائية لمواد العمف ،كيفية أخذ عينات األعبلؼ البلزمة لمتحميل ،األجيزة الواجب

توافرىا إلجراء التحميل ،طرؽ تقدير مكونات المادة الغذائية ،التحميبلت الكمية واستخداميا فى تقدير مكونات

رماد المادة الغذائية.

ا ْ ػ  2113دساعبد غزائ١خ ِزمذِخ ػٓ اٌىشث١٘ٛذساد

التعرؼ عمى مواد العمف الغنية بالمواد الكربوىيدراتية ،الخواص الكيماوية والطبيعية لمكربوىيدرات ،وكيفية

ىضـ وامتصاص الكربوىيدرات ،ميتابولزـ الكربوىيدرات ،حساب الطاقة الناتجة مف ميتابولزـ الكربوىيدرات،

كيفية توفير االحتياجات مف الكربوىيدرات ،أعراض نقص وزيادة المواد الكربوىيدراتية.
ا ْ ػ  2114دساعبد غزائ١خ ِزمذِخ ػٓ اٌذْ٘ٛ

التعرؼ عمى مواد العمف المستخدمة كمصدر لمدىوف والزيوت ،الخواص الكيمائية والطبيعية لمدىوف ،القيمة

الغذائية لمدىوف والزيوت ،أىـ األحماض الدىنية في تغذية الدواجف ،تزف وأكسدة الدىوف ،ىدـ وتخميق
الدىوف ،ىضـ وامتصاص الدىوف ،حساب الطاقة الناتجة مف ميتابولزـ الدىوف.

ا ْ ػ  2115دساعبد غزائ١خ ِزمذِخ ػٓ اٌف١زبِٕ١بد ٚا٩ِ٤ػ ادلؼذٔ١خ

التعرؼ عمى المصادر الغنية فى االمبلح المعدنية والفيتامينات ،تقسيـ االمبلح المعدنية والفيتامينات،
الوظائف العامة لمعناصر المعدنية والفيتامينات ،توفير االحتياجات الغذائية مف العناصر المعدنية

والفيتامينات ،دور العناصر المعدنية والفيتامينات فى ميتابولزـ الطيور ،العوامل المؤثرة عمى االحتياج مف

الفيتامينات والمعادف ،أعراض نقص وزيادة االمبلح المعدنية والفيتامينات.
ا ْ ػ ٚ 2116ساصخ اٌقفبد اٌٛفف١خ ٚاٌىّ١خ يف اٌذٚاعٓ

الوراثة الكمية والوصفية ،عشائر الدواجف ،االنتخاب ،التبايف ،والتشابو بيف االقارب ،المعالـ الوراثية لمعشيرة،
طرؽ التربية.

ا ْ ػ  2117أ٨زخبة ادلزمذَ

األدلة االنتخابية بأنواعيا المختمفة وتطبيقاتيا العممية ،القيـ االقتصادية ،الكفاءة النسبية ،أنواع االنتخاب،

االستجابة لبلنتخاب ،الفارؽ االنتخابي ،االستجابة المرتبطة ،طرؽ االنتخاب عمى حسب التبايف ،االنتخاب
ألكثر مف صفة ،شدة االنتخاب.
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ا ْ ػ  2118اٌرتث١خ ٔ٦زبط اٌٍؾُ

الوسائل المختمفة لمتربية إلنتاج المحـ في الدواجف ) إنتاج كتاكيت المحـ( ،وراثة صفة النمو ،العوامل الوراثية
المؤثرة عمى ترسيب الدىف فى كتاكيت المحـ ،العوامل المؤثرة عمى تكويف الذبيحة ،تكويف السبلالت ،التربية
الحديثة إلنتاج المحـ.

ا ْ ػ  2119اٌرتث١خ ٔ٦زبط اٌج١ل

الوسائل المختمفة لمتربية إلنتاج البيض في الدواجف )إنتاج البيض) برامج التربية لتحسيف إنتاج البيض،

مشاكل تربية الدجاج البياض ،الفرز ،طرؽ قياس إنتاج البيض ،طرؽ تكويف ىجف إنتاج البيض ،التربية

الحديثة إلنتاج البيض ،المواصفات المثالية لسبلالت البيض ،العوامل الو راثية المؤثرة عمى إنتاج البيض.
ا ْ ػ  2121ا٤لٍّخ اٌٛساص١خ

كيفية حدوث األقممة في الطي ور ،التغي ا رت التطورية لمطيور ،األقممة البسيطة والمعقدة ،حدود األقممة،

أقممة السبلالت األجنبية ،التأثيرات البيئية ،التداخل بيف الوراثة والبيئية ،قياس ا ثار البيئية.
ا ْ ػ  2121رٕظ ُ١رٕبٚي اٌغزاء ٚادلبء

تنظيـ تناوؿ الغذاء وميكانيكية حركتو خبلؿ القناة اليضمية ،التركيب التشريحي واليستولجى لمجياز اليضمي

فى الطيور ،حركة القناة اليضمية ،اإلفراز واليضـ ،الوظائف اليضمية الخاصة ،االمتصاص وميكانيكية
عممية النقل ،العوامل المؤثرة عمى عممية االمتصاص ،الكائنات الدقيقة بالقناة اليضمية وعبلقتيا بالنشاط

الفسيولوجى ،فسيولوجيا تكويف البوؿ ،وظائف الكمية وطرؽ جمع البوؿ فى الطيور ،دور الكمية فى المحافظة
عمى ثبات البيئة الداخمية ،الخمل الوظيفي لمكمية ،التعرؼ عمى احدث واىـ األبحاث الخاصة بعمميات تناوؿ

الغذاء والماء والعوامل المؤثرة عمييا.
ا ْ ػ  2122عٍٛن اٌيٛ١س

أنواع السموؾ الخاصة بالطيور ،سموؾ التزاوج والتكاثر ،عادات وسموؾ عمميات األكل والشرب فى الدواجف،

سموؾ الطيور أثناء عمميات اإلجياد المختمفة ،العوامل الفسيولوجية المختمفة التي تؤثر عمى سموؾ الطيور،

العبلقة بيف اإلف ارزات اليرمونية المختمفة وسموؾ الطائر ،العبلقة بيف سموؾ الطيور وطرؽ التربية المختمفة،
سموؾ الطيور أثناء التربية فى األقفاص أو التربية األرضية ،مناقشة أىـ األبحاث الخاصة بعادات وسموؾ

الطيور تحت ظروؼ اإلجياد المختمفة.

ا ْ ػ  2123فغٌٛٛ١ع١ب اٌزّض ً١اٌغزائٟ

فسيولوجيا ىضـ وامتصاص الكربوىيدرات والبروتينيات ،حركة وانتقاؿ المواد الكربوىيدراتية و البروتينية داخل
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القناة اليضمية ،صور تخزيف وامتصاص المواد الكربوىيدراتية والبروتينية ،فسيولوجيا إخراج واعادة امتصاص
المواد الكربوىيدراتية والبروتينية بالكمية ،العوامل الفسيولوجية وتأثيرىا عمى عمميات اليضـ واالمتصاص

واإلخراج ،تأثير مكونات األعبلؼ المختمفة عمى ىضـ وامتصاص المواد الكربوىيدراتية والبروتينية ،مناقشة

أىـ األبحاث الخاصة بيذه المجاالت المختمفة وعبلقتيا بالعممية اإلنتاجية.
ا ْ ػ  2124فغٌٛٛ١ع١ب اذلنُ ٚا٨خشاط

العوامل الفسيولوجية المؤثرة عمى عمميات اليضـ واإلخراج ،فسيولوجيا اليضـ واخراج المواد الغذائية المختمفة
فى الدواجف ،عبلقة مكونات األعبلؼ واتزانيا بعمميات اليضـ واإلخراج ،الوظائف اليضمية الخاصة

وعبلقتيا بإف ارزات الغدد المختمفة ،العوامل المدعمة والمخفضة بعمميات اليضـ واإلخراج ،التركيب التشريحي

واليستولجى لمجياز البولي ،تدفق الدـ وسعة القمب والجياز الميمفاوؼ وعبلقتو بعمميات اليضـ واإلخراج،

إخراج المركبات النتروجينية واأليونات الغير عضوية والخصائص الطبيعية لدـ وبوؿ الطيور ،مناقشة
األبحاث الخاصة بالعوامل الفسيولوجية المؤثرة عمى عمميات اليضـ واإلخراج فى الدواجف.
ا ْ ػ  2125فغٌٛٛ١ع١ب أزبط اٌٍؾُ ٚاٌج١ل

العوامل الفسيولوجية المؤثرة عمى إنتاج المحـ ،الجياز الييكمي والعضمي وخواص عضبلت الدواجف ،عبلقة
الغدد الصماء والجياز اليرمونى بعمميات تكويف المحـ والعضبلت فى الطيور ،الجياز التناسمي فى الطيور
وعبلقة اليرمونات المختمفة بعمميات إنتاج البيض ومكونات البيض فى الدواجف ،فسيولوجيا تكويف البيض

وتنظيـ نشاط الغدد الجنسية ،النشاط الفسيولوجى لممبيض وعبلقتو باإلنتاج ،الضوء والتناسل وعمر الطيور
واستجابتيا لمتنبيو الضوئي ،عبلقة طوؿ فترة اإلضاءة بالعمميات الفسيولوجيو واإلف ارزات اليرمونية المختمفة

وتأثيرىا عمى عمميات اإلنتاج ،مناقشة أىـ األبحاث الخاصة بتأثير العوامل الفسيولوجيو المختمفة عمى
عمميات اإلنتاج.
ا ْ ػ  2126رشث١خ إٌؼبَ ٚاٌشِٟٚ

أصل النعاـ ،االنواع ،المساكف ،االحتياجات الغذائية ،السموؾ والعادات ،طرؽ التربية ،انتاج المحـ والريش
والجمد ،السبلالت واألصناؼ المختمفة لمرومي ،اساسيات تربية الرومي ،أمراض الرومي وطرؽ الوقاية،

التسويق ،إنتاج البيض والمحـ ،السجبلت ،الجدوػ االقتصادية.
ا ْ ػ  2127ىٛ١س ثش٠خ ِٙٚبعشح

أنواع الحماـ ،عاداتو ،التزاوج ،التغذية ،السموؾ ،المساكف ومستمزماتيا ،التسويق ،السجبلت ،الجدوؼ
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االقتصادية ،السبلالت المحمية واالجنبية ،انتاج الزغاليل ،تربية السماف النتاج المحـ ،سبلالت السماف ،انتاج

البيض ،أمراض السماف ،البوبيويت ،االحتياجات الغذائية لمسماف ،السماف البرؼ ،ادارة المخمفات.
ا ْ ػ  2128أزبط ٚفغٌٛٛ١ع١ب ا٤سأت

المساكف والتجييزات ،التغذية واالحتياجات الغذائية ،تكاثر األرانب ،أمراض األرانب ،سبلالت الفراء ،سبلالت

المحـ ،سبلالت الشعر ،سبلالت الزينة ،السجبلت ،الجدوػ االقتصادية.
ا ْ ػ  2129اٌيٛ١س ادلبئ١خ

صفات البط و اإلوز ،السموؾ ،العادات ،البط اليجيف ،طرؽ التربية ،المساكف واألدوات االحتياجات الغذائية،

السبلالت القياسية ،سبلالت إنتاج الريش ،إنتاج البيض ،إنتاج المحـ ،سبلالت الزينة المحمية.
ا ْ ػ  2131اٌزفش٠خ ٚإٌّ ٛايٕٟٕ١

تصميـ معمل التفري واألمف الحيوػ ،األدوات والمعدات فى معمل التفري  ،المحافظة عمى البيض فى

المزارع ومعامل التفري  ،اإلخصاب ،النمو الجنينى ،اإلنقساـ الخموػ ومراحمو ،بداية اإلنقساـ داخل الجنيف

(التعضوف) ،العوامل المؤثره عمى النمو والتطور الجنينى ،التنظيـ الحرارػ خبلؿ النمو الجنينى ،النمو

الجنيني (خبلؿ األسبوع األوؿ) ،النمو الجنينى (خبلؿ األسبوع الثانى) ،النمو الجنينى (خبلؿ األسبوع
الثالث).
ا ْ ػ  2131دساعبد خبفخ يف رلبي إٔزبط اٌذٚاعٓ

دراسات خاصة تيتـ بالدراسات الحديثة في مجاؿ تربية ووراثة ورعاية وتغذية وفسيولوجيا الدواجف.
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ً
عبدعب -1 :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد اٌفبوٙخ
ة ط ْ  1111أزبط فٛاوٗ ادلٕبىك احلبسح

دارسة أنواع الفاكية التى تصمح لممناطق الحاره بالتفصيل مف حيث الموطف ،االنتشار – التقسيـ النباتى –
الوصف النباتى – العوامل البيئيو  ،العمميات الزراعيو وتقدير االحتياجات المائية الشجار الفاكية فى

المناطق الحاره ،صبلحية ماء الرػ لبلشجارومشاكل المموحة والقموية ،طرؽ الرػ فى المناطق الجافو التسميد
والتقميـ والعزيق ،أىـ األصناؼ ،األمراض وا فات.
ة ط ْ  1112فغٌٛٛ١ع١ب أؽغبس اٌفبوٙخ (ِزمذَ)

تاثير العوامل البيئية عمى نمو االشجار الخضرػ وعمى ازىار وعقد الثمار ومحصوؿ أشجار الفاكية ،تأثير

العوامل الداخمية مف حيث نوع ومحتوػ العناصرالغذائية واليرمونات باالشجار عمى النمو واإلثمار،دراسة

بعض الظواىر الفسيولوجية التى توجد فى أشجار الفاكية مثل ظاىرة تبادؿ الحمل واال ثمار والعقد البكرػ

لمثمار وتشوه العناقيد الزىرية وغيرىا

ة ط ْ  1113رىٌٕٛٛع١ب إوضبس اٌفبوٙخ

العبلقة بيف تركيب الزھرة وتركيب الثمرة والبذرة ،المحتوػ الغذائى لمبذور والعوامل المؤثرة عمييا ،التحوالت
الغذائية فى البذور اثناء اإلنبات ،سكوف البذرة ودور اليرمونات والتحوؿ الغذائى بالسكوف ،عبلقة التركيب

التشريحى والكيماوػ بتكويف الجذور عمى العقل ،التغيرات الكيماوية التى تحدث فى العقل اثناء التجذير،

حدود التطعيـ وتكويف منطقة االلتحاـ بيف االصل والطعـ ،الموافقة وعدـ الموافقة فى التطعيـ ،إنشاء المعمل

التجارػ لزراعة االنسجة وتجييزاتيا– التقييـ والبيئات ،انتاج شتبلت الموز تجارياً– انتاج السبلالت المقومة

لبلجياد.

ة ط ْ  1114رشث١خ ٚحتغني أؽغبس اٌفبوٙخ

مقدمو عامة ومصطمحات ،أىـ طرؽ تربية النباتات والقواعد االساسية لتربية محاصيل الفاكية ،اعداد

الكروموسومات فى أنواع الفواكو المختمفة وعبلقتيا بالتربية ،التضاعف الكرـ وسومى وأنواعو وعبلقتو بالتربية،

الطفرارت البرعمية الطبيعية والصناعية ،العقـ فى نباتات الفاكية وأنواعو ،طرؽ التربية والتحسيف الوراثى فى
أشجار الفاكية.
ة ط ْ  1115أزبط اٌفبو ٗٙف ٝا٤سام ٝاٌقؾشاِ( ٗ٠ٚزمذَ)

المناخ العاـ والدقيق بمناطق اإلستصبلح الحديثة ،التوزيع الحرارػ ودرجات الح اررة وعبلقتيا بنجاح وتوزيع
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زراعة الفاكية فى األراضي الصحراويو ،الرطوبة الجوية والرياح والضوء وتأثيره عمي نجاح زراعة أشجار

الفاكية بالمناطق الجديدة ،التربة وخواصيا في األراضي الصحراويو ومدؼ نجاح زراعة الفاكية– مياه الرؼ
ومبلءمتيا لزراعة الفاكية باألراضي الجديدة ،مشاكل المموحة في األراضي الصحراوية– تخطيط البستاف

وانشاء مزارع الفاكية في األراضي الجديدة ،محسنات التربة وأھمية استخداميا في األراضي الجديدة في

اإلعداد لمزراعة ،نظـ الغرس باالراضي الجديدة ونظـ الرؼ ،تربية وتقميـ وتيذيب أشجار الفاكية،

تسميدأشجار الفاكية بالمناطق الجديدة ،جدوػ زراعة بعض أنواع الفاكية بالمناطق الصحراويو ،معامبلت
تحسيف الجوده فى الثمار المعده لمتصدير.

ة ط ْ  1116اذلشِٔٛبد إٌجبر١خ ٚرؤصري٘ب ػٍ ٝأؽغبس اٌفبوٙخ

تعريف وتأثير ىرمونات النمو ،التركيب الكيميائي والجزئى لميرمونات النباتيو ،التخميق واالنتقاؿ واليدـ

ليرمونات النمو داخل النبات ،التأثيرات المورفولوجية والفسيولوجية ليرمونات النمو عمي النباتات ،تأثير
اليرمونات عمي المراحل المختمفة بزراعة األنسجة ونجاحيا ،عبلقة منظمات النمو بتكويف الكالس واألجنة

المعممية ،دور اليرمونات في مرحمة التجذير المعممي ومرحمة األقممة لمنباتات المعممية ،دور منظمات النمو
في إنتاج البذور الصناعية وبعض الظواىر المعممية ،دور اليرمونات فى العقد والتساقط في أشجار الفاكية،
دور منظمات النمو عمي مراحل نمو الثمار ،دور اليرمونات عمي نضج الثمار.
ة ط ْ  1117رىٌٕٛٛع١ب إػذاد ٚرذاٚي ٚختض ٓ٠زلبف ً١اٌفبوٙخ

تكنولوجيا تداوؿ الحاصبلت البستانية بعد الحصاد ،إعداد الحاصبلت البستانية لمتسويق المحمي والتصدير،

التبريد السريع  cooling،Preلمحاصبلت البستانيو عمميات تحسيف الشكل لثمار الفاكية– طرؽ التخزيف
المختمفة لمثمار الطازجة ،التغيرات الطبيعية والكيمائية التي تحدث لمثمار أثناء النقل والتخزيف والتصدير،

اإلنضاج الصناعي وتحسيف الموف لثمار الفاكية المعدة لمتصدير ،الغازات الييدركربونية (اإلثيميف) وأھميتيا

لمثمار ،األضرار الفسيولوجية لدرجات الح اررة أثناء النقل والتخزيف والتصدير ،األمراض الفسيولوجية

والباثولوجية التي تصيب الثمار أثناء التداوؿ والتخزيف ،إستراتجية مكافحة األمراض والحشرات بعد الحصاد،

مواصفات الجودة القياسية لممحاصيل البستانية.

ة ط ْ  1118ا٦جتب٘بد احلذ٠ضٗ ف ٝسٚ ٞرغّ١ذ أؽغبس اٌفبوٙخ

تعريف االصطبلحات المستخدمة فى تحديد االحتياجات المائية لؤلشجار ،العوامل التى يتوقف عمييا اختيار

طريقة الرػ ،طرؽ تقدير االستيبلؾ المائى ألشجار الفاكية ،طرؽ تقدير االستيبلؾ المائى ألشجار الفاكية،
المقتتات االمائية لبعض أشجار الفاكية فى األراضى الصحراوية ،تحديد مواعيد لفترات الرػ ،الرػ بالتنقيط
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فى االراضى الحديثة وما يجب مراعاتو ،االجياد المائى ونمو النبات ،تأثير الغمر بالماء عمى الصفات
الطبيعية والكيماوية لمتربة ،تأثير نقص االكسجيف وزيادة ثانى اكسيد الكربوف فى التربو عمى النشاط

الفسيولوجى لمنبات ،تكويف المواد السامة فى التربة والنبات نتيجة الغمر بالماء ،تأثير الغمر بالماء عمى

اليرمونات النباتية واإلصابة المرضية لؤلشجار ،تأقمـ النبات وطرؽ التغمب عمى مشاكل االجياد المائى،

دارسة الحالة الغذائية والتوازف الغذائى فى أشجار الفاكية وتأثيرىا عمى النمو الخضرػ واالثمار ،أھمية

التسميد العضوػ لبساتيف الفاكية  ،أنواع األسمدة العضوية ،تجييز األسمدة العضوية بالمزرعة– حساب

احتياجات بساتيف الفاكية مف األسمدة العضوية ،تخزيف وتداوؿ األسمدة العضوية ،احتياج االنواع المختمفو

مف الفواكو لبلسمدة المعدنيو وكميات السماد البلزمة وطرؽ اضافتيا.
ة ط ْ  1119رمٍٚ ُ١رشث١خ أؽغبس اٌفبوٙخ

النمو الخضرػ لبلشجار وعادة حمل البراعـ الزىرية وعبلقتيا بالتقميـ ،انواع تقميـ التربيو المتبعو فى اشجار

الفاكيو ،طرؽ تقميـ االثمار وتقميـ التربية فى جميع أشجار الفاكية ،عبلقة التقميـ باإلزىار وعقد الثمار
والمحصوؿ واليرمونات والعناصر الغذائية.

ة ط ْ  1111اٌفٛاوٗ راد إٌٛاٖ احلغش٠خ

الوصف النباتى ،العوامل البيئية ،التكاثر ،انشاء الحديقة العمميات الزراعية (رؼ ،تسميد  ،تقميـ ،عزيق)
ا فات ومقاومتيا ،خف الثمار جمع الثمار وتعبئتيا لمفواكو ذات النواة الحجرية.

ة ط ْ  1111اٌفٛاوٗ اٌزفبؽ١خ

الوصف النباتى ،العوامل البيئية ،التكاثر ،انشاء الحديقة العمميات الزراعية (رؼ ،تسميد  ،تقميـ ،عزيق)
ا فات ومقاومتيا ،خف الثمار جمع الثمار وتخزينيا لمفواكو التفاحية.

ة ط ْ  1112اٌفٛاوٗ ا٨عزٛائ١خ اٌغري رمٍ١ذ٠خ

الموطف واإلنتشار ،العوامل البيئية (مناخ ،تربة) ،التطبيقات العممية الزارعية (تسميد ،رػ ،تقميـ،
عزيق)،األصناؼ ،األمراض وا فات ،وذلؾ لمفواكو االستوائية غير التقميدية.

ة ط ْ  1113فبوٙخ ادلٕبىك ا٨عزٛائ١خ ٚؽجخ ا٨عزٛائ١خ

الموطف واإلنتشار ،العوامل البيئية (مناخ ،تربة) ،التطبيقات العممية الزارعية (تسميد ،رػ ،تقميـ،
عزيق)،األصناؼ ،األمراض وا فات ،وذلؾ لفاكية المناطق االستوائية وشبو االستوائية.
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ة ط ْ  1114فٛاوٗ ادلٕبىك ادلؼزذٌخ ٚاٌجبسدح

أنواع فواكو المناطق المعتدلة والباردة ،عممية الرؼ والتسميد والتمقيح والتكاثر وعمميات الخدة األخرؼ المتعمقة
بإنتاج أنواع فواكو المناطق المعتدلة والباردة المختمفة ،احتياجات الفاكية متساقطة األوراؽ لمبرودة وكيفية

حساب ساعات البرودة البلزمة إلنياء طور الراحة لمبراعـ ،النظري ػ ػػات المتعمق ػ ػػة بتحم ػ ػػل الفواكو لمب ػ ػػرودة

وط ػ ػػرؽ التغم ػ ػػب عم ػ ػػى ا ث ػ ػػار الض ػ ػػارة لمب ػ ػػرودة وط ػ ػػرؽ حمايتي ػ ػػا ،الط ػ ػػرؽ المختمفػ ػ ػة إلنياء طور الراحة

لبراعـ الفواكو المتساقطة األوراؽ ،س ػ ػ ػػكوف الب ػ ػ ػػذور فى الفواكو المتساقطة األوارؽ وكيفية كسر ىذا السكوف.

ة ط ْ  1115رمٕ١بد صساػخ ٚأزبط إٌخً١

الوصف النباتى لنخيل البمح ،العوامل البيئية ،التكاثر ،انشاء الحديقة ،التطبيقات العممية الزارعية(رػ ،تسميد،
تقميـ ،عزيق) ،خف الثمار وتخزينيا.
ة ط ْ  1116رمٕ١بد صساػخ ٚأزبط ادلٛص

دارسات متقدمة فى الموز مف حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناؼ ،انشاء الحديقة ،الرػ والتسميد
والعزيق وجمع الثمار وتخزينيا.
ة ط ْ  1117رمٕ١بد صساػخ ٚأزبط اٌؼٕت

دارسات متقدمة فى العنب مف حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناؼ ،انشاء الحديقة ،الرػ والتسميد
والعزيق والتقميـ وجمع الثمار وتخزينيا.
ة ط ْ  1118رمٕ١بد صساػخ ٚأزبط ادلٛاحل

دارسات متقدمة فى الموالح مف حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناؼ ،الرػ والتسميد والعزيق وجمع الثمار
وتخزينيا.
ة ط ْ  1119رمٕ١بد صساػخ ٚأزبط اٌض٠زْٛ

دارسات متقدمة فى الزيتوف مف حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناؼ ،انشاء الحديقة ،الرػ والتسميد
والعزيق والتقميـ وخف الثمار وجمع الثمار وتخزينيا.
ة ط ْ  1121رمٕ١بد صساػخ ٚأزبط ادلبجنٛ

دارسات متقدمة فى المانجو مف حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناؼ ،انشاء الحديقة ،الرػ والتسميد
والعزيق والتقميـ وجمع الثمار وتخزينيا.
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ة ط ْ  1121اٌزض٘ري ٚاٌؼمذ ف ٝأؽغبس اٌفبوٙخ

تركيب الزىرة وعبلقتو بالتمقيح ،تنظيـ التمقيح وحساب معدؿ كل مف التمقيح الذاتى والخمطى ،بيولوجيا حبة

المقاح ،عبلقة سطح الميسـ بنجاح التمقيح ،العوامل المؤثرة عمى التمقيح واالخصاب.
ة ط ْ  1122منٚ ٛريٛس إٔزبط زلبف ً١اٌفبوٙخ

مقﺪمة ،النمﻮ الخضﺮػ ودورات النمﻮ فى اشجار الفاكﮭة ،تﺮكيﺐ البﺮاعﻢ الﺰھﺮية ،استحﺪاثات التﺰھيﺮ
وبيﻮلﻮجيا التﺰھيﺮ ،الﺰھﺮة ،العﻮامﻞ المﺆثﺮة عمى تﻜﻮيﻦ البﺮاعﻢ الﺰھﺮية ،السﻜﻮف والعﻮامﻞ المﺆثﺮة

عميﮫ ،عقﺪ الثمار والعﻮامﻞ المﺆثﺮة عمية ،تساقﻂ الثمار (مﺮاحمﮫػ أسبابو) ،السﻜﻮف والعﻮامﻞ المﺆثﺮة عميو
وعبلجﮫ ،ﻇاھﺮة تبادؿ الحمﻞ (أسبابﮭاػ عبلجﮭا) ،خﻒ الثمار ،تﻄﻮر الثمار ونمﻮھا ،العﻮامﻞ التى تﺆثﺮ
عمى نمﻮ الثمﺮة.
ة ط ْ  1123رقٕ١ف زلبف ً١اٌفبوٙخ

أسس التقسيـ ،وصف أشجار الفاكية وأزىارىا وثمارىا ،التسمية النباتية والتعرؼ عمى األنواع واألصناؼ
المختمفة مف الفاكية.
ة ط ْ ِ 1124ؾبوً إٔزبط اٌفبوٙخ ا٨عزٛائ١خ

مقﺪمة عﻦ خصائص المنطقة اإلستﻮائية وانتشار الفﻮاكﮫ اإلستﻮائية ،التأثيﺮ البيئى عمى مﻮرفﻮلﻮجيا
وفسيﻮلﻮجيا اشجار الفاكﮭة اإلستﻮائية ،الحﺮارة ،الﺮﻃﻮبة ،الضﻮء ،األمﻄار ،الﺮياح ،التﺮبة المناسبة،

التغمب عمى الﻈﺮوؼ الغيﺮ مﻮاتية ،الﺮػ والﻄﺮز المختمفة ومميﺰاتﮭا وعيﻮبيا واألمثﻞ ،اإلزھار والعقﺪ
والتغمﺐ عمى المشاكﻞ التى تعتﺮضﮭا ،مشاكﻞ العقﺪ والتساقﻂ والعﻮامﻞ المﺆثﺮة عميﮫ ،مناقشة ألحﺪث

األبحاث فى مجاؿ العقﺪ والتساقﻂ ،نمﻮ الثمار والعﻮامﻞ المﺆثﺮة عميﮫ ،اكتماؿ النمﻮ والجمع والتغمﺐ عمى

المشاكﻞ التى ادت الى انخفاض الجﻮدة والمحصﻮؿ ،المشاكﻞ المتعمقة بالعمميات الﺰ ارعية التى ادت الى
انخفاض الجﻮدة ،المشاكﻞ المتعمقة بالﻮسائﻞ وتﻮفيﺮھا والتى تصعﺐ مﻦ مﮭمة التصﺪيﺮ.
ة ط ْ  1125اٌشٚ ٜاٌؼ٩لبد ادلبئ١خ ٨ؽغبس اٌفبوٙخ

تعﺮيﻒ االصﻄبلحات المستخﺪمة فى تحﺪيﺪ االحتياجات المائية لؤلشجار ،العﻮامﻞ التى يتﻮقﻒ عميﮭا اختيار

ﻃﺮيقة الﺮػ ،ﻃﺮؽ تقﺪيﺮ االستﮭبلؾ المائى الشجار الفاكﮭة ،ﻃﺮؽ تقﺪيﺮ االستﮭبلؾ المائى الشجار

الفاكﮭة ،المقننات االمائية لبعﺾ اشجار الفاكﮭة فى اال ارضى الصحﺮاوية ،تحﺪيﺪ مﻮاعيﺪ لفتﺮات الﺮػ،
الﺮػ بالتنقيﻂ فى اال ارضى الحﺪيثة وما يجﺐ مﺮاعاتﮫ ،االجﮭاد المائى ونمﻮ النبات ،تأثيﺮ الغمﺮ بالماء
عمى الصفات الﻄبيعية والﻜيماوية لمتﺮبﮫ ،تأثيﺮ نقﺺ االكسجيﻦ وزيادة ثانى اكسيﺪ الﻜﺮبﻮف فى التﺮبﮫ

166

عمى النشاط الغسيﻮلﻮجى لمنبات ،تﻜﻮيﻦ المﻮاد السامة فى التﺮبة والنبات نتيجة الغمﺮ بالماء ،تأثيﺮ الغمﺮ

بالماء عمي اليرمونات النباتية واالصابة المﺮضية لؤلشجار ،تأقمﻢ النبات وﻃﺮؽ التغمﺐ عمى مشاكﻞ
االجﮭاد المائى.
ة ط ْ  1126فغٌٛٛ١ع١ب أؽغبس خن ً١اٌجٍؼ

تاثير العوامل البيئية عمى نمو الخضرػ والزىرؼ والثمرػ لنخيل البمح ،تأثير العوامل الداخمية مف حيث نوع
ومحتوػ العناصرالغذائية واليرمونات عمى النمو واإلثمار ،دراسة بعض الظواىر الفسيولوجية التى توجد فى

نخيل البمح.

ة ط ْ  1127إعزخذاَ صساػخ أ٤غغخ ف ٝإوضبس اٌفبوٙخ

استخداـ تقنية زراعة األنسجة في إكثار أنواع الفاكية المختمفة ،التطبيقات المختمفة لزراعة األنسجة في

الفاكية.

ة ط ْ  1128اٌزغرياد احل٠ٛ١خ ف ٝذتبس اٌفبوٙخ

التغيﺮات التى تحﺪث فى مﻜﻮنات الثمار أثناء نمﻮھا وتﻄﻮرھا ،التغيﺮات التى تحﺪث فى مﻜﻮنات الثمار
عنﺪ اقتﺮابﮭا مﻦ اكتماؿ النمﻮ ،األنﺰيمات وتقسيماتﮭا وتخصصﮭا ،التغيﺮات الغﺬائية التى تحﺪث اثناء

التنفﺲ ،العبلقة بيﻦ معﺪؿ النمﻮ والتنفﺲ الﻜبليمﻜتﺮيﻚ ،أسباب حﺪوث الﻜبليمﻜتﺮيﻚ ،عبلقة اإليثيميﻦ
وفسيﻮلﻮجيا الثمار ،تأثيﺮ منﻈمات النمﻮ عمى التغيﺮات الحيﻮية التى تحﺪث فى الثمار ،األوكسينات

الصناعية ودورھا فى مجاؿ البساتيﻦ ،عبلقة األوكسينات بتنشيﻂ نمﻮ الثمار ،فسيﻮلﻮجيا نمﻮ الثمار ،الﻄﺮؽ
المختمفة النتاج ثمار البﺬرية والﺪور الﺬػ تمعبﮫ األوكسينات ،استخﺪاـ منﻈمات النمﻮ الصناعية فى انتاج
ثمار البﺬرية (عقﺪ بﻜﺮػ).

ة ط ْ  1129اٌغى ْٛف ٝأؽغبس اٌفبوٙخ

تعريف السكوف ،أنواع السكوف ،السكوف األولي ،السكوف الثانوؼ ،طرؽ كسر السكوف في أنواع الفاكية
المختمفة ،تطبيقات عممية لكسر طور السكوف في رأشجار الفاكية.

ة ط ْ  1131اٌزغّ١ذ اٌؼنٚ ٜٛاحل٤ ٜٛ١ؽغبس اٌفبوٙخ

تعريف وأىمية الزراعة العضوية والحيوية ،األىداؼ والقوانيف والتحوؿ لمزراعة النظيفة ،اعادة استخداـ مخمفات

المزارع ،انتاج الشتبلت العضوية ،دور التنوع النباتي في الزراعة العضوية ،السياسة السمادية والرؼ في

الزراعة العضوية والحيوية ،مقاومة الحشائش في الزراعة العضوية والحيوية ،انتاج أىـ أشجار الفاكية عضوياً

وحيوياً.
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ة ط ْ  1131أُ٘ ِؾبوً أزبط اٌفبوٙخ فِ ٝقش

دراسة أىـ مشاكل إنتاج الفاكية في مصر ،زيارات ميدانية لمتعرؼ عمي مشاكل انتاج الفاكية ،مناقشة
األبحاث والتقارير المتعمقة بمشاكل انتاج الفاكية في مصر ،الحموؿ والمقترحات.

ة ط ْ  1132اٌزض٘ري ٚا٦ذتبس يف أؽغبس اٌفبوٙخ

النظريات الموضحة لمتحوؿ لمتزىير واإلثمار ،تفسير اإلتجاه لمتزىير واإلثمار في أشجار الفاكية ،التطبيقات

البستانية لنظريات التزىير ،دراسات عمي التكشف الزىرؼ ألشجار الفاكية ،العوامل المؤثرة عمي الحث

والتكشف الزىرؼ ،طبائع الحمل والتزىير ألشجار الفاكية ،العوامل الداخمية والخارجية المؤثرة عمي نمو

الثمار ،النمو الخضرؼ وتكويف البراعـ الزىرية ،العوامل البيئية المؤثرة عمي تكويف البراعـ الزىرية ،التمقيح
وعقد الثمار في أشجار الفاكية ،خف الثمار والتوازف بيف النمو الخضرؼ واإلثمار.

ة ط ْ ِٛ 1133سفٌٛٛع١ب اٌفبوٙخ

التكشف والتغيرات المورفولوجية المصاحبة لتكويف األزىار ،التغيرات المورفولوجية المصاحبة لتكويف الثمار
والبذور خبلؿ نموىا ،اإلختبلفات المورفولوجية ألشجار الفاكية.
ة ط ْ  1134حتغني وفبءح رقذ٠ش زلبف ً١اٌفبوٙخ

معامبلت الحصاد وما بعد الحصاد لمحاصيل الفاكية ،الظروؼ المثمي لمتخزيف ،التعبئة والتغميف ،اإلنضاج
الصناعي ،المواصفات القياسية لثمار الفاكية لمتصدير ،المشاكل التي تواجو المصدريف وكيفية حميا،

المقترحات لتحسيف كفاءة تصدير محاصيل الفاكية.
ة ط ْ  1135دساعبد خبفخ يف اٌفبوٙخ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بأشجار الفاكية لطبلب الدراسات العميا.

ة ط ْ  1136أزبط فبوٙخ ِزغبليخ (ِزمذَ)

مقدمة– تقسيـ أشجار القاكية– األىمية اإلقتصادية والقيمة الغذائية -أشجار متساقطة األوراؽ (العنب–

الفواكو التفاحية– الفواكو ذات النواه الحجرية– النقل– الكاكى– التيف– الرماف)– يتـ تناوؿ كل فاكية مف

الفواكو التابعة لكل قسـ مف حيث حيث التقسيـ النباتى -الموطف األصمى– األىمية اإلقتصادية والغذائية–

التركيب الكيماوػ لمثمار -الوصف النباتى– التكاثر– العوامل البيئية المبلئمة لمزراعة– إنشاء البستاف– إدارة

المزرعة (تسميد– رػ– تقميـ-مقاومو)– دراسو مقارنو بيف عممية اإلنتاج فى الوادػ واألراضى المستصمحة

الحديثة -المشاكل الخاصة التى تقابل عممية اإلنتاج وكيفية التغمب عمييا– عمميات تحسيف جودة اإلنتاج–
أىـ األصناؼ المحمية والعالمية ذات األىمية التصديرية– المحصوؿ– ا فات واألمراض.

168

ة ط ْ  1137أزبط فبوٙخ ِغزذميخ (ِزمذَ)

مقدمة– تقسيـ أشجار القاكية– األىمية اإلقتصادية والقيمة الغذائية -أشجار مستديمة الخضرة (الموالح–

المانجو– النخيل– الموز– الزيتوف– الجوافو)– يتـ تناوؿ كل فاكية مف الفواكو التابعة ليذا القسـ مف حيث
التقسيـ النباتى -الموطف األصمى– األىمية اإلقتصادية والغذائية– التركيب الكيماوػ لمثمار -الوصف

النباتى– التكاثر– العوامل البيئية المبلئمة لمزراعة– إنشاء البستاف– إدارة المزرعة (رػ– تسميد– تقميـ-
مقاومة)– دراسو مقارنو بيف عممية اإلنتاج فى الوادػ واألراضى المستصمحة الحديثة -المشاكل الخاصة التى
تقابل عممية اإلنتاج وكيفية التغمب عمييا– عمميات تحسيف جودة اإلنتاج– أىـ األصناؼ المحمية والعالمية

ذات األىمية التصديرية– المحصوؿ– ا فات واألمراض.
ة ط ْ  1138أفٕبف اٌزّٛس يف ِقش ٚفشؿ اٌزقذ٠ش

األصناؼ الجافة ،األصناؼ النصف جافة ،األصناؼ الرطبة ،شكل الثمرة ونسبة الحبلوة وأبعادىا ولوف
الثمار وموعد النضج في كل صنف ،المساحة المنزرعة في مصر مف األصناؼ المختمفة ،الميزة النسبية

لؤلصناؼ لمتصدير لمخارج.

ة ط ْ  1139ا٦جتب٘بد احلذ٠ضٗ ف ٝسٚ ٞرغّ١ذ أؽغبس خن ً١اٌجٍؼ

تحديد االحتياجات المائية لمنخيل ،العوامل التى يتوقف عمييا اختيار طريقة الرػ ،طرؽ تقدير االستيبلؾ

المائى ألشجار النخيل ،المقتتات االمائية لمنخيل فى األراضى الصحراوية ،تحديد مواعيد لفترات الرػ ،الرػ
بالتنقيط فى االراضى الحديثة وما يجب مراعاتو ،االجياد المائى ونمو النبات ،تأثير الغمر بالماء عمى

الصفات الطبيعية والكيماوية لمتربة ،تأثير نقص االكسجيف وزيادة ثانى اكسيد الكربوف فى التربو عمى النشاط

الفسيولوجى لمنبات ،تكويف المواد السامة فى التربة والنبات نتيجة الغمر بالماء ،تأثير الغمر بالماء عمى

اليرمونات النباتية واإلصابة المرضية لؤلشجار ،تأقمـ النبات وطرؽ التغمب عمى مشاكل االجياد المائى،

دارسة الحالة الغذائية والتوازف الغذائى فى أشجار النخيل وتأثيرىا عمى النمو الخضرػ واالثمار ،أھمية

التسميد العضوػ لبساتيف الفاكية  ،أنواع األسمدة العضوية ،تجييز األسمدة العضوية بالمزرعة– حساب
احتياجات بساتيف الفاكية مف األسمدة العضوية ،تخزيف وتداوؿ األسمدة العضوية ،احتياج النخيل لؤلسمدة
المعدنيو وكميات السماد البلزمة وطرؽ اضافتيا.
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ً
عبدعب -2 :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد اخلنش
ة ط ْ  2111إٔزبط اخلنش يف ادلٕبىك اٌذافئخ ٚاحلبسح (ِزمذَ)

مقدمة عف المقرر وأىدافو ،محاصيل الخضر وأصنافيا التي تجود في المناطق الدافئة والحارة ،العوامل
البيئية وتأثيرىا عمى نباتات الخضر ،أنواع األراضي المتأثرة باألمبلح وكيفية استصبلحيا لتبلئـ إنتاج

الخضر ،ميكانيكية تحمل الخضر لممموحة ،دراسة نظـ الرؼ ومميزاتيا وعيوبيا وعبلقة ذلؾ بإنتاج الخضر
بالمناطق الدافئة والحارة ،عبلقة المموحة بانتشار بعض األمراض والتأثير عمى صفات الجودة في بعض

الخضر،العوامل المؤثرة عمى محتوػ الخضروات مف العناصر الغذائية،محتوػ الخضروات مف المركبات

الضارة بصحة اإلنساف،

ة ط ْ  2112فغٌٛٛ١ع١ب زلبف ً١اخلنش

مكونات الخضروات وعبلقتيا بالظروؼ البيئية الجوية واألرضية ،تأثير واستخداـ اليرمونات والمواد المنظمة
لمنمو فى إنتاج محاصيل الخضر ،العوامل المؤثرة عمى اإلزىار وعقد الثمارأىـ األمراض الفسيولوجية

وعبلقتيا بالطرؽ الزراعية المختمفة ،فسيولوجيا سكوف الخضر ،فسيولوجيا التحمل لمظروؼ البيئية الغير

مناسبة ،دور المنشطات الحيوية في مجاؿ الخضر .
ة ط ْ  2113رغز٠خ زلبف ً١اخلنش

دراسة متقدمة فى عبلقة العناصر الغذائية الكبرػ والصغرػ فى انتاج محاصيل الخضر المختمفة تحت

ظروؼ االنواع المختمفة مف التربة وكذلؾ أعراض نقص ىذه العناصر عمى نباتات الخضر،كيفية تعويض
نقص ىذه العناصر،األسمدة العضوية والحيوية ودورىا في إنتاج الخضر.

ة ط ْ  2114رمٕ١بد اوضبس رمب ٞٚاخلنش

الطرؽ الحديثة إلكثار محاصيل الخضر ،اإلكثار البذرؼ وانتاج اليجف ،اإلكثار الخضرؼ طرقو ومميزاتو
وعيوبو ،اإلكثار عف طريق زراعة األنسجة ،المشاتل وانتاج شتبلت الخضر ،التطعيـ في الخضر ،أىـ

األبحاث والدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ.
ة ط ْ  2115رشث١خ زلبف ً١اخلنش

دراسة األسس النظرية لطرؽ تربية النباتات مع اىتماـ خاص بطبيعة التفاعل الجينى وأنواع وطبيعة ومصادر

االختبلفات  ،تأثير طرؽ التكاثر والتربية الداخمية والخارجية عمى التبايف فى العشائر الناتجة ،كفاءة برامج
االنتخاب المختمفة فى تحسيف مواصفات محاصيل الخضر ،أمثمة لتربية بعض محاصيل الخضر اليامة.
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ة ط ْ  2116فغٌٛٛ١ع١ب ِب ثؼذ احلقبد حملبف ً١اخلنش

فاقد الخضر ما بعد الحصاد ،معامبلت المحافظة عمى جودة محاصيل الخضر ،القدرة التخزينية ،طرؽ
التخريف،األضرار الفسيولوجية لمثمار،اإليثيميف وتكوينو وعبلقتو بالنضج .االستفادة مف األبحاث الحديثة في

مجاؿ فسيولوجيا ما بعد الحصاد.

ة ط ْ ِ 2117ؾبوً إٔزبط زلبف ً١اخلنش

دراسة تفصيمية ألىـ مشاكل إنتاج الخضر في مصر التي تؤثر عمى اإلنتاج كماً ونوعاً ،المشاكل األرضية،

مشاكل بيئية ،مشاكل مرضية ،مشاكل تسويقية مع دراسة كيفية حل ىذه المشاكل في ضوء األبحاث الحديثة.

ة ط ْ  2118إػذاد ٚرذاٚي ٚختض ٓ٠اخلنش (ِزمذَ)

طرؽ حصاد محاصيل الخضر،فاقد الخضر ما بعد الحصاد ،معامبلت المحافظة عمى جودة محاصيل

الخضر ،القدرة التخزينية ،طرؽ التخريف ،تخزيف الخضر الثمرية والورقية والساقية والزىرية ،أمف وسبلمة

الغذاء.

ة ط ْ  2119أزبط زلبف ً١اخلنش اٌغري رمٍ١ذ٠خ

األىمية األقتصادية والقيمة الغذائية ،طرؽ إنتاج تمؾ المحاصيل والتطبيقات العممية الزراعية (تسميد ،رؼ،

مقاومة آفات وغيرىا) مثل محاصيل الكاسافا ،الطرطوفة ،البروكمي ،كرنب بروكسيل ،الكرنب أبو ركبة ،الذرة
السكرية ،الطماطـ الشيرؼ ،الحرنكش ،البسمة السكرية ،الشيكوريا.
ة ط ْ  2111رمغ ُ١زلبف ً١اخلنش

منشأ محاصيل الخضر ،دراسة تفصيمية لمطرؽ المختمفة لتقسيـ محاصيل الخضر واألساس العممي لكل
تقسيـ وعيوبو ومميزاتو– االستفادة مف الدراسات والبحوث الحديثة في تقسيـ محاصيل الخضر.

ة ط ْ ِٛ 2111سفٌٛٛع١ب اخلنش

دراسة المواصفات المورفولوجية والتشريحية لؤلزىار والثمار والبذور فى بعض محاصيل الخضر اليامة.

ة ط ْ  2112أزبط ثزٚس اخلنش

مقدمة ،مناطق إنتاج البذور ومساحتيا – اإلزىار في محاصيل الخضر – التمقيح ومسافات العزؿ – إنتاج

بذور بعض محاصيل الخضر،إنتاج تقاوؼ الخضر اليجيف ،االستفادة مف نتائج البحوث الحديثة فى مجاؿ

إنتاج البذور
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ة ط ْ  2113صساػخ ٚأزبط اخلنش احملّ١خ (ِزمذَ)

مقدمة عف الزراعة المحمية ،إنتاج الشتبلت لمزراعة المحمية ،نظـ الحماية المختمفة وتركيبيا وكيفية تشغيميا،

أنواع المحميات وأثرىا عمى اإلنتاج ،العمميات الزراعية في المحميات مثل الرؼ ،التسميد ،مقاومة ا فات،
دراسة أىـ محاصيل الخضر التي تجود في المحميات مثل الطماطـ ،الفمفل،الخيار ،البطي  ،الكنتالوب،

الكوسة ،الفاصوليا،الفراولة وغيرىا.

ة ط ْ  2114ا٨وضبس اٌذل١ك حملبف ً١اخلنش

مزارع المعمقات الخموية ،أىمية البروتوببلست في البيوتكنولوجي واستخدامو في مجاؿ الخضر وانتاج نباتات
خالية مف الفيروسات وانتاج نباتات مقاومة لمظروؼ المختمفة ،انتاج النباتات األحادية – استخداـ التطعيـ

تحت تكنيؾ زراعة األنسجة ،االنتاج التجارؼ لشتبلت الخضر معممياً ،طرؽ انتاج الطفرات معمميا واالستفادة
منيا في تربية النباتات ،تصميـ وعمل دراسة جدوػ لعمل مشروع لمعمل إكثار دقيق مع اختيار النباتات
المبلئمة.
ة ط ْ  2115دٚس ِٕظّبد إٌّ ٛيف أزبط زلبف ً١اخلنش

أنواع منظمات النمو  ،التطبيقات العممية الستخداـ منظمات النمو في إنتاج الخضر ،الصور التجارية

لمنظمات النمو ،التأثيرات الفسيولوجية لمنظمات النمو ،دور منظمات النمو في زيادة إنتاج الخضر كماً

ونوعاً واستخدماتيا في اإلكثار واإلزىار و عقد الثمار واإلنتاج المبكر والحصاد ا لي وزراعة األنسجة وكسر
السكوف وتحسيف الجودة ،التأثيرات الضارة لمنظمات النمو عمى الصحة العامة والبيئة .اإلستفادة مف نتائج
البحوث الحديثة في مجاؿ منظمات النمو وتأثيرىا عمى محاصيل الخضر.

ة ط ْ  2116رشث١خ زلبف ً١اخلنش ٌزؾًّ ا٨عٙبداد اٌج١ئ١خ-التربية لتحمل الح اررة المرتفعة

والمنخفضة -المموحة -الجفاؼ -طرؽ التغذية المختمفة -المموثات البيئية -التحمل لزيادة ماء الرؼ -التربية

لمقاومة األمراض وا فات بالنسبة لمطماطـ والبطاطس والكرنب والبطي والبصل والبطاطا وغيرىا.
ة ط ْ  2117أِشاك اخلنش اٌفغٌٛٛ١ع١خ
دراسة األمراض الفسيولوجية لمحاصيل الخضر الناتجو عف التعرض لمظروؼ البيئية الغير مبلئمة ونقص
العناصر الغذائية لمخضر الثمرية والدرنية والبصمية والورقية.
ة ط ْ  2118ا٨عٙبداد اٌج١ئ١خ ٚرؤصري٘ب ػٍ ٝزلبف ً١اخلنش
دراسة تأثير العوامل البيئية مثل الحرارة المرتفعة والمنخفضة وتذبذب درجات الح اررة  -المموحة -الجفاؼ-
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طرؽ التغذية المختمفة زيادة أو نقص  -المموثات البيئية -زيادة ماء الرؼ وتأثيرىا عمى مختمف محاصيل
الخضر.
ة ط ْ  2119أزبط اخلنش ثذ ْٚرشثخ

البيئات المختمفة المستخدمة في الزراعة بدوف تربة ،طرؽ تصميـ الزراعة بدوف تربة ،زراعة األسطح  ،إنشاء
نظـ الزراعة البلأرضية باستخداـ المخمفات النباتية مثل قش األرز في الزراعة ،مزارع الصوؼ الزجاجي،

المزارع المائية ،مزارع األكياس ،مزارع التنكات ،انتاج المحاصيل الورقية ،الفراولة ،الخيار ،الطماطـ في

الزراعة بدوف تربة ،تغذية وتجييز المحاليل المغذية ليذه الزراعات ،مكافحة األمراض وا فات في الزراعة
البلأرضية ،األبحاث الحديثة في ىذا المجاؿ.

ة ط ْ  2121أزبط زلبف ً١اخلنش يف ا٨سام ٟاٌقؾشا٠ٚخ

دراسة تفصيمية المكانية انتاج محاصيل الخضر تحت ظروؼ المناطق الصحراوية والمطرية فى جميورية
مصر العربية وعبلقة ذلؾ باالنتاج وجودتة وكذلؾ اقتصاديات ىذا النوع مف االنتاج .أمثمة النتاج بعض

محاصيل الخضر اليامة باألراضي الصحراوية ،االستفادة مف نتائج البحوث الحديثة التى تحل المشكبلت

التى تواجو زيادة الجودة وانتاج الخضر تحت ظروؼ المناطق المستصمحة.
ة ط ْ  2121فغٌٛٛ١ع١ب اخلنش يف اٌضساػبد احملّ١خ

مدخل لمزراعة المحمية – فسيولوجي نمو وتطور نباتات الخضر في الزراعة المحمية ،عبلقة نظـ الزراعة
المحمية بالعمميات الفسيولوجية لنباتات الخضر مع التركيز عمى عمميات التمثيل الضوئي والتنفس والنتح

وامتصاص المياه والعناصر الغذائية – العبلقة بيف المحصوؿ والتربة والماء في المحميات ،عبلقة العوامل
البيئية باإلزىار واألثمار في الزراعة المحمية ،فسيولوجيا تحمل الظروؼ البيئية الغير مناسبة لمحاصيل

الخضر في المحميات.
ة ط ْ  2122أزبط اخلنش اٌٛسل١خ ٚاٌضّش٠خ

األىمية اإلقتصادية لمحاصيل الخضر الورقية والثمرية ،العوامل البيئية التي تؤثر عمى النمو والمحصوؿ

والجودة ليذه المحاصيل – طرؽ إكثار محاصيل الخضر الورقية والثمرية –المعامبلت الزراعية ليا ،االستفادة
مف نتائج البحوث الحديثة التى تحل المشكبلت التى تواجو زيادة الجودة وانتاج الخضر الورقية والثمرية

ة ط ْ  2123أزبط اخلنش ايزس٠خ ٚاٌجقٍ١خ ٚاٌذسٔ١خ

األىمية اإلقتصادية لمحاصيل الخضر الجذرية والبصمية والدرنية  ،العوامل البيئية التي تؤثر عمى النمو

والمحصوؿ والجودة ليذه المحاصيل – طرؽ اإلكثارليذه المحاصيل–المعامبلت الزراعية ليا ،االستفادة مف
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نتائج البحوث الحديثة التى تحل المشكبلت التى تواجو زيادة الجودة وانتاج الخضر الجذرية والبصمية

والدرنية.

ة ط ْ  2124ا٨ؽز١بعبد ادلبئ١خ ٔٚظُ اٌش ٞحملبف ً١اخلنش

دراسة موسعة لكيفية معرفة وتحديد المقننات المائية لمحاصيل الخضر تحت ظروؼ االنواع المختمفة مف

التربة وكذلؾ انظمة الرػ المختمفة المستخدمة فى رػ محاصيل الخضر وعبلقة ذلؾ بكمية االنتاج وجودتة
واألمراض المختمفة الناشئة عف زيادة أو نقص االحتياجات المائية.
ة ط ْ  2125ث١ئخ ٔجبربد اخلنش

دراسة متعمقة فى تاثير عوامل البيئة األرضية والجوية واالحيائية عمى انتاج محاصيل الخضر وكذلؾ
أثرعوامل البيئة التطبيقية :الماء ،الضوء ،الح اررة ،العناصر الغذائية ،الغازات عمى اإلنتاج وجودة محاصيل

الخضر  ،استخداـ اساليب الزراعة الحديثة بيدؼ تنظيـ االستفادة مف ىذه العوامل البيئية.
ة ط ْ  2126أزبط اخلنش ٌٍزقذ٠ش

دراسة تفصيمية الستخداـ االسمدة العضوية بكافة أنواعيا المختمفة فى إنتاج محاصيل الخضر المستخدمة مف
الناحية الصحية والغذائية وذات الجودة المرتفعة وكذلؾ استخداـ االسمدة الحيوية بكافة انواعيا فى انتاح

محاصيل الخضر ذات الجودة العالية وغير المموثة لمبيئة ،مكافحة األمراض وا فات في الم ازرع العضوية،

دراسة المواصفات التصديرية المطموبة لمحاصيل الخضر لمدوؿ المستوردة ،دراسة عمميات الحصاد والتداوؿ
والتدريج والتعبئة والنقل والتخزيف والتسويق والتصدير لمحاصيل الخضر.

ة ط ْ  2127أفٕبف ٘ٚغٓ خنشٚاد اٌضساػخ احملّ١خ

وتشمل التعرؼ باألصناؼ واليجف ألنواع الخضر في الزراعة المحمية مف حيث خواصيا الوراثية ومميزاتيا

والمحصوؿ وصفات الجودة والصفات الحيوية بيا –الطرؽ الوراثية المستخدمة لموصوؿ الى ىذه األصناؼ أو

اليجف ومنشأىا  ،طرؽ المحافظة عمى االصناؼ وراثيا ،كيفية التحسيف الوراثي لبلصناؼ والطرؽ التقميدية

فى تربيتيا وراثياً.

ة ط ْ  2128دساعبد خبفخ يف اخلنش

أساليب وطرؽ البحث فى مجاؿ محاصيل الخضر وتطبيقاتيا فى حل المشاكل القائمة  ،دراسة ومراجعة تقييـ

النشرات العممية وتنظيميا وطرؽ عرض البيانات.
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ة ط ْ  2129اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ يف حتغني اخلنش احملّ١خ

مقدمة عف البيولوجيا الجزيئية واليندسة الوراثية – طرؽ استنساخ ونقل الجينات – تقنيات اليندسة الوراثية –
مخاطر استخداـ النباتات المحولة وراثياً ،اليندسة الوراثية ودورىا في تخميق أصناؼ أكثر مبلئمة لمزراعة

المحمية ،التحوؿ الوراثي وانتاج خضروات مقاومة لؤلمراض والظروؼ البيئية الغير مناسبة ،دور زراعة
األنسجة في تحسيف اإلنتاج والجودة لمخضر المحمية – التخصيب الحيوػ.

ة ط ْ  2131رغّ١ذ ٚرغز٠خ ٔجبربد اخلنش يف احملّ١بد

طرؽ التغذية والتسميد المختمفة لمنباتات بالزراعة المحمية  ،صور امتصاص العناصر الغذائية األساسية

والثانوية والصغرؼ ،العوامل التي تؤثر عمى تيسير العناصر الغذائية في مختمف األراضي  ،أىمية العناصر
الغذائية لنباتات الخضر المحمية وأعراض نقصيا  ،التطبيقات العممية لمتغذية والتسميد مف خبلؿ نظاـ

التسميد االرضي أو التغذية الورقية أو التغذية بالمخصبات الحيوية  ،نظـ التسميد مف خبلؿ عمميات الرػ ،

سموؾ االسمدة المعدنية تحت ظروؼ الزراعة المحمية.
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ً
عبدعب :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ٔجبربد اٌضٕ٠خ ٚاٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ
(ٔ -3جبربد اٌضٕ٠خ

 -4إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ)

ة ط ْ  3111رقٕ١ف ٔجبربد اٌضٕ٠خ

التصنيف النباتي لمنباتات ،المعشبات ،كيفية تقسيـ وتصنيف الزىور ونباتات الزينة ،عاريات البذور ،كاسيات
البذور (ذوات الفمقة الواحدة وذوات الفمقتيف) ،المواصفات العامة لبعض العائبلت.

ة ط ْ  3112فغٌٛٛ١ع١ب ٔجبربد اٌضٕ٠خ

عممية البناء واليدـ في النبات ،تأثير الح اررة والضوء والعناصر الغذائية والمواد المنظمة لمنمو عمي النمو

واألزىار وصفات النمو الخضرؼ والزىرؼ ،التعرؼ عمي طرؽ التسميد وطرؽ قياس الح اررة وشدة اإلضاءة

ونوعو وطرؽ استعماؿ المواد المنظمة لمنمو ،مشاىدات عمي تأثير ىذه العوامل عمي النمو الخضرؼ والزىرؼ
وصفات األزىار.
ة ط ْ  3113رشث١خ ٔجبربد اٌضٕ٠خ (ِزمذَ)

األسس الوراثية ،وطرؽ التربية ،والتطبيقات العممية لطرؽ التربية في مجاؿ الزىور و نباتات الزينة ،زراعة

األنسجة وطرؽ تحضير البيئات ،طرؽ تحضير أجزاء التكاثر ،خطوات اإلكثار ،االستعماؿ التجارؼ ،التدريب
العممي عمي عمميات العزؿ و ألخصي و التمقيح الصناعي والتشعيع والفحص الميكروسكوبي وكذلؾ عمي
تحضير بيئات التكاثر الدقيق لؤلنواع المختمفة لممنفصل النباتي

ة ط ْ  3114رٕغ١ك احلذائك (ِزمذَ)

التطور التاريخي لفف تنسيق الحدائق عبر العصور التاريخية ،نظـ التخطيط والتصميـ ،أساسيات التصميـ،

خطوات إنشاء الحدائق ،أنواع الحدائق وطريقة تصميميا مثل الحدائق العامة والمنزلية وحدائق المصانع

والمستشفيات وحدائق األطفاؿ والحدائق الصحراوية وحدائق األرياؼ وحدائق السطح ،التدريب عمي رسـ

التصميمات لمختمف أنواع الحدائق.

ة ط ْ  3115إٔزبط اٌض٘ٛس ٔٚجبربد اٌضٕ٠خ (ِزمذَ)

مشاتل الزينة ،منشآت اإلنتاج بالمشاتل و مواصفاتيا واستخداماتيا التجارية واقتصاديتيا ،طرؽ إنتاج بعض

محاصيل الزينة االقتصادية ،طرؽ التكاثر وطرؽ زراعتيا ،عمميات الخدمة والوقاية مف ا فات ،الظروؼ

البيئية المناسبة لئلنتاج وتأثيرىا عمي ميعاد التزىير وجودة األزىار وقدرتيا عمي تحمل النقل والشحف والتخزيف

واالحتفاظ بحيويتيا بعد استعماليا في التنسيق.
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ة ط ْ  3116فغٌٛٛ١ع١ب ِب ثؼذ احلقبد

معدؿ اليدـ ،تأثير العوامل الداخمية والخارجية ،طرؽ إطالة عمر األزىار بعد القطف ،التغيرات الفسيولوجية
والكيماوية لؤلزىار بعد القطف.

ة ط ْ  3117إٔزبط إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ (ِزمذَ)

مقدمة ،أىمية النباتات الطبية والعطرية ،مصادرىا ،العوامل المؤثرة في إنتاجيا ،انتاج بعض النباتات الطبية
والعطرية االقتصادية المنتشرة في مصر ،المواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية ،أنواعيا ،مصادرىا،

طرؽ فصميا ،استخداماتيا.

ة ط ْ  3118فغٌٛٛ١ع١ب ا٤ؽغبس ٚاٌغبثبد

النمو في األشجار ،اإلزىار وانتاج البذور في أشجار المخروطيات ،السكوف في بذور األشجار ،تطور
الخشب في األشجار الخشبية ،انتقاؿ الماء والعناصر الغذائية في األشجار الخشبية وتخزيف المواد

الكربوىيدراتية واالستفادة منيا ،التغذية في األشجار والميكروىيزا ،عبلقة البيئة باألشجار الخشبية ،العوامل
المؤثرة عمي التمقيح في األشجار ،المشاكل الفسيولوجية لبعض األشجار ،المظاىر الفسيولوجية الستثمار

األشجار الخشبية.

ة ط ْ  3119إوضبس ٔجبربد اٌضٕ٠خ (ِزمذَ)

طرؽ إكثار نباتات الزينة ،التكاثر الجنسي ،التكاثر الخضرؼ ،التكاثر بالجراثيـ ،العوامل التي تؤثر عمي
إكثار نباتات الزينة ،اإلكثار باستخداـ زراعة األنسجة ،مشاكل اإلكثار لنباتات الزينة.

ة ط ْ  3111رىٌٕٛٛع١ب فٛة إٔزبط اٌض٘ٛس ٔٚجبربد اٌضٕ٠خ

إنشاء الصوب ،نظـ التيوية ومواصفاتيا ،نظـ التبريد والتدفئة والتظميل ،نظـ التحكـ في الرطوبة الجوية ،نظـ

رش المبيدات ،نظـ التحكـ بالحاسب ا لي ،نظـ التسميد المتقدـ ،نظـ الحركة والنقبل داخل الصوب ،نظـ
مراقبة الجودة ،إنشاء الثبلجات وغرؼ استكماؿ تفتيح األزىار ومواصفاتيا.
ة ط ْ ٔ 3111جبربد اٌضٕ٠خ اٌقؾشا٠ٚخ ٚاحملّ١بد اٌيج١ؼ١خ

مواصفات البيئة الصحراوية ،نباتات البيئة الصحراوية ،التوازف البيئي والتنوع الحيوؼ ،النباتات الشوكية

والعصارية وشجيرات الزينة الصحراوية ونباتات التكسية الصحراوية ،صفاتيا وأشكاؿ النمو والتزىير وطرؽ

التكاثر والزراعة والرؼ وتأثير الظروؼ البيئية واالستخدامات ،أىمية النباتات الصحراوية في مكافحة التصحر
وتعديل البيئة والمناخ وعبلقة النمو بالعوامل البيئية في الظروؼ الجافة.
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ة ط ْ  3112اٌغشخغ١بد ٚزلبف ً١اخلنشح ا٤خشٜ

السرخسيات ومحاصيل الخضرة ،الموطف والتصنيف ،الوصف المورفولوجي ،طرؽ التكاثر الجنسي

والبلجنسي ،البيئة المناسبة لئلنتاج ،التسميد والرؼ ومكافحة ا فات ،شرح تفصيمي لؤلجناس واألنواع

واستخداماتيا واالنتاج التجارؼ ليا وطرؽ ومعامبلت ما بعد الحصاد والتخزيف والشحف.
ة ط ْ  3113دفغ ا٤ثقبي ٌٍزض٘ري

إنشاء غرؼ تجذير األبصاؿ واألجيزة والمعدات المطموبة ،اإلضاءة والح اررة والرطوبة النسبية وأىميتيـ في

الدفع لمتزىير ،استخداـ الطرؽ المختمفة لدفع األبصاؿ لمتزىير عمي مدار العاـ لبعض األبصاؿ المزىرة.
ة ط ْ  3014اٌزٕغ١ك اٌذاخٍٟ

إعداد الزىور لمتنسيق ،مستمزمات تنسيق الزىور ،األسس العامة لتنسيق الزىور ،مدارس التنسيق ،طرؽ

التنسيق الغير زىرية ،االستعماالت المختمفة لنباتات الزينة في التنسيق الداخمي ،تدريبات عممية عمي تنسيق

زىور القطف وتموينيا واطالة عمرىا وتجفيفيا ،وكذلؾ استخدامات نباتات الزينة في أغراض التنسيق الداخمي

المختمفة.
ة ط ْ  3115إٌجبربد اٌؾٛو١خ ٚاٌؼقبس٠خ

دراسة النباتات الشوكية والعصارية وبعض األمثمة مف حيث (طرؽ التكاثر ،طرؽ الزراعة ،عمميات الخدمة،
االستخدامات في التنسيق).
ة ط ْ  3116صساػخ ٔجبربد اٌضٕ٠خ ثذ ْٚرشثخ

أساسيات النمو ،التربة والماء ورقـ الحموضة ،المموحة والعناصر الغذائية والتسميد ،أنواع البيئات المستخدمة

في الزراعة تجارياً ،طرؽ الرؼ والصرؼ والتجييزات المتعمقة بيـ ،تطبيقات عممية عمي انتاج بعض الزىور
ونباتات الزينة االقتصادية ونباتات التنسيق الداخمي وغيرىا

ة ط ْ  3117رشث١خ ٔجبربد اٌضٕ٠خ ثبٌيفشاد

الطفرات وأنواعيا ،تفسير حدوث الطفرة عمي المستوؼ الجزيئي ،المطفرات الطبيعية والكيماوية وطرؽ احداث

التأثير ،استخداـ الطفرات في نباتات الزينة صناعياً ،أىمية الطفرات في التنوع البيولوجي والوراثي ،الطفرات

المفيدة والطفرات الضارة ،إنتاج األصناؼ الجديدة لمزىور ونباتات الزينة بالطفرات وبعض التطبيقات العممية.

ة ط ْ  3118ربس٠خ رقّٚ ُ١رٕغ١ك احلذائك

نشأة فف تنسيق الحدائق عبر التاري  ،دراسة الحدائق الفرعونية بالتفصيل ،الحدائق الرومانية واليونانية
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والبابمية واليابانية والصينية والفرنسية وااليطالية واالنجميزية والعصور الوسطي األوربية ثـ الحدائق األمريكية

باإلضافة إلي الطراز اإلسبلمي و الطراز الحديث ،عوامل انتقاؿ الحضارة الحدائقية عبر الدوؿ وعبر
العصور.
ة ط ْ  3119ادلغيؾبد اخلنشاء ٚادل٩ػت اٌش٠بم١خ

أىمية المسطحات الخضراء و مغطيات التربة في تنفيذ الحدائق ،الوصف النباتي والتعرؼ عمي تمؾ

النباتات ،طرؽ زراعة المسطحات الخضراء وخدمتيا ورعايتيا وصيانتيا ،االستخدامات في التنسيق

والمبلعب الرياضية  ،استخداـ مغطيات التربة فى تنسيق الحدائق و زراعتيا كنباتات مفترشة أو عمي

الميوؿ ،عمميات الصيانة والخدمات لمغطيات التربة.
ة ط ْ  3121أ٦زبط اٌزغبسٌٍ ٞض٘ٛس راد ا٨عزغبثخ اٌنٛئ١خ

تأثير الضوء عمي النمو الخضرؼ ،تأثير الضوء عمي عممة التزىير ،نباتات النيار الطويل ونباتات النيار

القصير ،انتاج األزىار عمي مدار العاـ بالتحكـ في طوؿ النيار ،طرؽ تطبيق النيار الطويل والقصير ،إنتاج
بعض الكريزانثيمـ ،اإلستر ،بنت القنصل وغيرىا.

ة ط ْ ِ 3121ىبفؾخ اٌزٍٛس ثٕجبربد اٌضٕ٠خ

تموث البيئة وأقساميا المختمفة ،المموثات ومصادرىا ،بيئة نمو النباتات سواء بيئة أرضية أو جوية وعبلقتيا
بالتموث ،الزىور ونباتات الزينة واستعماالتيا في مقاومة التموث األرضي والمائي واليوائي والصوتي

واإلشعاعي ومقاومة الرياح واألتربة والرماؿ ،الزىور و نباتات الزينة وحماية الشواطئ والمباني الواقعة عمي

شواطئ البحار والمحيطات ،استخداـ نباتات الزينة كمصدر إلنتاج األكسجيف وامتصاص الغازات السامة

ومقاومة الرياح والضوضاء واألتربة.

ة ط ْ  3122رٕغ١ك ادلذْ ٚاٌمشٜ

تخطيط المدف والقرػ ،توزيع المساحات الخضراء بالمدينة ،أنواع المدف ،طرؽ تخطيط المدف ،أساسيات

تنسيق وتشجير المدف والقرػ ،مواد التنسيق ،تنسيق وتشجير الطرؽ ،تنسيق المياديف ،تنسيق المباني العامة،
مداخل المدف ،وحدائق المنشآت العامة ،تنسيق القرػ ،تدريبات عممية عمي تنسيق األركاف المختمفة لممدف

وتنسيق القرػ.

ة ط ْ  3123اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ ٚرشث١خ ٔجبربد اٌضٕ٠خ

طرؽ نقل العوامل الوراثية في خبليا النبات ،دمج البروتوببلست ،استخداـ الطرؽ الحديثة في التحكـ في

التركيب الوراثي لمنبات وصفاتو ،البصمة الوراثية وتحديد األصناؼ وحماية حقوؽ المربيف.
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ة ط ْ  3124رذاٚي ٔجبربد اٌضٕ٠خ ٚاٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ (ِزمذَ)

مراحل الحصاد المختمفة لمنباتات الطبية والعطرية ،طرؽ التجفيف ،التغيرات التي تحدث نتيجة عممية
التجفيف ،التعبئة والتخزيف لمنباتات الطبية والعطرية ،عوامل الفساد لمنباتات الطبية والعطرية أثناء التخزيف،

تداوؿ النباتات الطبية والعطرية الطازجة ،أزىار القطف وتقسيميا وأنواعيا وأسباب ذبوليا بعد القطف ،تداوؿ

أزىار القطف ،الحصاد ،التبريد والفرز والتدريج والتعبئة والشحف ،التخزيف ومحاليل الحفع لؤلزىار ،تداوؿ
نباتات الزينة الداخمية ونباتات األصص المزىرة.
ة ط ْ  3125أزبط اٌض٘ٛس ٚأثقبي اٌضٕ٠خ

مقدمة -أنواع أبصاؿ الزينة– طور السكوف فى األبصاؿ ،اإلكثار فى األبصاؿ ،مشاكل إنتاج األبصاؿ-
تأثير الظروؼ البيئية عمى األبصاؿ ،دفع األبصاؿ لئلزىار ،تخزيف األبصاؿ ،ا فات ،األمراض ،قطف

األزىار.

ة ط ْ  3126رؾغري ادلٕبىك ايبفخ

تقسيـ المناطق الجافة ونصف الجافة ،دالئل الجفاؼ ،تشجير المناطق الجافة ونصف الجافة ،األجناس

الشجرية والشجيرية المختمفة ،تقسيـ الكثباف الرممية ،تثبيت الكثباف الرممية ،مكافحة التصحر مف خبلؿ تقنيات

التشجير المناسبة.
ة ط ْ  3127اٌزمٕ١خ احل٠ٛ١خ يف رلبي اٌغبثبد

نظرة عامة عمي أىـ النظريات ومبادغ التقنية الحيوية والتجارب المعممية الحديثة في مجاؿ الغابات ،التقنيات

الحديثة والطرؽ المعممية المستخدمة في النباتات وىندسة األشجار ،تحميل الجينوـ وتعريف وعزؿ الجينات
ومنتجاتيا والتعبير الجيني والدروس العممية التطبيقية المستخدمة في مجاؿ اليندسة الوراثية في مجاؿ

الغابات.

ة ط ْ  3128و١ّ١بء ا٤خؾبة

التركيب الكيميائي لؤلخشاب ،تفاعبلت المكونات الكيميائية لؤلخشاب ،طرؽ التعرؼ عمي السميموز والمجنيف
والييميسيميموز والمواد المستخمصة ،كربنة وتحميل الخشب ،تأثير اإلشعاع عمي صفات الخشب الكيميائية،

كيمياء القمف.
ة ط ْ  3129ؽفظ ا٤خؾبة ِٚؼبيزٙب

عوامل اليدـ البيولوجية ،الكيماويات الحافظة لؤلخشاب (المحاليل الزيتية ،المحاليل المائية ،محاليل المذيبات

العضوية) ،االخطار البيئية والمينية الستخداـ الكيماويات المختمفة ،طرؽ حفع األخشاب ،معاممة األخشاب
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المصابة ،معاممة األخشاب المستخدمة داخمياً ،معاممة األخشاب المستخدمة خارجياً ،االتجاىات الحديثة في
حفع األخشاب واستعماؿ المواد الحافظة ،معالجة األخشاب بمعوقات االحتراؽ.

ة ط ْ ِٕ 3131زغبد اٌغبثبد اٌغري خؾج١خ

االتجاىات الحديثة في استخداـ منتجات الغابات الغير خشبية ،استخداـ منتجات الغابات في الغذاء،

األعبلؼ ،األدوية ،العطور ومستحضرات التجميل ،الصبغ والدباغة ،األدوات والمشغوالت اليدوية.
ة ط ْ  3131اٌقفبد ادل١ىبٔ١ى١خ ٚاٌشٌٛٛ٠ع١خ ٌ٥خؾبة

المرونة والمقاومة في األخشاب ،طرؽ تقدير الخواص الميكانيكية لؤلخشاب ومنتجاتيا ،الزحف وظاىرة تأثير
الزمف عمي السموؾ الميكانيكي لمخشب ومنتجاتو ،عبلقة السموؾ المزج المرف بتركيب البوليمر والبناء الجزئي

لمخشب ،ظواىر السموؾ المزج والمرف.

ة ط ْ  3132ليف ٚرذاٚي ٚختض ٓ٠اٌض٘ٛس

قطف الزىور ،ميعاد القطف ،معامبلت ما بعد القطف ،النقل ومواصفاتو ووسائمو ،طرؽ التخزيف ،طرؽ
التسويق ،أسواؽ الزىور ،تصدير الزىور ،تدريبات عممية عمي قطف ومعاممة ونقل وتخزيف وتعبئة وعرض

الزىور.

ة ط ْ  3133دساعبد خبفخ يف ٔجبربد اٌضٕ٠خ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بالزىور ونباتات الزينة لطبلب الدراسات العميا.

ة ط ْ  3134دساعبد خبفخ يف رٕغ١ك احلذائك

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بتنسيق الحدائق لطبلب الدراسات العميا.

ة ط ْ  3135دساعبد خبفخ يف ػٍُ اٌغبثبد

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بالغابات لطبلب الدراسات العميا.

ة ط ْ  4111رقٕ١ف إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

التصنيف النباتي لمنباتات ،المعشبات ،كيفية تقسيـ وتصنيف النباتات الطبية والعطرية ،المواصفات العامة

لبعض العائبلت.

ة ط ْ  4112فغٌٛٛ١ع١ب إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

عممية البناء واليدـ في النبات ،تأثير الح اررة والضوء والعناصر الغذائية والمواد المنظمة لمنمو عمي النمو
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وصفات النمو الخضرؼ والمواد الفعالة في النباتات ،التعرؼ عمي طرؽ التسميد وطرؽ قياس الح اررة وشدة

اإلضاءة ونوعو وطرؽ استعماؿ المواد المنظمة لمنمو.
ة ط ْ  4113أزبط إٌجبربد اٌيج١خ

مقدمة ،أىمية النباتات الطبية ،مصادرىا ،العوامل المؤثرة في إنتاجيا ،انتاج بعض النباتات الطبية

االقتصادية المنتشرة في مصر ،المواد الفعالة في النباتات الطبية ،أنواعيا ،مصادرىا ،طرؽ فصميا،
استخداماتيا.
ة ط ْ  4114أزبط إٌجبربد اٌؼيش٠خ

مقدمة ،أىمية النباتات العطرية ،مصادرىا ،العوامل المؤثرة في إنتاجيا ،انتاج بعض النباتات العطرية

االقتصادية المنتشرة في مصر ،المواد الفعالة في النباتات العطرية ،أنواعيا ،مصادرىا ،طرؽ فصميا،

استخداماتيا.

ة ط ْ  4115إوضبس إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

طرؽ إكثار النباتات الطبية والعطرية ،التكاثر الجنسي ،التكاثر الخضرؼ ،العوامل التي تؤثر عمي إكثار

النباتات الطبية والعطرية ،اإلكثار باستخداـ زراعة األنسجة ،مشاكل اإلكثار لمنباتات الطبية والعطرية.
ة ط ْ  4116رشث١خ إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

األسس الوراثية ،وطرؽ التربية ،والتطبيقات العممية لطرؽ التربية في مجاؿ النباتات الطبية والعطرية ،زراعة

األنسجة وطرؽ تحضير البيئات ،طرؽ تحضير أجزاء التكاثر ،خطوات اإلكثار ،االستعماؿ التجارؼ.
ة ط ْ  4117ادلٛاد اٌفؼبٌخ يف إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

المركبات والمواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية ،طرؽ استخبلصيا ،إستخدامات ومنتجات النباتات

الطبية والعطرية ،التدريب عمي طرؽ استخبلص المركبات والمواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية عممياً.

ة ط ْ  4118اعزخ٩ؿ اٌضٛ٠د اٌؼيش٠خ ٚادلٛاد اٌفؼبٌخ

دراسة المواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية ،وطرؽ االستخبلص المناسبة ،المذيبات المستخدمة،
تطبيقات لطرؽ االستخبلص المختمفة مثل التقطير البخارؼ ،العصر ،والصغط الييدروليكي وغيرىا.

ة ط ْ  4119ا٨وضبس اٌذل١ك ٚأزبط ثزٚس إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

تقنيات زراعة األنسجة والخبليا ،مستمزمات زراعة األنسجة واالكثار الدقيق ،البيئات واألدوات ،تطبيقات زراعة

األنسجة في مجاؿ النباتات الطبية والعطرية ،انتاج التقاوؼ والبذور مف النباتات الطبية والعطرية.
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ة ط ْ  4111ادلنبداد احل٠ٛ١خ ٚاٌقجغبد إٌجبر١خ

دراسة الصبغات النباتية وتركيبيا وطرؽ تحميميا ،دراسة المضادات الحيوية في النباتات الطبية والعطرية،
تقنيات انتاج المضادات الحيوية مف النباتات الطبية والعطرية ،استخدامات النباتات الطبية والعطرية كمواد

ممونة وفي الدباغة وغيرىا ،دراسة أىـ النباتات المنتتجة لمصبغات والمضادات الحيوية.
ة ط ْ  4111إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ اٌت٠خ

تاري النباتات البرية ،التعرؼ عمي النباتات الطبية والمواد الفعالة بيا ،النباتات البرية وطرؽ تقسيميا،

النباتات البرية في مصر (الصحراء الغربية والشرقية) ،جمع النباتات البرية ،أمثمة لبعض النباتات البرية التي
يمكف ادخاليا في الزراعة ،النباتات البرية كبنؾ لمتصنيفات الوراثية.

ة ط ْ  4112صساػخ اٌقؾشاء ثبٌٕجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ ٌٍزقذ٠ش

األراضي الصحراوية ،مميزات الزراعة في األراضي الصحراوية ،الزراعة العضوية وا منة ،النباتات المبلئمة

لمزراعة في األراضي الصحراوية ،أىـ النباتات الطبية والعطرية الذؼ تزرع في األراضي الصحراوية مف أجل
التصدير.
ة ط ْ  4113اٌزٛاثً ٚإٌجبربد احلش٠فخ

أىـ نباتات التوابل في مصر ،دراسة نتاج أىـ نباتات التوابل والنباتات الحريفة اقتصادياً مف ناحية الزراعة
والعناية والحصاد والتجفيف والمكونات واالستعماالت.

ة ط ْ  4114إٌجبربد اٌيج١خ ايزس٠خ ٚاٌٛسل١خ

دراسة اىـ النباتات الطبية الجذرية والورقية اقتصادياً مف ناحية الزراعة والعناية والحصاد والتجفيف والمكونات
واالستعماالت.

ة ط ْ  4115إٌجبربد اٌيج١خ اٌجزس٠خ ٚاٌضّش٠خ

دراسة اىـ النباتات الطبية البذرية والثمرية اقتصادياً مف ناحية الزراعة والعناية والحصاد والتجفيف والمكونات
واالستعماالت.

ة ط ْ  4116رىٌٕٛٛع١ب اٌضساػخ اٌؼن٠ٛخ ٚاحل٠ٛ١خ ٔ٨زبط إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

تعريف الزراعة العضوية والزراعة الحيوية ،األسمدة العضوية والمخصبات الحيوية ،تطبيقات الزراعة ا منة
النتاج النباتات الطبية والعطرية ،المكافحة الحيوية.
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ة ط ْ  4117اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ يف فٕبػخ ا٤د٠ٚخ ِٓ ا٤ػؾبة اٌيج١خ

مقدمة في التكنولوجيا الحيوية ،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجاؿ انتاج المواد الفعالة واألدوية مف

النباتات الطبية والعطرية.
ة ط ْ  4118رذاٚي ٚختض ٓ٠إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

مراحل الحصاد المختمفة لمنباتات الطبية والعطرية ،طرؽ التجفيف ،التغيرات التي تحدث نتيجة عممية
التجفيف ،التعبئة والتخزيف لمنباتات الطبية والعطرية ،عوامل الفساد لمنباتات الطبية والعطرية أثناء التخزيف،

تداوؿ النباتات الطبية والعطرية الطازجة.

ة ط ْ  4019دساعبد خبفخ يف إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بالنباتات الطبية والعطرية لطبلب الدراسات العميا.
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ً
عبثؼب :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد احملبفً١
َ ػ ؿ  1111ث١ئخ احملبف ً١احلمٍ١خ (ِزمذَ)

تعريف البيئة – الظروؼ األرضية لنمو النبات – العوامل المناخية ونمو نباتات المحاصيل – الكساء

الخضرؼ – تعاقب النباتات – إنتاج المادة الجافة والبيئة  ،توزيع المحاصيل طبقا لمظروؼ البيئية.
َ ػ ؿ  1112ا٦ؽقبء ٚريج١مبرٗ ف ٝاٌؼٍ َٛاٌجٌٛٛ١ع١خ

مراجعة لبعض مجاالت االستدالؿ االحصائى  ،الفروض التى بنى عمي اساسيا تحميل التبايف وتجاوزاتيا
المؤثرة عمى مدػ صبلحية الق اررات المتحصل عمييا  ،اختبارات تجانس التباينات واختبارات المقارنات الفردية
والمقارنات المجامعية ،االستدالؿ االحصائى فى مجاؿ االنحدار الخطى والغير خطى واختبارات صبلحية

النموذج الخطى  ،العبلقات الغير خطية التى يمكف وضعيا فى صورة خطية ،الطراز الموغاريتمى الكامل

لمخط المستقيـ ،الطراز الموغاريتمى الجزئى لمخط المستقيـ ،الطراز المتعدد الحدود  ،طرؽ االنحدار

المختصرة باستخداـ متعددات الحدود المتعامدة ،الفروض اإلحصائية واختباراتيا لمعبلقات المتبادلة بيف

المتغيرات العشوائية  ،االرتباط المركب والجزئى  ،االنحدار المركب والجزئى ،تفسير معامبلت االنحدار،
استخداـ المصفوفات فى تحميل نماذج االنحدار ،تحميل التغاير ،ضبط الجودة اإلحصائية.
َ ػ ؿ  1113رشث١خ احملبف ً١ادلمبِٚخ (ِزمذَ)

تعريف ظروؼ اإلجياد المختمفة ،تربية المحاصيل المقاومة لظروؼ اإلجياد المختمفة (الحراة المرتفعة،

الح اررة المنخفضة ،الجفاؼ ،المموحة ،الركوبة المرتفعة ،الرياح التربة الحامضية ،التربة القموية ،العناصر

الثقيمة) ،البنوؾ الوراثية وأىمية األصوؿ الوراثية في التربية المحاصيل المقاومة ،طرؽ التربية الحديثة ،طرؽ

قياس ظروؼ اإلجياد وميكانيكية المقاومة.

َ ػ ؿ  1114فغٌٛٛ١ع١ب زلبف ً١احلمً

التمثيل الضوئى وتعظيـ التثبيت الكربونى لمغطاء النباتى – نقل وتوزيع نواتج التمثيل الضوئى وعبلقتو

بالمحصوؿ – الطرؽ المتبعة لتحميل النمو  ،التكشف لنباتات المحاصيل وعبلقتو بالعوامل البيئية  ،منظمات

النمو  ،التثبيت الحيوػ لمنيتروجيف – عبلقات النمو والتغذية واالحتياجات المائية لنباتات المحاصيل .
َ ػ ؿ  1115إٔزبط زلبف ً١اٌؼٍف ٚادلشاػِ( ٝزمذَ)

إنتاج األعبلؼ عالمياً ومحمياً ،تقسيـ محاصيل العمف والمراعى ،الظروؼ البيئية وانتاج األعبلؼ ،فسيولوجيا
العمف ،القيمة الغذائية لؤلعبلؼ ،أنواع المراعى ورعايتيا ،إنشاء المراعى وزراعة األعبلؼ ،تحديد المراعى
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والتسميد ،إنتاج بعض النجيميات العمفية ،المراعى الطبيعية ،حفع األعبلؼ ،بعض المواد الضارة فى
محاصيل العمف ،اقتصاديات إنتاج العمف ،االتجاىات الحديثة في انتاج محاصيل العمف والمراعي.

َ ػ ؿ  1116ثٌٛٛ١ع١ب ِٚمبِٚخ احلؾبئؼ

بيولوجيا الحشائش ػ أضرار الحشائش ػ الصفات المميزة لمحشائش ػ منافسة الحشائش لممحاصيل ػ التأثيرات

المتبادلة ػ التطفل ػ أساليب مقاومة الحشائش ػ المقاومة المتكاممة لمحشائش ػ مبيدات الحشائش ػ االختيارية ػ
عبلقة المبيدات بالتربة ػ المركبات المستعممة فى مقاومة الحشائش ػ تطبيقات مقاومة حشائش الخضر

والفاكية .

َ ػ ؿ  1117إٔزبط احملبف ً١حتذ اٌظشٚف ادلؼبوغخ

مقدمة ،تعريف الظروؼ المعاكسة ،تعريف ظروؼ اإلجياد المختمفة (الح اررة المرتفعة) ،الح اررة المنخفضة،

الجفاؼ والمموحة ،الرطوبة المرتفعة ،مموحة وقموية التربة ،االجيادات الحيوية ،طرؽ التغمب عمى ظروؼ
اإلجياد بالوسائل التطبيقية وعبلقة ذلؾ بنمو وانتاج المحاصيل المختمفة .
َ ػ ؿ  1118اذلٕذعخ اٌٛساص١خ ٚحتغني احملبفً١

دراسة تركيب الجينات ووظيفتيا – طرؽ رسـ الخريطة الكروموسومية وتحديد موقع الجينات اليامة ألنواع

المحاصيل – التعبير الجينى والتغيرات التى تط أر عميو – نقل الجينات بطرؽ اليندسة الوراثية – بعض
األمثمة الناجحة لتطبيقات اليندسة الوراثية فى محاصيل الحقل .

َ ػ ؿ  1119رشث١خ إٌجبربد ٚاٌٛساصخ اٌىّ١خ

تأثير القوػ والعوامل الوراثية عمى تركيب العشائر النباتية ػ برامج تربية النباتات وعبلقتيا بتركيب العشائر

النباتية والوراثة الكمية ػ تماريف عممية عمى تقدير الثوابت الوراثية والبيئية وأستعماليا فى تصميـ برامج التربية.

َ ػ ؿ  1111إوضبس ٚعٛدح اٌزمبِ( ٜٚزمذَ)

طرؽ إكثار المحاصيل – إكثار تقاوؼ األساس المعتمدة مف برامج التربية -أىمية التقاوؼ في اإلنتاج الزراعي

– طرؽ تكويف البذور – مواصفات التقاوؼ الجيدة – إنتاج بذور التقاوؼ –أسباب تدىور التقاوؼ – معامبلت

البذور لتحسيف جودتيا .

َ ػ ؿ  1111إٔزبط زلبف ً١اٌغىش(ِزمذَ)

األىمية االقتصادية والغذائية والصناعية لمحاصيل السكر – إنتاج المحاصيل السكرية في مصر والعالـ –

مشاكل إنتاج السكر في مصر وكيفية النيوض بالمحاصيل السكرية – فسيولوجيا المحاصيل السكرية –
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دراسة تفصيمية لزراعة وانتاج المحاصيل السكرية – دراسة انسب المعامبلت الزراعية لزيادة اإلنتاج
والجودة .

َ ػ ؿ  1112إٔزبط زلبف ً١اٌض٠ذ ٚا١ٌ٤بف

مقدمة – محاصيل الزيت المنزرعة في مصر والعالـ – أسباب النقص في إنتاج الزيت في مصر ووسائل
النيوض بمحاصيل الزيت– دراسة تفصيمية لطرؽ إنتاج محاصيل الزيت واأللياؼ والعوامل المؤثرة عمي

اإلنتاج -نواحي الجودة ،الوصف الظاىرؼ والتشريحي وقياسات الجودة لمحاصيل الزيت واأللياؼ..
َ ػ ؿ  1113إٔزبط زلبف ً١احلجٛة

أىمية محاصيل الحبوب – إنتاج واستيبلؾ الحبوب فى مصر والعالـ – العوامل البيئية وتأثيرىا عمى إنتاجية
الحبوب – تطيق التقنيات الحديثة في انتاج محاصيل الحبوب -طرؽ زراعة ورعاية محاصيل الحبوب ورفع
إنتاجيتيا فى نظـ مزرعية متباينة – نضج وحصاد ومعامبلت ما بعد الحصاد لمحاصيل الحبوب  -الزراعة
المطرية لمحبوب فى المناطق شبو الجافة – العبلقة بيف معدالت التسميد وتوفر الرطوبة وكفاءة استخداـ
السماد – إنتاج الحبوب فى نظـ التكثيف الزراعى
َ ػ ؿ  1114إٔزبط زلبف ً١اٌجمٛي

تعريف محاصيل البقوؿ المنزرعة في مصر والعالـ – األىمية االقتصادية والغذائية والزراعية – دراسة طرؽ

إنتاج وزيادة إنتاجية محاصيل البقوؿ – تحميل ومناقشة نتائج البحوث المتعمقة باألصناؼ والمعامبلت

الزراعية المؤثرة في اإلنتاج كماً ونوعاً ،الحصاد والتخزيف ،االستعماالت االقتصادية ،الجودة والصفات
التكنولوجية لمبقوؿ.

َ ػ ؿ  1115ؽقبد ٚختضٚ ٓ٠رذاٚي احملبفِ( ً١زمذَ)

دراسة العوامل البيئية والعمميات الزراعية المؤثرة عمى حصاد المحاصيل – دراسة العوامل البيئية والعمميات

الزراعية المؤثرة عمى تخزيف المحاصيل – دراسة العوامل الحيوية المؤثرة عمى مدة تخزيف المحاصيل –
دراسة العوامل البيئية والزراعية والحيوية المؤثرة عمى تداوؿ المحاصيل.
َ ػ ؿ  1116إٔزبط احملبف ً١اٌغري رمٍ١ذ٠خ

التعرؼ عمى أىـ أنواع المحاصيل غير التقميدية وأىميتيا االقتصادية – الظروؼ البيئة المناسبة – مواعيد

وطرؽ زراعة ورعاية المحصوؿ – حصاد وتخزيف المحصوؿ – معامبلت ما بعد الحصاد – صفات الجودة

لممحاصيل غير التقميدية.
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َ ػ ؿ  1117رىٌٕٛٛع١ب عٛدح احملبف ً١غري اٌزمٍ١ذ٠خ

صفات الجودة في المحاصيل الغير تقميدية وعبلقتيا بجودة المنتج ،تقنيات التصنيع لممحاصيل الغير تقميدية،
تحسيف صفات الجودة في المحاصيل الغير تقميدية.

َ ػ ؿ  1118رىٌٕٛٛع١ب عٛدح احلجٛة

أىمية الحبوب كغذاء آدمى وعمف لمحيواف  ،صفات الجودة فى محاصيل الحبوب الرئيسية (القمح ،األرز –

الشعير  ،الذرة) وعبلقتيا بجودة المنتج  ،تقنيات صناعة الطحف وصناعة الخبز – تقنيات ضرب األرز

وتقميل الفاقد – صناعة المولت وعبلقتيا بصفات الجودة فى الشعير – تحسيف بعض صفات الجودة فى

المحاصيل اليامة.

َ ػ ؿ  1119اٌرتث١خ ٌقفبد عٛدح احملبفً١

التعرؼ عمى صفات الجودة لممحاصيل اليامة – أىمية التربية لصفات الجودة – طرؽ قياس صفات الجودة

– طرؽ التربية المتبعة لتربية صفات الجودة – طرؽ التقنية الحيوية لتحسيف صفات الجودة – بعض األمثمة

لنجاح طرؽ التربية فى تحسيف صفات الجودة.

َ ػ ؿ  1121اٌرتث١خ دلمبِٚخ اِ٤شاك ٚاحلؾشاد

التعريف بطرؽ مقاومة األمراض والحشرات – التربية لمقاومة األمراض وتشمل الصفات الوراثية لمعائل –
الصفات الوراثية لمكائف الممرض – اثر البيئة عمى التفاعل بيف العائل والطفيل – طبيعة المقاومة لؤلمراض

– وراثة المقاومة لؤلمراض – برامج التربية لمقاومة األمراض – طرؽ عمل العدوػ الصناعية – التربية

لمقاومة الحشرات – الفروؽ بيف التربية لمقاومة األمراض والحشرات – طبيعة المقاومة لمحشرات – طرؽ
عمل العدوػ الصناعية بالحشرات -التبايف الوراثي لمسببات األمراض.

َ ػ ؿ ِٕ 1121ظّبد إٌّٚ ٛزلبف ً١احلمً

تعريف النمو والتطور ومدػ تأثرىا بمنظمات النمو – تقسيـ منظمات النمو – تناوؿ منظمات النمو والتى

تشمل اإلكسينات – الجبرلينات – السيتوكينينات الطبيعية والمختمفة مف حيث تمثيميا – استجابة النباتات ليا

– استخداماتيا الزراعية – دراسة مثبطات النمو – الوجود الطبيعي لمثبطات النمو – تمثيل مثبطات النمو –
استجابة النباتات لمثبطات النمو – اإلستخدامات الزراعية لمثبطات النمو – تأثير منظمات ومثبطات النمو
عمى نمو وتطور وازىار واثمار محاصيل الحقل .
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َ ػ ؿ  1122رشث١خ ٚحتغني زلبف ً١احلجٛة

دراسة الموطف األصمى والتقسيـ النباتى وأغراض التربية لمحاصيل الحبوب ،دراسة المصادر الوراثية والموطف

األصمى لمحاصيل الحبوب ،أغراض التربية لمحاصيل الحبوب ،طرؽ تربية لمحاصيل الحبوب.
َ ػ ؿ  1123رشث١خ ٚحتغني زلبف ً١اٌغىش

دراسة الموطف األصمى والتقسيـ النباتى وأغراض التربية لممحاصيل السكرية – دراسة المصادر الوراثية

والموطف األصمى لممحاصيل السكرية – أغراض التربية لممحاصيل السكرية – طرؽ تربية المحاصيل

السكرية.

َ ػ ؿ  1124رشث١خ ٚحتغني زلبف ً١اٌض٠ذ

الوصف النباتي – التركيب الزىرؼ – التيجيف – االنتخاب – جمع األصوؿ الوراثية واإلستيراد – أغراض

التربية – التربية لزيادة نسبة الزيت بالبذرة – استخداـ الطرؽ الحديثة في التربية لمحاصيل الزيت وتشمل فوؿ

الصويا – عباد الشمس – السمسـ الفوؿ السوداني – الكانوال – الخروع  .....ال .
َ ػ ؿ  1125ريج١مبد اذلٕذعخ اٌٛساص١خ ف ٝرشث١خ احملبفً١

مفيوـ اليندسة الوراثية ،استخداـ زراعة األنسجة (مزارع المتوؾ والبويضات) لمحصوؿ عمي نباتات أصيمة

وراثياً ،رسـ الخرائط الجينية في الشعير كنبات موديل لمنحاصيل ،نقل الجينات وتطبيقاتيا في تربية النبات،

تقنيات التحكمات الجينية وتطبيقاتيا إلنتخاب سبلالت عالية المحصوؿ ومقاومة لظروؼ اإلجياد المختمفة.

َ ػ ؿ  1126أزبط زلبف ً١ػبَ

دراسة شاممة لمحاصيل الحقل اليامة (محاصيل االلياؼ والزيت والبقوؿ والعمف االخضر والحبوب والسكر)
مف حيث الوصف النباتي والتقسيـ النباتي – األصناؼ المنزرعة في مصر – أطوار النمو – الظروؼ البيئية

المبلئمة لمنمو – طرؽ الزراعة – العمميات الزراعية قبل وبعد الزراعة المؤثرة عمي نمو وانتاجية المحاصيل-

احتياجات الرؼ والتسميد في المحاصيل -رعاية المحصوؿ -األىمية االقتصادية لممحاصيل المختمفة.
َ ػ ؿ  1027أزبط احملبف ً١اٌقٕبػ١خ (ِزمذَ)

تقسيـ المحاصيل الصناعية– التركيب الكيماوؼ لممحاصيل الصناعية– دراسة العوامل البيئية (المناخية–
األرضية– الحيوية) التي تؤثر عمى إنتاجية المحاصيل الصناعية– دراسة العمميات الزراعية المناسبة إلنتاج
المحاصيل الصناعية– دراسة حصاد وتداوؿ وتخزيف المحاصيل الصناعية.
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َ ػ ؿ  1128إعزغ٩ي ا٤سام ٝادلغزقٍؾخ ٚصساػزٙب (ِزمذَ)

مقدمة ،الموارد الطبيعية ،طبيعة األراضى المستصمحة ،كيفية إستغبلؿ األراضى المستصمحة ،المحاصيل
التى تصمح لمزراعة بيا ،كيفية اإلنتاج ،الدورة الزراعية المناسبة ،طرؽ الرػ المناسبة ،مشكبلت األراضى

المستصمحة .أساليب استزراع األراضي المستصمحة ،استجابة المحاصيل الفسيولوجية في األراضي

المستصمحة.

َ ػ ؿ  1029رشث١خ ٚحتغني احملبفً١

تعريف عمـ تربية النبات ػ أىداؼ التربية ػ طرؽ التكاثر وعبلقتو بتربية النبات ػ العقـ الذكرػ الوراثي

والسيتوببلزمى ػ عدـ التوافق وأنواعو ػ أىمية العقـ وعدـ التوافق فر تربية النبات  .طرؽ التربية المختمفة ػ

التربية والطفرات ػ الطرؽ الحديث فى التربية.

َ ػ ؿ  1131اٌذٚسح اٌضساػ١خ ٚاٌزىض١ف اٌضساػِ( ٝزمذَ)

تعريف الدورة الزراعية – فوائد الدورة الزراعية – تصميـ الدورات – الدورات الزراعية فى مصر– التكثيف

الزراعي– نظـ التكيف وتحميل المحاصيل– الدورات الخاصة بالمحاصيل المختمفة– دورات األراضي حديثة
اإلستصبلح.

َ ػ ؿ  1131اؽقبء ٚرقّ ُ١جتبسة

مقدمة– التعريف بالمقرر وأىدافو– المجتمع والعينة– طرؽ عرض البيانات– مقاييس النزعة المركزية

والتشتت– االحتماالت والتوزيع الطبيعي -تحويل البيانات -اختبارات المعنوية– تحميل التبايف– أسس تصميـ

التجارب– تصميـ وتحميل التجارب البسيطة والعاممية– تحميل التجارب المشتركة والتغاير– االرتباط
واالنحدار.

َ ػ ؿ  1132احلؾبئؼ ِٚمبِٚزٙب (ِزمذَ)

تعريف الحشائش وأضرارىا عمى المحاصيل – تقسيـ الحشائش – طرؽ العدوؼ واالنتشار -العوامل البيئية
والتى تساعد عمى انتشار الحشائش – الصفات التنافسية لمحشائش والتنافس النباتي– األىمية االقتصادية

لمحشائش -وسائل مكافحة الحشائش الزراعية والكيميائية والبيولوجية.
َ ػ ؿ  1133فؾـ ٚإخزجبساد اٌزمبٜٚ

اختبارات التقاوؼ (االنبات -التمييز -النقاوة -الحيوية -التنفس -انتاج وتخزيف وتداوؿ وقوانيف التقاوؼ

والتحكيـ) -طرؽ إكثار نباتات المحاصيل – أىمية التقاوػ فى اإلنتاج الزراعى  ،تقسيـ التقاوػ – طرؽ تكوف
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البذور – التعرؼ عمى البذور – مواصفات الصنف الجيد – إنتاج بذور التقاوػ – معامبلت البذور لئلسراع
مف اإلنبات ومقاومة األمراض  ،معامبلت البذور لتحسيف المحصوؿ وجودتو  ،اختبارات فحص التقاوػ.

َ ػ ؿ  1134رشث١خ احملبف ً١رار١خ ا٦خقبة

األسس الوراثية لتربية المحاصيل ذاتية اإلخصاب – الطرؽ العامة لتربية المحاصيل ذاتية اإلخصاب – تربية

القمح والشعير – تربية األرز – تربية الكتاف والتيل والجوت – تربية الفوؿ السوداني وفوؿ الصويا والسمسـ –
تربية العدس والحمص والترمس.
َ ػ ؿ  1135رشث١خ احملبف ً١خٍي١خ ا٦خقبة

األسس الوراثية لتربية المحاصيل خمطية اإلخصاب – الطرؽ العامة لتربية المحاصيل خمطية اإلخصاب –

استغبلؿ قوة اليجيف فى تربية المحاصيل خمطية اإلخصاب – تربية الذرة الشامية – تربية القطف – تربية

الفوؿ البمدؼ.

َ ػ ؿ  1136رغّ١ذ ٚس ٜزلبف ً١احلمً

مفيوـ الرػ والتسميد -عبلقة النبات بالتربة والماء -طرؽ الرػ -طرؽ التسميد -رػ محاصيل الحبوب تسميد
محاصيل الحبوب -اقتصاديات استخداـ األسمدة -عبلقة الرػ بالتسميد وتأثيرىا عمى محاصيل الحقل.

َ ػ ؿ  1137فغٌٛٛ١ع١ب احملبفً١

التمثيل الضوئى والتنفس وتعظيـ التثبيت الكربونى لمغطاء النباتى– نقل وتوزيع نواتج التمثيل الضوئى

وعبلقتو بالمحصوؿ– الطرؽ المتبعة لتحميل النمو -التكشف لنباتات المحاصيل وعبلقتو بالعوامل البيئية-

منظمات النمو -التثبيت الحيوػ لمنيتروجيف– عبلقات النمو والتغذية واالحتياجات المائية لنباتات المحاصيل.
َ ػ ؿ  1138ا٨ؽز١بعبد ادلبئ١خ ٚاٌغّبد٠خ

دراسة شاممة لبلحتياجات والمقننات المائية لممحاصيل الحقمية والبستانية ػ مقاومة المحاصيل الحقمية

والبستانية لمجفاؼ ػ طرؽ الرػ المختمفة وميعاد وكفاءة الرػ ػ دراسة شاممة لحاجة المحاصيل الحقمية

والبستانية لمتسميد ػ أنواع األسمدة ػ أعراض نقص العناصر الغذائية المختمفة ػ كيفية تقدير حاجة النبات

لمعناصر الغذائية ػ ميعاد وطريقة إضافة األسمدة ػ أثر األسمدة عمى نمو وانتاجية المحاصيل الحقمية

والبستانية ػ العناصر الغذائية وأقساميا ػ المصادر الرئيسية لمعناصر الغذائية في التربة ػ االتجاىات الحديثة

في تسميد المحاصيل الحقمية والبستانية في األراضى الرسوبية واألراضى الصحراوية ػ طرؽ تقدير جودة

وصبلحية مياه الرػ لممحاصيل الحقمية والبستانية ػ تقدير االحتياجات المائية لممحاصيل الحقمية والبستانية

تحت نظـ الرػ المختمفة ػ الدراسات التطبيقية والعممية لممقننات المائية لممحاصيل الحقمية والبستانية
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َ ػ ؿ  1139اٌزمٕ١بد احلذ٠ضخ ف ٝإٔزبط احملبفً١

استخداـ الطرؽ الحديثة فى اعداد وتجييز األرض لمزراعة وطرؽ الزراعة الحديثة– استخداـ التقنيات الحديثة
فى عمميات الخدمة بعد الزراعة مثل التخمص مف الحشائش– التسميد– الرػ– مقاومة ا فات– الحصاد –

التخزيف -تقميل فاقد المحصوؿ لبعض المحاصيل الحقمية اليامة التى تزرع فى مناطق الزراعة الجديدة
والقديمة -ترشيد استخداـ التقاوؼ -خرائط مراقبة النمو.

َ ػ ؿ  1141رىٌٕٛٛع١ب زلبف ً١احلمً

دراسة شاممة لصفات الجودة فى المحاصيل الحقمية المختمفة والعوامل المؤثرة عمييا .طرؽ قياس الخصائص
الطبيعية والكيميائية والصفات التكنولوجية ومقاييس الجودة لمحاصيل األلياؼ والحبوب والزيوت والسكر.

َ ػ ؿ  1141اٌيفشاد ٚىشق إعزؾذاصٙب

تعريف الطفرة– تقسيـ الطفرات – الطفرات العاممية– الطفرات الطبيعية– الطفرات الصناعية– وسائل إحداث

الطفرات– أىمية التبايـ الوراثي -نظرة عمى استحداث الطفرات في مصر– برامج التربية باستحداث الطفرات–
طرؽ المعاممة بالعوامل المطفرة– العوامل المؤثرة في فاعمية العوامل المطفرة– طرؽ التربية باستخداـ

الطفرات– احتياطات برامج التربية بالطفرات– مزارع األنسجة كمصدر لمطفرات– طبيعة الطفرات الصناعية.
َ ػ ؿ  1142رىٌٕٛٛع١ب ا١ٌ٤بف

دراسة األلياؼ الطبيعية والصناعية ،التقسيـ ،الصفات الطبيعية والكيميائية لؤللياؼ ،القياسات التكنولوجية

لؤللياؼ ،األألياؼ الصناعية ،مخاليط األلياؼ ،تصنيع الغزؿ والعبلقة بالصفات الطبيعية والكيميائية
لؤللياؼ.
َ ػ ؿ  1143ث١ئخ احملبفً١

أنواع البيئات وتوزيع المحاصيل ،العوامل البيئية المؤثرة عمي الجودة بالمحاصيل ،التغير المناخي وأثره عمي

استنباط األصناؼ وبرامج التربية في المستقبل ،مواصفات األصناؼ المستقبمية في المحاصيل ،تغير جودة

المحاصيل والتغير المناخي.

َ ػ ؿ  1144اٌزمٕ١بد احلذ٠ضخ يف رشث١خ ٚحتغني احملبفً١

تطور عمـ اإلكثار الدقيق – زراعة القمـ النامية – زراعة األجنة – دور االكسينات – التحكـ اليرموني في

تكويف األعضاء – إعداد واكثار مزارع الخمية الواحدة – زراعة المتؾ وحبوب المقاح -تكشف الخمية إلى نبات

كامل –التحسيف الوراثي مف خبلؿ زراعة األنسجة– التباينات الوراثية – التمقيح المعممي – إنتاج اليجف

الجسدية والدمج البروتوببلستي– النقل الوراثي – تضاعف وتكاثر المادة الوراثية – الحصوؿ عمى سبلالت
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خالية مف األمراض وخاصة الفيروسية – إنتاج ىجف يصعب إنتاجيا بالطرؽ العادية – البذور الصناعية –

إنتاج نباتات متحممة لمظروؼ القاسية (مموحة -جفاؼ -معادف ثقيمة )،.... -ومقاومة األمراض والحشرات-
أنواع الزراعات المعممية ومميزاتيا -التبايف الجسمي.
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ً
صبِٕب :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد أِشاك إٌجبد
أ َ ْ  1111أعبع١بد أِشاك إٌجبد (ِزمذَ)

مفيوـ المرض النباتى  ،األعراض المرضية وتأثيرىػا عمػى وظػائف أعضػاء النبػات ،الطفيػل وقدرتػػو المرضػػية

 ،المػػدػ الع ػوائمى لمسػػببات األمػراض ،العػػدوػ وتكشػػف المػػرض ،العبلقػػة بيف كمية المقاح ونسبة العدوػ،
دور التركيب الموروفولوجى والتشريحى والبيوكيماوػ فى مقاومة المرض النباتى ،التخصص فى مسببات
األمراض النباتية.
أ َ ْ ِٛ 1112سٚفٌٛٛع١ب ٚرمغ ُ١اٌجىزري٠ب

دارسػ ػػات تفصػ ػػيمية عمػ ػػى مورفولوجيػ ػػا ونمػ ػػو البكتيريػ ػػا ،العوامػ ػػل الفيزيائيػ ػػة والكيماويػ ػػة والحيوي ػ ػػة الت ػ ػػي ت ػ ػػؤثر
عم ػ ػػى النم ػ ػػو ،التغيػرات الوراثي ػ ػػة والطفػرات ،ع ػ ػػزؿ الس ػ ػػبلالت البكتيري ػ ػ ػػة المقاوم ػ ػ ػػة لممض ػ ػ ػػادات الحيوي ػ ػ ػػة،
تس ػ ػ ػػمية وتص ػ ػ ػػنيف البكتيري ػ ػ ػػا ،الرت ػ ػ ػػب والعائبلت واألجناس البكتيرية مع اإلشارة لؤلىمية االقتصادية

ألعضاء كل جنس.

أ َ ْ ِٛ 1113سفٌٛٛع١ب ٚرمغ ُ١اٌفيش٠بد

دارسػ ػػات تفصػ ػػيمية عمػ ػػى مورفولوجيػ ػػا ونمػ ػػو الفطريات ،العوامػ ػػل المؤثرة عمػى النمػو ،نظػ ػػاـ التسػ ػػمية،

دارسػ ػػات تقسػ ػػيمية عمػ ػػى أجنػ ػػاس وأن ػ ػواع الفطريػ ػػات الممرضػ ػػة لمنبػ ػػات ودارسة النشاط الحيوؼ لبعض
األجناس اليامة.
أ َ ْ  1114فغٌٛٛ١ع١ب ٔجبد أ (ِزمذَ)

دارسػ ػ ػػات متقدمػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى العبلقػ ػ ػػات المائيػ ػ ػػة ،امتصػ ػ ػػاص المػ ػ ػػاء والػ ػ ػػذائبات ،دخػ ػ ػػوؿ ال ػ ػ ػ ػػذائبات ،حركػ ػ ػ ػ ػات
النم ػ ػ ػ ػػو ،الفتػ ػ ػ ػ ػرة الض ػ ػ ػ ػػوئية ،االرتب ػ ػ ػ ػػاع ،السكوف ،منظم ػ ػ ػ ػػات النم ػ ػ ػ ػػو.
أ َ ْ  1115أِشاك إٌجبد ٚريج١مبد اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ

مقدمػ ػ ػ ػػة ،أساسػ ػ ػ ػػيات البيولوجيػ ػ ػ ػػا الجزيئيػ ػ ػ ػػة واسػ ػ ػ ػػتخداماتيا فػ ػ ػ ػػي تعريػ ػ ػ ػػف وتقسػ ػ ػ ػػيـ الكائنػ ػ ػ ػ ػ ػػات المرضػ ػ ػ ػ ػ ػػية،
تشػ ػ ػ ػ ػ ػػخيص األم ػراض النباتيػ ػ ػ ػ ػ ػػة باسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ تقنيػ ػ ػ ػ ػ ػػات البيولوجيػ ػ ػ ػػا الجزيئيػ ػ ػ ػػة ،اليندسػ ػ ػ ػػة الوراثيػ ػ ػ ػػة وانت ػػاج

نباتػ ػ ػ ػػات مقاومػ ػ ػ ػػة لؤلمراض النباتية واإلجياد البيئي.

أ َ ْ ِٛ 1116سٚفٌٛٛع١ب ٚرمغ ُ١إٌّ١برٛدا ادلّشمخ ٌٍٕجبد

دارس ػػة تفص ػػيمية لمش ػػكل الخ ػػارجي والتركي ػػب التشػ ػريحي لؤلجن ػػاس النيماتودي ػػة المختمف ػػة ،تقسيـ النيماتودا

المتطفمة عمى النبات والتي تعيش في التربة الزارعية.

194

أ َ ْ  1117ػٍُ اٚ٤ثئخ إٌجبر١خ

نبػػذه تاريخيػػة ،الطػػرؽ المسػػتعممة فػػي د ارسػػة األوبئػػة ،انتشػػار وانتقػػاؿ األمػراض النباتيػػة ،المقاح الكامف

وانتشار الكائنات الممرضة ،دور العوامل الوارثية والبيئية في ظيور األوبئة ،تأثير الجو الدقيق المحيط
بالنبات عمػى العػدوػ ،اسػتعماؿ الطػرؽ االلكترونيػة فػي أغػراض التنبؤ بحدوث األوبئة ،طرؽ المقاومة
وعبلقتيا باألوبئة.

أ َ ْ  1118أِشاك إٌجبد اٌفريٚع١خ

العوامػػل البيئيػػة التػػي تػػؤثر عمػػى انتشػػار األم ػراض الفيروسػػية فػػي الطبيعػػة ،التنػػوع فػػي الفيروسات الممرضة
ومصادره ،دارسة تفصيمية لؤلمػراض الفيروسػية اليامػة المنتشػرة فػي مصر وطرؽ مقاومتيا.

أ َ ْ  1119فغٌٛٛ١ع١ب ٔجبد ة (ِزمذَ)

التغذيػ ػ ػػة المعدنيػ ػ ػػة ،التػ ػ ػػنفس ،التمثيػ ػ ػػل الضػ ػ ػػوئي ،بنػ ػ ػػاء الكربوىيػ ػ ػػدارت والبروتينػ ػ ػػات ،الصبغات ،مزارع
األنسجة.

أ َ ْ  1111ىشق دساعخ أِشاك إٌجبد

إستعماؿ الميكروسكوب االلكترونى فى مجاؿ األمراض النباتيػة ،التقديرؼ الكمػى لمخسػائر الت ػػى تح ػػدثيا
األمػراض النباتي ػػة .الط ػػرؽ الحيوي ػػة والكيموحيوي ػػة والس ػػيرولوجية وتقنيػ ػات البيولوجيا الجزئيئة فى مجاؿ
بحوث أمراض النبات.
أ َ ْ  1111أِشاك إٌجبد اٌجىزري٠خ

تقسيـ وتسمية البكتيريا الممرضة لمنبات ،دراسات متقدمة ومفصمة عف البكتريا الممرضػة لمنبػػات واألم ػراض

المتسػػببة عنيػػا ،قػػدرة البكتريػػا الممرضػػة عمػػى تحميػػل الجزئيػػات الكبي ػرة المكونػػة لمم ػواد النباتيػػة ،دور

النػػاقبلت الحش ػرية والنيمػػاتودا فػػي نقػػل األم ػراض البكتيريػػة ،دارسػػة دور التفاعػػل بػػيف العائػػل والطفيػػل فػػي
تكشػػف بعػػض األم ػراض البكتيريػػة ،التغيػرات الوراثية وعبلقاتيا بالقدرة المرضية ،انتشار األمراض البكتيرية
بصورة وبائية.

أ َ ْ  1112اٌفريٚعبد ٚادل١ىٛث٩صِب ادلّشمخ ٌٍٕجبد

دارسة مختصرة عف تسمية وتصنيف الفيروسات ،ط ػػرؽ تق ػػدير تركي ػػز الفيروس ػػات الممرض ػػة لمنب ػػات ،الع ػػزؿ
والتنقي ػػة ،دارس ػػة تفص ػػيمية لممكون ػػات التركيب ػػة لمفيروس ػػات ،االختب ػػارات الس ػػيرولوجية المس ػػتخدمة م ػػع

الفيروس ػػات الممرضػػة لمنبػػات ،تثبػػيط الفيػػروس ،تكاثر الفيروسػػات ،الميكوببلزم ػػا ،الوضع التقسيمى ،الشكل
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المورفولوجى ،التركيب التشريحي ،فسيولوجيا النمو والتغذية ،التكاثر ودورة الحياة ،طرؽ النقل وطبيعة العبلقة
بيف الميكوببلزما وناقبلتيا طرؽ التعريف وتشخيص األمراض المتسببة عنيا.

أ َ ْ ِ 1113مبِٚخ إٌجبد دلغججبد اِ٤شاك

تعريػػف المناعػػة والمقاومػػة والقابميػػة لئلصػػابة ،مصػػادر المقاومػػة فػػي النبػػات ،النظريات المختمفة التي تفسػر
مقاومػة النبػات لئلصػابة ،المقاومػة الميكانيكيػة ،المقاومػة اإليجابية لمنبات ،المقاومة الكيموحيوية لمنبات،

عبلقة الطفيل بالمقاومػة ،تحميػل طبيعػة المقاومة ضد الطفيميات ،الطرؽ المختمفة لتربية األصػناؼ المقاومػة

لؤلمراض ،تطبيقػات التحصيف النباتي وعبلقتيا بمقاومة األمراض النباتية.
أ َ ْ  1114أِشاك زلبف ً١احلمً

األمػراض الطفيميػػة وغيػػر الطفيميػػة التػػى تصػػيب محاصػػيل الحقػػل ،دارسػػات عمػػى أىػػـ تمػػؾ األمراض مف
حيث المسبب ودورة المرض وطرؽ المقاومة.
أ َ ْ  1115أِشاك زلبف ً١اٌفبوٙخ

األم ػراض الطفيمي ػ ػ ػػة وغي ػ ػ ػػر الطفيمي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػى تص ػ ػ ػػيب أش ػ ػ ػػجار الفاكي ػ ػ ػػة ،دارس ػ ػ ػػات ألىػ ػ ػ ػػـ أمراض بعػ ػ ػ ػػض

محاصػ ػ ػ ػػيل الفاكيػ ػ ػ ػػة األساسػ ػ ػ ػػية فػ ػ ػ ػػى مصػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػػث المسبب ودورة المرض وطرؽ المقاومة.
أ َ ْ  1116أِشاك زلبف ً١اخلنش

ألم ػراض الطفيمي ػ ػ ػػة وغي ػ ػ ػػر الطفيمي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػى تص ػ ػ ػػيب محاصيل الخضر ،دارسػ ػ ػػة تفصػ ػ ػػيمية ألىػ ػ ػػـ األمراض

التػ ػ ػػى تصػ ػ ػػيب محاصػ ػ ػػيل الخضػ ػ ػػر الميمػ ػ ػػة فػ ػ ػػى مصر وطرؽ مقاومتيا.
أ َ ْ  1117أِشاك ٔجبربد اٌضٕ٠خ

األم ػراض الطفيمي ػ ػ ػػة وغي ػ ػ ػػر الطفيمي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػى تص ػ ػ ػػيب نباتات الزينة ،دارس ػ ػ ػػات ألىػ ػ ػ ػػـ أمراض بعػ ػ ػػض نباتات
الزينة االقتصادية مػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػػث المسبب ودورة المرض وطرؽ المقاومة.

أ َ ْ  1118أِشاك إٌجبربد اٌيج١خ ٚاٌؼيش٠خ

األم ػراض الطفيمي ػ ػ ػػة وغي ػ ػ ػػر الطفيمي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػى تص ػ ػ ػػيب النباتات الطبية والعطرية ،دارس ػ ػ ػػات ألىػ ػ ػ ػػـ أمراض
بعػ ػ ػػض النباتات الطبية والعطرية المنتشرة في مصر مػ ػ ػ ػػف حيػ ػ ػ ػػث المسبب ودورة المرض وطرؽ المقاومة.

أ َ ْ  1119أِشاك ا٤ؽغبس اخلؾج١خ

األمراض الطفيمية وغير الطفيمية التى تصيب األشجار الخشبية وطرؽ مقاومتيا.
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أ َ ْ  1121أِشاك اٌضساػبد احملّ١خ

مقدم ػػة ،أنػ ػواع البي ػػوت الزجاجي ػػة والببلس ػػتيكية ،اىمي ػػة اس ػػتخداـ الز ارع ػػة المحمي ػػة ف ػػي االنتػػاج الز ارعػػي ،أىػػـ

األمراض التػػي تصػػيب المحاصػػيل المختمفػػة تحػػت ظػػروؼ الز ارعػػة المحمية ،طرؽ مكافحة أمراض الزراعات
المحمية.

أ َ ْ  1121أِشاك ٔجبربد اٌج١ئخ ايبفخ

دارسة تفصيمية ألىـ األمراض التي تصيب النباتات في البيئة الجافة وطرؽ مقاومتيا.
أ َ ْ  1122أِشاك اٌجزٚس ٚاٌزمبٞٚ

األىمية اإلقتصادية لدراسة أمراض التقاوؼ وعمـ أمراض البذور ،اؿ\رؽ المحتمفة إلنتقاؿ المسببات المرضية،
أىمية البذور في نقل المسبب المرضي ،األمراض واألضرار التي تتعرض ليا الحبوب والبور ،ميكانيكية

انتقاؿ األمراض بالبذور ،نقاط الدخوؿ في إصابات الذور والحبوب ،إنتقاؿ الفيرسات بواسطة طرؽ التخزيف
وعبلقتيا باإلصابة ،البذور وحبوب المقاح ،العوامل المؤثرة عمي نسبة عمي نسبة إنتقاؿ الفيروس بالبذرة،

الطرؽ المستخدمة في فحص التقاوؼ ،الطرؽ الحديثة في الكشف عف مسببات األمراض في التقاوؼ.
أ َ ْ  1123أِشاك ِب ثؼذ احلقبد

دارسػػة تفصػػيمية عػػف أىػػـ أم ػراض مػػا بعػػد الحصػػاد والخسػػائر المتسػػببة عنيػػا ،فسػػيولوجيا تطفل الكائنات
المسببة ألمراض ما بعد الحصاد  ،تأثير عمر األجزاء النباتية والجو المعػدؿ عم ػػى أمػ ػراض م ػػا بع ػػد الحص ػػاد
وم ػػدػ ص ػػمود األجػ ػزاء النباتي ػػة لفتػرات وظ ػػروؼ التخػ ػزيف المختمفة ،طرؽ الوقاية مف أمراض ما بعد

الحصاد.
أ َ ْ  1124أِشاك ٔجبد ِزغججخ ػٓ ٔجبربد ص٘ش٠خ ىف١ٍ١خ

تعري ػ ػ ػ ػ ػػف وانتش ػ ػ ػ ػ ػػار النبات ػ ػ ػ ػ ػػات الزىري ػ ػ ػ ػ ػػة المتطفم ػ ػ ػ ػ ػػة وأىميتي ػ ػ ػ ػ ػػا االقتص ػ ػ ػ ػ ػػادية ،مجموع ػ ػ ػػات النبات ػ ػ ػػات

الزىري ػ ػ ػػة المتطفم ػ ػ ػػة ،ط ػ ػ ػػرؽ وفس ػ ػ ػػيولوجي تطف ػ ػ ػػل النبات ػ ػ ػػات الزىري ػ ػ ػػة ،نش ػ ػ ػػوء وتط ػ ػ ػػور الطبيع ػ ػ ػػة التطفمي ػ ػ ػػة

ف ػ ػ ػػي النبات ػ ػ ػػات الزىري ػ ػ ػػة ،الط ػ ػ ػػرؽ الممكف إتباعيا لتقميل األضرار الناتجة عف ىذه النباتات.
أ َ ْ  1125أِشاك ٔجبد غري ىف١ٍ١خ

االضػ ػ ػ ػػطرابات الغذائي ػ ػ ػ ػػة ،االض ػ ػ ػ ػػطرابات الناتج ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف الرطوب ػ ػ ػ ػػة ،ت ػ ػ ػ ػػأثير الحػ ػ اررة المنخفضػ ػ ػ ػػة

والمرتفعػ ػ ػ ػػة ،تػ ػ ػ ػػأثيرات اإلضػ ػػاءة والش ػ ػ ػ ػوائب ،تػ ػ ػ ػػأثير الم ػ ػ ػ ػواد السػ ػ ػ ػػامة عمى نمو المحاصيل واألشجار.
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أ َ ْ  1126فغٌٛٛ١ع١ب اٌزيفً

تطبيقػ ػػات العػ ػػدوػ ،التشػ ػػجيع والح ػ ػواجز ضػ ػػد العػ ػػدوػ متضػ ػػمنة طػ ػػرؽ الػ ػػدفاع الخمويػ ػػة والكيموحيوية،

التركيب الدقيق لسطح كل مف العائل والكائف الممػرض ،اضػطراب التطبيقػات األيضية بالعائل ،تأثير

اإلصػابة عمػى درجػة امتصػاص وحركػة المػاء بالنبػات ،التػأثير عمػى تطبيقػػات التمثيػػل الضػػوئي ومنظمػػات

النمػػو ،التغي ػرات فػػي معػػدؿ التػػنفس ،ىػػدـ الجػػدار الخموؼ ،السموـ والفينوالت ودورىا في التفاعل بيف العائل
والمسبب المرضى.
أ َ ْ  1127رؾش٠ؼ ١ِٚىشٚرىٕ١ه ِشمٟ

الطرؽ المختمفة لفحص األنسجة النباتيية بالميكروسكوؼ العادؼ ،تحضير القطاعات الشمعية بالميكروتوـ

الشمعي ،التعرؼ عمي أنواع الميكروتومات الشمعية ،الطرؽ المختمفة لعممية الصبغ والصبغات ،التغيرات
التشريحية عند الفحص بالميكروسكوب العادؼ ،التشريح المرضي الدقيق ،الفحص بالميكروسكوب

االلكتروني ،تاثير الكائنات الممرضة وغير المكونة لمممصات عمي مكونات الخبلليا باستعماؿ الميكروسكوب

االكتروني ،التركيب التشريحي الدقيق لمممصات وردود فعل العوامل النباتية عمي مستوؼ الخمية ،تاثير

االصابات الفيروسية عمي مكونات الخمية النباتية ،تاثير االصابات الفيتوببلزمية واالسبيروببلزمية عمي

مكونات الخمية النباتية.
أ َ ْ  1128اٌيشق احلذ٠ضخ يف رؼش٠ف اٌفيش٠بد

استخداـ تقنيات البيولوجيا الجزيئية المعتمدة عمي التركيب الوراثي في تعريف أجناس وأنواع الفطريات ،نشوء
وتطور الفطريات البكتيرية ،التمييز بيف السبلالت والعزالت ،الطرؽ السيرولوجية ،الطرؽ الحديثة لمتشخيص
باستخداـ تقنيات البروتيف وتقنيات األحماض النووية.

أ َ ْ  1129اٌيشق احلذ٠ضخ يف رؾخ١ـ اٌفريٚعبد إٌجبر١خ

الطرؽ العامة المستخدمة لتشخيص األمراض الفيروسية ،استخداـ تقنيات البيولوجية الجزيئية المعتمدة عمي

الحمض النووؼ ( )DNAفي تعريف أجناس وأنواع الفيروسات والتمييز بيف السبلالت والعزالت ،االختبارات
والطرؽ السيرولوجية المختمفة المعتمدة عمي البروتيف (اختبار البصمة النسيجية عمي أنسجة النيروسميموز،

اختبار التنقيط عمي أغشية النيروسميموز ،الطرؽ المعتمدة عمي صبغ مكونات الخبليا المصابة ،نشوء وتطور
الفيروسات) ،الطرؽ المعتمدة عمي الفحص بالميكروسكوب اإللكتروني ،كمونة الجينات الفيروسية ،قياس

درجة القرابة بيف الفيروسات ،كيفية .Phylogeny Bioinformatics
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أ َ ْ  1131اٌفٍٛسا ادلقش٠خ

دراسة تفصيمية لمفمو ار المصرية ،تدريب عممي عمى جمع وتعريف وحفع النباتات المصرية.
أ َ ْ  1131رؾش٠ؼ إٌجبد

الخمية النباتية – تطور الجنيف – األنسجة النباتية وتكشفيا – تشريح الجذور والسوؽ واألوراؽ واألزىار
والثمار والبذور – تأثير العوامل البيئية عمى التركيب الداخمى.

أ َ ْ  1132ا٦عٙبد اٌفغٌٛٛ١ع ٟاٌج١ئٟ

األثر الضار لمتغيرات المناخية والبيئية المختمفة عمى النباتات و طرؽ قياسيا – آثار أرتفاع و أنخفاض

الح اررة عمى نمو النباتات – آثار مموحة التربة – آثار الجفاؼ و التصحر – التغيرات فى حموضة و قموية

التربة و أثرذلؾ عمى نمو النبات و أمتصاص العناصر – ميكانيكية نقل األحساس فى النبات – األستجابات

البيوكيمائية النباتية – دور اليرمونات النباتية فى تحوير استجابة النبات – أستحداث و تطوير أصناؼ نباتية
مقاومة لؤلجياد البيئى.

أ َ ْ  1133اٌزؾ٨ٛد اٌغزائ١خ يف إٌجبد

تفاعبلت بناء وىدـ الكربوىيدرات – تفاعبلت البنثوزفوسفات – تفاعبلت ىدـ و بناء البروتينات – تفاعبلت

ىدـ و بناء الدىوف – تفاعل جموكونيوجينيسز – ميتابولزـ الكربوف – ميتابولزـ النيتروجيف – ميتابولزـ
الكبريت – نقل مركبات الغذاء – مركبات األيض الثانوية – االيذوبرينويدات – الفمويدات – الفينابل
بروبانويدات.

أ َ ْ  1134رقٕ١ف إٌجبربد اٌض٘ش٠خ

التصنيف النباتي ،تصنيف النباتات الزىرية واألقساـ والرتب والعائبلت التابعة ليا ،الوصف المورفولوجي

والتشريحي لمعائبلت المختمفة.

أ َ ْ  1135إٌجبربد اٌٛػبئ١خ اٌ٩ص٘ش٠خ

التصنيف النباتي ،النباتات الوعائية البلزىرية ،تصنيفيا وأقساميا ورتبيا وعائبلتيا المختمفة ،الوصف

المورفولوجي والتشريحي لمعائبلت التابعة ليا.
أ َ ْ  1136اٌج١ئخ إٌجبر١خ

العوامل المختمفة التى تؤثر عمى نمو وتوزيع النباتات – أساسيات التعاقب النباتي الطبيعى
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أ َ ْ  1137اٌزؤصرياد اٌفغٌٛٛ١ع١خ دلٕظّبد إٌّ ٛإٌجبر١خ

اليرمونات النباتية ،منظمات النمو ،تأثير منظمات النمو عمي النمو الخضرؼ والزىرؼ لمنباتات ،دور
منظمات النمو في مقاومة النبات لؤلمراض.

أ َ ْ  1138فغٌٛٛ١ع١ب إٌّٛ

مصطمحات عممية – المؤثرات الخاصة واليرمونات النباتية – منظمات النمو الصناعية ( االنتحاء –

التأثيرات عمى التكشف – االزىار – االرتباع – السكوف ،الشيخوخة الموت ) مزارع االنسجة ودورىا فى

استحداث نباتات جديدة – الطرؽ المختمفة الستحداث نباتات جديدة محولة وراثيا بالتقنيات المختمفة لميندسة
الوراثية وكيفية نقل وعزؿ الجينات واىـ االتجاىات الحديثة فى ىذا المجاؿ

أ َ ْ  1139اٌزّض ً١اٌنٛئٚ ٝإلزقبد٠بد اٌىشث ْٛف ٝإٌجبد

التمثيل الضوئى مف الناحية البيوكيمائية – تفاعبلت التمثيل األختزالى لمكربوف – تفاعبلت التمثيل التأكسدػ

لمكربوف – التنفس الضوئى – تفاعبلت التمثيل الض ػ ػػوئى فػػى نبػػات ػػات ؾ  4و النباتات الصحراويػػة و

العصيريف – طرؽ تحميل الكتمة الحيوية فى النبات – طرؽ تحميل النمو – التوازف الكربونى و توزيع الكربوف
فى النبات – حساب إنتاجية المحاصيل واستخداـ النماذج الرياضية فى الحساب والتتبؤ.
أ َ ْ  1141اٌزؤصرياد اٌفغٌٛٛ١ع١خ ٌٍزٍٛس ػٍ ٟإٌجبد

دراسة تفصيمية لعناصر التموث البيئى و األمراض النباتي ػػة النػاشئػ ػػة عػػف التمػ ػػوث وكيفية مقاومتيا.

أ َ ْ  1141فغٌٛٛ١ع١ب صساػخ أ٤غغخ إٌجبر١خ

األسس العامة لزراعة األنسجة النباتية ،األجزاء المستخدمة ،فسيولوجيا نمو وتكشف األنسجة النباتية،
إستخداـ تقنية زراعة االنسجة إلنتاج نباتات مقاومة لؤلمراض.
أ َ ْ  1142اِ٤شاك اٌفغٌٛٛ١ع١خ يف إٌجبد

األمراض التى تسببيا التقمبات المائية غير المناسبة فى التربة – حموضة التربة غير المبلئمة – ح اررة التربة

– إضطرابات التغذية النباتية – أعراض و أمراض متسببة عف نقص العناصر الغذائية – عوامل المناخ مثل

الح اررة و البرودة – أضرار المبيدات الحشرية – مبيدات الحشائش.
أ َ ْ  1143دساعبد خبفخ يف أِشاك إٌجبد

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بأمراض النبات لطبلب الدراسات العميا.
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ً
ربعؼب :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ادل١ىشٚثٌٛٛ١ع١ب اٌضساػ١خ
َ ن ص ١ِ 1111ىشٚثٌٛٛ١ع١ب صساػ١خ ػبَ (ِزمذَ)

مقدمة فى عمـ الميكروبيولوجي  ،تقسيـ الميكروبات  ،تركيب ووظيفة الكائنات بدائية النواة  ،تركيب ووظيفة

الكائنات مميزة النواة  ،مقارنة بيف الكائنات بدائية و مميزة النواة  ،نمو و تغذية الميكروبات  ،التمثيل الغذائى

لمميكروبات ،مقدمة فى التركيب الوراثى لمميكروبات  ،الفيروسات  ،الميكروبات و البيئة – دور الميكروبات
فى البيوتكنولوجى  ،التطبيقات الرئيسية لمميكروبات.
َ ن ص  1112فغٌٛٛ١ع١ب اٌىبئٕبد اٌذل١مخ (ِزمذَ)

مقدمة ػ الصفات المورفولوجية لمخمية ػ تركيب الخمية ػ تكاثر الخمية ػ حركة الخمية ػ الجراثيـ الداخمية ػ منحنى

النمو ػ المتطمبات األساسية لحياة الخمية ػ مصادر الطاقة لمميكروبات ػ مسارات التمثيل الغذائى ػ التنفس

اليوائى لمخمية ػ التنفس البلىوائى لمخمية ػ تفاعبلت حامض البيروفيؾ ػ نبذة عف التصنيع الحيوػ لئلنزيمات ػ
نبذة عف التصنيع الحيوػ لبعض المضادات الحيوية.

َ ن ص  1113رمغ ُ١ثىزريِ( ٞزمذَ)

مقدمة في عمـ التقسيـ ،نشأة الميكروبات  ،أساسيات تصنيف البكتريا ،المجاميع البكتيرية المختمفة ،الطرؽ

الحديثة المستخدمة في تقسيـ البكتريا ،التقسيـ الرقمي ،المجاميع الحديثة مف البكتريا ،الصفات الوراثية
لمبكتريا و دورھا في تصنيف البكتريا ،تطبيقات البيولوجيا الجزيئية في تقسيـ البكتريا ،أنشطة طبلبية.
َ ن ص  1114ثیئخ ادلیىشٚثبد

مقدمة عف بيئة الميكروبات ،انتشار الميكروبات بالتربة ،العبلقة بيف الميكروبات بالتربة ،تأثير عوامل التربة
عمى النشاط الميكروبى ،دور الميكروبات فى تغذية النبات ،المستحضرات الميكروبية المفيدة لمنبات ،دورات

العناصر الغذائية فى األوساط المائية (مياه عذبة)  ،دورات العناصر الغذائية فى األوساط المائية (مياه
مالحة) ،دور الميكروبات فى فھر النيل ،التنوع الميكروبى فى المياه العميقة ،أنشطة طبلبية.
َ ن ص ١ِ 1115ىشٚثٌٛٛ١ع١ب ريج١م١خ (ِزمذَ)

مقدمة ػ ميكروبيولوجيا التربة (دورة النيتروجيف ػ ميكروبات منطقة الجذور) ػ عبلقة الميكروبات بالتصنيع

الزراعي (صناعة السيبلج ػ تعطيف التيل والكتاف ػ إنتاج أغذية متخمرة ػ الميكروبات كغذاء لئلنساف والحيواف ػ
التطبيقات العممية لئلنزيمات الميكروبية ػ صناعة الخل) ػ إنتاج الغاز الحيوؼ كمصدر لمطاقة ميكروبيولوجيا
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اليواء (تموث اليواء ػ األمراض المنقولة عف طريق اليواء ػ تطيير اليواء) ػ ميكروبيولوجيا المياه الطبيعية ػ

ميكروبيولوجيا مياه الشرب.

َ ن ص  1116اٌزؾبٌ ً١ادل١ىشٚث١خ

طرؽ تقدير أعداد الميكروبات الحية ،طرؽ تقدير األعداد الكمية لمميكروبات ،الطرؽ المختمفة لتقدير

األعداد فى مصادر المياه المختمفة ،الطرؽ المختمفة لتقدير األعداد فى أنواع التربة المختمفة ،الطرؽ المختمفة

لتقدير األعداد فى األغذية ومنتجاتھا ،الطرؽ المختمفة لتقدير األعداد فى المبف ومنتجاتھا ،دراسة بعض

النواتج الميكروبية.

َ ن ص  1117رغّ١ذ ؽِ( ٞٛ١زمذَ)

أنواع الميكروبات المستخدمة كسماد حيوؼ ،عزؿ الميكروبات وتعريفيا ،البيئات الغذائية المناسبة لميكروبات
األسمدة الحيوية ،كيفية حفع ميكروبات التسميد الحيوؼ ،ميكانيكية فعل ميكروبات التسميد الحيوؼ ،إنتاج
ميكروبات التسميد الحيوؼ عمى نطاؽ تجارؼ ،اختيار الحوامل المناسبة ،تقييـ كفاءة ميكروبات التسميد

الحيوؼ ،العوامل المؤثرة عمى كفاءة ميكروبات التسميد الحيوؼ ،التطبيق في الحقل ،نظرة مستقبمية.
َ ن ص ١ِ 1118ىشٚثٌٛٛ١ع١ب اسامِ( ٝزمذَ)

مقدمة في النظاـ البيئي في التربة ،العوامل التي تؤثر في نشاط ميكروبات التربة  ،دورة الكربوف فى التربة ،

دورة النيتروجيف في التربة  ،دورة الفسفور  ،دورة الكبريت  ،العبلقات الميكروبية في منطقة الريزوسفير –

العبلقات بيف ميكروبات التربة وبعضيا.

َ ن ص  1119ختّشاد ِ١ىشٚثٌٛٛ١ع١خ (ِزمذَ)

مقدمة عف الميكروبات الصناعية ،الميكروبات الصناعية  ،تحسيف سبلالت الميكروبية الصناعية ،البيئات

الصناعية والمواد الخاـ ،اإلنتاج الميكروبى ،استخبلص المنتجات الميكروبية ،المخمرات الصناعية ،المشاكل
الصناعية الميكروبية  ،صناعة البيرة  ،صناعة حامض الخميؾ  ،حمقات مناقشة.
َ ن ص ١ِ 1111ىشٚثٌٛٛ١ع١ب ادلخٍفبد

مقدمة ػ المخمفات الصناعية الصمبة ػ المخمفات السائمة ػ معوقات االستفادة مف المخمفات ػ تقنيات االستفادة

مف المخمفات ػ المعالجة األولية لممخمفات قبل االستفادة منيا ػ استخداـ المخمفات فى إنتاج السماد العضوػ

الصناعى  Compostػ استخداـ المخمفات فى إنتاج البروتيف الحيوػ كغذاء لئلنساف والحيواف ػ استخداـ

المخمفات الزراعية فى إنتاج السيبلج ػ استخداـ المخمفات فى إنتاج بدائل الطاقة ػ دور الميكروبات الطبيعية
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فى تدوير المخمفات ػ إضافة مصادر ميكروبية خارجية لتنشيط االستفادة مف المخمفات الصمبة والسائمة ػ

تدوير المخمفات لمتخمص مف الميكروبات الممرضة لئلنساف والحيواف.
َ ن ص  1111ادل١ىشٚثٌٛٛ١ع١ب اٌؼٍّ١خ اٌزيج١م١خ

طرؽ التعقيـ المختمفة ،النمو الميكروبى والمزارع الميكروبية ،طرؽ العزؿ المختمفة ،طرؽ التنقية ،العوامل

المؤثرة عمى نمو الميكروبات ،الميكروسكوب ،حركة الميكروب  ،طرؽ الصبغ ،طرؽ تقدير إعداد
الميكروبات.
َ ن ص ١ِ 1112ىشٚثٌٛٛ١ع١ب ادل١بٖ ٚاجملبسٜ

الخواص العامة لؤلوساط المائية  ،العوامل المؤثرة عمى نمو الميكروبات فى الماء ،العبلقة بيف تموث مياه
الشرب والصحة العامة ،األدلة البكتريولوجية المستخدمة لمكشف عف جودة مياه الشرب  ،الدالئل الكيماوية

المستخدمة لمكشف عف جودة مياه الشرب  ،مقدمة عف تموث المياه بمياه المجارػ وتأثير ذلؾ عمى الحمل

العضوػ لممياه – دور الميكروبات فى معالجة مياه الصرؼ  ،الطرؽ األولية المستخدمة فى معالجة مياه
الصرؼ  ،الطرؽ الثانوية المستخدمة فى معالجة مياه الصرؼ  ،معالجة مياه الصرؼ باستخداـ الكمور.

َ ن ص ١ِ 1113ىشٚثٌٛٛ١ع١ب حت٨ٛد اٌؼٕبفش (ِزمذَ)

مقدمة ػ تحوالت عنصر الفوسفور ػ الميكروبات المذيبة لمفوسفور ػ ميكانيكية إذابة الفوسفور ػ استجابة النباتات
لمتمقيح بميكروبات الفوسفور ػ تحوالت عنصر الكبريت ػ الميكروبات الممثمة لمكبريت ػ ميكروبيولوجيا تحوالت

عنصر الحديد ػ ميكروبيولوجيا تحوالت عنصر البوتاسيوـ ػ ميكروبات تمثيل العناصر الثقيمة وأىميتيا البيئية.
َ ن ص ١ِ 1114ىشٚثٌٛٛ١ع١ب ِٕيمخ ايزٚس (ِزمذَ)

مقدمة ػ تعريف منطقة الريزوسفير ػ طرؽ دراسة منطقة الريزوسفير ػ تأثير جذور النباتات عمى ميكروبات

الريزوسفير ػ تأثير الريزوسفير  R/S ratioػ تأثير الريزوسفير عمى أنواع الميكروبات ػ العوامل المؤثرة عمى
ميكروبات الريزوسفير (إف ارزات الجذور ػ نوع النبات ػ عمر النبات ػ الضوء ػ الح اررة ػ الرطوبة ػ العمميات

الزراعية) ػ تأثير ميكروبات الريزوسفير عمى النبات (التأثيرات المفيدة ػ التأثيرات الضارة) ػ عبلقة ميكروبات
الريزوسفير بأمراض النبات (دور ميكروبات منطقة الجذور فى المقاومة الحيوية) ػ تحوير األحياء فى

الريزوسفير.

َ ن ص  1115اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ ٌٍرتثخ

تعريف بالتكنولوجيا الحيوية لمتربة ،أساسيات التكنولوجيا الحيوية لمتربة ،أھـ تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
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لمتربة ،استخداـ نظـ التسميد الحيوػ ،استخداـ نظـ المقاومة الحيوية لآلفات ،التكامل بيف التسميد الحيوػ
والمقاومة الحيوية ،المعالجة الحيوية ،دور الميكروبات فى التخمص مف المموثات.

َ ن ص  1116فريٚعبد ثىزري٠خ

مقدمة ،تعريف الفيروس والبكتريوفاج ،األشكاؿ المختمفة لمبكتيريوفاج ،التركيب الكيماوػ لمفيرس وأھمية كل

جزء ،تأثير الفيرس عمى العائل ،دورات حياة البكتريوفاج ،الدورة التحميمية ،الدورة الميسو جينية ،دراسة منحنى
نمو الخطوة الواحدة ،تقدير حجـ االنفجار ومعدؿ االدمصاص ،الفيروسات النباتية ،الفيروسات الحيوانية.
َ ن ص  1117اوز١ِٕٛ١غ١زبد

مقدمة ػ الوضع التقسيمى لؤلكتينوميستات ػ أىمية األكتينوميستات فى تحمل المواد العضوية ػ العوامل المؤثرة
عمى نمو ونشاط األكتينوميستات ػ فسيولوجيا األكتينوميستات ػ دور األكتينوميستات فى المقاومة البيولوجية ػ

استخداـ األكتينوميستات فى إنتاج الكومبست.
َ ن ص  1118ىؾبٌت

مقدمة ػ تكاثر الطحالب ػ الطحالب الخضراء  Green algaeػ الطحالب البنية  Brown algaeػ الطحالب

الحمراء  Red algaeػ تغذية الطحالب ػ األىمية االقتصادية لمطحالب (معالجة الصرؼ الصحي ػ خصوبة
التربة ػ الطحالب كمصدر لمفيتامينات ػ الطحالب كغذاء).
َ ن ص ِ 1119ؼبيخ ثٌٛٛ١ع١خ دلٍٛصبد اٌج١ئخ (ِزمذَ)

مقدمة عف التموث والمموثات ومصادرىا وتوزيعھا في األوساط المختمفة ،األسس الميكروبيولوجية لتكسير

المموثات ھوائياً ،األسس ا لميكروبيولوجية لتكسير المموثات الىوائيا ،األنزيمات المسئولة عف التكسير

الميكروبي لممموثات العضوية ،المعالجة الميكروبية لؤلوساط المائية المموثة بمموثات عضوية ،األنشطة
الميكروبية في التربة وعبلقتيا بتوزيع المموثات  ،العوامل البيئية المؤثرة عمى تكسير المموثات ،اختيار

الطريقة المبلئمة لممعالجة البيولوجية فى التربة ،مقارنة بيف الطرؽ المختمفة لممعالجة البيولوجية لمتربة،

الطرؽ المختمفة لممعالجة البيولوجية لؤلوساط المائية المموثة بالمعادف الثقيمة ،مقارنة ببف طرؽ المعالجة
البيولوجية وغير البيولوجية.
َ ن ص  1121اٌجىرت٠ب ادلّشمخ

الفمو ار الطبيعية بجسـ االنساف – الدور االيجابي والسمبي ؿھا  ،الميكروبات واألمراض  ،السمية والعوامل

المحددة إلحداث المرض  ،طرؽ دخوؿ الميكروبات الممرضة وأقساـ األمراض الناتجة – أنواع البكتريا ،

Neisseriaاألنواع السالبة لجراـ  ،أنواع اؿ  Streptococcus ،أنواع – Staphylococcusالبكتريا
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غير المتجرثمة الموجبة لجراـ –  Clostridium ،أنواع  Bacillus ،المتجرثمة – أنواع E. coli,

Aeromonas, Vibrio,العصويات القصيرة – السالبة لجراـ – السبلالت الممرضة مف Salmonella,

Shigella, Yersinia, Rickettsia, Mycoplasma, Campylobacter
َ ن ص  1121ع١بٔٛثىرت٠ب

مقدمة عف السيانوباكتريا  ،الوضع التقسيمى لمسيانوبكتريا  ،التنوع الحيوػ لمسيانوبكتريا  ،التمثيل الضوئى،
تثبيت األزوت الجوػ ،انتشارھا فى األوساط المائية ،السموـ الطحمبية ،المقاومة الحيوية بالسيانوبكتريا ،

تطبيقات التسميد الحيوػ بھا  ،تطبيقات السيانوبكتريا فى التكنولوجيا الحيوية.
َ ن ص  1122اٌغّ َٛاٌجىزري٠خ

نبذة تاريخية عف السموـ الميكروبية ػ مصادر التسمـ ػ تقسيـ السموـ الميكروبية ػ الميكروبات المنتجة لمسموـ ػ
العوامل البيئية المسئولة عف تكويف السموـ ػ الخواص الطبيعية والكيماوية لمسموـ ػ تقدير السموـ ػ دورة

السموـ فى البيئة ػ التمثيل الميكروبى لمسموـ ػ السموـ وعمميات التصنيع الغذائى ػ ىضـ وامتصاص السموـ ػ

التأثيرات البيولوجية لمسموـ ػ طرؽ إزالة السـ ػ السموـ والحرب البيولوجية ػ التشريعات الخاصة بالسموـ ػ نبذة
عف الصحة العامة.

َ ن ص  1123ادلٕبػخ ٚاٌغريٌٛٚعٝ

المفھوـ العاـ لممناعة  ،عمـ المناعة والمستويات التي يعمل عندھا جھاز المناعة ،المناعة الفطرية او

الطبيعية وآلياتھا الغير متخصصة  ،آليات ھروب الميكروبات مف المناعة الطبيعية واألمراض المناعية

الناشئة عف خمل المناعة الطبيعية ،تركيب جھاز المناعة  ،الخبليا واألنسجة الميمفاوية  ،األعضاء األولية

والثانوية لمجھاز الميمفاوؼ  ،.أنواع األنتيجينات وكيفية معالجتھا إلي محددات األنتجيف  ،أنواع الخبليا التي

تقوـ بتوصيل عمل جھاز المناعة  ،التمييز االتصاؿ B , T ،محددات األنتجيف إلى النسيج الميمفاوؼ حيث

تتواجد الخبليا  Tفي المناعة عندما يكوف الميكروب داخل الخمية .خبليا  Tالتخمص مف مسسبات األمراض،

دور الخبليا في المناعة وانتاجھا لؤلجساـ المضادة عندما يكوف الميكروب  Bالقاتمة ،دور الخبليا T

المساعدة  ،خبليا تركيب األجساـ المضادة  ،أقساـھا  ،استجابة الجسـ المناعية األولية T ،خارج الخمية

وعبلقة ذلؾ بالخبليا والثانوية – دور خبليا الذاكرة في المناعة وظائف األجساـ المضادة في حماية الجسـ

مف اإلصابة بالبكتريا والفيروسات والسموـ  ،النظريات المختمفة المفسرة لكيفية إنتاج األجساـ المضادة .أنواع

المناعة المكتسبة– استخداـ األمصاؿ والمقاحات في العبلج والوقاية مف األمراض ،النظاـ المتمـ ودوره في
حماية الجسـ منفردا في  Tاو باالشتراؾ مع األجساـ المضادة  ،وظائفھ البيولوجية ،تنظيـ االستجابة
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المناعية ودور أنواع الخبليا ذلؾ  ،آليات ھروب الميكروبات الممرضة مف المناعة المكتسبة ،األمراض التي
تنشأ عف خمل في وظائف الخبليا المسؤلة عف المناعة المكتسبة.

َ ن ص  1124فريٚعبد

تعريف وتقسيـ الفيروسات  ،مورفولوجيا الفيروسات  ،التركيب الكيميائى لمفيروسات  ،اىـ الخواص الطبيعية
لمفيروسات  ،طرؽ انتقاؿ الفيروسات  ،المراض المصاحبة لبلصابة الفيروسية.

َ ن ص  1125فيش٠بد ٚمخبئش

مقدمة ػ الترمـ والتطفل  Saprophytism and parasitismالتراكيب المتحممة لمظروؼ غير المبلئمة ػ

الفطريات الزيجية  Class Zygomycetesالتكاثر الجنسى وتكويف الجراثيـ الزيجية ػ الفطريت البيضية
 Oomycetesالتكاثر الجنسى وانتاج الجراثيـ البيضية ػ الفطريات األسكية Class Ascomycetes

التكاثر البلجنسى فى الفطريات األسكية التكاثر الجنسى ػ الفطريات البازيدية Class Basidiomycetes
أىمية الفطريات البازيدية التكاثر الجنسى التكاثر البلجنسى ػ الفطريات الناقصة ( )Fungi Imperfectiفطر

.Alternaria

َ ن ص  1126أضميبد ِ١ىشٚث١خ

مقدمة ػ تسمية اإلنزيمات ػ ميكانيكية إفراز اإلنزيمات الخارجية ،تفاعل وارتباط البروتيف (اإلنزيـ) الذػ سيتـ

إف ارزه مع الغشاء الخموػ ،نقل ىذا البروتيف خبلؿ الغشاء الخموػ ،إزالة ما يسمى بالػ Signal peptide

تحرير وخروج اإلنزيـ النشط خارج الخبليا ػ ميكانيكية فعل اإلنزيمات ػ حفز وكبح إفراز اإلنزيمات الخارجية،
كبح إنتاج اإلنزيـ بواسطة نواتج التحمل النيائية  ،End product repressionدور المادة األولية سيمة

التمثيل فى كبح إفراز اإلنزيمات  ،Catabolite repressionتأثير عوامل الغذاء األخرػ عمى إنتاج

اإلنزيمات الخارجية ،تأثير العوامل البيئية عمى التصنيع الحيوػ لئلنزيمات ػ صفات الميكروبات المنتجة

لئلنزيمات ػ تثبيط فعل اإلنزيمات ،التثبيط التنافسى لئلنزيمات ،التثبيط غير التنافسى لئلنزيمات ػ إنتاج

اإلنزيمات عمى نطاؽ تجارػ ػ أنواع تفاعبلت التمثيل الميكروبى :تفاعبلت األكسدة واالختزاؿ ،تفاعبلت نقل
المجموعات الفعالة ،تفاعبلت التحمل المائى ،تفاعبلت نزع المجموعات ،تفاعبلت تحوؿ المتشابيات،
تفاعبلت التخميق ػ التطبيقات العممية لئلنزيمات الميكروبية فى الصناعة.

َ ن ص  1127اٌىبئٕبد اٌذل١مخ ادلٕزغخ ٌٍّنبداد احل٠ٛ١خ

مقدمة ػ أىـ المضادات الحيوية المنتجة بواسطة الميكروبات ػ الخواص المورفولوجية ألجناس الميكروبات

المنتجة لممضادات الحيوية عمى نطاؽ تجارػ ػ الوضع التقسيمى ألجناس الميكروبات المنتجة لممضادات
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الحيوية عمى نطاؽ تجارػ ػ مسارات التمثيل الغذائى الخاصة بإنتاج األنواع المختمفة مف البنسميف ػ البيئات

الغذائية المستخدمة فى إنتاج البنسميف ػ العوامل التى تؤثر سمباً أو إيجاباً عمى عممية إنتاج البنسميف ػ إنتاج
البنسميف عمى نطاؽ تجارػ باستخداـ الفطر  Penicillium chrysogenumػ مسارات التمثيل الخاصة
بإنتاج االستربتومايسيف ػ البيئات الغذائية المستخدمة فى إنتاج االستربتوماسيف ػ العوامل التى تؤثر سمباً أو
إيجاباً عمى إنتاج االستربتوماسيف ػ إنتاج االستربتومايسيف عمى نطاؽ تجارػ باستخداـ البكتريا
.Streptomyces griseus

َ ن ص  1128فغٌٛٛ١ع١ب ثىرت٠ب

االحتياجات الغذائية لمبكتيريا مف العناصر المختمفة وعوامل النمو ،تقسيـ البكتيريا مف الوجية الغذائية إلى

مجاميع تبعاً لمصدر الطاقة والكربوف ،التغذية المختمطة لبعض األجناس البكتيرية ،النفاذية واالنتشار السمبي

والنقل النشط ،دورة النمو– أطوار النمو المختمفة والظروؼ المؤثرة عمييا ،الظروؼ الفيزيائية المؤثرة عمى نمو

البكتيريا ،التفاعبلت االيضية البكتيرية وأىمية االستفادة مف دراسة االيض البكتيرؼ ،اإلنزيمات البكتيرية–

طرؽ دراستيا ،طبيعة اإلنزيمات البكتيرية– طبيعة النشاط اإلنزيمي ،أنواع اإلنزيمات البكتيرية ودورىا في

اليدـ في الخبليا البكتيرية ،الظروؼ المؤثرة عمى تكويف اإلنزيمات بالخبليا البكتيرية ،الروابط الكيميائية التي

تعطي أو تحتفع بالطاقة ،العمميات الحيوية المنتجة لمطاقة ،الفسفرة في حالة األكسدة البلىوائية (التخمر)،
تكويف الجزيئات الكبيرة والصغيرة في الخمية البكتيرية والعبلقات التبادلية بيف تفاعبلت اليدـ والبناء لممواد

الكربوىيدراتية والدىوف والبروتينات.
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ً
ػبؽشا :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد اٌٛساصخ
 ٚس س ٚ 1111ساصخ ِ١ىشٚث١خ

التنوع الحيوؼ لمميكروبات ،توصيف وتصنيف الميكروبات ،دراسة تضاعف الػمادة الوراثية وتنطيـ التعبير
الجيني في الكائنات غير مميزة النواه ،تخميق البروتيف،الطفرات وميكانيكيات االصبلح ،االستجابة لمظروؼ

البيئية ،التحورات الوراثية،الجينات المتحركة ،الوراثة السيتوببلزمية فى األحياء الدقيقة ،تكنولوجيا الػ DNA
المعاد صياغتو.
 ٚس س ٚ 1112ساصخ ؽٛ١أبد ادلضسػخ

الخمية الحيوانية ،المادة الوراثية – االنقساـ الميتوزؼ والميوزؼ –تكويف الجاميطات في الحيواف  ،وظيفة
الجينات ودورىا فى وراثة الحيواف ،الطفرات الجينية والجينات المميتة ،التغيرات المظيرية لمجينات ،تكرار

الجينات ،االنتحاب و فعمو مف الناحية الوراثية  ،خطوط التربية ،قياس درجة القرابة والتربية الداخمية ،اليجف

الداخمية واليجف الخارجية  ،وراثة المقاومة لبلمراض والطفيميات ،نظـ التربية فى حيواف المزرعة،البيئة
وصفات الحيواف الزراعية ،االتجاىات الحديثة في تربية الحيواف.
 ٚس س ٚ 1113ساصخ ٔجبد

مقدمة عف وراثة النبات ،االنقساـ الميتوزؼ والميوزؼ ،تكويف الجاميطات ،التضاعف الكروموسومي،طرؽ
التحسيف الوراثي لمنبات،اليجف – تقدير قوة اليجيف والتدىور الناتج في االجياؿ المتعاقبة،التربية الداخمية
،الطفرات ،دور التكنولوجيا الحيوية في تربية النيات وتطبيقاتيا ،البصمة الوراثية.

 ٚس س ٚ 1114ساصخ فغٌٛٛ١ع١خ

تنظيـ عممية تضاعف المادة الوراثية،مناىج الخمية لتنظيـ الفعل الجيني ،تحورات ما بعد النس لمػ – RNA

ما ىية Alternative splicingواىميتيا،ميكانيكية تدىور الػ  RNAفي الخمية ،تنظيـ عممية الترجمة،
التحورات التي تتـ البروتينات واىميتيا الوظيفية ،ميكانيكية تدىور الػبروتيف في الخمية ،دراسة الػ

 Chaperonesواىميتو لمخمية عامة والبروتيف خاصة.
 ٚس س  1115اٌٛساصخ اٌ٩ع١ٕ١خ Epigenetics

مقدمة عف الوراثة البلجينية ،مثتيمة الحامض النووؼ،التغيرات الكائنة بالييستونات،االحماض النووية الريبوزية
الغير مشفرة، ،انواع الييستونات ،تركيب الكروماتيف ،عوامل اعادة ىيكمة الكروماتيف ،عبلقة الوراثة البلجينية
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بازىار النبات والسرطاف وبعض االمراض ،الوراثة البلجينية واالجياد البيئي ،تثبيط نشاط كروموسوـ  ، Xالػ

.Genome imprinting

 ٚس س  1116اٌٛساصخ اٌ٠ٚٛٔ٩خ Extranuclear genetics

مقدمة عف الوراثة البلنوويو،تركيب ووظيفة الميتوكندريا،ديناميكية مورفولوجيا الميتوكندريا ،الجينوـ

الميتوكندرؼ ،دراسة متعمقة عف تضاعف الجينوـ الميتوكندرؼ والنس والترجمة ،النواه وعبلقتيا بالميتوكندريا،
دخوؿ البروتينات الى الميتوكندريا،طفرات الميتوكندريا وعبلقتيا باألمراض،أنواع الببلستيدات وتركيبيا

ووظيفتيا ،جينوـ الببلستيدات،انقساـ الببلستيدة وتضاعف الجينوـ ،تنظيـ التعبير الجيني والترجمة ،النواه

وعبلقتيا بالببلستيدات ،دور الجينوـ الببلستيدؼ في مقاومة االمراض،التكنولوجيا الحيوية لمميتوكندريا
والببلستيدات.

 ٚس س  1117ا٦ؽبساد اخلٍ٠ٛخ

دراسة تركيب الخمية ،االشارات والمستقببلت الخموية وانواعيا ،ميكانيكية انتقاؿ االشارة ودورىا في استحثاث

التعبير الجيني ،االشارات بيف عضيات الخمية والنواة،دور االشارات في انقساـ الخمية،اشارات الخمية الحارثة،
دور االشارات في الموت المبرمج لمخمية ،االشارة والسرطاف ،استجابة الخمية لمظروؼ البيئية.

 ٚس س  1118رمٕ١بد ٚساص١خ

تقنيات خموية ،تقنيات كروموسومية ،اجراء الطفور الموجو ،تفاعل البممرة المتسمسل وتطبيقاتو،المعممات

الوراثية البيوكيماوية والجزيئية ،طرؽ عزؿ الػ  DNAوالببلزميدات والػ  RNAوالبروتينات بانواعيا ،طرؽ عمل

الػ  – cDNAطرؽ تنقية الػ DNAوالبروتيف ،طرؽ التيجيف المختمفة ( Northern, Western,

 – )southernالتقدير الكمي وشبو الكمي لمتعبير الجيني ،دراسة المواقع الممثيمة عمى الجينوـ بانزيمات
القطع وعمل تتابع البيسولفيت – Bisulfite sequencingتقنيات معرفة تتابع النوكميوتيدات واالحماض

االمينية وكذلؾ  ، Generation Sequencing،Nextتقنية الػ  Microarrayوالػ .ChIPs
 ٚس س  1119ادلؼٍِٛبر١خ احل٠ٛ١خ

مقدمة عف المعموماتية الحيوية واستخداميا في مجاؿ الوراثة ،استخداـ الحاسب ا لي وشبكة المعمومات
لمحصوؿ عمى تتابعات الجينات والبروتينات  ،كيفية اجراء المحازاة لتتابعات النوكميوتيدية ولبلحماض

االمينية ،البحث عف الػ  conserved domainsفي تتابعات البروتيف  ،تحديد التتابعات الوطيفية
والتركيب لمجيف ومواقع الممثيمة وانزيمات القطع –تحميل البروموتور لمتعرؼ عمى acting elements،cis

واىميتيا ،تحميل البيانات الناتجة مف تقنيات الواسمات الجزيئية ورسـ شجرة التقارب وتحميميا ،التنبؤ بالتركيب
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الفراغي والطي لمبروتيف ،شبكة تفاعل الجينات ،تحميل بيانات  Time Quantitative PCR،Realو 1D

 – PAGE،and 2Dأنواع البادءات وكيفية تصميميا ومواصفاتيا.
 ٚس س ٚ 1111ساصخ اٌيفشاد

انواع المطفرات وتاثيراتيا البيولوجية ،دراسة انواع الطفرات وطرؽ االصبلح وانعكاسيا وتكرارىا ،طفرات
ناتجة عف اخطاء الػ  ،PCRالطفرات الموجيو ،المتنقبلت الوراثية ودورىا في احداث الطفرات ،الطفرات

الوراثية ،وراثة طفرات الميتوكندريا وعبلقتيا بالشيخوخة واالمراض،دراسة مسببات الطفرات البشرية المستحثة
لمسرطاف  ،تطبيقات وراثة الطفرات في الزراعة.
 ٚس س ٚ 1111ساصخ رى١ٕ٠ٛخ

دراسة متعمقة عف تكويف الجاميطات والتمقيح واالخصاب والكتشف في الحيواف والنبات ،البيولوجيا الجزيئية

لتكويف االجنة،دراسة العبلقة بيف الوراثة الجزيئية وبيولوجيا التكويف والتطور،دراسة الخبليا الجذعية والتجدد،

ظاىرة الػ

 Totipotencyواستخداميا فى النبات والحيواف – موت الخمية والمسارات التي تحكميا.

 ٚس س ٚ 1112ساصخ وّ١خ

تحميل وتوارث الصفات الكمية ،فعل الجيف ،االنتخاب وطرؽ حساب القيمة االنتخابية واستخدامو في معرفة
الكفاءة الوراثية،حساب تاثير البيئة والتأثر المضيف او التجميعي ،قوة اليجيف ،التربية الداخمية،التبايف،انشاء

خريطة  ، QTLsاالنتخاب بمساعدة المعممات الجزيئية.
 ٚس س ٚ 1113ساصخ ثؾش٠خ

كروموسومات االنساف  ،سجبلت النسب ،الصفات االوتوسومية السائدة والمتنحية ،الصفات المرتبطة

بالجنس ، .تكويف الجاميطات المذكرة والمؤنثة ،االخصاب ،تكونيف الجنيف ،الشذوذ الكروموسومى واالمراض

المرتبطة بيا ،خمل االيض الخمقى ،وراثة مجاميع الدـ–وراثة السرطاف– المواد المسببة لمتشوىات الخمقية،
التوائـ ،وراثة الخبليا الجسمية واليندسة الوراثية ،مشروع الجينوـ البشرؼ.
 ٚس س  1114ا٨ؽقبء اٌٛساصٟ

التكرار النسبي واستخدامو في حساب المتوسطات والتبايف،مفاىيـ نظرية االحتماؿ وكيفية استخداميا إلثبات
قوانيف الوراثة،التوزيع الطبيعي ،اختبار  ،Tمربع كاؼ ،تحميل التبايف،االرتباط والعبور،التبلزـ واالنحدار،
توزيع ذات الحديف،توزيع بواسوف،استخداـ الحاسب ا لي لتحميل البيانات الوراثية.
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 ٚس س  1115اٌٛساصخ ادلٕبػ١خ

مقدمة عف عمـ المناعة –الجياز المناعي بالنبات ،مسارات اشارات المناعة بالنبات،تغيرات الكروماتيف

والمناعة الفطرية بالنبات،تطوير الجياز النباتي النتاج االجساـ المضادة والفكاسينات –الية الكبت الريبوزػ

والمناعة الفطرية لمواجية المسببات المرضية الفيروسية والغير فيروسية ،الجياز المناعي بالحيواف ،عامل

ريسس – األوراـ والمناعة – الفيروسات والمناعة – األنتيجينات واألجساـ المضادة.
 ٚس س  1116اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ إٌجبر١خ

دراسة متعمقة عف دور التكنولوجيا الحيوية النباتية في الزراعة وانتاج نباتات (مقاومة لمظروؼ البيئية

المختمفة ،عالية الجودة،النضج المبكر،التحكـ البيولوجي،المقاومة لممبيدات) ،التكنولوجيا الحيوية النباتية في
الصناعة (الصناعات الصيدالنية كانتاج الفاكسينات والمضادات الحيوية والمركبات الدوائية)،المفاعبلت

الحيوية الببلستيدية النتاج الببلستيؾ الحيوؼ ،انتاج المبيدات الحشرية والفطرية الطبيعية والصبغات المختمفة
–التخمص مف المواد السامة والعناصر الثقيمة الموجودة بالتربة ،مخاطر التكنولوجيا الحيوية النباتية.
 ٚس س  1117اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ ادل١ىشٚث١خ

اليندسة الوراثية لمميكروبات ،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الميكروبية ( :في انتاج العبلجات البشرية

كاالنسوليف وىرموف النمو والمضادات الحيوية والمقاحات وغيرىا،دورىا في الحفاظ عمى البيئة كمعاممة مياه

الصرؼ الصحي لتنقيتيا مف المعادف الثقيمة وكالتخمص مف المخمفات الزراعية والحيوانية والمصانع وتدويرىا

لمحصوؿ عمى مواد مفيده كالمواد البتروليو ،معالجة التربة مف العناصر الثقيمة والسامة ،انتاج مبيدات صديقة
لمبيئة ،انتاج البوليميرات الحيوية،المفاعبلت الحيوية الميكروبية.
 ٚس س  1118اٌزىٌٕٛٛع١ب احل٠ٛ١خ احلٛ١أ١خ

التقنيات المستخدمة في التكنولوجيا الحيوية الحيوانية ،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في التحسيف الوراثي

النتاج المحـ والمبف والصوؼ ،انتاج حيوانات ميندسة وراثية لبلغراض الطبية البشرية ،زراعة االنسجة

الحيوانية  ،المفاعبلت الحيوية لمخبليا الحيوانية ودورىا في الصناعة ،مخاطر ومحازير التكنولوجيا الحيوية

الحيوانية.
 ٚس س ٚ 1119ساصخ ادلمبِٚخ ٚاٌزؾًّ

تعريف االجياد وانواعو وخصائصو واض ارره ،انظمة الدفاع واالستجابة لبلجياد،اشارات االجياد البيئي ودورىا
في استجابة الخمية لبلجياد ،نظاـ الدفاع المتكامل لئلجياد الخموؼ،اليات تنظيـ االجياد البيئي لمتعبير
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الجيني،التحميل الجيني واالستجابة لبلجياد ،تأثير اإلجياد البيئي عمى الشيخوخة وموت الخبليا ،طرؽ التغمب

عمى االجياد البيئي.

 ٚس س ٚ 1121ساصخ اٌفيش٠بد ٚاٌيؾبٌت

تركيب الفطريات ودورة حياتيا،دراسة مندلية لمفطر،تركيب وتنظيـ جينوـ الفطريات،التبايف الوراثي لمفطريات،

وراثة االنعزاؿ،االتحادات الجديدة لمفطر وميكانيكياتيا ،دراسة وراثية متعمقة لفطر Magnaporthe oryzae
،وراثة انتاج الػ تي توكسيف،تطبيقات الوراثة الجزيئية لمفطريات ،انقساـ الكموروببلست في الطحالب
الحمراء،جينوـ الطحالب والتطور،التعبير الجيني،تنسيق التعبير الجيني بيف النواه والببلستيده في

الطحالب،تكويف الصبغات داخل الطحالب،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية لمطحالب.
 ٚس س ٚ 1121ساصخ اٌجىرت٠ب

المحتوػ الوراثي لمبكتريا وخصائصو وكيفية تضاعفيا ،التعبير الجيني وميكانيكيات التحكـ ،االتحادات
الوراثية،المتنقبلت الوراثية – الببلزميدات البكتيرية ودورىا فى إنتاج السموـ البكتيرية والمقاومة لممضادات

الحيوية وتحمل العناصر الثقيمة وتحميل المخمفات البيئية،الكمونة والتحوؿ الوراثي ،انتاج البروتيف وطرؽ

التحكـ في جودتو واف ارزة خارج الخمية ،الطفرات وطرؽ اصبلحيا،المطفرات ،االستجابة الوراثية لمتغيرات
البيئية،الوراثة وسموؾ الخمية،تطبيقات الوراثة الميكروبية.
 ٚس س ٚ 1122ساصخ اٌفريٚط ٚاٌفري٠ٚذ

تركيب الفيروس والفيرويد وتطوره،التصنيف الوراثي –طرؽ العدوػ والتضاعف،التعبير الجيني لمفيروس
وميكانيكية تجميع اجزائو،الكشف عف الفيروسات والفيرويدات النباتية في البيئة،جينوـ فيروس االلتياب

الكبدؼ سي ودورة حياتو ،التركيب الوراثي لفيروس االيدز وتكاثره وطرؽ العدوػ .تشخيص األمراض

الفيروسية و الفيرويديو وراثيا ،ناقبلت الفيروسات النباتية،البيولوجيا الجزيئية لحركة الفيروسات النباتية،

البيولوجيا الجزيئية لمفيروسات لمػ  – DNA and RNA virusesمقاومة الفيروسات النباتية،تطبيقات الػ

 PCRالفيروسات النباتية ،تطبيقات وراثة الفيروسات.
 ٚس س ٚ 1123ساصخ اؽؼبػ١خ

انواع االشعة ومصادرىا،التأثيرات البيولوجية لبلشعاع –الييستونات ودورىا في الخمية المشععة،ميكانيكيات

اصبلح الحامض النووؼ المتضرر باالشعاع المؤيف،دور الكروماتيف في الحفاظ عمى سبلمة الجينوـ عند
التعرض لبلشعاع المؤيف،دراسات وراثية لجيف  P53ودوره في تحديد الحساسية لبلشعةالمؤينة ،االشعاع

212

ودورة في تغيير التعبير الجيني،وظيفة الػ  microRNAsفي االستجابة الخموية لبلشعاع المؤيف ،ديناميكية

موت الخمية المبرمج،االشعة غير الؤينة وتأثيرىا البيولوجي.
 ٚس س  1124صساػخ أ٨غغخ إٌجبر١خ

مقدمة عف التاري التطورؼ لزراعة االنسجة ،التجييزات المعممية،مكونات البيئة المغذية وانواعيا،منظمات

النمو ،مزرعة الكالوس ،مزرعة المعمق الخموؼ،فصل البروتوببلست وزراعتو ،العوامل التي تؤثر عمى نمو
وتكشف الخبليا في مزارع االنسجة ،زراعة االنسجة النباتية ،استراتيجيات تحسيف انتاج المركبات ،زراعة

االنسجة واليندسة الوراثية ،و دورىا في االكثار وتربية النبات لممقاومة لمظروؼ البيئية القاسية ،انتاج
المستحضرات الصيدالنية والمواد النشطة بيولوجيا ،المشاكل الوراثية الناتجة عف زراعة االنسجة.
 ٚس س ٕ٘ 1125ذعخ ٚساص١خ

مقدمة عف التركيب التشريحي لمػ  DNAو – RNAالبحث عف الجيف المستيدؼ في شبكة المعمومات

وتصميـ البادءات وكيفيو عزلو بجياز الػ – PCRناقبلت الجيف (انواعيا وتركيبيا واستخداماتيا) ،طرؽ

الكمونة المختمفة وكيفية اجرائيا ومميزات كل منيا ،ادخاؿ الببلزميد الى البكتريا او االجروبكتريا باستخداـ

الصدمة الح اررية او الكيربائية –طرؽ البكتريا واالجروبكتريا المستخدمة كعائل لمببلزميد ،تحديد واختبار

المستعمرة البكترية المحتوية عمى الببلزميد،عزؿ الببلزميد مف البكتريا بعد تضاعفو بداخميا ،دراسة تتابعات

الجيف المكموف بجياز  – Séquencerطرؽ ادخاؿ الببلزميد لمنبات والخبليا الحيوانية ،اختبار مدػ نجاح
التحوؿ الوراثي في النبات والخبليا الحيوانية ،تطبيقات اليندسة الوراثية في النبات والبكتريا والحيواف ،العبلج

بالجينات  ،محازير ومخاطر اليندسة الوراثية.
 ٚس س ٚ 1126ساصخ ػؾبئش

الفرضيات االساسية لوراثة العشائر،آاليات تطور العشيرة عبر االجياؿ المختمفة،حساب التك اررات االليمية

والزيجوتية ،نموذج ىاردؼ،واينبرج واىميتو لمعشيرة وتطبيقاتو ،دراسة متعمقة عف العوامل التي تؤثر عمى اتزاف

العشيرة وحساب قيمة التأثير.

 ٚس س ٚ 1127ساصخ وّ١ب٠ٚخ ؽ٠ٛ١خ

أدلة اثبات المادة الوراثية،دراسة متعمقة عف التركيب الكيماوؼ والطبيعي لمػ  DNAو،RNAتركيب الكروماتيف
–تنوع اليستونات ودورىا خبلؿ دورة حياة الكائف الحي ،انواع الػ  RNAالغير مشفرة وميكانيكيات نسخيا

ووظائفيا،تضاعف ونس الػ  ،DNAالشفرة الوراثية،التركيب التشريحي لمجيف،ترجمة الػ  – mRNAتركيب
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البروتيف والشكل الوظيفي ،الطفرات كعممية كيمياوية،الوراثة الكيموحيوية والسرطاف ودورىا في التشخيص
وعبلج االمراض الوراثية.

 ٚس س ٚ 1128ساصخ ع١زٌٛٛع١خ (ِزمذَ)

دراسة متعمقة لبلنقساـ الميتوزؼ والميوزؼ ،التحكـ الوراثي في االنقساـ الميوزؼ ،العبور الوراثي والنظريات

المختمفة لتفسير حدوث العبور ،التغيرات التركيبية والعددية لمكروموسومات ودورىا في التطور ،دراسة تركيبية
ووظيفية لمنوية ،رسـ الخرائط الوراثية والفيزيائية واىدافيا ،تقنيات سيتولوجية،تطبيقات الوراثة السيتولوجية في

التشخيص ورصد االمراض.

 ٚس س ٚ 1129ساصخ ٚرلزّغ

مقدمة عف دورالوراثة في المجتمع ،سجبلت النسب،اىمية الوراثة في دراسة العشائر البشرية واالصل الجغرافي

والسموؾ البشرؼ ،الوراثة الطبية الحديثة ودورىا في التنبؤ باالمراض ،البحوث المجتمعية في في اخبلقيات

وتوقعات وحدود استخداـ اليندسة الو ارثية البشرية والخبليا الجزعية الجنينية البشرية ،الوراثية االنجابية واىمية
اجراء االختبارات الوراثية ،العوامل الوراثية والتغذية ،مخاطراليندسة الوراثية عمى المجتمع ،الوراثة ودورىا في

اثبات النسب وعبلقتيا بعمـ االجراـ والفحص الجنائي.

 ٚس س  1131ريج١مبد اذلٕذعٗ اٌٛساص١خ ف ٝأزبط إٌخً١

مقدمة عف التركيب التشريحي لمػ  DNAو – RNAالبحث عف الجيف المستيدؼ في شبكة المعمومات

وتصميـ البادءات وكيفيو عزلو بجياز الػ – PCRناقبلت الجيف (انواعيا وتركيبيا واستخداماتيا) ،طرؽ

الكمونة المختمفة وكيفية اجرائيا ومميزات كل منيا ،ادخاؿ الببلزميد الى البكتريا او االجروبكتريا باستخداـ

الصدمة الح اررية او الكيربائية –طرؽ البكتريا واالجروبكتريا المستخدمة كعائل لمببلزميد ،تحديد واختبار

المستعمرة البكترية المحتوية عمى الببلزميد،عزؿ الببلزميد مف البكتريا بعد تضاعفو بداخميا ،دراسة تتابعات

الجيف المكموف بجياز  – Séquencerطرؽ ادخاؿ الببلزميد لمنبات والخبليا الحيوانية ،اختبار مدػ نجاح
التحوؿ الوراثي في النبات والخبليا الحيوانية ،تطبيقات اليندسة الوراثية في انتاج النخيل ،محاذير ومخاطر

اليندسة الوراثية.
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احلبد ٞػؾش :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد اٌى١ّ١بء اٌضساػ١خ
ن  ٞص  1111و١ّ١بء ػن٠ٛخ (ِزمذَ)

الصفات الفيزيائية والكميائية لممركبات الفيزيائية ،تفاعبلت االستبداؿ االلكتروفيمي والنيكموفيمي لممركبات
العطرية ،التركيب الكميائي لممركبات الحمقية غير المتجانسة ،تحضير وتفاعل البيريريف ،تطبيق ميكانيكات
التفاعل عمي التفاعبلت االنزيمية ،تطبيق ميكانيكات التفاعل عمي البروتيف ،تطبيقات ميكانيكات التفاعل

عمي تمثيل الكربوىيدرات ،تطبيقات ميكانيكات تفاعل عمي تمثيل الميبيدات ،تطبيق ميكانيكات التفاعل عمي

مركبات الطاقة والقواعد في االحماض النووية.
ن  ٞص  1112و١ّ١بء حتٍ١ٍ١خ (ِزمذَ)

مفاىيـ ومعارؼ الكيمياء التحميمية ،وحدات التركيز الطبيعية والكميائية وعبلقتيا باؿ  ،pHالمحاليل المنظمة

وعبلقتيا بالنظـ الحيوية ،استخداـ الخواص الكميائية والطبيعية والكيربية والضوئية لممركبات فى الكيمياء

التحميمية ،الجيد الكيربي فى الكيمياء التحميمية ،االكسدة واالختزاؿ وتطبيقات السوائل الحيوية ،الخبليا

الكيربية ،انواع االقطاب واستخداماتيا ،تفاعل االكسدة واالختزاؿ وتطبيقات السوائل الحيوية،الخبليا الكيربية،
انواع االقطاب واستخداماتيا ،تفاعبلت االكسدة و االختزاؿ ،المعتقدات وتفاعبلتيا المختمفة ،اجيزة التحميل

الكيماوؼ بالطرؽ المختمفة.

ن  ٞص  1113و١ّ١بء ؽ٠ٛ١خ (ِزمذَ)

مقدمة عف عبلقة االلنساف بمكونات الكرة االرضية ،دور النبات فى حياة االنساف والحيواف ،دور النيتروجيف

و تكويف البروتينات ،دور الكبريت وتكويف االحماض الكبريتية ،تموث الغذاء وعبلقتو بالبيئة ،المتبقيات فى

المحوـ و مشاكميا ،تنظييـ التفاعبلت الحيوية ،تأثير االشعاع عمي التركيب الكيميائى لؤلغذية و طرؽ

التخمص منو ،االحماض النووية كمدخل لدراسة النيكموتيدات -مركب ادينوسيف احادػ الفوسفات الحمقي،
مركب ادينوسيف احادؼ الفوسفات الحمقي وعبلقتو بالبلؾ اوبيروف فى الغدة المبنية.
ن  ٞص  1114حتٍ ً١و١ّ١بئ ٟثبٌيشق اٌيج١ؼ١خ

التحميل الكراماتوجرافي الورقي ،التحميل الكروموتوجرافي ذو الطبقة الرقيقة ،التحميل الكراماتوجرافي باألعمده،

التحميل الكراماتوجرافي الغازؼ ،وحادت القياس ومقدمة في التحميل الطيفي فى المنطقة المرئية واالشعة الفوؽ
بنفسجية ،التحميل الطيفي بإستخداـ االشعة التحت الحمراء ،طرؽ قياس التشتت والعكارة والفمورة طرؽ

التحميل بالميب– واالمتصاص الذرؼ ،مقدمة عف طيف الكتمة والرنيف المغناطيسي.
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ن  ٞص  1115و١ّ١بء اٌىشث١٘ٛذساد

مقدمة عامة– التركيب الكيميائي لمسكرات العالية– ذرات الكربوف– التوزيع الفراغي وأثره عمي الخواص–
مشتقات الكربوىيدرات المختمفة– دراسة التركيب الكيميائي لمسكرات العديدة وفصميا ،تحديد تركيب السكرات

االحادية– سكرات االوليجو ،تكويف الحمقات ،تحديد تركيب السكرات العديدة– الصور االنوميرية والطرؽ

المناعية– تحضير السكرات العديدة االوليجو.

ن  ٞص  1116و١ّ١بء اٌتٚرٕ١بد ٚأ٦ضميبد

جياز دراسة تتابع األحماض االمينية السائل– التخميق الحيوؼ لمجيميكو بروتيف ،حركة البروتيف فى الخمية

فصل البروتينات– الترسيب بإستخداـ نقطة التعادؿ الكيربي ،ترسيب البروتيف بتركيزات عالية مف االمبلح–
الترسيب بإستخداـ المزيبلت العضوية– الطريقة المفضمة لمتغير فى التركيب الطبيعى لمبروتيف– مشاكل
اماتوجرفى السائل ذو الكفاءة .مقدمة وتعريف االنزيمات وعبلقتيا بالعوامل
ا
الفصل بإستخداـ الفصل الكر
المساعدة الكيميائية– تركيب االنزيمات بمستويات مختمفة– طبييعة عمل االنزيمات– تقسيـ االنزيمات،
العوامل التي تؤثر عمي نشاط االنزيمات  ،دور وميكانيكية المنشطات والمثبطات ،ميكانيكيات عمل

االنزيمات المحممة– االنزيمات ذات النشاط المتعدد والنظـ االنزيمية المعقدة– تنظيـ التفاعبلت االنزيمية–
نماذج محددة الشكل وطريقة عمل االنزيمات.
ن  ٞص  1117و١ّ١بء اٌضٛ٠د ٚاٌذْ٘ٛ

تعريف وتقسيـ المبيدات– المذيبات واالجيزة المستخدمة في تحميل الميبيدات– استخبلص الميبيدات وطرؽ

تقديرىا– التعرؼ عمي الخواص الطبيعية والكيميائية واالختبارات المونية لميبيدات– الطرؽ الطبيعية لتمييز

التركيب الكيميائي لمزيوت والدىوف– تركيب اليمبيدات عمي المستوؼ الخموؼ– اشكاؿ المبيدات المختمفة-

تغيير الممبيدات اثناء االقممو– دور المبيدات في الدمج الخموؼ -دور المبيدات فى المناعو– التأثيرات السامو

لبعض الميبيدات.

ن  ٞص  1118اٌجٌٛٛ١ع١ب ايض٠ئ١خ

الوظائف العامة لؤلغشية الحيوية ،التركيب الكيميائي لؤلغشية الحيوية ،الوظائف البيوكيميائية لمعينات

الخموية المختمفة ،تركيب االحماض النووية ) ،(RNA) (DNAالتحوير االنزيمي لمحامض النوؼ )، (DNA

اساسيات تطبيقات الػ ) ،(PCRتسمسل الحامض النووؼ ) ،(DNAكمونة الحامض النووؼ) ، (DNAالنانو
تكنولوجي.
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ن  ٞص  1119و١ّ١بء اٌزغرياد احل٠ٛ١خ

تخميق وىدـ المركبات الحيوية التي تنتج مف فاليف– لوسييف– ايزو لوسيف– ميثونيف ،تخميق وىدـ المركبات

الحيوية التي تنتج مف ليسيف– جميسيف– ثريونيف ،تخميق وىدـ المركبات الحيوية التي تنتج مف ارجنيف-

بروليف -جمو تاميؾ ،تخميق وىدـ المركبات الحيوية التي تنتج مف فينايل االنيف– تيروزيف -حمض اسبارتؾ،
تخميق وىدـ المركبات الحيوية التي تنتج مف تربتوفاف– االنيف– ىيدروكسي بروليف ،تخميق وىدـ المركبات

الحيوية التي تنتج مف ىستديف -سيريف -سستئيف ،العوامل المؤثرة عمي التمثيل الغذائي ،التمثيل الغذائي

لمسكرات فى حالة الصياـ ،االجساـ الكيتونية واستخداماتيا– امراض السكر وزيادة افراز االنسوليف،
مستقببلت اليبوبروتيف والببلزما ليبوبروتيف ،تنظيـ التمثيل الغذائي لمكوليستروؿ.
ن  ٞص  1111و١ّ١بء اٌجٕبء اٌنٛئٟ

تركيب جياز البناء الضوئي والصبغات المجمعة لمضوء ،تفاعبلت الكموروفيل وامتصاص الضوء ،مراحل

عممية البناء الضوئي واالنتقاؿ االلكتروني ،ميكانيكية تثبيت ثاني اكسيد الكربوف والتنفس الضوئي ،تخميق

السكروز والنشا وتأثير التسميد ،تخميق االحماض االمينية والدىنية ،تمثيل النترات والكبريتات ،تركيب

معقدات الكموروفيل والكاروتيف وارتباط تفاعبلت الضوء والظبلـ ،التركيب الجزئي لممعقدات البروتينية،

دراسات طبوغرافية لمعقدات البروتيف ،النظريات الحديثة في تفسير انتقاؿ االلكترونات حتي المستوؼ الجزيئي
والذرؼ ،البناء الضوئي فى البكتيريا واىميتو البيئية.
ن  ٞص  1111و١ّ١بء اٌزّض ً١اٌغزائٟ

ىضـ وامتصاص ونقل الدىوف– اكسدة االحماض الدىنية ،اكسدة االحماض الدىنية واالجساـ الكيتونية،

التخميق الحيوؼ لؤلحماض الدىنية ،تنظيـ التخميق الحيوؼ لمدىوف واالحماض الدىنية ،التغيرات الحيوية
لمكوليستروؿ– المسارات الحيوية لمنقل االلكتروني ،مستقببلت اليرمونات واالكسدة الفسفورية ،تركيب

الميتوكوندريا وتنظيميا لوظيفة الخمية– التنظيـ العاـ ليضـ الدىوف ،التأثير الفارماكولوجي لمبروستجبلندينات
والكالسيوـ والحديد وفيتاميف (د) ،التخميق الحيوؼ لمبروتيف واالكسدة الحيوية وانتاج الطاقة.

ن  ٞص  1112و١ّ١بء ا٤محبك إٌ٠ٚٛخ

تعريف ودراسة المكونات االولية لؤلحماض النووية ،التركيب االولي والثانوؼ لؤلحماض النووية ،دراسة

خواص التركيب الثانوؼ لمدنا ورنا ،تركيب الكروموسومات فى الخمية– التركيب الرابع لؤلحماض النووية

ودورىا الحيوؼ– العوامل التي تؤثر عمي تركيب وخواص االحماض النووية– انقساـ الخمية ودورة حياتيا
ودور الدنا فى ذلؾ– تاثير المواد الكميائية والعقاقير فى دورة حياة الخمية– اصبلح الخمل فى الدنا والرنا
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وميكانيكة ذلؾ– دور االشعاع فى الدنا وكيفية التغمب عمي الضرر– تخميق البروتيف حيويا وتنقية النقل

الجيني.

ن  ٞص  1113و١ّ١بء اٌج١ئخ (ِزمذَ)

دراسة المركبات الكيميائية المختمفة المموثة لمبيئة سواء المبيدات أو غيرىا ،األثر البيولوجي لمموثات البيئة

والمستوؼ المسموح بو ،طرؽ قياس ومعالجة المموثات البيئية سواء كيميائياً أو بيولوجياً ،المعادف الثقيمة
وتموث التربة والنبات والماء وكيفية معالجتيا.

ن  ٞص  1114و١ّ١بء ادلشوجبد اٌضبٔ٠ٛخ ف ٝإٌجبد

مقدمة عف المركبات االولية والثانوية وطرؽ بنائيا– االحماض العضوية لؤلكتونات والفينوالت البسيطة،
المركبات العطرية– الدىنيات المتصبنة وغير المتصبنة -المواد الطيارة– التربينات واالستيروالت ،التمثيل

الغذائي لممركبات الثانوية فى جسـ االنساف– الفبلفونويدات– القمويدات– المركبات النيتروجينية المتنوعة
والجميكوسيدات ومركبات الكبريت– دور المركبات الثانوية فى النبات.
ن  ٞص  1115و١ّ١بء ىج١ؼ١خ

مقدمة الكيمياء الحراية– المحاليل بأنواعيا– الكيمياء الضوئية– الكيمياء النووية الزراعية-الكيمياء الكيربية-

كيمياء السطوح -الكيمياء الحركية.
ن  ٞص  1116اٌغٛائً احل٠ٛ١خ

كيمياء الماء– الماء و دوره الحيوؼ– الدـ وتعريفو وخواصو– مكونات الدـ– سائل النخاع وتخميق خبليا
الدـ– كيمياء الدـ– بعض امراض الدـ العادية والتي ليا عبلقة بمرض السرطاف– كيمياء البوؿ المعاب–

السائل المنوؼ– العرؽ– المخاط -كيمياء المبف– كيمياء العصارات الحيوية لمحيوانات والرخويات– العصارة
النباتية.

ن  ٞص  1117و١ّ١بء اٌىبئٕبد اٌذل١مخ ٚاٌجؾش٠خ

التركيب الكيميائي لمكائنات الدقيقة– العوامل الطبيعية والكيمائية المؤثرة عمي نمو الكائنات الدقيقة– التمثيل

الغذائي فى الكائنات الدقيقة– الجوانب التطبيقية المختمفة لمكائنات الدقيقة– التركيب الكيميائي لمكائنانت
البحرية -العوامل الطبيعية والكميائية المؤثرة عل نمو الكائنات البحرية -التمثيل الغذائي فى الكائنات
البحرؼ -الطحالب كمصدر غذائي عالي القيمة– الجوانب التطبيقية المختمفة لمكائنات البحرية.
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ن  ٞص  1118اٌؼ٩لخ ثني اٌرتو١ت اٌى١ّ١بئٚ ٟاخلٛاؿ اٌفغٌٛٛ١ع١خ

مقدمة عامة عف عبلقة التركيب بالخواص– تركيب الخمية وتأثيره– المستقببلت الحيوية واالرتباط وعبلقتيا

بالوظائف الحيوية– امثمة عمي تركيب بعض موا د السموـ ،المضادات الحيوية ،النظريات المختمفة التي

تفسر عبلقة تركيب بعض المضادات الحيوية– التركيب بالخواص واالنتقاؿ داخل الكمية– والنفاذية– امثمة
عمي بعض المركبات الحيوية ودورىا وبعض االنزيمات– دراسة تركيب اليرمونات النباتية كمثاؿ– بعض

المبيدات ومبيدات الحشائش– بعض المركبات الثانوية ودورىا الفسيولوجي وعبلقة التركيب بالخواص لعديد

مف المركبات االخرؼ– الشقوؽ الحرة.

ن  ٞص  1119و١ّ١بء اٌف١زبِٕ١بد ٚاذلشِٔٛبد

العبلقة بيف المستقببلت الحيوية والتأثيرات البيولوجية -ميكانيكية عمل اليرمونات المشتقة مف االستيروالت

وكذلؾ ىرمونات الغدة الدرقية– ميكانيكية عمل اليرمونات ذات الطبيعة البروتينية المشتقة -دور االدينو سيف

احادؼ الفوسفات الحمقي– دور الكالسيوـ والفوسفاتيد اينيستوؿ كحامل لمرسائل– مستقببلت ىرموف التيروزيف
كينيز ،دور ووظائف اليرمونات فى حاالت نقص السكر ،تعريف الفيتامينات ودورىا وطبيعة عمميا– تقسيـ

الفيتامينات– الفيتامينات الذائبة فى الدىوف  ،A,D,B,Eالفيتامينات الذائبة فى الماء  ،B, folic cidمشابيات
الفيتامينات.
ن  ٞص  1121اٌى١ّ١بء احل٠ٛ١خ إٌجبر١خ

مقدمة انتاج الطاقة فى الخمية النباتية ودراستيا– البناء الضوئي– دورة كالفف ،بناء الكربوىيدرات

واستخداماتيا ،بناء وىدـ الميبيدات ،المركبات العطرية ،الصبغات النباتية ،بناء الكموروفيل ،تمثيل النيتروجيف
وتثبيتو ،منظمات النمو النباتية ودورىا ،تابع منظمات النمو وتمثيميا ،انتاج المركبات الثانوية فى النبات

واىميتيا ،كيمياء مزارع االنسجة ،تطبيقات مزارع االنسجة ،اليندسة الوراثية فى النبات.
ن  ٞص  1121و١ّ١بء ادلٕبػخ ٚريج١مبرٙب

مقدمة فى عمـ المناعة واالجساـ المناعية– الطرؽ المتعمقة لقياس المناعة ،التطبيقات المناعية في الزراعة،

استخداـ  Elisaوالطرؽ المناعية االخرؼ ،تفاعبلت المواد المناعية ،طرؽ التنشيط المناعية ،الخبليا المناعية
ووظيفتيا– عوامل التنشيط لمسيتوكينيات ،الجياز المكمل المناعي ،امراض المناعو الذاتية.

ن  ٞص  1122و١ّ١بء ادلٛاد ادلٍٔٛخ ِٚنبداد ا٤وغذح (ِزمذَ)

أىـ المواد الممونة وتركيبيا الكيميائي وتأثير المعامبلت التصنيعية عمييا ،طبيعة وصفات المواد الممونة
واستخداماتيا التطبيقية ،أىـ مضادات األكسدة وتركيبيا الكيميائي وتأثير المعامبلت التصنيعية عمييا.
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ن  ٞص  1123و١ّ١بء اٌزخّشاد اٌقٕبػ١خ

تعريف التخمرات الصناعية ،تصميـ وحدة تخمر ،المواد األولية الداخمة في التخمر ونظـ التخمر،

االحتياجات الغذائية لمكائنات الحية الدقيقة المستخدمة ،انتاج الخميرة ،انتاج البيرة ،انتاج الكحوؿ ،انتاج

األحماض العضوية ،انتاج اإلنزيمات الميكروبية وتقنياتيا ،انتاج الدىوف بواسطة الكائنات الدقيقة ،انتاج

الغذاء بواسطة الكائنات الدقيقة (التمبي -األونكوـ -صوص الصويا -البروتيف وحيد الخمية -عيش الغراب-
المخمبلت) ،انتاج الفيتامينات ومضادات الحيوية والصبغات والمذيبات العضوية.

ن  ٞص  1124و١ّ١بء ٚحتٍ ً١ا٤غز٠خ ٚا٤ػ٩ف

مقدمة ،التركيب الكيميائي لؤلغذية واألعبلؼ ،التعرؼ عمي مكونات المادة الغذائية واألعبلؼ (الكربوىيدرات،

البروتينات واالنزيمات ،الفيتامينات والعناصر المعدنية ،المواد الممونة والصبغات وغيرىا) ،طرؽ أخذ العينات
وحفظيا لمتحميل ،طرؽ التحميل ،التحميبلت الدقيقة ،الطرؽ واألجيزة الحديثة في التحميل.

ن  ٞص  1125دساعبد خبفخ يف اٌى١ّ١بء احل٠ٛ١خ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بالكيمياء الحيوية لطبلب الدراسات العميا.
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اٌضبٔ ٟػؾش :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد ٚلب٠خ إٌجبد
( -1ؽؾشاد الزقبد٠خِ -2 ،ج١ذاد آفبد)
 ٚق ْ  1113ؽؾشاد اٌضٕ٠خ ٚإٌجبربد اٌيج١خ

مقدمة عف أىـ االفات الحشرية التي تصيب نباتات الزينة والنباتات الطبية  -دراسة تفصيمية وتوضيحية ألىـ

العوائل  ،دورة الحياة  ،مظير اإلصابة والضرر  ،طرؽ المكافحة ألىـ ا فات الحشرية التي تصيب نباتات

الزينة والنباتات الطبية المتواجدة في مصر وتقسـ كالتالي -:ا فات الحشرية التي تصيب الورود  -ا فات

الحشرية التي تصيب حوليات الزينة  -ا فات الحشرية التي تصيب الداليا  -ا فات الحشرية التي تصيب

أبصاؿ الزينة  -ا فات الحشرية التي تصيب أشجار وشجيرات الزينة  -ا فات الحشرية التي تصيب

المسطحات الخضراء  -ا فات الحشرية التي تصيب النباتات الطبية والعطرية الخضراء  -ا فات الحشرية
التي تصيب النباتات الطبية والعطرية فى المخزف  -االدارة المتكاممة فات نباتات الزينة  -االدارة المتكاممة
فات النباتات الطبية والعطرية.

 ٚق ْ ِٛ 1111سفٌٛٛع ٟؽؾشاد

مقدمة – الصفات الخارجية لمحشرات – الرأس وزوائدىا في الحشرات – الصدر وزوائده في الحشرات –

البطف وزوائدىا في الحشرات – الصفات الداخمية لمحشرات – القناة اليضمية وأشكاليا  -الجياز الدورؼ في
الحشرات وتنوع أشكالو – الجياز التنفسي في الحشرات في البيئات المختمفة – الجياز التناسمي في الحشرات
– النماذج المختمفة لمتناسل – أشكاؿ التطور في الحشرات – أنواع وأشكاؿ البيض في الحشرات – أنواع

الحوري ػ ػ ػػات في الحش ػ ػرات وصفاتيا – أشكاؿ اليرقات الحشرية – أشكاؿ وصفات العذارػ في الحشرات.
 ٚق ْ  1112فغٌٛٛ١ع١ب ؽؾشادِ( 1زمذَ)

تركيب البيضة – قشرة البيضة – أغشية البيضة – مراحل النمو الجنيني – عوامل تنظيـ النمو الجيني –

نشأة األجزاء المختمفة لمجنيف – السكوف في الجنيف – فقس البيض – جدار جسـ الحشرة مف حيث التركيب

المورفولوجي والتركيب الكيماوؼ والوظيفة – االنسبلخ في الحشرات – ميكانيكية عممية االنسبلخ – عممية
التصمب واالسمرار – الجياز اليضمي – تركيب القناة اليضمية مف الناحية المورفولوجية والوظيفية –

االحتياجات الغذائية لمحشرات – اليضـ واالمتصاص في الحشرات – اإلنزيمات الياضمة في الحشرات –

الجياز التنفسي في الحشرات – الجياز القصبي – التنفس في الحشرات المائية والمتطفمة  -ميكانيكية
عممية التنفس – فسيولوجيا عممية التنفس – الجياز الدورؼ في الحشرات  :األوعية الدموية (القمب –

األورطي – القموب الكاذبة) -ميكانيكية الدورة الدموية – الدـ – أنواع كرات الدـ – وظائف الدـ في
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الحشرات – الجياز العصبى في الحشرات ( الخبليا العصبية  ،العقد العصبية – الجياز العصبى المركزؼ

– الجياز العصبي السمبثاوػ -الجياز العصبي البطني)  -كيفية نقل اإلشارة العصبية طبيعياً وكيمياويا –

أعضاء الحس المختمفة في الحشرات – الغدد المفرزة لمفرمونات في الحشرات – الغدد المفرزة لميرمونات في
الحشرات ( الغدد الصماء) – اإلخراج في الحشرات والجياز اإلخراجي – الجياز العضمى والحركي.
 ٚق ْ  1113آفبد غري ؽؾش٠خ

ا فات األكاروسية ( أكاروسات نباتية – أكاروسات التربة ) – آفات نيماتودية ( نيماتودا تعقد الجذور –

نيماتودا السيقاف – نيماتودا األوراؽ ) – القواقع ( أنواع القواقع – القواقع التى تصيب النباتات ) – القوارض

( األىمية االقتصادية لمفئراف – موقع الفئراف مف المممكة الحيوانية  -الصفات المورفولوجية الخارجية

والداخمية  -الخصائص العامة لمفئراف – مظاىر اإلصابة بالفئراف في المحاصيل المختمفة – طرؽ تقدير

أعداد الفئراف  -مكافحة الفئراف )  -الخفافيش.
 ٚق ْ  1114رمغ ُ١ؽؾشاد

مقدمة تاريخية لعمـ تقسيـ الحشرات – أىمية ىذا العمـ وعبلقتو بغيره مف العموـ – األسس التى يعتمد عمييا

في تقسيـ الحشرات – المراتب التقسيمية األساسية والوسطية حتى مرتبة تحت النوع – تعريف كل مرتبة

تقسيميو ( النوع – تحت النوع – فوؽ النوع – الجنس ) – خطوات عممية تقسيـ الحشرات  -تقسيـ كل رتبة

إلي تحت الرتب التابعة ليا إف وجدت والعائبلت مع توضيح الفروؽ التقسيمية –أنواع المفاتيح التقسيمية

المستخدمة في تقسيـ وتعريف الحشرات وطريقة استخداـ كل منيا حتى الوصوؿ إلي االسـ العممي لمحشرة

المراد تعريفيا.

 ٚق ْ ِ 1115ىبفؾخ ؽ٠ٛ١خ (ِزمذَ)

التوازف البيولوجي الطبيعي بيف الكائنات وموقع المكافحة البيولوجية الطبيعية مف ىذا التوزاف  -دور اإلنساف
في اإلخبلؿ بالتوازف البيولوجي بيف الكائنات الحية  -مكافحة ا فات الحشرية بالمتطفبلت والمفترسات

واألمراض  -التطفل واالفتراس ومدؼ صبلحية كبل منيما  ،التطبيق العممى  -سموؾ الحشرات الكاممة
لممتطفبلت وعادات انتخاب العائل في الحشرات المتطفمة – بعض الصفات البيولوجية لممتطفبلت الحشرية -
تعدد األجنة في الحشرات المتطفمة– استخداـ المكافحة البيولوجية ضمف برامج المكافحة المتكاممة

لممفترسات – األسس البيئة لممكافحة البيػ ػ ػػولوجية لآلفات – ديناميكية التفاعل بيف العائػ ػ ػػل والطفيل -

االستفادة مف الحشرات المتطفمة والمفترسة المحمية واستخداميا في المكافحة التطبيقية لآلفات – استيراد

األعداء البيولوجية مف الخارج – كيفية إكثار ىذه األعداء البيولوجية واكثار العوائل المستخدمة إلكثار
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المتطفبلت والمفترسات – إطبلؽ ىذه األعداء الحيوية في الحقوؿ – الطرؽ المختمفة المستخدمة في تقييـ

كفاءة ىذه األعداء الحيوية التى تـ إطبلقيا  -العوامل المؤثرة عمى مدؼ نجاح األعداء البيولوجية المستوردة
في الحد مف تعداد ا فات الضارة  -الكائنات الدقيقة الممرضة لمحشرات ( األمراض البكتيرية – األمراض

الفيروسية  -األمراض الفطرية  -األمراض التى تسببيا البروتوزوا  -األمراض التى تسببيا النيماتودا) –
مستحضرات الكائنات الممرضة لمحشرات – االستخداـ التطبيقي لمكائنات الممرضة لمحشرات.
 ٚق ْ  1116ث١ئخ ؽؾشاد

تعريف عمـ البيئة وأقسامو المختمفة– عبلقة عمـ البيئة بالعموـ األخرػ– األىمية االقتصادية لعمـ البيئة–

دراسة بعض المصطمحات البيئية (التعداد– النظاـ البيئي ،مكاف معيشة الكائنات الحية)– توازف التعداد،

التغيرات الموسمية والسنوية لمتعداد– صفات التعداد (الكثافة العددية– التوزيع– الوفرة– التشتت -نمو التعداد،
تركيب األعمار داخل التعداد -االختبلفات الوراثية– استم ػ اررية التعداد ،تغير مستوؼ التعداد– قياس تغيرات

التعداد بالوسائل الرياضية واإلحصائية) – العوامل التى تؤثر عمى حي ػ ػ ػػاة الحشرات ( العوامل الحيوية –

عوامل المقاومة البيئية ) – اليجرة لمكائنات الحية – تحركات الحشرات -االنتشار – العوامل الطبوغرافية –

طرؽ قياس نمو التعداد – منحنيات نمو الكائنات الحية وكيفية تقديرىا – الح اررة وتأثيرىا عمى الحشرات –

الرطوبة وتأثيراتيا عمى الحشرات – الضوء وتأثيره عمى الحشرات – الضغط الجوؼ وتأثيره عمى الحشرات –

سرعة الرياح وعبلقتيا بالحشرات – تأثير الغذاء عمى الحشرات – العوامل الحيوية وتأثيراتيا عمى الحشرات –
التطفل – االفتراس – التنافس – المكافحة المتكاممة لآلفات – التعقيـ وكيفية إجراؤه.
 ٚق ْ ِ 1117مبِٚخ إٌجبد ٌ٧فبثخ احلؾش٠خ

مقدمة – تاري مقاومة النبات لئلصابة الحشرية – كيفية اتخاذ الحشرة النبات كعائل ليا – درجات المقاومة
– آليات المقاومة – تقسيـ المقاومة – تأثير العوامل البيئية عمى مقاومة النبات لئلصابة الحشرية  -نماذج

مف مقاومة النبات لئلصابة الحشرية في المحاصيل المختمفة – المواد الكيميائية النباتية المسئولة عف صفة

المقاومة واستخبلص تمؾ المواد – األضرار التى تحدث لمحشرات مف تغذيتيا عمى نبات مقاوـ – استخداـ
المواد الكيماوية المستخمصة مف نباتات مقاومة في مكافحة ا فات المختمفة – الشروط الواجب توافرىا في

النباتات المقاومة التى يستخمص منيا مواد كيماوية مضادة لمحشرات – استخداـ النباتات المقاومة لئلصابة

الحشرية في برامج المكافحة المتكاممة.
 ٚق ْ  1118فغٌٛٛ١ع١ب ؽؾشادِ( 2زمذَ)

التغذية في الحشرات – االحتياجات الغذائية في الحشرات وتحوالتيا البيوكيميائية – مصادر النتروجيف مف
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البروتينات واألحماض األمنية – األحماض األمينية األساسية – الكربوىيدرات – الدىوف  -االستيروالت –

األحماض الدىنية المشبعة وغير المشبعة – الفيتامينات – العناصر الغذائية – الماء  -االنزيمات الياضمة

في الحشرات – اليرمونات وتأثيرىا عمى عممية اليضـ – ىدـ المواد الغذائية في الحشرات – التغيرات
البيوكيميائية التى تحدث في جميد جسـ الحشرة – كيمياء ووظائف اليرمونات في الحشرات – كيمياء
ووظائف الفرمونات في الحشرات – كيفية نقل اإلشارات العصبية في الحشرات عبر التراكيب الحسية

المختمفة – طبيعة وكيمياء عممية نقل اإلشارة العصبية – وظائف الدـ في الحشرات – النمو والتحوؿ في

الحش ارت وارتباط العوامل الوراثية بالنمو – التشكل في الحشرات – السكوف في الحشرات – فسيولوجيا عممية

التنفس في الحشرات – كيمياء ىرموف الم وىرموف اإلنسبلخ وعبلقتو بالتحوؿ – الوراثة في الحشرات ومدؼ
تأثير الظروؼ البيئية عمى فعالية العوامل الوراثية.

 ٚق ْ  1119ا٦داسح ادلزىبٍِخ ٌ٣فبد اٌضساػ١خ

أسس وقاية النبات -طرؽ المكافحة التقميدية (المكافحة الطبيعية– المكافحة التطبيقية) -المكافحة الكيميائية
وسمبيات استخداـ المبيدات الكيميائية– االتجاىات الحديثة في مكافحة ا فات–اإلدارة المتكاممة لآلفات

الزراعية -برامج المكافحة المتكاممة وعناصرىا الرئيسية– النظاـ البيئي الزراعي– دراسة ا فة المراد مكافحتيا
وا فات األخرػ الرئيسية– المكافحة البيولوجية– المكافحة الكيميائية– اإلجراءات التشريعية– نماذج تطبيقية

مف برامج المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية -المشاكل التى تواجو برامج اإلدارة المتكاممة لآلفات الزراعية.

 ٚق ْ  1111ؽؾشاد زلبف ً١ؽمٍ١خ

مقدمة عف أىـ االفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الحقمية  -دراسة تفصيمية وتوضيحية ألىـ العوائل ،

دورة الحياة  ،مظير اإلصابة والضرر  ،طرؽ المكافحة ألىـ ا فات الحشرية التي تصيب المحاصيل الحقمية
المتواجدة في مصر وتقسـ كالتالي -:ا فات الحشرية العامة  /متعددة العوائل ( الجراد  ،الحفار  ،الدودة

القارضة  ،دودة ورؽ القطف)– آف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات محاصيل األلياؼ ( القطف  ،التيل  ،الكتاف )  -آفات المحاصيل
الزيتية ( القطف  ،عباد الشمس  ،فوؿ الصويا ) – آفات المحاصيل النجيمية ( الذرة  ،األرز  ،القمح  ،قصب

السكر) – آفات المحاصيل البقولية ( الفوؿ البمدؼ  ،فوؿ الصويا ) – آفات محاصيل العمف ( البرسيـ

البمدؼ  ،البرسيـ الحجازؼ ) – آفات المحاصيل السكرية ( قصب السكر  ،بنجر السكر ) – آفات الحقل
والمخزف معاʺ.

 ٚق ْ  1111ؽؾشاد زلبف ً١اخلنش

مقدمة عف أىـ االفات الحشرية التي تصيب محاصيل الخضر  -دراسة تفصيمية وتوضيحية ألىـ العوائل ،
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دورة الحياة  ،مظير اإلصابة والضرر  ،طرؽ المكافحة ألىـ ا فات الحشرية التي تصيب محاصيل الخضر
المتواجدة في مصر وتقسـ كالتالي - :آفات الخضر التابعة لمعائمة الباذنجانية – آفات الخضر التابعة

لمعائمة الصميبية – آفات الخضر التابعة لمعائمة البقولية – آفات الخضر التابعة لمعائمة الخبازية – آفات

الخضر التابعة لمعائمة القرعية -آفات البصل – آفات متنوعة – آفات الصوب والزراعات المحمية – االدارة

المتكاممة فات محاصيل الخضر – زراعة وانتاج الخضر العضوية والنظيفة.
 ٚق ْ  1112ؽؾشاد اٌفبوٙخ

مقدمة عف أىـ االفات الحشرية التي تصيب محاصيل الفاكية  -دراسة تفصيمية وتوضيحية ألىـ العوائل ،

دورة الحياة ،مظير اإلصابة والضرر  ،طرؽ المكافحة ألىـ ا فات الحشرية التي تصيب محاصيل الفاكية
المتواجدة في مصر وتقسـ كالتالي -:آفات أشجار الموالح – آفات أشجار الحمويات  -آفات أشجار

التفاحيات – آفات أشجار التيف – آفات أشجار المانجو – آفات أشجار الموز  -آفات أشجار الرماف -
آفات أشجار النخيل – آفات أشجار الزيتوف  -االدارة المتكاممة فات محاصيل الفاكية.
 ٚق ْ  1114ثٌٛٛ١ع ٟؽؾشاد

دراسة النمو والتطور في الحشرات – دراسة األطوار المختمفة في الحشرات ( بيض  -يرقة – عذراء – حشرة
كاممة) – سموؾ األطوار المختمفة في الحشرات – تأثير الظروؼ البيئية عمى حياة الحشرات ومدؼ استجابتيا
لممؤثرات الخارجية – سموؾ الحشرات في التزاوج والتكاثر والمعيشة – الحشرات وعبلقاتيا بالكائنات األخرػ

( حشرية  -حيوانية – ميكروبية)  -األجياؿ في الحشرات المختمفة وعبلقاتيا بالكثافة العددية لمحشرة –

الرتب المختمفة لمحشرات  -بعض الظواىر البيولوجية لمحشرات ( البيات الصيفي والشتوؼ -السكوف ) –

حصر وتقدير تعداد الحشرات ( أىمية الحصر – طرؽ حصر ا فات).
 ٚق ْ  1115ؽؾشاد ٔبلٍخ ٌِ٥شاك إٌجبر١خ (ِزمذَ)

مقدمة عف الحشرات وعبلقاتيا بنقل األمراض النباتية مف الناحية التاريخية – العبلقة المتبادلة بيف النباتات

والحشرات – الحشرات التى تتغذػ عمى نباتات – النباتات التى تتغذػ عمى حشرات – النباتات التى تصيب
الحشرات باألمراض – التكافل بيف الحشرات والكائنات الحية الدقيقة مف وجية نظر أمراض النبات  -النقل

الوراثي لؤلمراض عف طريق الحشرات – عبلقة الحشرات بانتشار وظيور أمراض النبات  -انتشار مسببات

األمراض – دور الحشرات في نشر وظيور أمراض النبات – دور الحشرات في ظيور أمراض جديدة –
الحشرات السامة لمنباتات – التورمات التى تسببيا الحشرات – الحشرات واألمراض البكتيرية – الحشرات
واألمراض الفطرية – الحشرات واألمراض الفيروسية.
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 ٚق ْ  1116أِشاك ؽؾش٠خ

مقدمة تاريخية لعمـ أمراض الحشرات – المجموعات الرئيسية لمكائنات الدقيقة الممرضة لمحشرات
والخصائص العامة لكػ ػ ػػل منيا ( البكتريا – الفيروس – الركتسيا – الفطر – البروتوزوا – النيماتودا) -

العبلمات واألعراض المصاحبة لمممرض الحشرؼ – األمراض البكتيرية التى تصيب الحشرات والسموـ

المختمفة التى تفرزىا والمسببة لموت ا فات الحشرية – البكتريا مف جنس كموستيريديـ والممرضة لمحشرات
– البكتريا الممرضة لمحشرات والتى تعطي بممورات – األمراض الفيروسية لمحشرات – أىـ العوائل الحشرية -
مظير اإلصابة ونمو اإلصابة حتى موت الحشرة المصابة  -األمراض الحشػ ػ ػ ػرية التى تحدث بواسطة

الفطريات – فكرة عف طريقة العدوؼ بالفطريات وانتشار اإلصابة .دورات الحياة في الفطريات المحدثة

ألمراض الحشرات  -طريقة العدوؼ باألمراض الحشرية التى تسببيا النيماتودا المتطفمة عمى الحشرات –

فكرة عامة عف النيماتودا وعبلقاتيا بالحشرات  -كيفية التعرؼ عمى النيماتودا الممرضة لمحشرات – طرؽ

حدوث العدوؼ بالنمياتودا – أعراض وعبلمات اإلصابات النيماتودية لآلفات الحشرية – طرؽ تخزيف

النيماتودا – أىـ المجموعات النيماتودية في مجاؿ القمع البيولوجي لمحشرات – األمراض الحشرية التى

تسببيا البروتوزوا – فكرة عامة عف البروتوزوا الممرضة لمحشرات – طرؽ حدوث الع ػ ػػدوؼ بالبػروتوزوا –

أعراض وعبلمات إصابة الحشرات بالبروتوزوا  -فكرة عف أىـ أنواع البروتوزوا التى تصيب ا فات الحشرية.
 ٚق ْ ٚ 1117لب٠خ إٌجبد يف احلغش اٌضساػٝ

تعريف ا فات واىميتيا – تعريف وقاية النبات – أىمية الحجر الزراعي وأىدافو – آفػػات المواد المخزونة –

آفػػات الحبوب المخزونة – آفػػات التمػػور الجافة – آفػػات البذور والبقوؿ الجافة  -آفػػات النباتات الطبية

الجافة والمخزنة  -آف ػ ػ ػػات البصل والثوـ – آفات ثمار البطاطس  -آفػػات الموالح المعدة لمتصدير – تعبئة
وتغميف الثمار المعدة لمتصدير – طريقة الكشف عف اصابة الحبوب والبذور فى الحجر الزراعي – التبخير
والمعالجة لآلفات فى الحجر الزراعي .

 ٚق ْ  1118آفبد ِب ثؼذ احلقبد

أساسيات تخزيف الحاصبلت الزراعية – الفاقد في المحاصيل بعد حصادىا ( الفاقد الوزني  -الفاقد في جودة

الحبوب) – وسائل التخزيف عمى المستوؼ الفردؼ والحكومي – التجفيف – طرؽ أخذ العينات والصيانة
الدورية لممحاصيل أثناء تخزينيا – الفطريات والميكوتوكسينات – أىـ آفات الحبوب والمواد المخزونة –

مكافحة ا فات باستخداـ المبيدات الحشرية – مكافحة ا فات باستخداـ مواد التبخير – المكافحة المتكاممة
فات المواد المخزونة – القوارض وكيفية التعرؼ عمى األنواع المختمفة ووسائل مكافحتيا – أكاروسات

الحبوب والمواد المخزونة – الطيور وطرؽ مكافحتيا – التوصيات الخاصة بمكافحة آفات المواد المخزونة.
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 ٚق ْ  1119آفبد ىج١خ ٚث١يش٠خ (ِزمذَ)

مقدمة عف أسس مكافحة ا فات – ا فات الحشرية والحيوانية المقمقة لئلنساف والحيواف – ا فات الحشرية
الناقمة لمسببات األمراض في اإلنساف والحيواف – ا فات الحيوانية الناقمة لمسببات األمراض في اإلنساف

والحيواف – األمراض المتوطنة التى تنقميا ا فات الحشرية والحيوانية – مكافحة نواقل األمراض طبيعياً –

الوقاية مف ا فات الحشرية والحيوانية الناقمة لمسببات األمراض – المبيدات ودورىا في مكافحة ا فات الطبية

والبيطرية – صفة المقاومة لممبيد وتطويرىا وتكوينيا في الحشرات الطبية والبيطرية.
 ٚق ْ  1121ؽؾشاد ا٤ؽغبس اخلؾج١خ

ا فات الحشرية التى تصيب األشجار الخشبية – ا فات التى تصيب المجموع الخضرػ لؤلشج ػ ػػار الخشبية
– ا فات الحشرية التى تصيب الفروع واألشجار واألخشاب الجافة واألثاث – حفارات األخشاب – رتبة

غمدية األجنحة – رتبة حرشفية األجنحة – رتبة الحشرات غشائية األجنحة – رتبة الحشرات متساوية

األجنحة ( النمل البيض) – الكشف عف الناخرات وكيف تجرؼ عممية الفحص – الحد الحرج لئلصابة
بالحشرات الناخرة – التنبؤ باإلصابة – طرؽ المكافحة.

 ٚق ْ ٍِ 1121مؾبد ؽؾش٠خ

مقدمة – أنواع الممقحات – التقسيمات المختمفة لمممقحات الحشرية البرية (ممقحات حقيقية وممقحات غير

حقيقية) – أمثمة لمتقسيمات المختمفة لمممقحات الحشرية البرية تبعا لؤلتي ( المعيشة – التطفل – التسمية

العامة  -األماكف وتوزيع أجيزة جمع حبوب المقاح ) – الوضع التقسيمي وما يتبع تمؾ التقسيمات مف

تقسيمات فرعية وأمثمة لمحشرات التى تنتمي إلييا  -مجاميع النحل الممقحة لمنبات – دراسة أنواع األزىار

وعائبلتيا – حياة وسموؾ النحل االنفرادؼ والمجاميع والعائبلت واألنواع – عبلقة النحل باألزىار – عبلقة

النحل بالمحاصيل الحقمية والمحاصيل البستانية – استخداـ طرود النحل ( نحل العسل) في تمقيح المحاصيل

 أعداء وآفات الممقحات الحشرية وطرؽ مكافحتيا. ٚق ْ ِٕ 1122زغبد حنً اٌؼغً

مقدمة – عمميات النحالة والنشاط الموسمي إلنتاج العسل  -اإلنتاج التجارؼ لمعسل والنحالة المرتحمة –

المواصفات القياسية لمعسل  -إعداد وتعبئة العسل وتسويقة – إنتاج الغذاء الممكي – إعداد الطوائف لئلنتاج

التجارؼ – إعػ ػ ػ ػػداد الكؤؤس وعمميات التطعيـ – التركيب الكيماوؼ لمغذاء الممكي -الفوائد الطبية– إنتاج

حبوب المقاح  -التركيب الكيماوؼ لحبوب المقاح وعبلقتيا بالنحل – أنواع المصائد المستخدمة في اإلنتاج –
مواسػ ػػـ النشاط لجمع حبوب المقاح – طرؽ الجم ػ ػ ػ ػ ػػع والتخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزيف – إنتاج البروبوليس – التعري ػ ػ ػ ػ ػ ػػف –
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التركيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب الكيمػ ػ ػ ػ ػػاوؼ – االستخدامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الطبية – إنت ػ ػ ػػاج شمع النحل  -مص ػ ػ ػ ػػادر إنت ػ ػ ػ ػ ػػاج الش ػػمع -

شغاالت النحل وعبلقاتيا باإلنتاج – التركيب الكيماوؼ – التصنيع – الفوائد الطبية – إنتاج سـ النحل-
اإلنتاج التجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؼ – آلة المسع – غدة السػ ػ ػ ػ ػػـ – التركيب الكيماوؼ – الفوائد الطبية.
 ٚق ْ  1123آفبد ٚأِشاك حنً اٌؼغً

النحالة ونحل العسل – التعرؼ عمى أمراض النحل -مرض وأكػ ػ ػػاروس الفاروا – مرض وأك ػ ػػاروس األكاريف
– مرض وأكاروس التريبوليبلبس – تكيس الحضنة – النوزيما – األمراض الفطرية – األمراض البكتيرية –

آفات النحل ( دبػ ػ ػ ػػور البمح – ديداف الش ػ ػػمع – قم ػ ػ ػ ػ ػ ػػل النح ػػل -النم ػ ػ ػ ػ ػػل – الدب ػ ػ ػ ػػور األصفر -ذئب النحل -
ف ارشػ ػ ػ ػ ػػة السمسـ – الػ ػ ػ ػػوروار – الفئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف – الض ػ ػػفادع – السح ػ ػػالى  -ا فات األخرػ) – أثر المبيدات
عمى نحل العسل وطرؽ الوقاية منيا -إرشادات عامة لحماية النحل مف األمراض وا فات.

 ٚق ْ  1124د٠ذاْ احلش٠ش

مقدمة عف استعماالت الحرير وانتاجو وصناعتو في العالـ – إمكاني ػ ػ ػ ػ ػ ػػات نجاح صناعة الحرير في مصر

ووسائل الني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض بيا – الحشرات المنتجة لمحرير – الصفات البيػػولػ ػػوجية والمورف ػػولوجية لميرقات – تربية

يرقات ديداف الحرير – اإلدارة والتجييزات البلزمة – العمميات التكنولوجية المرتبطة بالتربية – أمراض ديداف

الحرير – الشرانق المرغوبة والمصابة – خنق العذارػ – تخزينيا – حل الحرير مف الشرانق  -الخواص

الطبيعية والكيماوية لمحرير– إنتاج خيوط الجراحة – طرؽ إكثار التوت والخروع واختيار األصناؼ المبلئمة

لتغذية اليرقات.
 ٚق ْ  1125دساعبد خبفخ يف احلؾشاد ا٨لزقبد٠خ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بالحشرات االقتصادية لطبلب الدراسات العميا.

 ٚق ْ ِٛ 1126سفٌٛٛعٚ ٝرؾش٠ؼ ؽؾشاد

الشكل الظاىرؼ لمحشرات ،البيضة وتركيبيا ،ميكانيكية الفقس ،جدار الجسـ وزوائده المختمفة ،األجيزة

الداخمية المختمفة لمحشرة.

 ٚق ْ  1127رشث١خ إٌؾً

تاري تربية النحل ،طائفة نحل العسل ،تشكل األفراد ،أنشطة الطائفة ،انتاجية الطائفة ،تربية الممكات ،رعاية

طائفة النحل ،معاممة الطوائف النتاج العس ،عسل النحل ،منتجات آخرؼ لمطائفة ،أمراض وآفات النحل،
تسمـ النحل بالمبيدات وطرؽ الحماية.

228

 ٚق ْ  1128رىٌٕٛٛع١ب إٔزبط اٌؼغً

تعريف العسل ،اعداد طوائف النحل الستقباؿ موسـ الفيض ،أنواع الف ارزات ،استخبلص العسل ،القطاعات

العسمية ،أنواع عسل النحل ،الصفات الطبيعية لعسل النحل ،الخصائص العبلجية لعسل النحل ،تركيب عسل

النحل ،غش العسل ،منتجات عسل النحل ،اختبار عسل النحل.
 ٚق ْ  1129إٔؾبء ٚإداسح ادلٕبؽً

أىمية المناحل لمدخل القومي ،تاري إنشاء المناحل في مصر ،طرؽ إنشاء المناحل ،دراسة جدوؼ إلنشاء

منحل ،تنظيـ وادارة المناحل الحكومية والخاصة ،السجبلت وطرؽ اعدادىا ،األعماؿ المطموبة أثناء موسـ
الركود والنشاط ،صناعة خبليا النحل واألساسات الشمعية ،األدوات المستخدمة في تربية النحل.

 ٚق ْ ٍِ 1131مؾبد احملبف ً١احلمٍ١خ ٚاٌجغزبٔ١خ

دراسة الحشرات الممقحة لممحاصيل سواء الحقمية أو البستانية ،الحياة االجتماعية لمحشرات ،تصنيف النحل،

النحل البرؼ ،نحل العسل وتمقيح المحاصيل.

 ٚق ْ  1131أِشاك ٚأػذاء حنً اٌؼغً

التعرؼ عمي األمراض التي تصيب نحل العسل ،األعداء الطبيعية لنحل العسل ،كيفية مقاومة أمراض وأعداء

النحل.

 ٚق ْ  1132حتٍِٕ ً١زغبد ىبئفخ إٌؾً

منتجات النحل ،عسل النحل ،الشمع ،غذاء الممكات ،تركيب منتجات النحل المختمفة وطرؽ تحميميا ،كشف

الغش.

 ٚق ْ  1133أدٚاد ػٍّ١بد إٌؾبٌخ

المناحل ،إنشاء المناحل ،األدوات المستخدمة في المناحل ،عمميات النحالة ومستمزماتيا.

 ٚق ْ  1134اٌشؽ١ك ٚؽجٛة اٌٍمبػ

الرحيق ،تركيبيا ،حبوب المقاح ،عممية تحويل الرحيق وحبوب المقاح داخل النحل الي عسل ومنتجات أخرؼ،
العوامل المؤثرة عمي استخداـ الرحيق وحبوب المقاح.

 ٚق ْ ِٕ 1135زغبد إٌؾً اٌفٛائذ  ٚا٨عزخذاِبد

أىمية نحل العسل ومنتجاتو المختمفة ،طرؽ انتاج الغذاء الممكي وأىميتو ،أمية نحل العسل كممقحات
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لممحاصيل ،شمع نحل العسل ومواصفاتو وطرؽ انتاجو وتحميمو واستخداماتو ،البروبوليس وخصائصو وطرؽ
استخبلصو وأىميتو.

 ٚق ْ  1136رىٕ١ه احببس ؽؾش٠خ

دراسة طرؽ جمع الحشرات ،طرؽ اعداد المجاميع الحشرية ،طرؽ اعداد القطاعات الحشرية ،نماذج عرض

الحشرات ،المعامبلت المختمفة لمتقييـ الحيوؼ لممبيدات عمي الحشرات.
 ٚق ْ  1137ؽؾشاد اعزّبػ١خ

أىـ أنواع الحشرات االجتماعية ،خصائص الحشرات االجتماعية ،مميزات الحياة االجتماعية لمحشرات ،أمثمة
ألىـ أنواع الحشرات االجتماعية ودورة حياتيا وسموكياتيا.

 ٚق ْ  1138رغُّ حنً اٌؼغً ثبدلج١ذاد

المبيدات وأثارىا ،تأثير استخداـ المبيدات عمي المناحل ونحل العسل ،تسمـ نحل العسل بالمبيدات ،التركيزات
المسموح بيا ،أثر المبيدات عمي مننتجات نحل العسل.
 ٚق ْ  1139آفبد إٌخً١

آفات نخيل البمح ،آفات التمور المخزونة والجافة ،طرؽ مكافحة آفات النخيل ،سوسة النخيل ،التكطبيقات
والتقنيات الحديثة لمقاومة سوسة النخيل.

 ٚق ْ  1141آفبد اٌزّٛس ايبفخ ٚادلخضٔٚخ

تداوؿ وتخزيف التمور ،معامبلت ما بعد الحصاد وظروؼ التخزيف المثمي ،ا فات التي تصيب التمور الجافة

والمخزونة ،وطرؽ مقاومتيا.

 ٚق ْ  1141ثٌٛٛ١ع ٝؽؾشاد اٌفبوٗٙ

دراسة النمو والتطور في حشرات الفاكية– دراسة األطوار المختمفة في الحشرات ( بيض  -يرقة – عذراء –

حشرة كاممة) – سموؾ األطوار المختمفة في حشرات الفاكية– تأثير الظروؼ البيئية عمى حياة الحشرات

ومدؼ استجابتيا لممؤثرات الخارجية – سموؾ الحشرات في التزاوج والتكاثر والمعيشة – الحشرات وعبلقاتيا

بالكائنات األخرػ -األجياؿ في الحشرات المختمفة وعبلقاتيا بالكثافة العددية لمحشرة – الرتب المختمفة
لمحشرات  -بعض الظواىر البيولوجية لمحشرات– حصر وتقدير تعداد الحشرات في بساتيف الفاكية.
 ٚق ْ  1142أِشاك ؽؾشاد إٌخً١

حشرات األشجار الخشبية ،الحشرات التي تصيب نحل العسل ،األمراض التي تصيب حشرات النخيل.
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 ٚق ْ  2111اٌزم ُ١١احلٌٍّ ٞٛ١ج١ذاد

تعريف القياس الحيوؼ وأىميتو في مجاؿ المبيدات المختمفة– دراسة كيفية تجييز معمل لمقياس الحيوؼ–
التعرؼ عمى بعض حشرات االختبار والعوامل التى تؤثر عمييا -دراسة بعض األجيزة المستخدمة في مجاؿ

القياس الحيوؼ– دراسة طرؽ تعريض الحشرات لممبيدات -دراسة التحميل اإلحصائي لمنتائج ورسـ خطوط
السمية– دراسة خواص ومدلػ ػ ػوالت خط السمية.
 ٚق ْ  2112و١ّ١بء ِج١ذاد ا٢فبد

المقاومة الكيميائية لآلفات – استخداـ الجاذبات وكيميائيا – كيمياء مانعات التغذية  -كيمياء المعقمات

الحشرية – استخداـ منظمات النمو ودراسة كيميائيا – استخداـ اليرمونات ودراسة كيميائيا -كيمياء

الفرمونات – استخداـ المبيدات ودراسة كيميائيا – دراسة المعمقات الكيميائية – دراسة كيمياء المبيدات
الحشرية عمى حسب أصوليا الكيميائية – المبيدات مف أصوؿ طبيعية وتشمل المبيدات الغير عضوية
(المعدنية) والمبيدات مف أصل نباتي كالبيرثرنيات والقمويدات وغيرىا – المبيدات المخمقة في المعامل

وتشمل الييدروكربونات المكررة بأقساميا – المبيدات الفسفورية العضوية بأقساميا المختمفة  -مركبات

الكاربامات بأقساميا المختمفة – مركبات البيرثرينات بأقساميا المختمفة – مكونات المركبات الكيميائية
المستخدمة في المقاومة وتشمل المواد الفعالة وكذلؾ المواد المضافة لؤلغراض المختمفة – تغذية الحاسبات
اإللكترونية بمعمومات تفيد في مقاومة ا فة وتفيد القائميف عمى أعماؿ المقاومة في وضع برامج المكافحة.

 ٚق ْ  2113حتٍِ ً١ج١اذاد

دراسة بعض المصطمحات الخاصة بتحميل المبيدات – دراسة تحميل المبيدات في البيئة – دراسة طريقة

التعامل مع العينات المختمفة قبل وأثناء التحميل -دراسة طرؽ االستخبلص واألجيزة المستخدمة في ىذا

المجاؿ – دراسة طرؽ التنقية والمواد المستخدمة – دراسة التحميل بالغاز الكروماتوجرافى ودور مكونات

الجياز المختمفة في عممية التحميل – دراسة التحميل الكرومتاوجرافى السائل ودوره في حل العديد مف مشاكل
تحميل المبيدات – دراسة طرؽ حساب النتائج وتحميميا -دراسة التحميل باألجيزة الضوئية – دراسة طرؽ

التحميل باستخداـ األجساـ المناعية – دراسة تكويف مشتقات لممبيدات مف أجل التحميل.
 ٚق ْ  2114مس١خ ِج١ذاد

العبلقة بيف التركيب الكيماوؼ والتأثير البيولوجي لممواد السامة–سموؾ المبيد والتغيرات التى تحدث لو داخل
الخمية الحية وتأثيره عمى الكائف الحى–ميكانيكية الفعل الساـ لممجاميع المختمفة لممبيدات–النشاط اإلنزيمي
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لئلنزيمات المتأثرة بالمبيدات–العوامل الحيوية المسئولة عف ىدـ المركبات السامة والتخمص منيا داخل الكائف

الحى– أنواع التسمـ الناتج عف المبيدات والمواد المستخدمة في عبلج التسمـ.
 ٚق ْ ِ 2115مبِٚخ ا٢فبد ٌٍّج١ذاد (ِزمذَ)

المصطمحات المستخدمة في مجاؿ مقاومة الحشرات لممبيدات–العوامل الكيماوية الحيوية المسببة لممقاومة–
وراثة مقاومة الحشرات لممبيدات (االنتخاب والطفرات وانعكاس المقاومة والكروموسومات والجينات المسئولة

عف صفة المقاومة لممبيدات)– المقاومة المشتركة والمقاومة السموكية– الحموؿ المقترحة لمتغمب عمى صفة

المقاومة.

 ٚق ْ  2116رٍٛس اٌج١ئخ ثبدلج١ذاد (ِزمذَ)

تعريف البيئة– خصائص البيئة الزراعية– دراسة أنواع المموثات البيئية– تأثير السموـ عمى العوامل والنظـ

البيئية– مشاكل تموث البيئة بالمبيدات ( تموث اليواء– تموث المياه– تموث التربة– تأثير المبيدات عمى

التناسل والتشوىات والطفرات– تموث البيئة باألسمده والكيمايات)– الحموؿ العممية لمشاكل تموث البيئة–

انعكاسات تموث البيئة بالمبيدات والكيماويات عمى التنوع الحيوؼ.
 ٚق ْ  2117ثشٚرٛو٨ٛد رغغٚ ً١اعزخذاَ ادلج١ذاد

مقدمة عف المبيدات ومجموعاتيا  -القوانيف العامة لتسجيل المبيدات – الشروط والواجب توافرىا فى تسجيل

المبيدات – األسس العامة لتقييـ اختبارات فعالية المبيدات – تصميـ واجراء وتحميل اختبارات الفعالية –
كتابة التقارير عف التقييـ  -بروتوكوالت تقييـ فعالية المبيدات ضد الحفار – بروتوكوالت تقييـ فعالية

المبيدات ضد المف  -بروتوكوالت تقييـ فعالية المبيدات ضد دودة ورؽ القطف  -بروتوكوالت تقييـ فعالية
المبيدات ضد ديداف الموز  -بروتوكوالت تقييـ فعالية المبيدات ضد صانعة أنفاؽ الطماطـ.
 ٚق ْ  2118ثذائً ادلج١ذاد اٌزمٍ١ذ٠خ

مشاكل استخداـ المبيدات التقميدية – تموث البيئة والماء واليواء – مشاكل المبيدات عمى صحة االنساف

والحيواف – فكرة عف المبيدات التقميدية – استخداـ المبيدات الحيوية ( بكترية  ،فطرية  ،فيروسية ،

نيماتودا ) – استخػ ػ ػ ػػداـ المبيػ ػ ػػدات مف أصل نبػ ػ ػػاتي – استخداـ الفرمونػ ػ ػػات واليرمونػ ػػات في مكافحة ا فات

– المكافحة السموكية في مكافحة ا فات – اإلدارة المتكاممة لبلفات.
 ٚق ْ  2119جت١ٙضاد ادلج١ذاد

مجموعات المبيدات المختمفة – صور استخداـ المبيدات – تكنولوجيا تجييز الصور السائمة – تكنولوجيا
تجييز الصور الصمبة – تكنولوجيا تجييز الصور الغازية – المواصفات القياسية و العالمية و المحمية
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لصور التجييز المختمفة – المواد المضافة لممبيدات – اختبارات تجييزات المبيدات ( النشاط السطحي و

المزوجة  ،حجـ القطرات و الحبيبات  ،اختبار ثبات المستحمب و المعمق تحت ظروؼ التخزيف المختمفة ) -

التخزيف الصحيح لممبيدات – التخمص مف بقايا المبيدات المجيزة – عمل بعض التجييزات المعممية و

اختبار فاعميتيا االبادية .

 ٚق ْ ِ 2111ج١ذاد ِٓ أفً ٔجبرٟ

فكرة عف استخداـ المبيدات فى المكافحة – استخداـ النباتات المقاومة لبلصابة الحشرية فى مكػ ػػافحة ا فات
– أنواع مقاومة النبات لئلصابة الحشرية – المواد المضادة لمحشرات فى النباتات – الشروط الواجب توافرىا

فى النباتات المقاومة فى مجاؿ مكافحة ا فات – المجموعات الكيماوية الموجودة فى النباتات – اىـ

المجموعات الكيماوية النباتية المضادة لآلفات – طرؽ استخبلص المواد الكيماوية المضادة لآلفات مف

النباتات – الشروط الواجب توافرىا فى النباتات التى يستخمص منيا مركبات مضادة لآلفات – التكامل بيف
المواد مف اصل نباتى وطرؽ المكافحة االخرػ.
 ٚق ْ ِ 2111ج١ذاد ّٔ١برٛدا

طرؽ ومكافحة النيماتودا – أنواع المبيدات النيماتودية – المدخنات ( صفاتيا وخصائصيا  ،أنواعيا ) –
تأثيػ ػ ػ ػػر مدخن ػ ػ ػ ػ ػػات التربة ( تقييـ المبيدات المدخنة النيماتودية – إجراءات تطبيق مدخنات التربة – كيفية

تأثير وعمل مدخنات التربة – سمية النبات الناتجة عف مدخنات التربة ) – المبيدات بالمبلمسة ( تعريفيا –
كيفية تأثيرىا عمى النيماتودا ) – المبيدات الجيازية ( تعريفيا – خصائصيا البيولوجية – كيفية تأثيرىا

وطريقة عمميا )  -أىـ األنواع المعروفة مف المبيدات الجيازية النيماتودية وتأثيرىا عمى نمو النبات.
 ٚق ْ ِ 2112ج١ذاد أوبسٚع١خ

تعريف مبيدات األكاروس المتخصصة  -الخصائص الطبيعية و الكمياوية لمبيدات االكاروس  -الفعل الساـ

لمبيدات األكاروس المتخصصة  -التأثير الساـ المشترؾ لممبيدات الحشرية و األكاروسية  -التأثير الساـ

المشترؾ لممبيدات الفطرية و األكاروسية – التأثير االبادؼ عمى األكاروسات الضارة اقتصاديا – التأثير
االبادؼ عمى األكاروسات المتطفمة – طرؽ اختبار سمية المبيدات األكاروسية – العبلقة بيف التركيب

الكيماوؼ و النشاط االبادؼ األكاروسي لممجاميع المختمفة.
 ٚق ْ ِ 2113ؼمّبد وّ١ب٠ٚخ

فكرة عامة عف استخداـ األفراد العقيمة في مكافحة ا فات – نظرية تعقيـ الحشرات كطريقة لمكافحة ا فات

– فكرة عامة عف اإلشعاعات والمواد الكيماوية المحدثة لمعقـ في الحشرات – تأثير كل مف اإلشعاعات
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والمواد الكيماوية عمى ا فات – أسباب العقـ في الحشرات – العوامل المؤثرة عمى حدوث العقـ في ا فات –

كيفية إجراء المكافحة بالتعقيـ في ا فات – دراسة العوامل المؤثرة عمى نجاح استخداـ التعقيـ في مكافحة

ا فات – المكافحة بالتعقيـ وعبلقتيا بطرؽ المكافحة األخرػ لآلفات.
 ٚق ْ ِ 2114بٔؼبد رغز٠خ

مفيوـ المكافحة المتكاممة لآلفات – مفيوـ مانعات التغذية – التعريفات المختمفة لمانعات التغذية لمحشرات -
ميكانيكية فعل مانعات التغذية – المجموعات الكيماوية المختمفة لمانعات التغذية – مانعات التغذية مف أصل
نباتي – عيوب ومميزات مانعات التغذية – مانعات التغذية والمكافحة المتكاممة.
 ٚق ْ  2115رىٌٕٛٛع١ب اٌشػ ٚاٌزؼفري ٚاٌزجخري

مقدمة عف المنيج – مستحضرات المبيدات – التعرؼ عمى القواعد االساسية العامة الواجب اتباعيا عند

تطبيق المبيدات  -العبلقة بيف اشكاؿ مستحضرات المبيدات وطريقة التطبيق فى الحقل – صور الرش

وتجييزاتو – االدوات المستخدمة فى الرش ( الرشاشات وانواعيا ) -انواع موتورات الرش – الرش بالطائرات

– الرش بالحجـ الصغير ومتناىى الصغر – مولدات الضباب – التبخير الفراغى – تبخير االشجار وطريقة

القدور – تبخير التربة والصوب – عوامل نجاح عممية ( الرش او التعفير والتبخير ) – االعتبارات التى
يجب مراعاتيا عند التطبيق – معايرة المعدات وحسابات معدالت تطبيق المبيدات – صيانة االالت –

االجواء المعدلة .

 ٚق ْ  2116اٌزّض ً١احلٚ ٞٛ١عٍٛن ادلج١ذاد

سموؾ المبيدات فى التربة  -سموؾ المبيدات فى النبات – سموؾ المبيدات فى الحيواف والحشرات – تقسيـ

المبيدات تبعا لتاثيرىا  -تقسيـ المبيدات تبعا لطريقة إحداث التأثير الساـ – التأثيرات الجانبية لممبيبدات
عمى النباتات – أساسيات الفعل اإلبادػ لممبيدات – تفاعبلت اليدـ – تفاعبلت البناء – ىدـ المبيدات
الفسفورية داخل الحشرات والنبات – نفاذية المبيدات مف الجميد والجياز اليضمى والتنفسي – عمميات
التنشيط واليدـ لممبيدات.

 ٚق ْ ِ 2117ج١ذاد فيش٠خ

التعريف ببعض المصطمحات المستخدمة في مجاؿ المبيدات الفطرية – دراسة نفاذية المبيدات خبلؿ الفطر

واختيارية المبيدات – دراسة المبيدات الفطرية الغير عضوية – دراسة المبيدات الفطرية العضوية ( الجيازية

والغير جيازية ) – دراسة طريقة تأثير المبيدات الفطرية – دراسة مقاومة الفطريات لممبيدات – التعرؼ عمى
السمية النباتية لممبيدات الفطرية.
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 ٚق ْ ِ 2118ج١ذاد اٌقؾخ اٌؼبِخ

التعرؼ عمى بعض المصطمحات المستخدمة فى مجاؿ مبيدات آفات الصحة العامة – دراسة التركيب

الكيماوػ لمبيدات آفات الصحة العامة ( الحشرات أو القوارض و الزواحف و الكبلب ) – دراسة تقسيـ
مبيدات آفات الصحة العامة حسب طريقة االستخداـ ونوع ا فة المراد مكافحتيا – دراسة طريقة تأثير

المبيدات عمى آفات الصحة العامة – طرؽ تطبيق المبيدات داخل المبانى وفى األماكف المفتوحة –

احتياطات األماف البيئى عند االستخداـ وا ثار الجانبية لعمميات التطبيق عمى صحة االنساف – األجيزة

المستخدمة والتقنيات الحديثة فى عمميات التطبيق .
 ٚق ْ ِ 2119ج١ذاد ؽؾبئؼ (ِزمذَ)

التعرؼ عمى بعض المصطمحات المستخدمة في مجاؿ مبيدات الحشائش – دراسة االختيارية وعدـ

االختيارية لمبيػ ػ ػ ػ ػ ػػدات الحشائش – دراسة اختراؽ مبيدات الحشائش لؤلوراؽ والجذور – دراسة ثبات مبيدات

الحشائش بالتربة – د ارسة خمط مبيدات الحشائش – دراسة التركيب الكيماوؼ لمبيدات الحشائش – دراسة
تقسيـ مبيدات الحشائش حسب طريقة االستخداـ ونوع الحشائش المراد مكافحتيا  -دراسة طريقة تأثير

مبيدات الحشائش – دراسة مقاومة الحشائش لممبيدات.
 ٚق ْ  2121أوبسٚعبد ٔجبر١خ

مقدمة – الوضع التقسيمى لعائبلت األكاروسات النباتية – الصفات المورفولوجية لؤلكاروسات النباتية – أىـ

عائبلت األكاروسات النباتية)  – ) Tetranychidae, Tenuipalpidae and Eriophyidaeالتمييز بيف

العائبلت – األىمية االقتصادية لمعائبلت – أىـ االجناس مف عائمة العناكب الحمراء الحقيقية ( Bryobia,
( Oligonychus, Panonychus, Tetranychus,

) – Eutetranychus, Petrobiaمفتاح تقسيـ

لؤلجناس – أىـ األنواع التابعة ليا – دورات الحياة – العوائل – أىـ االجناس التابعة لمحمـ الدودػ

(  – ) Aceria , Vasates, Phyllocoptrus, Eriophyasأىـ االنواع التابعة ليا – دورات الحياة –

العوائل – مظاىر االصابة – أسس مكافحة األكاروس.
 ٚق ْ  2121آفبد ّٔ١برٛد٠خ

مقدمة – النيماتودا كآفات نباتية – أنواع النيماتودا المتطفمة عمى النباتات – نيماتودا تعقد الجذور – نيماتودا

الحويصبلت – نيماتودا التقرح – نيماتودا الموالح – النيماتودا الكموية – نيماتودا ثأليل حبوب القمح –

نيماتودا البراعـ واألوراؽ – نيماتودا السوؽ واألبصاؿ – عبلقة النيمػػاتودا بنقل الطفيميات واألمراض – طرؽ

المكافحة .
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 ٚق ْ  2122اٌمٛالغ ٚاٌمٛاسك

األىمية االقتصادية لمقوارض – وضع الفئراف في المممكة الحيوانية – بعض أنواع الفئراف المنتشرة في

مصر -النشاط البيولوجي لمفئراف – طبائع الفئراف وغرائزىا – دالئل وعبلمات اإلصابة  -طرؽ تقدير

الخسائر في المحاصيل المختمفة – التنبؤ وطرؽ مكافحة الفئراف في الحقوؿ – احتياطات األماف الواجب

اتباعيا عند استخداـ مبيدات الفئراف – اإلسعافات األولية – المكافحة المتكاممة لمقوارض -األعماؿ اإلرشادية

في مجاؿ مكافحة القوارض ويشمل ( االعتبارات والعوامل في تعميـ الكبار – الشروط الواجب توافرىا في

الرسالة اإلرشادية – استراتيجية اإلدارة العامة لمكافحة القوارض  -مسئوليات فنى المركز – مسئوليات فنى
المديرية – ممخص النتائج التى سيتـ الحصوؿ عمييا – قياـ اإلدارة العامة باالشراؼ الفنى الكامل – تكويف
كوادر فنية مف اإلحصائييف – توعية وحث المزارعيف – تنفيذ البرنامج القروؼ لحث القرويات – تطبيق

األساليب العممية – نظاـ المعمومات باإلدارة العامة – إنشاء مراكز إقميمية ) – األىمية االقتصادية لمقواقع
والبذاقات – أىـ الصفات التى تتميز بيا الرخويات – أىـ األجيزة الفسيولوجية لمرخويات موقع القواقع

والقوارض مف المممكة الحيوانية – أىـ األنواع المنتشرة – أىـ التراكيب التى تستخدـ في التقسيـ (خارجيا) –

طرؽ المكافحة المتكاممة لمقواقع األرضية.

 ٚق ْ  2123دساعبد خبفخ يف ِٕج١ذاد ا٤فبد

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة بمبيدات ا فات لطبلب الدراسات العميا.

 ٚق ْ  2124ادلىبفؾخ احل٠ٛ١خ ٚثذائً ادلج١ذاد

المكافحة الحيوية والتوازف البيولوجي -مكافحة ا فات الحشرية بالمتطفبلت والمفترسات واألمراض -التطفل
واالفتراس ومدؼ صبلحية كبل منيما  ،سموؾ الحشرات الكاممة لممتطفبلت– بعض الصفات البيولوجية

لممتطفبلت الحشرية -تعدد األجنة في الحشرات المتطفمة– استخداـ المكافحة البيولوجية ضمف ب ارمج

المكافحة المتكاممة لممفترسات– األسس البيئة لممكافحة البيػ ػ ػػولوجية لآلفات – ديناميكية التفاعل بيف العائػ ػ ػػل
والطفيل  -االستفادة مف الحشرات المتطفمة والمفترسة المحمية واستخداميا في المكافحة التطبيقية لآلفات –
استيراد األعداء البيولوجية مف الخارج – كيفية إكثار ىذه األعداء البيولوجية واكثار العوائل المستخدمة

إلكثار المتطفبلت والمفترسات – إطبلؽ ىذه األعداء الحيوية في الحقوؿ – الطرؽ المختمفة المستخدمة في
تقييـ كفاءة ىذه األعداء الحيوية التى تـ إطبلقيا  -العوامل المؤثرة عمى مدؼ نجاح األعداء البيولوجية في

الحد مف تعداد ا فات الضارة  -الكائنات الدقيقة الممرضة– مستحضرات الكائنات الممرضة لمحشرات –

االستخداـ التطبيقي لمكائنات الممرضة لمحشرات.
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 ٚق ْ  2125ا٦داسح ادلزىبٍِخ ٤فبد إٌخً١

أسس وقاية أشجار النخيل -طرؽ المكافحة التقميدية (المكافحة الطبيعية– المكافحة التطبيقية) -المكافحة
الكيميائية وسمبيات استخداـ المبيدات الكيميائية– االتجاىات الحديثة في مكافحة ا فات–اإلدارة المتكاممة

فات النخيل -برامج المكافحة المتكاممة وعناصرىا الرئيسية– النظاـ البيئي الزراعي– دراسة آفات النخيل–

المكافحة البيولوجية– المكافحة الكيميائية– اإلجراءات التشريعية– نماذج تطبيقية مف برامج المكافحة
المتكاممة فات النخيل -المشاكل التى تواجو برامج اإلدارة المتكاممة.
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اٌضبٌش ػؾش :احملز ٞٛاٌؼٍّ ٟدلمشساد اذلٕذعخ اٌضساػ١خ
٘ا ص  1111آ٨د إؽرتاق داخٍِ( ٟزمذَ)

المصطمحات األساسية لممحركات ،تصنيف محركات االحتراؽ الداخمي ،المحرؾ رباعي وثنائي األشواط،
توقيت فتح الصمامات ،دورة اليواء القياسية ،الكفاءة الح اررية ليا ،حسابات القدرة البيانية والفرممية ،الكفاءات
الح اررية والميكانيكية والحجمية لممحرؾ والعوامل التي تؤثر فييا ،منحنيات األداء لمحرؾ البنزيف والديزؿ

واحتراؽ الوقود ،ظاىرة التصفيق ونقر الديزؿ ،خصائص الوقود.
٘ا ص ١٘ 1112ذس١ٌٚىب ١ِٚىبٔ١ىب ِٛائغ (ِزمذَ)

الموائع الساكنة والقوؼ المؤثرة عمي األسطح المغمورة ومركز الضغط ،معادلة استم اررية السرياف ،معادلة
برنولي ،السرياف الرقائقي والمضطرب ورقـ رينولدز ،السرياف تحت الجاذبية ،معادلة أويمر ومعادلة التصرؼ
والسرعات مف فتحات مختمفة ،قياس سرعة السرياف ،نظرية التناظر ،حركة السوائل في القنوات المكشوفة،

معادلة شيزؼ وماننج ومعامبلتيا النمطية ،السرياف الحرج ،رقـ فرود ،أسس تصميـ القنوات المكشوفة ،حركة
السوائل في المواسير ،معادالت السرياف ،السرياف في شبكات ،تطبيقات عمي الوصبلت واألطواؿ المكافئة
لمفواقد الثانوية ،انخفاض الضغط في االنابيب المثقبة ،حركة السوائل الخطية والدورانية ،التحميل الوحدوؼ

والتشابو الييدروليكي.
٘ا ص  1113أزمبي ؽشاسح (ِزمذَ)

أساسيات انتقاؿ الح اررة والقوانيف األساسية في تنقل الح اررة ،انتقاؿ الح اررة بالتوصيل وبالحمل وباإلشعاع،

المبدالت الح اررية ،التبخير ،الغمياف والتكثيف.
٘ا ص ٕ٘ 1114ذعخ ادلٕؾآد اٌضساػ١خ ٚاٌزؾىُ اٌج١ئٝ

التحكـ البيئي لمنبات ،تأثير المناخ البيئي عمى النبات ،البيوت المحمية ،خصائص اإلشعاع لمواد إنشاء
البيوت المحمية وتخزينيا ،نظـ تيوية البيوت المحمية.

٘ا ص  1115رىٌٕٛٛع١ب ٕ٘ذعخ ادلقبٔغ اٌغزائ١خ ٚاٌ٤جبْ

االعتبارات الواجب مراعاتيا عند تصميـ مصانع األغذية واأللباف مف حيث موقع المصنع وتصميـ المبني

ووضع األجيزة داخل المصنع ،البخار مف حيث توليده وخواصو وأنواع الغبليات ،وصوؿ المبف لممصنع،

النقل ومحطة االستبلـ ،تخزيف المبف الخاـ ،تنقية وترشيح المبف ،فرز وتعديل المبف ،التجنيس ،التبريد ،التعبئة
أجيزة التسخيف والتبريد المستخدمة في المصانع (البسترة  UHT ،التعقيـ( ،احتياجات األمف والسبلمة
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لممعدات بالمصنع ،المراوح والمضخات المستخدمة بالمصنع ،البخار مف حيث توليده وخواصو وأنواع

الغبليات ،أجيزة التسخيف والتبريد المستخدمة في المصانع.
٘ا ص  1116خٛاؿ ٚإخزجبس ادلٛاد (ِزمذَ)

تعريف الخواص الميكانيكية لممواد اليندسية ،الشد االستاتيكي والعوامل المؤثرة عمي خواص شد المعادف

واختبارات الشد ،الضغط االستاتيكي وانبعاج األعمدة واختبارات الضغط ،االنحناء االستاتيكي واختبار

االنحناء ،القص االستاتيكي ،االلتواء االستاتيكي ،اختبارات صبلدة المعادف ،تعب المعادف ،كبلؿ المعادف،

زحف المعادف ،مسائل عامة عمي خواص واختبار مقاومة المواد.
٘ا ص  1117رىٌٕٛٛع١ب ايشاساد اٌضساػ١خ ادلزيٛسح

فكرة عامة عف أىداؼ الميكنة ومعوقات الميكنة فى مصر ومركز التدريب في مصر ودورىا في خدمة

الميكنة ،محطات الخدمة وأسموب عمميا ،إنشاء الورش الز ارعية ،معدات الورش باختبلؼ أنواعيا وطرؽ

ارت الحديثة ،صيانة وتشغيل ا الت
لمجر ارت الز ارعية ،أنواع الجر ا
إدارتيا ،طرؽ الصيانة اليومية والدورية ا
الز ارعية وطرؽ تخزينيا ،قطع الغيار البلزمة لآلالت والج اررات الز ارعية ،طرؽ اإلختبار الزراعية القياسية
ارت ،مصادر استخداـ القدرة في الجرار الزراعي (قضيب الشد– عمود اإلدارة
والعالمية لتقويـ أداء الجر ا

الخمفي– طارة اإلدارة– الجياز الييدروليكي) ،اإلنزالؽ ونظرية الشد لمجرار وتوزيع القدرة في الجرار الزراعي،
اتزاف الجرار.

٘ا ص ٔ 1118ظُ ١٘ٚذس١ٌٚىب اٌش ٜثؤعبٌ١ت ِزيٛسح

التطور التاريخي لنظـ الرؼ الحديث ،وصف عاـ لنظـ الرؼ الحديث ،أنواع نظـ الرؼ بالتنقيط (التنقيط

السطحي– تحت سطحي– الفقاعي– الرشاشات الدقيقة) ،أنواع نظـ الرؼ بالرش (الثابت– النقالي– المحورؼ–

المدفعي) ،العيوب الرئيسية في نظـ الرؼ الحديث (االنسداد– تراكـ األمبلح– التكاليف المرتفعة) ،المكونات

الرئيسية لنظـ الرؼ الحديث (وحدة التحكـ– الخطوط الرئيسية والتحت رئيسية) ،المشعبات (الخطوط الفرعية–

فتحات التصرؼ) ،أساسيات التصميـ (األداء الييدروليكي ،توزيع مياه الرؼ ،توزيع األمبلح) ،أساسيات

التشغيل (االنسداد– معالجة المياه– تقييـ األداء الحقمي) ،أساسيات إدارة مياه الرؼ في نظـ الرؼ الحديث

(جدولة الرؼ– قياس التصرؼ وصيانة النظاـ–التنقية) ،اإلعتبارات اإلقتصادية.

٘ا ص  1119رىٌٕٛٛع١ب اٌزؾىُ اٌج١ئٚ ٝاٌيبلخ ف ٝادلٕؾآد اٌضساػ١خ ادلزيٛسح

شكل وموقع المباني الزراعية ،معدات التظميل ،توجية المباني ،تصميـ النوافذ الشمسي ،األسطح العاكسة،

حساب أحماؿ التسخيف والتبريد ،البيوت المحمية ،عزؿ الحوائط ،معامل الكسب الحرارؼ.
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٘ا ص  1111آ٨د ِٚؼذاد اعزق٩ػ ا٤سامٝ

الطرؽ المستخدمة إلخبلء األرض في المناطق المختمفة وا الت المستخدمة ،السعة اإلنتاجية الت
االستصبلح ،المقاومات التي تقابل آالت استصبلح األ ارضي أثناء التشغيل ،تكاليف تشغيل آالت

البمدوز ارت،
ا
االستصبلح ،الطرؽ الفنية لتشغيل آالت االستصبلح ،التحكـ الييدروليكي والتحكـ بالكاببلت،
القصابيات ،الزحافات ،الفجاجات ،التركيب العاـ وأنواعيا والطرؽ الفنية لتشغيميا وضبطيا.

٘ا ص  1111آ٨د ِضاسع أ٨زبط احلٛ١أٚ ٝاٌذاعِٕ( ٟزمذَ(

مواصفات المنطقة المقاـ عمييا مزارع اإلنتاج الحيوانى والدواجف ،الشروط الواجب توافرىا في مباني المزارع،

أنواع المزارع (نوع التربية مفتوح أو مغمق– نوع النشاط أميات أو تسميف) ،معدات التغذية المختمفة

المستخدمة في مزارع إنتاج الدواجف ومزارع اإلنتاج الحيواني (يدوية – أتوماتيكية) وفكرة عمميا ،معدات

الشرب لمطيور والحيوانات الكبيرة (يدوية وأتوماتيكية) وفكرة عمميا ،أساسيات وشروط التيوية داخل مباني

المزرعة (حساب معدؿ تدفق اليواء داخل مبني المزرعة– حساب عدد المراوح– حساب مساحة فتحات

التيوية) ،التدفئة (حساب كمية الح اررة البلزمة لتدفئة عنابر التربية– أنواع الدفايات وفكرة عمميا– طرؽ

التدفئة المتبعة داخل المزارع) ،المعدات الممحقة بالمزرعة (المجارش وأنواعيا– خبلطات األعبلؼ– أجيزة
نقل األعبلؼ) ،المحالب ا لية.

٘ا ص  1112ل ٜٛصساػ١خ

طرؽ تقييـ أداء ا الت الز ارعية ،العوامل المؤثرة في إنتاجية وأداء ا الت الز ارعية ،تحميل التكاليف واختبار

العرض األمثل لممعدة الز ارعية ،طريقة تحديد حجـ وأنواع المعدات الز ارعية بالنسبة لحجـ المزرعة ،إدارة
وتشغيل الج ار ارت مع ا الت الز ارعية.

٘ا ص ١ِ 1113ىٕخ صساػ١خ

الوحدات األساسية والمشتقة ،وسائل نقل القدرة ،آالت إعداد مرقد البذرة ،آالت الزراعة والتسميد ،آالت خدمة

المحصوؿ النامي ،آالت الحصاد ،وسائل النقل بالمزرعة ،الجرار الزراعي.
٘ا ص  1114س٠بمخ (ِزمذَ)

أساسيات التفاضل ،تفاضل الدواؿ المثمثية والقوؼ ،تطبيقات عمي التفاضل ،تفاضل الدواؿ الموغارتمية،

تفاضل الدواؿ األسية ،التكامل :طرؽ التكامل ،التكامل بالتعويض ،التكامل بالتجريئ ،التكامل بالتحويل إلي

كسور جزئية ،المصفوفات والمحددات.
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٘ا ص  1115أِٓ فٕبػِ( ٝزمذَ(

بيئة العمل ا منة ،أدوات ومعدات العمل ا مف ،ا ماف في تداوؿ المواد ،الحرائق والوقاية منيا ،األماف في

تشغيل المعادف ،األماف في أشغاؿ النجارة ،السبلمة في الصحة المينية ،قوانيف األمف الصناعي.
٘ا ص  1116ريج١مبد اٌيبلخ اٌؾّغ١خ يف اجملب٨د اٌضساػ١خ

اإلشعاع الشمسي ،المجمعات الشمسية ،التجفيف بالطاقة الشمسية ،األفراف والطباخات الشمسية ،بسترة
وتعقيـ االغذية بالطاقة الشمسية ،تسخيف المياه بالطاقة الشمسية ،إنتاج الماء بالطاقة الشمسية.
٘ا ص  1117رىٌٕٛٛع١ب ا٨٢د اٌضساػ١خ

أنواع المحاريث ونظـ تشغيميا ،تحميل القوؼ المؤثرة عمي بدف المحاريث المختمفة ،أجيزة شبؾ المحاريث

المجرورة والمعمقة ،آالت تخطيط األراضي وتجييزىا لمزراعة (األمشاط والميارس) ،آالت الزراعة المختمفة
(بالنثر– التسطير– الجور) ،آالت الزراعة الدقيقة ،آالت زراعة البطاطس ،آالت العزيق ،آالت ومعدات

التسميد ،آالت حصاد محاصيل العمف األخضر (ماكينة الحصاد الجامعة الكومبايف) ،آالت حصاد
البطاطس والبنجر ،آالت حصاد القطف ،آالت الحصاد الخاصة لمخضر والفاكية.
٘ا ص  1118رىٌٕٛٛع١ب رقٕ١غ اٌغىش ِٓ اٌمقت

خطوات صناعة السكر مف القصب ،مخمفات صناعة السكر واإلستفادة منيا ،تجييز محاصيل السكر،
عصر واستخبلص السكر ،تكرير السكر ،تعبئة وتغميف السكر.
٘ا ص  1119رىٌٕٛٛع١ب ِؼبيخ ٚإػبدح اعزخذاَ ِ١بٖ اٌقشف

االشعاع الشمسى ،المجمعات الشمسية ،تسخيف المياه بالطاقة الشمسية ،انتاج الماء بالطاقة الشمسية،
اقتصاديات استخداـ الطاقة الشمسية وأثرىا البيئى.

٘ا ص  1121ف١بٔخ ٚرؾغ ً١ا٨٢د ٚايشاساد

صيانة ا الت الزراعية (المحاريث بأنواعيا– آالت نثر السماد البمدؼ– األقراص– آالت الرش والتعفير–

آالت الحصاد) ،صيانة الج اررات ،صيانة أجزاء الجرار (جسـ المحرؾ– رأس السمندر– السمندر– البستـ–

الشنابر– الصبابات– التاكييات) ،صيانة األجزاء المساعدة لممحرؾ (دورة الوقود– دروة التزييت– دورة

التبريد– دائرة الكيرباء) ،إجراء العمرات الكاممة ،تمييف الجرار الجديد والجرار بعد العمرة ،الصيانة الدورية

(اليومية– األسبوعية– الشيرية– كل عاميف) ،طرؽ خزيف الجرار ،طرؽ إعادة الجرار لمعمل بعد التخزيف،
احتياجات األمف والسبلمة داخل ورش الصيانة.
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٘ا ص ِ 1121غبؽخ ِغز٠ٛخ (ِزمذَ(

مقدمو في عمـ المساحة ،القياسات واألخطاء ،األرقاـ المعنوية ،القياسات الطولية وتصحيحاتيا ،المساحة

بالقياسات الطولية ،قياس المسافات اإللكتروني ،الميزانية ،تطبيقات الميزانية ،القياسات الزاوية بالتيودوليت،
قياس الزاوية والمسافات باستخداـ المحطات المتكاممة ،حساب المساحات وتقسيـ األراضي ،الترافرس،

المساحة التاكيومترية ،المساحة الطبوغرافية ،رسـ الخرائط ،الحجوـ وتسوية األراضي ،حساب المنحنيات.
٘ا ص ١ِ 1122ىبٔ١ىب ادلٛائغ

الموائع الساكنة والقوؼ المؤثرة عمي األسطح المغمورة ومركز الضغط ،معادلة استم اررية السرياف ،معادلو

برنولي ،السرياف الرقائقي والمضطرب ورقـ رينولدز ،السرياف تحت الجاذبية ،معادلة أويمر ومعادلة التصرؼ
والسرعات مف فتحات مختمفة ،قياس سرعة السرياف ،نظرية التناظر ،حركة السوائل في القنوات المكشوفة،

معادلة شيزؼ وماننج ومعامبلتيا النمطية ،السرياف الحرج ،رقـ فرود ،أسس تصميـ القنوات المكشوفة ،حركة
السوائل في المواسير ،معادالت السرياف ،السرياف في شبكات ،تطبيقات عمي الوصبلت واألطواؿ المكافئة

لمفواقد الثانوية.

٘ا ص ٔ 1123ظش٠خ آ٨د (ِزمذَ)

تعريفات أولية ،مضمعات السرعة والعجمة ،آليات نقل الحركة واألذرع الميكانيكية ،الكامات ،االحتكاؾ،

تصميـ ونقل الحركة بواسطة السيور والجنازير والتروس ،عزـ الدوراف ومنحني العزوـ لؤلعمدة المرفقية

والحدافة.

٘ا ص ٔ 1124ظش٠خ أ٦ؾبءاد ٚحتٍ ً١ا٨عٙبداد (ِزمذَ)

القوؼ االستاتيكية والداخمية ،الكابولي ،الكمرات البسيطة والممتدة األطراؼ ،االطارات البسيطة ذات الثبلث

مفاصل ،الجمالونات ،خواص المساحات المستوية ،عزوـ القصور الذاتي ،توزيع الجيود العمودية واجيادات

القص ،التواء المحاور ذات القطع الدائرؼ ،انحناء الكمرات واالنبعاج ،رسـ أشكاؿ القوػ الداخمية.
٘ا ص  1125ختي١و ٚرقّ ُ١ادلجبٔ ٟاٌضساػ١خ (ِزمذَ)

مقدمة ،مواد وطرؽ البناء ،الموف والخرسانات والدىانات ،عزؿ المباني ،أجزاء المبني ،حساب قطاعات
الكمرات والكوابيل ،األسقف ،األرضيات ،تصميـ األساس ،السبللـ ،المباني الزراعية وتصميماتيا المختمفة،
المرافق العامة بالمزرعة (مياه– صرؼ صحي– تيوية).

٘ا ص ٕ٘ 1126ذعخ اٌزغف١ف اٌضساػٝ

نظرية التجفيف ،طرؽ حسابات معدالت التجفيف ،نظـ تجفيف الخضر والفاكية ،نظـ تجفيف السوائل.
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٘ا ص ٕ٘ 1127ذعخ رقِّ ُ١غيؾبد أٌ٩ذ عى١ت

مقدمة فى تصميمات الرػ ،الرشاشات (أنواع الرشاشات ،شكل توزيع الرش) ،اختيار المسافات بيف
الرشاشات ،معدؿ الرش ،انتظاـ توزيع المياه ،تخطيط المساحة ،معدؿ تسرب المياه فى التربة ،السعة

التخزينية لمتربة ،االحتياجات المائية ،الفترة بيف الريات ،عمق ماء الرػ ،شبكة الرػ ،حساب الفاقد فى

الضغط وأقطار األنابيب الشبكة ،المحابس والوصبلت والفبلتر ،أجيزة التحكـ ،مصدر المياه ،نظـ رػ

المسطحات الخضراء والمبلعب ،نظـ الرػ بالتنقيط ،خطوات التصميـ.
٘ا ص ٕ٘ 1128ذعخ رقّٔ ُ١ظُ اٌش ٜثبٌزٕم١و

المكونات والمعدات ،خصائص المنقطات ،ىيدروليكا نظـ الرػ بالتنقيط  ،تغيير وعدـ انتظاـ سرياف

المنقطات.
٘ا ص ٕ٘ 1129ذعخ رقّٔ ُ١ظُ اٌش ٜثبٌشػ

ىيدروليكا السرياف فى المواسير ،توزيع حجـ قط ارت الرش ،تبخر الرش ،تأثير الرياح عمى توزيع الرش،

محدودية رشح المياه ،تصميـ وتشغيل نظـ الرػ بالرش ،نظـ الرػ المحورػ ،نظـ الرػ النقالى ،تقييـ نظـ

الرػ بالرش.

٘ا ص ٕ٘ 1131ذعخ رؼجئخ ٚرغٍ١ف اٌٍنب ِٕٚزغبرٗ

طرؽ ومواد التعبئة ،تعقيـ العبوات والتعبئة تحت ظروؼ معقمة وتحت ظروؼ معدلو ،تعبئة المبف السائل،
استخداـ نظاـ الزجاجات أو التتراباؾ ،مكونات خطوط التعبئة ،المنتجات المبنية.

٘ا ص ٕ٘ 1131ذعخ ؽبعت آىل

التعرؼ عمى برنامج  Accessوكيفية عمل قواعد البيانات ،كيفية عمل جداوؿ فى قواعد البيانات والربط بيف
ىذه الجداوؿ ،عمل برنامج باستخداـ برنامج  ، Accessالتعرؼ عمى مبادػء البرمجة وكيفية رسـ خرائط

التدفق ،مقدمة فى لغة  ،Basicالتعرؼ عمى المتغيرات ،أوامر لغة  ،Basicالمصفوفات ،دواؿ الب ارمج

الفرعية ،مقدمة فى البرمجة.

٘ا ص ٕ٘ 1132ذعخ ؽفظ ا٨غز٠خ (ِزمذَ)

مقدمة عف الخواص الحسية والح اررية لممواد الغذائية ،صور الماء في المواد الغذائية ،طرؽ التحكـ في البيئة

الخاصة بالمواد الغذائية ،عمميات البسترة والتعقيـ (ثبات المقاومة الح اررية ،زمف القتل المكافئ ،إحتماالت

الفساد ،حساب زمف التعقيـ ،دراسة أجيزة البسترة وكفاءتيا) ،عمميات حفع األغذية بالتبريد (نظرية التبريد،

الوسائل المستخدمة في التبريد ،النظـ الرئيسية لمتبريد الصناعي واقتصاديات تشغيمو وكفاءة األنظمة ،المواد
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العازلة ،حمولة التبريد) ،التجميد (نظـ التجميد ،خواص المواد المجمدة ،زمف التجميد ،تخزيف المواد

المجمدة) ،التجفيف (خواص التجفيف وطرؽ التجفيف الصناعي والتجفيف الشمسي ،كفاءة المجففات،

تدريبات عمي حساب ثابت التجفيف لممنتجات المختمفة) ،دراسة طرؽ الحفع األخرؼ مف حفع األشعة ،حفع
بالتسكير ،بالتمميح ،بالتبخير وخبلفو.

٘ا ص ٕ٘ 1133ذعخ ىؾٓ احلجٛة

الخواص والخصائص الطبيعية لمحاصيل الحبوب ،الخواص الميكانيكية لمحاصيل الحبوب ،أجيزة النقل

والتداوؿ داخل المطحف ،نظريات الفصل والتدريج لمحبوب ،دياجراـ تنظيف القمح فى مطحف حديث ،أجيزة

الغربمة والفصل والتنظيف ،تكييف القمح ونظريات الدش والطحف والتنعيـ ،أجيزة وطرؽ الدش والطحف

والتنعيـ ،عمميات الفصل بعد الطحف بالكيب كيمى والسرندات والببلنسيفتر ،خمط دقيق مف أقماح مختمفة

لمحصوؿ عمى مواصفات محددة ،إنتاج دقيق بنسب استخبلص مختمفة متحكـ فييا ،عمميات التعبئة،
الصناعات الثانوية لمنتجات المطحف.
٘ا ص ٕ٘ 1134ذعخ مشة ا٤سص

أنواع األرز المزروعة فى مصر ،الخواص والخصائص الطبيعية لؤلرز ،الخواص الميكانيكية لحبوب األرز،
تجفيف األرز ،أجيزة النقل والتداوؿ داخل المضرب ،نظريات الفصل والتدريج لؤلرز ،دياجراـ تنظيف األرز

فى مضرب حديث ،أجيزة الفصل والغربمة والتدريج ،نظريات تقشير األرز ،ماكينات تقشير األرز ،نظريات
وطرؽ تبييض األرز ،الماكينات المستخدمة فى تبييض األرز ،طرؽ تمميع األرز ،أجيزة التعبئة ،أجيزة
تداوؿ وانتاج السرسة والرجيعة والجرمة واستخداماتيا المختمفة.

٘ا ص  1135وٙشثخ اٌش٠ف (ِزمذَ)

المواد الكيربية وتقسيميا إلي موصبلت وشبة موصبلت وعوازؿ ،العوامل المؤثرة عمي التوصيل والعزؿ لممواد

الكيربية ،التيار متعدد األوجو ،توصيمة النجمة والدلتا لمتيار الكيربي ،القدرة الفعالة والمفعالة ومعامل القدرة
لمدوائر الكيربية ،أساسيات توليد وتوزيع الطاقة الكيربية ،التوصيبلت المنزلية ،اإلضاءة وحساب اإلضاءة
لممباني الزراعية وأنواع الممبات الكيربية ،البطاريات الكيمائية لتوليد تخزيف الطاقة الكيربية ،عوامل األمف

والسبلمة في استخداـ الطاقة الكيربية بالمزرعة ،نبذة عف توليد الطاقة الكيربية مف الرياح والطاقة الشمسية.

٘ا ص ٕ٘ 1136ذعخ ٚرقّ ُ١ؽجىبد اٌقشف

احتياجات التصميـ والمقاييس والعوامل التصميمية لشبكات الصرؼ ،حساب التصرفات التصحيحية ،التصميـ

الييدروليكي لقنوات الصرؼ المكشوؼ ،التصرؼ الييدروليكي ألنابيب الصرؼ المغطي ،التصميـ
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الييدروليكي بار الصرؼ الرأسي واألعماؿ الصناعية البلزمة ليذه الشبكات ،تخطيط وتصميـ شبكات

الصرؼ الرأسي با بار ،تقييـ وتطبيقات أنظمة الصرؼ المختمفة ،اختيار مضخات الصرؼ وحساب القدرة
البلزمة والتكمفة ،منحنيات األداء.
٘ا ص ٕ٘ 1137ذعخ ٚرىٌٕٛٛع١ب ا٢ثبس ٚؽغبثبد ِمٕٕبد ادل١بٖ ايٛف١خ

أنواع الخزانات الجوفية ،الرطوبة األرضية والمياه الجوفية ،أسس سرياف المياه الجوفية ،سرياف المياه الجوفية

في المناطق المختمفة ،سرياف المياه الجوفية لآلبار ،ىيدروليكية ا بار في حالة الثبات وغير الثبات ،تداخل

ا بار ،تصميـ ا بار ،االختبارات والقياسات المختمفة لآلبار ،طرؽ حفر ا بار ،الخزانات الجوفية في مصر،
توغل المياه المالحة عند المناطق الساحمية.
٘ا ص ٕ٘ 1138ذعخ ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌزؾىُ اٌج١ئ ٝف ٝاٌجٛ١د احملّ١خ

العوامل البيئية وتأثيرىا عمي اإلنتاج الزراعي (حيواني– نباتي) ،طرؽ التحكـ في العوامل البيئية داخل

المنشآت الزراعية ،توزيع ىواء التيوية ،وسائل وأجيزة التحكـ في التيوية ،التبريد التبخيرؼ ،تأثيرات البيئية
الح اررية والغازية عمي الحيوانات المزرعية والدواجف ،نظـ التيوية لمنشآت البيوت المحمية ،تيوية مخازف

المحاصيل البستانية ،معدؿ سرياف اليواء لمنشآت البيوت المحمية ،التيوية طاقة واقتصاديات.
٘ا ص ٕ٘ 1139ذعخ ٔٚظُ اٌزخي١و اٌؼّشأٌٍّ ٝذْ ٚاٌمشٜ

مقدمة وتعاريف في أنواع التخطيط ،عبلقة التخطيط الريفي باألقميمى ،التخطيط الريفي ،التخطيط الز ارعي
وتطوير المشاريع ،التجمعات الريفية ،الطرؽ واالتصاالت ،المراكز االجتماعية والخدمية والشبابية ،مراكز
تجمع األلباف ،المراكز التعميمية والطمبية ،التعاونيات الز ارعية ،مصادر المياه ،الخدمات الصحية ،كيربة

الريف.

٘ا ص ٕ٘ 1141ذعخ ٔٚظُ اٌيبلخ ايذ٠ذح ٚادلزغذدح

مصادر الطاقة المتواجدة ،الطاقات التقميدية ومقارنتيا بالطاقة الجديدة والمتجددة ،الطاقة الشمسية ،طاقة

الرياح ،طاقة الغاز الحيوؼ ،أجيزة قياس الطاقة الشمسية والطاقات األخرؼ ،أشكاؿ وأنواع المجمعات

الشمسية ،استخداـ الطاقة الشمسية والطاقات األخرؼ في االنتاج الزراعي ،خواص مخمفات المزرعة
واستخداميا في توليد الطاقة ،كفاءة أجيزة استخداـ الطاقات الجديدة والمتجددة في الزراعة.

٘ا ص ٔ 1141ظش٠خ ٚرقّ ُ١آ٨د إػذاد ِشالذ اٌجزسح

الخصائص الطبيعية لمتربة ،نظرية القطع ،مخطط القوؼ ،أنواع المحاريث وتصميـ وتشغيل (الحفار،

المطرحي القرصي ،الدوراني) ،أنواع آالت الحرث الثانوؼ.
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٘ا ص  1142رقّٚ ُ١إٔؾبء سلبصْ أ٦زبط اٌضساػٟ

تخطيط وتصميـ األنواع المختمفة مف المخازف (المعدنية ،الخرسانية ،الخشبية) ،الخواص الطبيعية لممواد

الزراعية ،انخفاض ضغط اليواء في المخازف ،استنباط عبلقات رياضية لوصصف العبلقة بيف انخفاض

الطاقة والمتغيرات األخرؼ ،اختيار الم ارواح المثمي وتصميـ المواسير والكيعاف ،تنظيـ مكونات اليواء في
مخازف الخضروات والفاكية.

٘ا ص ٕ٘ 1143ذعخ اٌزت٠ذ ٚاٌزغّ١ذ

نظـ التبريد الطبيعي ،نظـ التبريد باالمتصاص ،موائع التبريد وخصائصيا ،نظـ تجميد الغذاء ،حسابات

التجميد ،التجفيف والتجفيد.

٘ا ص  1144آ٨د خذِخ اٌجغبرني

الجرار الزراعي وأنواعو وأحجامو والمواصفات وةاألبعاد األساسية ،جرار البساتسف وطرؽ استخدامو ،محركات
االحتراؽ الداخمي ،الدورات الح اررية لممحرؾ ،األجيزة المساعدة لمحرؾ الجرار ،أجيزة نقل الحركة واستغبلؿ

قدرة الجرار،آالت خدمة مزارع البساتيف ،المحاريث واألمشاط ،آالت التسوية ،آالت العزيق ،آالت شق

القنوات ،بريمات الحفر ،آالت توزيع السماد ،آالت الرش والتعفير ،آالت الجني ،اقتصاديات تشغيل آالت

مزارع البساتيف.
٘ا ص  1145اٌنخ ٚادلنخبد

وسائل رفع المياه التقميدية والحديثة ،نظريات الض المختمفة ،المضخات ذات اال ازحة االيجابية ،المضخات

ذات االزاحة الغير ايجابية ،الطممبات الطاردة المركزية ،الطممبات المروحية ،طممبات االعماؽ التربينية،

منحنيات أداء الطممبات ،توصيل الطممبات عمي التوازؼ والتوالي ،اختيار الطممبات المناسبة وصيانتيا
ومشاكميا ،اقتصاتديات تشغيل الطممبات.

٘ا ص  1146أعٙضح ل١بط ٚحتىُ

تعريف عمـ القياس ،القياس ووحدات القياس ،طرؽ القياس ،تطبيقات عمـ القياس ،االعتبارات لدقة القياس،

التمثيل الرياضي لنظاـ القياس ،األخطاء في القياس ،االعتبارات اليامة في أجيزة القياس ،مكونات القياس،

مرحمة التحويل الحسي ،مرحمة التحويل الوسطي ،مرحمة القياس النيائية ،األسس الميكانيكية لتشغيل أجيزة
القياس ،القياسات الجارية ،أجيزة قياس الرطوبة ،القدرة والزمف والسرعة ،أجيزة قياس الصغط والعزـ والقوة

واألبعاد واالشعاع.
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٘ا ص  1147دساعبد خبفخ يف اذلٕذعخ اٌضساػ١خ

تقارير عممية وأبحاث في موضوعات خاصة باليندسة الزراعية لطبلب الدراسات العميا.

٘ا ص  1148رمٕ١بد اٌشٚ ٞاٌقشف احلذ٠ش

تخطيط األنظمة المختمفة لمرؼ السطحي وىيدروليكا السرياف في القنوات المكشوفة ،تخطيط األنظمة المختمفة

لمرؼ بالرش (ثابت ومتحرؾ ومحورؼ) ،تخطيط األنظمة المختمفة لمرؼ بالتنقيط ،النظـ المختمفة لحقف األسمدة
والمبيدات في أجيزة الرؼ الحديثة ،احتياجات التصميـ والمقاييس والعوامل التصميمية لشبكات الصرؼ،

حساب التصرفات التصحيحية ،التصميـ الييدروليكي لقنوات الصرؼ المكشوؼ ،التصرؼ الييدروليكي

ألنابيب الصرؼ المغطي ،تقييـ وتطبيقات أنظمة الصرؼ المختمفة ،اختيار مضخات الصرؼ وحساب القدرة

البلزمة والتكمفة ،منحنيات األداء لممضخات (الضغط والتصرؼ– القدرة– الكفاءة).
٘ا ص ٕ٘ 1149ذعخ رقّ ُ١آ٨د ِقبٔغ ا٤غز٠خ

االعتبارات الواجب مراعاتيا عند تصميـ مصانع األغذية واأللباف مف حيث موقع المصنع وتصميـ المبني

ووضع األجيزة داخل المصنع ،مراعاة الشئوف الصحية داخل المصنع ،احتياجات األمف والسبلمة لممعدات

بالمصنع ،المراوح والمضخات المستخدمة بالمصنع ،البخار مف حيث توليده وخواصو وأنواع الغبليات ،أجيزة

التسخيف والتبريد المستخدمة في المصانع.
٘ا ص ٔ 1151ظُ إداسح ِ١ىٕخ ادلضاسع

تطبيقات عممية عمى الميكنة الز ارعية لممحاصيل الرئيسية ،التقييـ االقتصادؼ لممزرعة ولآلالت الز ارعية،
اختيار ا الت المناسبة لممساحات الصغيرة والكبيرة ،أسموب إدارة وتشغيل المعدات الز ارعية.
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