متهيد
تتميز محافظة أسوان بموقعها الجغرافي المميز واتساع مساحتها ،وللمحافظة طابع بيئي مميز لما تنفرد به
من ظروف جوية وعوامل طبيعية مما إنعكس على تحديد أنواع الحاصالت الزراعية التي تجود بها .ويؤدي

قطاع الزراعة دو اًر بالغ األهمية في عملية التنمية بالمحافظة وذلك لما يحتويه من موارد اقتصادية يمكن أن
تسهم في احداث نهضة تنموية كبيرة للمحافظة اذا ما أحسن استغاللها ،وتبلغ المساحة المنزرعة في محافظة

أسوان  222ألف فدان.
ويعتبر قصب السكر هو المحصول النقدي الرئيسي ،يليه في األهمية نخيل البلح ومنتجاته حيث يتميز اقليم

أسوان باألصناف الجافة  ،كما يتواجد بها أيضاً أصناف الفواكه األخري مثل المانجو والجوافة والعنب
والبرتقال والليمون والجريب فروت ،كما يمتاز إقليم أسوان بوجود بعض النباتات الطبية والعطرية.

وجاري حالياً تشغيل مزارع جنوب الوادي (توشكي) وزراعة مساحات شاسعة من األراضي ،وتعتمد الزراعة في

منطقة توشكي على الزراعة العضوية حيث ال يسمح فيها باستخدام تطبيقات المبيدات واألسمدة الكيماوية.
كما يوجد في أسوان جزيرة النباتات ( الحديقة االستوائية الدولية ) وهى من أهم المراكز البحثية في مصر،

ويوجد في أسوان محميتان طبيعيتان وهما محمية السلوجا والغزال وهما مأوى للكثير من الطيور النادرة وأيضاً

للكثير من أنواع النباتات ،كما يوجد أيضاً محمية وادي العالقي وهذه تتميز بأنها منطقة خصبة للبحوث

العلمية األساسية وبخاصة تلك المتعلقة بدراسات الجيولوجيا والحيوان والنبات.

ولمواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية التي تتسم بها روح العصر واستجابة للتغيرات العالمية في مجال

التعليم الزراعي واإلهتمام بمستقبل هذا القطاع الحيوي كان البد من التحرك ووضع برامج الدراسات العليا

بالكلية في إطار المعايير العالمية للنهوض بالمؤسسة التعليمية وإليجاد مكان لها بين مثيالتها من الجامعات

المصرية.

نشأة كلية الزراعة واملوارد الطبيعية
رأت جامعة أسوان أن إنشاء كلية زراعة غير نمطية تحت مسمي "كلية الزراعة والموارد الطبيعية" ضرورة
حتمية لخدمة إقليم أسوان ،وكذلك لالنفتاح علي الواليات الشمالية من السودان حيث تعتبر أسوان البوابة

الجنوبية لمصر علي أفريقيا .ولقد صدر القرار الجمهوري رقم  621لسنة  2162في 2162/2/62م
بالموافقة علي إنشاء كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان.
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أقسام الكلية وختصصاتها
تشمل كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان علي ثالثة عشر قسماً علمياً كما هو موضح بالجدول

رقم (:)6

جدول ( :)1ا ألقسام العلمية ابللكية والرمز الكودي لها
م

القســــــــــــم

1

الإقتصاد والإرشاد الزراعي

2

الإنتاج احليواين وادلاجين

3

البساتني

4

أأمراض النبات

5

امليكروبيولوجيا الزراعية

6

الوراثة

الرمـز

Agricultural Economics and Extension

أأ ق ز

Animal and Poultry Production

أأ ن ح

Horticulture

بسن

Plant Pathology

أأ م ن

Agricultural Microbiology

مكز

Genetics

ورث

7

علوم وتكنولوجيا ا ألغذية

Food Science and Technology

صنع

8

علوم وتكنولوجيا ا أللبان

Diary Science and Technology

أأ ل ب

9

عمل احملاصيل

Crop Science

محص

11

املوارد الطبيعية الزراعية

Agricultural Natural Resources

مطع

11

وقاية النبات
الكميياء احليوية الزراعية

Plant Protection

وقن

Agricultural Biochemistry

كيز

13

الهندسة الزراعية والنظم احليوية

12

Agricultural Engineering & Biosystems

2

هـ ز

الرؤية  -الرسالة  -األهداف اإلسرتاتيجية للكلية
رؤية الكلية

Vision

تسعى كلية الزراعة والموارد الطبيعية  -جامعة أسوان  -إلى أن تصبح خالل العقد القادم من بين المؤسسات
األكاديمية المتميزة والمعترف بها والمعتمدة محلياً واقليمياً في مجال التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع

في مجاالت الزراعة وعلوم الحياة والبيئة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يخدم أهداف التنمية
الزراعية والريفية المستدامة.
رسالة الكلية Mission
في إطار رسالة جامعة أسوان تسعى كلية الزراعة إلعداد خريجين قادرين على المنافسة محلياً واقليمياً في
مجاالت الزراعة وعلوم الحياة من خالل تقديم برامج دراسية متميزة وأنشطة وخدمات للتعليم الزراعي والبحث

العلمي وخدمة المجتمع وحل مشكالته وتنمية البيئة واإلهتمام بمجاالت دراسات اإلبل والتمور وقصب السكر
واإلنتاج السمكي والحيواني والداجني بالمحافظة وكذلك اإلنفتاح على بعض الواليات الشمالية من السودان

حيث تعتبر أسوان البوابة الجنوبية لمصر على أفريقيا.
األهداف اإلسرتاتيجية للكلية:
 -6إعتماد استراتيجيات التدريس التي تستجيب إلحتياجات وتطلعات البيئة الداخلية والخارجية للكلية لصالح
تحقيق توازن مناسب بين التعليم والبحث واإلرشاد وتنمية المشروعات

 -2إعداد خريجين بدرجة عالية من الكفاءة على جميع المستويات لدخول سوق العمل والمهن الحرة في بيئة
تنافسية بالمجتمع المحلى وخارجه

 -2التعاون مع جميع المستفيدين في تطوير ونشر التكنولوجيا وايجاد فرص عمل للخريجين
 -4نشر المعلومات المستمدة من البحوث في شكل قابل للتطبيق لجميع المستفيدين
 -5تطوير مزارع الكلية للتعليم والبحوث التجريبية واإلنتاج التجاري
 -1تقديم الخدمات اإلستشارية

 -7إستمرار دعم مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد

 -8تعزيز مخصصات مصادر الدعم للمقومات البشرية والمادية بالكلية
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الباب األول :القواعد األساسية
مادة ( )1الدرجات العلمية التي متنحها الكلية يف مرحلة الدراسات العليا
-6

درجات الماجستير البحثي في العلوم الزراعية

-2

درجات دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية

تمنننح جامعننة أسنوان بننناءاً علنني إقتنراح مجلننس كليننة الز ارعننة والمنوارد الطبيعيننة النندرجات العلميننة السننابق ذكرهننا

(الماجسننتير البحثنني والنندكتوراه) وذلننك فنني الب نرامج التخصصننية التنني تمنحهننا األقسننام العلميننة كمننا هننو موضننح
بالجدول رقم (:)2

جدول ( :)2الربامج التخصصية اليت متنحها ا ألقسام العلمية دلرجيت املاجس تري البحيث وادلكتوراه
الربامج اليت متنح فهيا ادلرجات العلمية
الرمز الكودي
القسم العلمي
م
م ط ع  -1برانمج ا ألرايض واملوارد الطبيعية الزراعية
 1ا ألرايض واملوارد الطبيعية الزراعية
ص ن ع  -1برانمج علوم وتكنولوجيا ا ألغذية
 2علوم وتكنولوجيا ا ألغذية
أأ ل ب  -1برانمج علوم وتكنولوجيا ا أللبان
 3علوم وتكنولوجيا ا أللبان
 -1برانمج الاقتصاد الزراعي
أأ ق ز
 4الاقتصاد والارشاد الزراعي
 -2برانمج الارشاد الزراعي
 -3برانمج الإجامتع الريفي
 -1برانمج الانتاج احليواين
أأ ن ح
 5الانتاج احليواين وادلاجين
 -2برانمج الانتاج ادلاجين
ب س ن  -1برانمج الفاكهة
 6البساتني
 -2برانمج حماصيل اخلرض
 -3برانمج نبااتت الزينة وتنس يق احلدائق
 -4برانمج النبااتت الطبية والعطرية
م ح ص  -1برانمج احملاصيل
 7احملاصيل
 -1برانمج أأمراض النبات
أأ م ن
 8أأمراض النبات
م ك ز  -1برانمج امليكروبيولوجيا الزراعية
 9امليكروبيولوجيا الزراعية
و ر ث  -1برانمج الوراثة
 10الوراثة
ك ي ز  -1برانمج الكميياء احليوية الزراعية
 11الكميياء احليوية الزراعية
و ق ن  -1برانمج احلرشات الاقتصادية
 12وقاية النبات
 -2برانمج مبيدات ا ألفات
 -1برانمج الهندسة الزراعية والنظم احليوية
هـ ز
 13الهندسة الزراعية والنظم احليوية
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-2

درجات الماجستير المهني في العلوم الزراعية

تمنننح جامعننة أس نوان بننناءاً علنني اقت نراح مجلننس كليننة الز ارعننة والم نوارد الطبيعيننة درجننة الماجسننتير المهننني فنني

العلوم الزراعية في أحد البرامج التخصصية التي تمنحها األقسام العلمية كما هو موضح بالجدول رقم (:)2

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

جدول ( :)3الربامج التخصصية اليت متنحها ا ألقسام العلمية دلرجيت املاجس تري املهين
ختصص املاجس تري املهين
الرمق الكودي
امس القسم
 اس تصالح واسزتراع ا ألرايض - Reclamation and Cultivation ofمطع
ا ألرايض واملوارد الطبيعية
Desert Soils
الصحراوية
الزراعية
- Food Technology
ص ن ع  -تكنولوجيا ا ألغذية
علوم وتكنولوجيا ا ألغذية
- Therapeutic Feeding
ص ن ع  -التغذية العالجية
علوم وتكنولوجيا ا ألغذية
- Dairy Technology
 تكنولوجيا ا أللبانأأ ل ب
علوم وتكنولوجيا ا أللبان
- Economic Feasibility Study of
 دراسة اجلدوي الاقتصاديةأأ ق ز
الاقتصاد والارشاد الزراعي
Agricutural Projects
للمرشوعات الزراعية
- Agricultural Extension
 الإرشاد الزراعيأأ ق ز
الاقتصاد والارشاد الزراعي
Husbandry and Care of Farm
 تربية ورعاية احليواانتأأ ن ح
الانتاج احليواين وادلاجين
Animals and Poultry in Warm
وادلواجن يف املناطق احلارة
and Semi-Warm Regions
وش به احلارة
- Technology of Horticultural
ب س ن  -تكنولوجيا انتاج احلاصالت
البساتني
Crops Production for Export
البس تانية للتصدير
- Crops Production
م ح ص  -اإنتاج احملاصيل
احملاصيل
- Biotechnology
 التكنولوجيا احليويةمكز
امليكروبيولوجيا الزراعية
ورث
الوراثة
كيز
الكميياء احليوية الزراعية
- Breeding and Production of
 تربية وإانتاج حنل العسلوقن
وقاية النبات
Honey Bees
- Pests Control of Palms, and
 ماكحفة أفات النخيل وإانتاجوقن
وقاية النبات
Production of Clean Dates
المتور النظيفة
- Modern Techniques in
 التقنيات احلديثة يف الهندسةهـ ز
الهندسة الزراعية والنظم
Agricultural Engineering
الزراعية
احليوية
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مااادة ( :)2درجااات الدراسااات العليااا اودياادة واملمياازة والااةامل املسااتحد ة التااي تتب ا
املشروعات

كل ما يسنتجد منن درجنات علمينة مشنتركة  Joint degreesيصندر بهنا قنرار منن وزينر التعلنيم العنالي -تتبنع
بعننض المشننروعات الممولننة مننن االتحنناد األوربنني مثننل (التمننبس ،ا ارسننموس بل نس .....ال ن ) -والتنني تنظمهننا

اللوائح الخاصة بها تعتبر لوائح درجات علمية ملحقة بهذه الالئحة.
مادة ( :)3نظام ومواعيد الدراسة

 -6يقننوم نظننام الد ارسننة علنني أسنناس السنناعات المعتمنندة ،والسنناعة المعتمنندة هنني وحنندة قينناس لتحدينند وزن كننل

مقرر في الفصل الدراسي الواحد ،وهي تعادل ساعة دراسية نظرينة واحندة فني األسنبوع ،أو سناعتين تطبيقيتنين
أو سنناعتين مننن التنندريبات المعمليننة فنني األسننبوع ،أو أربننع سنناعات مننن التنندريبات الميدانيننة فنني األسننبوع طنوال

الفصل الدراسي

 -2تبدأ السنة الدراسية الجامعية في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر ،وتنقسم السنة الدراسية إلى فصنليين

د ارسننيين كننل منهمننا خمسننة عشننر أسننبوعاً تشننمل اإلمتحانننات الشننفوية والعمليننة (التطبيقيننة) تعقبهننا اإلمتحانننات

التحريرية النهائية للمقرر وفقناً للجندول المعلنن ويجنوز لمجلنس الكلينة أن يقنرر إضنافة فصنل د ارسني ثالنث إلنى
السنة الدراسية وفى هذه الحالة يكنون تسنجيل الطنالب إختياريناً لهنذا الفصنل الد ارسني ،وتكنون مندة هنذا الفصنل
الد ارسنني ثمانيننة أسننابيع بمننا فيننه منندة اإلمتحننان النهننائي علننى أن تتضنناعف عنندد السنناعات الد ارسننية األسننبوعية

المخصصة لكل مقرر ،ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام يقرر بدء الدراسة وانتهائها قبل أو بعد المواعيد
المذكورة
مادة ( )4مواعيد التقدم للقيد
يتقن ن ن ن ن نندم الطن ن ن ن ن ننالب للقي ن ن ن ن ن نند لدرجن ن ن ن ن ننة الماجسن ن ن ن ن ننتير المهن ن ن ن ن ن نني م ن ن ن ن ن نرة واحن ن ن ن ن نندة ف ن ن ن ن ن نني العن ن ن ن ن ننام خن ن ن ن ن ننالل ش ن ن ن ن ن ننهر

أغس ننطس ،ومن نرتين ف نني الع ننام ل نندرجتي الماجس ننتير البحث نني ودكت ننوراة الفلس ننفة خ ننالل النص ننف األول م ننن ش ننهر
أغسطس وخالل شهر ديسمبر ،ويقوم الطالب بمعاونة لجنة اإلشراف وفي اإلطار الزمني الالزم للتنفيذ بإعداد
خطة البحث وعرضها علني أعضناء هيئنة التندريس بالقسنم قبنل التوصنية بالتسنجيل .ويحندد مجلنس الكلينة بنناء
علي اقتراح مجالس األقسام أعداد الطالب الذين يقبلوا سنوياً.

مادة ( )5الرسوم الدراسية لةامل الدراسات العليا
تحدد في بداية كل عام دارسى قيمة القيد والتسجيل لبرامج الدارسات العليا بقرار من رئيس الجامعة بناء علنى

موافقة مجلس الجامعة.
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مادة ( )6املرشد األكادميي
يحدد القسم لكل طالب مرشنداً أكاديميناً يفضنل أن يكنون منن أعضناء هيئنة التندريس منن نفنس التخصنص كلمنا
أمكننن وذلننك لتقننديم النصننح واالرشنناد خننالل فت نرة د ارسننته ولمسنناعدته فنني اختيننار المقننررات الد ارسننية األساسننية

والتكميليننة الالزمننة لمجننال تخصصننه ،ويكننون رأي المرشنند األكنناديمي استشننارياً ولننيس الزاميناً للطالننب .علنني أن
يكون المرشد األكاديمي من لجنة االشراف لطالب درجتي الماجستير ودكتوراة الفلسفة.
مادة ( )7الرمز والرقم الكودي للمقررات الدراسية
يتبنع النظنام الكنودي  coding systemللمقنررات الد ارسنية بوضنع الرمنز الكنودي للقسنم القنائم بالتندريس يليننه

الرقم الدال علي مستوي المقرر كما يلي:

أ -مقررات اجبارية عامة (متطلبات الكلية) تبدأ بنالرمز الكنودي " ز " كمنا هنو موضنح فني المقنررات الد ارسنية
لدرجتي الماجستير والدكتوراه
ب -المق ننررات االجباري ننة واالختياري ننة للقس ننم العلم نني تتك ننون م ننن أربع ننة أرق ننام ،ويمث ننل رق ننم خان ننة ا الف رق ننم

البرنامج الذي يقدمه القسم ،علي سبيل المثال الرقم " "6بالنسبة لألقسام الذي تقدم برنامج واحد وقد تكنون ""2

أو أكثر لبعض األقسام التني تقندم أكثنر منن برننامج كمنا هنو موضنح بالجندول رقنم ( )2الخناص بنالبرامج التني
تمنحها األقسام العلمية

ج -تعبر األرقام (من خانة ا حاد والعشرات والمئات) عن رقم المقرر الذي يقوم القسم العلمي بتدريسه
مادة ( )8قواعد دراسة املقررات
 -6يسنمح لطالننب الماجسنتير أو دكتننوراة الفلسنفة بالتسننجيل فني الفصننل الد ارسني األول أو الثنناني فني عنندد مننن
الساعات ال يزيد عن  62ساعة معتمدة لكل فصل ،كما يسمح للطالب التسجيل في الفصل الد ارسني الصنيفي

ف نني ع نندد م ننن الس نناعات ال يزي نند ع ننن  1س نناعات معتم نندة ،وال تحتس ننب س نناعات تس ننجيل الرس ننالة ض ننمن ه ننذه

الساعات.

 -2يقرر مجلس الكلية الحد األدني لعدد الطالب لفتح مقررات الدراسة
 -2يحق للطالنب أن يحذف/يضنيف أي مقنرر قبنل نهاينة األسنبوع الثناني منن بداينة الفصنل الد ارسني األول أو
الثنناني ،أو نهايننة األسننبوع األول مننن الفصننل الصننيفي ،بعنند تعبئننة نمننوذج الحننذف أو اإلضننافة واعتمنناده مننن

المرشد االكاديمي دون ان يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي
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 -4يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبنل نهاينة االسنبوع ال اربنع منن بداينة الفصنل الد ارسني األول

أو الثاني أو االسبوع الثالث من الفصل الصيفي بعد تعبئنة نمنوذج االنسنحاب واعتمناده منن المرشند االكناديمي
وفنني هننذه الحالننة ال تحتسننب للطالننب سنناعات هننذا المقننرر ويرصنند للطالننب تقنندير منسننحب ( )Wفنني سننجله

الدراسي

 -5ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي اال اذا حضر %75علي االقل من الساعات التدريسية للمقرر،
فاذا تجاوزت نسبة غياب الطالب  %25من مجموع عدد الساعات التدريسنية للمقنرر بندون عنذر يقبلنه مجلنس

الكليننة يوجننه اليننه رئننيس القس نم إنننذا اًر أول عننن طريننق القسننم ،واذا تكننرر الغينناب تخطننر إدارة الد ارسننات العليننا
إنننذارين للطالننب بحرمانننه مننن دخننول امتحننان نهايننة الفصننل الد ارسنني وذلننك قبننل االسننبوع الثنناني عشننر بموافقننة
عميد الكلية ويرصد له في سجله الدراسي منسجب اجبارياً من المقرر ()FW

 -1يحصل الطالب علي تقدير غير مكتمل ( )Iاذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي لمقرر او اتمام بعض

متطلباتننه ألسننباب قهريننة يقبلهننا مجلننس القسننم ومجلننس الكليننة ش نريطة أن يكننون قنند حضننر وأدي  %75علنني
األقل من متطلبات المقرر ،وعليه أداء االمتحان خالل الفصل الدراسي التالي في الموعد النذي يحندده مجلنس

الكلية ،واال حصل علي تقدير منسجب اجبارياً.
 -7المقررات التي يحصل فيها الطالب علي تقدير ( )I, W or FWال تحسب له كساعات د ارسنية وال تندخل
في حساب المتوسط التراكمي للدرجات
 -8ال يحق للطالب إعنادة التسنجيل فني أي مقنرر سنبق لنه النجناح أو الرسنوب فينه بغنرض تحسنين تقنديره فني

هذا المقرر ولكن يجوز له دراسة مقرر آخر إذا كان هذا المقرر إختيارياً

 -2يرصد في سجل الطالب الدراسي جميع تقديراته الحاصنل عليهنا فني المقنررات فني جمينع محاوالتنه وتندخل

جميعها في حساب المتوسط التراكمي للندرجات فني جمينع الفصنول الد ارسنية Cumulative Grade Point

)Average (CGPA
 -61يجننوز للطالننب التسننجيل فنني مقننررات د ارسننية مننن خننارج القسننم أو الكليننة أو الجامعننة والمسننجلة ضننمن

ناء عل نني اقتن نراح مجل ننس القس ننم المخ ننتص وت نندخل ه ننذه
برنامج ننه الد ارس نني ،وذل ننك بع نند موافق ننة مجل ننس الكلي ننة بن ن ً
المقررات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات GPA
 -66الطالب الذي رسب " "Fفي مقنرر د ارسني إجبناري علينه أن يقنوم بإعنادة تسنجيل ذات المقنرر لمنرة واحندة
فقنط ،أمننا بالنسنبة لمقننررات االختياريننة فيمكننه اعننادة القينند فني ذات المقننرر او اسننتبداله بمقنرر اختينناري وتنندخل
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الدرجات الحاصل عليها في جميع محاوالته في حساب المتوسط التراكمي للدرجات  CGPAفني كنل الفصنول

الدراسية

 -62في حالة شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخري في ذات التخصص
 -62يحسب المتوسط التراكمي للدرجات كما يلي:
أ .حساب نقاط كل مقرر ( )Course grade points – CGPيدخل في حساب معدله التراكمي وفقناً
للمعادلة التالية:

CGP = { (m-60) × 0.075 } + 1
 حيث ( )mهي الدرجة النهائية الحاصل عليها الطالب (الدرجة النهائية  611درجة) ودرجة
النجاح من %11

ب .يتم حساب المعدل التراكمي للدرجات  SGPAوفقاً للمعادلة:
= SGPA

مجموع نقاط جميع المقررات التي أكملها 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 .يجننب تنندوين النسننبة المئويننة لمجمننوع النندرجات الحاصننل عليهننا الطالننب فنني شننهادات التخننرج ذلننك حسننب

المعادلة التالية:

النسبة المئوية لنجاح الطالب =

مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب × 611
مجموع الدرجات العظمي للمقررات

 -64يمكننن للطالننب التسننجيل فنني مقننرر د ارسنني كمسننتمع دون دخننول االمتحننان ،وفنني حالننة حضننور الطالننب
 %75من الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع ()Listener – L

 -65ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقنرر د ارسني اذا كنان لنه متطلنب سنابق قبنل أن يجتناز المتطلنب السنابق

أوالً

 -61يسننمح للطالننب باالنسننحاب مننن المقننرر الد ارسنني بعنند التسننجيل عننند اسننتدعائه ألداء الخدمننة العسننكرية
ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية ( )MWفي سجله الدراسي وال تحتسب هذه الفترة ضمن مدة

قيده

9

 -67يرصد للطالب في السجل الدراسي ( )In Progress – IPأثناء تقدمه فني بحنث الماجسنتير أو دكتنوراة
الفلس ننفة ،وترص نند ل ننه نتيج ننة مناقش ننة الرس ننالة بتق نندير مرض نني (S

–

 )Satisfactoryأو غي ننر مرض نني

( )Unsatisfactory – Uوال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير GPA
مادة ( )9قواعد تقييم املقررات
 -6تحس ننب الدرج ننة النهائي ننة م ننن  611درج ننة ،علن ني أن يخص ننص  %11م ننن الدرج ننة لالمتح ننان التحري ننري
النهننائي ،و %21تقسننم إلنني  %61لألنشننطة الفصننلية ،و %21لإلمتحننان العملنني النهننائي ،و %61لإلمتحننان

الشفهي ،وتشكل لجان إلجراء اإلمتحان الشفوي من ثنالث أعضناء هيئنة تندريس لكنل  5طنالب يختنارهم القسنم
أو حسب ما تقرره إدارة الجامعة في هذا الشأن
 -2يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة طبقا لما ورد في الجدول التالي:

جدول ( :)4جدول يوحض عدد النقاط والتقدير والنس بة املئوية املقابةل
التقدير
عدد النقاط
النس بة املئوية لدلرجة
ممتاز ()+
من 4611 -3663
من 111 -95
ممتاز
من  -3625أأقل من 3663
من  -91أأقل من 95
جيد جد ًا ()+
من  -2688أأقل من 3625
من  -85أأقل من 91
جيد جد ًا
من  -2651أأقل من 2688
من  -81أأقل من 85
جيد ()+
من  -2613أأقل من 2651
من  -75أأقل من 81
جيد
من  –1675أأقل من 2613
من  -71أأقل من 75
مقبول ()+
من  -1638أأقل من 1675
من  -65أأقل من 71
مقبول
من  -1611أأقل من 1638
من  -61أأقل من 65
راسب
----أأقل من 61
يرصد للطالب املنسحب من مقرر ()Withdrawal
يرصد للطالب املنسحب اإجبار ًاي من املقرر ()Forced Withdrawal
يرصد للطالب اذلي مل يمكل متطلبات املقرر ()Incomplete
يرصد للطالب املنسحب ألداء اخلدمة العسكرية ()Millitary Withdrawal
يرصد للطالب املسجل مس متع ()Listener
يرصد للطالب املسجل لساعات الرساةل العلمية ومل تكمتل بعد ()In progress
يرصد للطالب عند مناقشة الرساةل العلمية بنجاح ()Sastisfactory
يرصد للطالب عند رسوبه يف مناقشة الرسال العلمية ()Unsatisfactory
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الرمز
A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
FW
I
MW
L
IP
S
U

مادة ( )11حتويل الساعات املعتمدة:
بعنند موافقننة مجلننس الكليننة بننناء علنني اقتنراح مجلننس القسننم يسننمح للطالننب بتحويننل عنندد مننن السنناعات المعتمنندة

سننبق لننه ان درسننها فنني جامعننة أخننري علنني أن تكننون مننن بننين متطلبننات الحصننول علنني الدرجننة وان يكننون قنند
نجح فيها بنسبة ال تقل عن  %11بشرط:

أ .اال يزيد مجموع الساعات المحولة عن  %21من مجموع الساعات الدراسية الالزمة للحصول علي الدرجة
ب .أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها علي شهادة أو درجة علمية أخري
ج .أال يكون قد مر أكثر من خمس سنوات من تاري اجتيازه المقرر وحتي بداية التسجيل
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الباب الثاني

قواعد وأحكام درجة املاجستري البحثي يف العلوم الزراعية
مادة ( )11طبيعة الدراسة لدرجة املاجستري البحثي

وتشننمل الد ارسننة بهننا مقننررات د ارسننية ومتابعننة التقنندم العلمنني والتنندريب علنني اسننلوب البحننث العلمنني واسننتقراء

النتننائج وتنتهنني باعننداد رسننالة علميننة تقبلهننا لجنننة الحكننم ،وال تجننوز ان تقننل المنندة الالزمننة للحصننول علنني هننذه

الدرجة عن سنتين

مادة ( )12مدة الدراسة لدرجة املاجستري البحثي

مدة الدراسة ثالث سنوات لدرجة الماجستير البحثي من تاري قيد الطالب ،ويجوز مد قيند الطالنب بحند أقصني

عام ميالدي واحد فقط بناءاً علي طلب المشرف واقتراح مجلنس القسنم المخنتص وموافقنة مجلنس الكلينة إال إذا

رأي مجلس الكلية غير ذلك.

مادة ( )13الشروط اخلاصة بالقيد لدرجة املاجستري البحثي

يشترط لقيد الطالب لدراسة درجة الماجستير البحثي في العلوم الزراعية ما يلي:

 -6أن يكننون حاص نالً علنني درجننة بكننالوريوس فنني العلننوم الزراعيننة مننن إحنندي الجامعننات المص نرية الخاضننعة
لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها ،بتقدير عام "جيد" علي األقل وتقدير "جيد جداً" علي األقل فني متوسنط
مقررات التخصص التي يحددها مجلس الكلية.

 -2يجننوز قينند طالننب شننعبة االنتنناج الز ارعنني (عننام) لدرجننة الماجسننتير بشننرط ان يسننتوفي الطالننب قبننل قيننده
للماجستير مقررات دراسية في مجال تخصصه من مرحلة البكنالوريوس فني منا ال يقنل عنن  62سناعة معتمندة

وبشرط أال يقل متوسط تقديراته في هذه المقررات عن جيد جداً (.)B

 -2يسننتوفي الطالننب قبننل قيننده لدرجننة الماجسننتير فنني تخصننص آخننر غيننر تخصصننه فنني مرحلننة البكننالوريوس
مقررات اضافية ال تقل عن  62ساعة معتمدة من مقنررات مرحلنة البكنالوريوس فني التخصنص المنراد القيند بنه

بشرط اال يقل متوسط تقديراته لهذه المقررات عن جيد جداً

 -4يقتصر القيد لدرجنة الماجسنتير علني الطنالب النذي لنم يمنر علني حصنولهم علني درجنة البكنالوريوس أكثنر
من  61سنوات ،ويجوز اعفاء الطالب الوافدين من هذا الشرط

 -5أن يتفرغ الطالب أثناء دراسته يومين علي األقل في األسبوع
 -1أن يتقدم الطالب باستمارة اإللتحاق لقيده لدرجة الماجستير مرفقاً بها:

أ -شهادة المرحلة الجامعة األولي (البكالوريوس)

ب -كشف تقديرات المقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس
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ج -شهادة معادلة درجة البكالوريوس إذا كانت الجهة المانحة لها من خارج الوطن

د -صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة من جواز السفر بالنسبة للطالب الوافدين
هن -شهادة الميالد

ز -موافقة جهة العمل

و -عدد  1صور شخصية

ح -إقرار تفرغ

ط -الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

إلي قسم الدراسات العليا بالكلية والذي يحولها الي مجلس القسنم العلمني المخنتص البنداء النرأي ،ويقنوم مجلنس
الكلية بالبت في طلب القيد بناءاً علي اقتراح مجلس القسنم ،ويعتبنر تناري موافقنة مجلنس الكلينة هنو تناري قيند

الطالب

 -7ي ارعني قيند الطنالب غينر المصنريين وفقناً إلجنراءات قبنول الطنالب الوافندين التني يحنددها المجلنس االعلنني

للجامعات

 -8يقدم المشنرف مقتنرح خطنة البحنث اسنتكماالً لنألوراق المطلوبنة لقبنول قيند الطالنب فني موعند غايتنه مجلنس

القسم التالي لتحديد لجنة االشراف

مادة ( )14املقررات واملتطلبات الدراسية لدرجة املاجستري البحثي

 -6يق ننوم الطال ننب المقي نند بدرج ننة الماجس ننتير بد ارس ننة مق ننررات د ارس ننية بواق ننع  48س نناعة معتم نندة م ننن مق ننررات

الدراسات العليا التي تخدم موضوع البحث بناءاً علي اقتراح لجنة اإلشراف والمرشد األكناديمي وموافقنة مجلنس
القسم واعتماد مجلس الكلية ،موزعة كاألتي:

أوالً :متطلبات الجامعة:
أن يقنندم الطالننب شننهادة تفينند حصننوله علنني دورة "أخالقيننات البحننث العلمنني" مننن مركننز تنميننة الق ندرات التابعننة
للجامعة ،أو الجامعات المناظرة قبل تشكيل لجنة الحكم
ثانياً :متطلبات عامة للكلية:

وتشمل سبعة ساعات معتمدة إجبارية لمرحلة الماجستير كالتالي:

 ز  1001بحث ومناقشة ( 2ساعة معتمندة) ،وال يحتسنب تقندير هنذا المقنرر ضنمن تقنديرات الطالنب المقيندلدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العام ،وتقسم ساعات هذا المقرر علي فصليين د ارسنيين :أولهمنا
خالل العام األول من القيد يعرض خاللهنا الطالنب مشنروع البحنث ،وفني الفصنل الد ارسني ا خنر يقندم الطالنب

عرضناً لمننا توصننل اليننه مننن نتننائج البحننث فنني د ارسننته .ويقننوم بننالتقويم لجنننة ثالثيننة مننن أعضنناء هيئننة التنندريس
بالقسننم ،وأن يؤخننذ فنني االعتبننار رأي أعضنناء هيئننة التنندريس الننذين حضننروا مناقشننة الطالننب وكننذلك حضننور

الطالب وتفاعله داخل حلقات المناقشات بالقسم والكلية
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 ز  1002القواعد العلمية لكتابة الرسائل واألبحاث ( 2ساعة معتمدة) ،وال يحتسب تقدير هذا المقرر ضمنتقديرات الطالب المقيد لدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العام

 -ز  1001تص ننميم وتحلي ننل التج ننارب الزراعي ننة ( 2س نناعة معتم نندة) ويحتس ننب ه ننذا المق ننرر ض ننمن تق ننديرات

الطالب المقيد لدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العام

ثالثاً :متطلبات عامة للقسم:

 -مقررات اجبارية محدد مسماها مسبقاً لتغطية تخصصات القسم الرئيسية بواقع  62ساعة معتمدة

 مقررات اختيارية :وهي مقنررات يختارهنا الطالنب بمسناعدة المشنرفين وبمشنورة المشنرف األكناديمي وتقنع فنيمجموعتين:

أ .مجموعننة مقننررات يدرسننها الطالننب داخننل قسننمه فنني تخصصننه الرئيسنني الننذي يمنننح فيننه الدرجننة بواقننع 62

ساعة معتمدة

ب .مجموعة مقررات يدرسها الطالب خارج القسم أو التخصص الرئيسي بواقع  2ساعات معتمدة

رابع ناً :يحسننب إعننداد الرسننالة (ز  1000بحننث) بواقننع  8سنناعات معتمنندة ،وال يحتسننب تقنندير مقننرر البحننث

ضمن تقديرات الطالب المقيد لدرجة الماجستير عند حساب متوسط التقدير العام ،ويعتبر الطالنب مجتنا اًز لهنذا
المقنرر بننناء علني تقريننر لجننة الحكننم عنند تقنندم الطالننب واجادتنه للبحننث الخناص برسننالته وتقينيم البحننث بتقنندير

(مرضي .)S

البيان
أأ -متطلبات اجلامعة
ب -متطلبات اللكية

ج -متطلبات القسم:
 -1مقررات اإجبارية
 -2مقررات اإختيارية
د -متطلب أأسايس
هـ -متطلبات أأخري

جدول رمق ( :)5املتطلبات ادلراس ية دلرجة املاجس تري البحيث يف العلوم الزراعية
درجة املاجس تري
 أأخالقيات البحث العلمي (دورة) حبث ومناقشة القواعد العلمية لكتابة الرسائل وا ألحباث تصممي وحتليل التجارب الزراعية  4مقررات يف جمال التخصص  4مقررات داخل القسم  3مقررات خارج القسم الرساةل العلمية الرخصة ادلولية لقيادة المكبيوتر  ICDLاو الرخصة ا ألوربية ECDL لغة اجنلزيية ()TOEFL 400 النرش العلمي (حبث واحد)اإجاميل الساعات املعمتدة
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الساعات
✓
2
2
3
12
12
9
8
✓
✓
✓
 48ساعة

 -2يجننوز اسننتبدال مقننرر أو اثنننين مننن المقننررات الد ارسننية ال ننذي لننم يمننتحن فيهننا الطالننب بعنند ،والتنني س ننبق

تحدينندها عننند قينند الطالننب للد ارسننات العليننا وذلننك بموجننب تقريننر مننن المشننرف الرئيسنني وموافقننة مجلننس القسننم
المختص

مادة ( )11شروط منح درجة املاجستري البحثي

يشترط لنيل درجة الماجستير البحثي في العلوم الزراعية ما يلي:

 -6انقضاء عامين علي األقل من تاري القيد علي أن يتابع الطالب الدراسة والبحث خالل مدة دراسته

 -2أن يقنندم الطالننب مننا يثبننت حصننوله علنني الرخصننة الدوليننة لقيننادة الكمبيننوتر  ICDLاو الرخصننة األوربيننة
 ECDLمن أحد المراكز المعتمدة قبل تشكيل لجنة الحكم

 -2أن يقنندم الطالننب قبننل تشننكيل لجنننة الحكننم شننهادة تفينند إجتيننازه اختبننار اللغننة االنجليزيننة Institutional
 Toeflبما ال يقل عن  411نقطة أو ما يعادلها من أحد مراكز التأهيل اللغوي التابعة للجامعة أو الجامعنات

المناظرة والتي يقرها مجلس الكلية والجامعة

 -4أن يقنندم الطالننب مننا يفينند بنشننر أو قبننول نشننر بحننث واحنند علنني األقننل فنني مجلننة علميننة محكمننة أو مننؤتمر
علمي محكم قبل تشكيل لجنة الحكم

 -5أن يكون الطالب قد أجري بحثاً أو بحوث فني موضنوع أقنره مجلنس الكلينة بنناء علني اقتنراح مجلنس القسنم

المختص

 -1أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية المكلف بها علي أال يقل متوسط التقدير التراكمي عن "جيد جداً "B

 -7أن يقدم الطالب عرض لنتائج بحوثه في سيمنار خاص ألعضناء هيئنة التندريس بالقسنم قبنل تشنكيل لجننة
الحكم

 -8بعد قبول الرسالة من لجننة الحكنم ،وعمنل التعنديالت الالزمنة يقندم الطالنب سنت نسن منن الرسنالة معتمندة

من لجنة الحكم

 -2يقدم الطالب اسطوانة مدمجة بالرسالة كاملة بالشكل النهائي المعتمد منن لجننة الحكنم علني الرسنالة تحفن
بمكتبة الكلية
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الباب الثالث

قواعد وأحكام درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم الزراعية
مادة ( )16طبيعة الدراسة لدرجة الدكتوراه

تقنوم أساسناً علنني البحنث المبتكنر ومتابعننة التقندم العلمني ود ارسننة مقنررات علينا ،باإلضننافة الني امتحنان تننأهيلي
شننامل فنني الخلفيننة العلميننة الزراعيننة فنني التخصننص الفرعنني والمجننال والعلننوم المرتبطننة لمنندة ال تقننل عننن ثالثننة

سنوات تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ،وتكون عمالً ذات قيمة علمية يشنهد الطالنب بكفايتنه الشخصنية
في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.

مادة ( )11مدة الدراسة لدرجة الدكتوراه

مدة الدراسة أربعة سنوات لدرجة دكتوراه الفلسفة من تاري قيد الطالب ،ويجوز مد قيد الطالب بحد أقصي عام
ميالدي واحد فقط بناءاً علي طلب المشرف واقتراح مجلنس القسنم المخنتص وموافقنة مجلنس الكلينة إال إذا رأي

مجلس الكلية غير ذلك.

مادة ( )18الشروط اخلاصة بالقيد لدرجة الدكتوراه

يشترط لقيد الطالب لدراسة درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية ما يلي:

 -6أن يكننون الطالننب حاص نالً علنني درجننة البكننالوريوس فنني العلننوم الزراعيننة مننن إحنندي الجامعننات المص نرية
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها ،بتقدير عام "جيد" علي األقل
 -2أن يكننون الطالننب حاصنالً علنني درجننة الماجسننتير فنني العلننوم الزراعيننة مننن إحنندي الجامعننات المصنرية ،أو
علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به ،علي أال يقل متوسط تقدي ارتنه فني مقنررات الماجسنتير

عننن "جينند جننداً" .ويشننترط لقينند الطالننب لدرجننة النندكتوراه اال يتجنناوز الفت نرة منننذ حصننوله علنني درجننة الماجسننتير

حتي القيد لدرجة الدكتوراه أكثر من عشرة سنوات ،ويجوز اعفاء الطالب الوافدين من هذا الشرط

 -2يقيد الطالب لدرجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعينة فني نفنس تخصنص درجنة الماجسنتير ،ويجنوز القيند

للندكتوراه فنني تخصننص آخننر منرتبط بتخصننص درجننة الماجسننتير بشننرط اسننتيفاء –خننالل فتنرة القينند -فنني حنندود
 24ساعة معتمدة من مقنررات التخصنص الجديند بمرحلتني البكنالوريوس والد ارسنات العلينا ،بمتوسنط تقندير فني
هذه المقررات ال يقل عن "جيد جداً" ""B

 -4أن يتفرغ الطالب أثناء دراسته لمدة يومين علي األقل في األسبوع
 -5أن يتقدم الطالب باستمارة التحاق للقيد لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية مرفقاً بها ا تي:

أ .شهادة البكالوريوس وكشف التقديرات للمقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس

ب .شهادة درجة الماجستير وكشف التقديرات للمقررات الدراسية لدرجة الماجستير
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ج .شهادة معادلة درجة الماجستير إذا كانت الجهة المانحة لها من خارج الوطن

د .صورة من الرقم القومي أو صورة من جواز السفر بالنسبة للطالب الوافدين
هن .عدد  1صور شخصية

ز .إقرار تفرغ

و .شهادة الميالد

ح .موافقة جهة العمل

ط .الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

إلي قسم الدراسات العليا بالكلية والنذي يحولهنا الني القسنم العلمني المخنتص إلبنداء النرأي ،ويقنوم مجلنس الكلينة
بالبت في طلب القيد بنناء علني اقتنراح مجلنس القسنم المخنتص ،ويعتبنر تناري موافقنة مجلنس الكلينة هنو تناري

قيد الطالب

مادة ( )19املقررات واملتطلبات الدراسية لدرجة الدكتوراه

 -6يقننوم الطالننب المقينند لدرجننة دكتننوراه الفلسننفة بد ارسننة مقننررات د ارسننية بواقننع  51سنناعة معتمنندة مننن مقننررات

الد ارسننات العليننا التنني تخنندم موضننوع البحننث بننناءاً علنني اقت نراح لجنننة اإلش نراف أو المرشنند األكنناديمي وموافقننة
مجلس القسم واعتماد مجلس الكلية ،موزعة كاألتي:

أوالً :متطلبات الجامعة:
أن يقنندم الطالننب شننهادة تفينند حصننوله علنني دورتننين مننن مركننز تنميننة القنندرات التابعننة للجامعننة ،أو الجامعننات
المناظرة قبل تشكيل لجنة الحكم كالتالي:
 دورة "النشر الدولي للبحوث العلمية" -دورة "إدارة الفريق البحثي"

ثانياً :متطلبات عامة للكلية:

وتشمل خمسة ساعات معتمدة إجبارية لمرحلة الدكتوراه كالتالي:

 -ز  2001بحث ومناقشة ( 2ساعة معتمندة) ،وال يحتسنب تقندير هنذا المقنرر ضنمن تقنديرات الطالنب المقيند

لدرجننة النندكتوراة عننند حسنناب متوسننط التقنندير العننام ،ويعتبننر الطالننب مجتننا اًز لهننذا المقننرر بعنند الموافقننة علنني

سننيمناريين أثنننين يقنندمهما الطالننب أمننام أعضنناء هيئننة التنندريس بالقسننم ،ويطبننق التقننويم وفق ناً لمننا ورد فنني مننادة

( )25بشأن نفس المقرر

 ز  2002بحث مرجعي ( 2ساعة معتمدة) :يحدد مجال مقرر البحث المرجعي في أحند المجناالت العلمينةالحديثة التني تنرتبط بالتخصنص علني أن ينتم تقينيم الطالنب منن خنالل لجننة ثالثينة منن أعضناء هيئنة التندريس

يقترحها مجلس القسم المختص ويوافق عليها مجلس الكلية
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ثالثاً :متطلبات عامة للقسم:

 مقررات اجبارية محدد مسماها مسبقاً لتغطية تخصصات القسم الرئيسية بواقع  65ساعة معتمدة -مقررات اختيارية:

وهي مقررات يختارها الطالب بمشورة المشرف األكاديمي وتقع في مجموعتين:

أ .مجموعننة مقننررات يدرسننها الطالننب داخننل قسننمه فنني تخصصننه الرئيسنني الننذي يمنننح فيننه الدرجننة ،بواقننع 65
ساعة معتمدة

ب .مجموعة مقررات يدرسها الطالب خارج القسم او التخصص الرئيسي بواقع  2ساعات معتمدة

رابع ااً :يحسننب إعننداد الرسننالة (ز  2000بحننث) بواقننع  62سنناعات معتمنندة ،وال يحتسننب تقنندير مقننرر البحننث

ضمن تقنديرات الطالنب المقيند لدرجنة الندكتوراه عنند حسناب متوسنط التقندير العنام ،ويعتبنر الطالنب مجتنا اًز لهنذا

المقرر بناء علي تقرير لجنة الحكم عند تقدم الطالب واجادته للبحث الخاص برسالته ويتم تقييم البحث بتقدير

(مرضي )S

 -2يجننوز اسننتبدال مقننرر أو اثنننين مننن المقننررات الد ارسننية ال ننذي لننم يمننتحن فيهننا الطالننب بعنند ،والتنني س ننبق

تحدينندها عننند قينند الطالننب للد ارسننات العليننا وذلننك بموجننب تقريننر مننن المشننرف الرئيسنني وموافقننة مجلننس القسننم

المختص

جدول رمق ( :)6املتطلبات ادلراس ية دلرجة ادلكتوراة يف العلوم الزراعية
البيان
أأ -متطلبات اجلامعة
ب -متطلبات اللكية
ج -متطلبات القسم:
 -1مقررات اإجبارية
 -2مقررات اإختيارية
د -متطلب أأسايس
متطلبات أأخري-:

درجة ادلكتوراة
 النرش ادلويل للبحوث العلمية (دورة) اإدارة الفريق البحيث (دورة) حبث ومناقشة حبث مرجعي  5مقررات يف جمال التخصص  5مقررات داخل القسم  3مقررات خارج القسم الرساةل العلمية الإمتحان التأأهييل الشامل لغة اجنلزيية ( )TOEFL 500أأو اجتياز اإحدي اللغات الأجنبية ا ألخري النرش العلمي (حبث واحد)اإجاميل الساعات املعمتدة لدلرجة
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الساعات
✓
✓
2
3
15
15
9
12
✓
✓
✓
 56ساعة

مادة ( )21يف شأن االمتحان التأهيلي لطالب الدكتوراة
 -6يننؤدي الطالننب المقينند لدرجننة دكتننوراه الفلسننفة بعنند نجاحننه فنني المقننررات الد ارسننية بمتوسننط ال يقننل عننن جينند
جداً " ،"Bواجتيازه كل المقررات التي ال تدخل فني حسناب متوسنط التقندير العنام ،امتحانناً تأهيليناً شنفهياً شنامالً
الختبار قدرته العلمية في مجال تخصه والمجاالت المرتبطة ،ومقدرته علي معالجة المشاكل العلمية

 -2تشكل لجنة االمتحان التأهيلي الشفهي الشامل لطالب الدكتوراه من سبعة أعضاء من األسناتذة ،منن بيننهم
عضو في لجننة اإلشنراف ،وثالثنة أسناتذة منن التخصنص للطالنب أحندهم منن ذات القسنم المسنجل فينه الطالنب

وا خرين من خارج الكلينة منن غينر لجننة االشنراف ،وثالثنة أعضناء فني المجناالت المرتبطنة بالتخصنص لنيس
من بينهم أحد المشرفين .وذلك بناء علي اقتراح المشرف الرئيسي وموافقة مجلس القسم المختص ويقره مجلس

الكلية وتعتمد من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 -2يعقد االمتحان التأهيلي خالل ستين يوماً من تاري الموافقة علي تشكيل لجنة االمتحان ،وتقدم اللجنة بعد

امتح ننان الطال ننب تقرين ن اًر بم نندي أهليت ننه لمتابع ننة بحث ننه للحص ننول عل نني درج ننة ال نندكتوراه ويك ننون اجتي نناز الطال ننب
لالمتحان بموافقة ما ال يقل عن خمسة أعضاء من اللجنة ،وفي حالة عدم انعقاد اللجنة خالل هذه الفترة يقندم

ممثل لجنة االشراف في هذه اللجنة تقرين اًر كتابيناً لتوضنيح أسنباب عندم انعقناد اللجننة مقرونناً بقنرار منن مجلنس
القسم فيما يراه بهذا الخصوص علي أال يتم االمتحان اال بعد موافقة مجلس الكلينة علني منا جناء بتقرينر القسنم

المختص

 -4في حالة عندم اجتيناز الطالنب لالمتحنان التنأهيلي الشنامل ،يعناد امتحاننه منرة واحندة فقنط بعند مندة تحنددها
اللجنننة ،ال تقننل عننن ثالثننة أشننهر مننن تنناري عقنند االمتحننان األول وأمننام نفننس اللجنننة التنني سننبق لهننا امتحننان

الطالب .وال يتم استبدال أعضاء هذه اللجنة اال في حالة الضرورة القصنوي التني يقرهنا مجلنس الكلينة بعند أخنذ
رأي مجلس القسم المختص .وفي حالة عدم اجتياز الطالنب االمتحنان للمنرة الثانينة يشنطب قينده منن الد ارسنات

العليننا ،أمننا فنني حالننة اجتيننازه االمتحننان التننأهيلي يتقنندم الطالننب برسننالته للفحننص والمناقشننة بعنند موافقننة مجلننس
الكلية علي اجتيازه االمتحان التأهيلي
 -5يتقنندم الطالنب برسننالته للمناقشننة قبننل مننرور عننام مننن تنناري عقنند االمتحننان التننأهيلي واال يعنناد امتحانننه منرة

أخري
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مادة ( )21شروط منح درجة الدكتوراه
يشترط لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية ما يلي:
 -6انقضاء ثالث أعوام علي األقل من تاري القيد علي أن يتابع الطالب الدراسة والبحث خالل مدة دراسته
 -2أن يقنندم الطالننب قبننل تشننكيل لجنننة الحكننم شننهادة تفينند إجتيننازه اختبننار اللغننة االنجليزيننة Institutional
 Toeflبما ال يقل عن  511نقطة أو اجتياز إحندي اللغنات األجنبينة األخنري منن أحند م اركنز التأهينل اللغنوي

التابعة للجامعة أو الجامعات المناظرة والتي يقرها مجلس الكلية والجامعة
 -2أن يقدم الطالب ما يفيند بنشنر أو قبنول نشنر بحنث علني األقنل فني مجلنة علمينة محكمنة أو منؤتمر علمني
محكم قبل تشكيل لجنة الحكم
 -4أن يكون الطالب قد أجري بحثاً أو بحوث في موضوع مبتكر أقنره مجلنس الكلينة بنناء علني اقتنراح مجلنس

القسم المختص

 -5أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية المكلف بها بتقدير "جيد جداً  "Bعلي األقل
 -1أن يجتاز الطالب اإلمتحان التأهيلي الشامل
 -7أن يقنندم الطالننب بعنند اجتيننازه لالمتحننان التننأهيلي عننرض لنتننائج بحوثننه فنني سننيمنار خنناص ألعضنناء هيئننة

التدريس بالقسم قبل تشكيل لجنة الحكم

 -8بعد قبول الرسالة من لجننة الحكنم ،وعمنل التعنديالت الالزمنة يقندم الطالنب سنت نسن منن الرسنالة معتمندة
من لجنة الحكم
 -2يقدم الطالب اسطوانة مدمجة بالرسالة كاملة بالشكل النهائي المعتمد منن لجننة الحكنم علني الرسنالة تحفن
بمكتبة الكلية
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الباب الراب
قواعد وأحكام مشرتكة لدرجتي املاجستري البحثي والدكتوراه
مادة ( )22يف شأن تغيري موضوع وعنوان الرسالة
 -6يجننوز بننناء علنني توصننية مجلننس القسننم المخننتص وموافقننة مجلننس الكليننة تغييننر موضننوع البحننث (تغييننر

جننوهري) خننالل فتنرة قينند الطالننب بالد ارسننات العليننا وذلننك قبننل مضنني عننامين مننن تنناري القينند ،وفنني هننذه الحالننة
يعتبر قيد الطالب من تاري تغيير موضوع البحث

 -2أما اذا كان التغيير في موضوع البحث غير جوهري فيحتف الطالب بتاري القيد األول
 -2يجب أن يتم تحديد عنوان الرسالة قبل موعد تشكيل لجنة الحكم بفترة ال تقل عن  1أشنهر بالنسنبة لدرجنة
الماجستير البحثي أو الدكتوراه
 -4يحق للجنة المناقشة والحكم علي الرسالة إجراء تعديل علي عنوان الرسالة بما ال يخل بموضوع البحث
 -5يحق للجنة الحكم علي الرسنالة إجنراء أي تعنديالت غينر جوهرينة وتصنويب األخطناء الهجائينة فني عننوان
الرسننالة ،ويعتبننر العن نوان بعنند التعننديل هننو العن نوان النهننائي للرسننالة والننذي يمنننح عليننه الطالننب للدرجننة العلميننة

المقيد بها

مادة ( )23يف شأن ونة اإلشراف
 -6يعين مجلس الكلية بنناء علني اقتنراح مجلنس القسنم المخنتص مشنرفاً فني التخصنص يشنرف علني تحضنير
الرسالة من بين األساتذة واألساتذة المساعدين علي أن يعاونه واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس بالكلينة

مننن األسنناتذة واألسنناتذة المسنناعدين والمدرسننين بشننرط أن يكننون قنند مضنني سنننة واحنندة علنني األقننل علنني شننغله
لوظيفة مدرس عند اإلشراف علي درجة الماجستير ،وسنتين لإلشراف علي درجة دكتوراة الفلسفة

 -2فنني حالننة قيننام الطالننب بتنفيننذ بحثننه خننارج الجامع نة يجننوز بموافقننة مجلننس الكليننة أن يشننترك فنني اإلش نراف
مشرف واحد ممن تنطبق عليه الشروط المؤهلة من الجهة التي يجري فيها البحث

 -2فنني جميننع األح نوال ال يزينند عنندد المشنرفين عننن ثالثننة أعضنناء ،باسننتثناء إضننافة مشننرف اربننع أجنبنني عننند
حصول الطالب علي بعثة إشراف مشترك

 -4في حالة اعارة أحد المشنرفين علني الرسنالة الني جهنة خنارج الجامعنة أو خنارج النبالد يقندم قبنل السنفر الني
مجلس القسم تقري اًر عن المدي الذي وصل اليه الطالب ،وفي ضوء ذلك يجوز لمجلس الكلية بناء علي اقتراح
مجلس القسم بتعيين منن يحنل محلنه فني لجننة اإلشنراف وذلنك بعند منرور عنام علني سنفره أو إعارتنه .إذا زادت
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فترة االشراف للمشرف المعار عن عام تحتف له الكلية بعدم رفع اسمه من لجنة االشراف بحقوقه العلمية وفقاً

لما قدمه في هذه الفترة

 -5المشرف النذي تنوفي بعند اشنتراكه فني لجننة االشنراف لفتنرة تزيند عنن عنام منيالدي يسنتبقي اسنمه فني لجننة

االشراف ويحف له جميع حقوقه العلمية وفقناً للفتنرة التني قضناها ،ويجنب بموافقنة مجلنس الكلينة تعينين مشنرف
بديل بعد موافقة مجلس القسم المختص

 -1يقدم المشرفون في نهاية كل عام جامعي تقري اًر لمجلس القسم عنن مندي تقندم الطالنب فني بحوثنه ،ويحفن

بملف الطالب بعد عرض هذا التقرير علي مجلس الكلية ،ولمجلس الكلية الموافقة علي الغاء قيد الطالب علي

ضوء هذه التقارير إذا تكرر أنها غير مرضية.

 -7تق ننوم ادارة الد ارس ننات العلي ننا بمتابع ننة اإلجن نراءات التنظيمي ننة لجمي ننع الط ننالب ،واب ننالغ المش ننرف ف نني الوق ننت
المناسننب خننالل فت نرة القينند بنناإلجراءات الواجننب اتخاذهننا ،والتنني تتمشنني مننع القواعنند المعمننول بهننا فنني الئحننة

الدراسات العليا

 -8ال يزيد عدد الطالب المقيدين منع كنل مشنرف عنن عشنرة طنالب لندرجتي الماجسنتير ودكتنوراة الفلسنفة فني

العلوم الزراعية

 -2ال يجوز إجراء أية تعديالت بلجنة اإلشراف بإستثناء ما ذكر بالفقرتين ( )4و ( )5من هذه المادة ،أو أي

حاالت أخري يراها مجلس الكلية

مادة ( )24يف شأن تشكيل ونة احلكم علي الرسالة
 -6تكتب الرسنالة العلمينة طبقناً للقواعند المعمنول بهنا فني قواعند إعنداد وكتابنة الرسنائل العلمينة والمعتمندة بقنرار
مجلس الكلية بناء علي توصية لجنة الدراسات العليا

 -2يشكل مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص لجنة الحكم علي الرسنالة منن ثالثنة أعضناء،
أح نندهم المش ننرف عل نني الرس ننالة ،م ننن األس نناتذة بالجامع ننات أو م ننن ف نني حكمه ننم ويج ننوز االس ننتعانة باألس نناتذة

المسنناعدين ،ويجننوز أن يشننترك عضننو أخننر مننن لجنننة االشنراف فنني لجنننة الحكننم علنني الرسننالة علنني أن يكننون
للمشرفين صوتاً واحداً
 -2يشترط أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم علي األقل من أساتذة الجامعات أو ممن فني حكمهنم منن خنارج

الجامعة في حالة رسائل الماجستير البحثي وعضوين من خارج الجامعة في حالة الدكتوراه

 -4يقندم المشننرف علني الرسننالة بعنند االنتهناء مننن اعنندادها نسنخة مننن الرسنالة وتقرين اًر موقعناً منن أعضنناء لجنننة

االشراف من داخل الكلية الي مجلس القسم المختص عن مدي صنالحيتها للعنرض علني لجننة الحكنم مشنفوعاً
باقتراح تشكيل لجنة الحكم
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 -5ي ارع نني عن نند تش ننكيل لج ننان االشن نراف ،واالمتح ننان الت ننأهيلي ،والحك ننم عل نني الرس ننالة ،وجمي ننع االمتحان ننات
التحريريننة والشننفوية ،عنندم ج نواز الجمننع فنني عضننوية اللجننان بننين األخ وأخيننه ،والننزوج وزوجتننه ،أو بننين األب

وابنه .كما يراعي اال يكون بينهم أقارب حتي الدرجة الرابعة للطالب المتقدم
 -1تكون مدة صالحية لجنة الحكم علني الرسنالة سنتة رأشنهر ينناقه خاللهنا الطالنب الرسنالة ،ويحنق للمشنرف
وبموافقننة مجلننس القسننم ومجلننس الكليننة طلننب تجدينند صننالحية اللجنننة لظننروف قهريننة لمنندة أخننري بشننرط عنندم
تجنناوز الفتنرة القانونيننة للد ارسننة ،واذا تجنناوز الطالننب الفت نرة القانونيننة للد ارسننة تعننرض حالتننه علنني مجلننس الكليننة

باقتراح من مجلس القسم المختص التخاذ القرار المناسب بشأنه

مادة ( )21يف شأن إيقاف القيد

يجوز لمجلس الكلية بناءاً علي اقتنراح المشنرف الرئيسني وموافقنة مجلنس القسنم المخنتص أن يوقنف قيند طالنب
الدراسات العليا لمدة أقصاها عاميين دراسيين متتاليين أو متفرقين خالل فترة قيده ،اذا تقدم بعذر مقبول يمنعه

من االنتظام في الدراسة والبحث مع اسقاط فترة االيقاف من مدة القيد عند اعادة قيده ،وال يجوز لمدة االيقناف
المطلوبنة أن تزيند عننن المندة المتبقيننة منن الفتنرة الالئحينة المحننددة للحصنول علنني الدرجنة .وفنني حالنة الضننرورة

يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد ،ويكون االيقاف قبل تشكيل لجنة الحكم علي الرسالة بسنتة أشنهر

علي األقل.

مادة ( )26يف شأن الغاء القيد
 -6يلغي قيد طالب الدراسات العليا مع عدم جواز إعادة قيده مرة أخري بنذات التخصنص فني احندي الحناالت
ا تية:

أ .إذا رسب أكثر من مرة في مقرر واحد
ب .إذا رسب أكثر من مرة في االمتحان التأهيلي لدرجة دكتوراة الفلسفة

ج .إذا رفضت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة مرتين متتاليتين

د .إذا كننان تقريننر المشننرف الرئيسنني غيننر مرضنني بشننرط أن يكننون قنند سننبق إنننذار الطالننب كتابننة مننن خننالل
مجلس القسم مرتين

 -2يلغي قيد الطالب إذا لم يحصل علي الدرجة المقيد فيها في المدة المحددة
 -2يجننوز اعننادة قينند الطالننب الننذي تقنندم بطلننب الغنناء قيننده مننن الد ارسننات العليننا ب نذات التخصننص بعننذر قبلننه

مجلس القسم وأقره مجلس الكلية
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مادة ( )21النواحي اإلجرائية منذ تشكيل ونة املناقشة واحلكم علي الرسالة ومنح الدرجة
العلمية
 -1اجراءات تشكيل لجنة المناقشة والحكم
أ -تقدم لجنة اإلشراف علي الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تقري اًر الي مجلنس القسنم المخنتص عنن صنالحية
الرسننالة ،مشننفوعاً بنناقتراح تشننكيل لجنننة المناقشننة والحكننم تمهيننداً للعننرض علنني لجنننة الد ارسننات العليننا والبحننوث
وعلي مجلس الكلية

ب -ال يجننوز تشننكيل لجنننة المناقشننة والحكننم لدرجننة النندكتوراه اال بعنند اعتمنناد مجلننس الد ارسننات العليننا والبحننوث
لنتيجننة اجتينناز الطالننب لالمتحننان التننأهيلي الشننفهي الشننامل ،مننع م ارعنناة أن يتقنندم الطالننب للمناقشننة قبننل مننرور
عننام مننيالدي كامننل علنني األكثننر مننن تنناري اعتمنناد نتيجننة االمتحننان التننأهيلي مننن قبننل مجلننس الكليننة واال يعنناد

االمتحان التأهيلي الشفهي الشامل مرة أخري

ج -بناءاً علي اقتراح لجنة اإلشنراف علني الطالنب يشنكل مجلنس القسنم المخنتص لجننة المناقشنة والحكنم علني
الرسالة للعنرض علني لجننة الد ارسنات العلينا والبحنوث ثنم موافقنة مجلنس الكلينة وموافقنة مجلنس الد ارسنات العلينا

والبحوث ،وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في لجنة المناقشة علي أن يكون لهم صوت واحد

د -فنني حالننة إضننافة أي مشننرف جدينند ال تشننكل لجنننة المناقشننة والحكننم أو لجنننة االمتحننان التننأهيلي الشننفهي
الشامل قبل مضي ستة أشهر من تاري اعتماد مجلس الكلية اإلضافة

هن -تكون مدة صالحية تشكيل لجنة المناقشة والحكم ستة أشهر من تاري اعتماد السنيد نائنب رئنيس الجامعنة
لش ننؤون الد ارس ننات العلي ننا والبح ننوث ،ويح ننق للمش ننرف الرئيس نني وبموافق ننة مجل ننس القس ننم ولجن ننة الد ارس ننات العلي ننا
والبحوث ومجلس الكلية طلب تجديد صالحية اللجننة لمندة سنتة أشنهر أخنري ،وال يجنوز تجديند صنالحية نفنس

اللجننة سننوي لمنرة واحندة فقننط ،بعنندها يعنناد تشنكيل اللجنننة مننن جديند بننناءاً علنني اقتنراح لجننة اإلشنراف بعنند أخننذ
رأي مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية

و -يشننترط عنندم وجننود أي صننلة ق اربننة أو نسننب أو مصنناهرة حتنني الدرجننة الرابعننة بننين المش نرفين والممتحنننين
بعضنهم النبعض ،أو بنين أحنند المشنرفين وأحند الممتحنننين ،أو بنين أحند الممتحنننين أو أحند المشنرفين والطالننب،

كم ننا ال يج ننوز اش ننتراك عض ننوين بينهم ننا أي ص ننلة ق ارب ننة أو مص نناهرة حت نني الرابع ننة ف نني أي لجن ننة م ننن لج ننان

االمتحانات أو لجان المناقشة والحكم الواردة بهذه الالئحة

ز -يشترط أن يكون أحد األعضناء علني األقنل "ممنتحن خنارجي فني التخصنص المطلنوب للرسنالة" منن خنارج
الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير البحثي وعضوين من خارج الجامعة بالنسبة لرسائل دكتوراه الفلسفة
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ح -ال يجوز تكرار اختيار عضو معين في لجنة المناقشة والحكم من خارج القسم العلمي المخنتص أكثنر منن
مرتين خالل نفس العام الجامعي

 -2اجراءات االعداد للمناقشة والحكم
أ -يقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة والحكم قبل المناقشة بأسنبوعين تقرين اًر علميناً منفنرداً عنن الرسنالة
للسنيد وكينل الكلينة لشنؤون الد ارسنات العلينا والبحننوث يحندد فيهنا صنالحية الرسنالة للمناقشنة والحكنم علنني أن ال
يعلن عن موعد مناقشة الرسالة قبل اخطار ادارة الدراسات العليا للقسم العلمي المختص بامكانية المناقشة

ب -تتم عملية مناقشة رسائل الماجستير البحثني والندكتوراه عالنينة داخنل الكلينة أو الجامعنة وفني أينام وأوقنات
العمل الرسمية

ج -يقننوم ممثننل لجنننة اإلش نراف "المشننرف الرئيسنني" فنني لجنننة المناقشننة والحكننم باخطننار رئننيس مجلننس القسننم

المختص وأعضاء اللجنة بزمن ومكان وتاري المناقشة

د -في حالة تأجيل موعد المناقشة ألي ظرف يقوم ممثل لجنة اإلشراف "المشرف الرئيسي" في لجنة المناقشة

والحكننم بإخطننار رئننيس مجلننس القسننم العلمنني المخننتص وأعضنناء اللجنننة ووكيننل الكليننة لشننؤون الد ارسننات العليننا
والبحوث بموعد المناقشة الجديد

هن -يجوز للممتحن الواحد مناقشة أكثر من رسالة علمية في نفس اليوم سواء داخل الكلية أو خارجها

 -1تقارير المناقشة والتوصية بالمنح

أ -يراعي في التقارير الفردية عدم تطابقها معاً ويوصي فيها بصالحية الرسالة من عدمه للمناقشة

ب -فنني حالننة وجننود أكثننر مننن عضننو مننن لجنننة اإلش نراف بلجنننة المناقشننة والحكننم فانننه يجننوز ألعضنناء لجنننة

اإلش نراف أن يعنندوا تقري ن اًر فردي ناً واحننداً مشننتركاً ويوقننع مننن جميننع أعضنناء لجنننة اإلش نراف المشننتركين فنني لجنننة

المناقشة والحكم

ج -تقنندم لجنننة المناقشننة والحكننم مجتمعننة تقري ن اًر علمي ناً جماعي ناً عننن الرسننالة ونتيجننة المناقشننة ويؤخننذ الق نرار
بالتوصية بمننح الدرجنة العلمينة منن عدمنه بأغلبينة آراء أعضناء لجننة المناقشنة والحكنم ،منع شنرط قينام الطالنب

بإجراء كافنة التصنويبات المطلوبنة فني الرسنالة منن قبنل جمينع أعضناء اللجننة قبنل عنرض تقنارير الرسنالة علني

المجننالس الجامعيننة المختصننة لمنننح الدرجننة العلميننة ،وعلنني لجنننة اإلش نراف وأحنند الممتحنننين مننن خننارج لجنننة

اإلش نراف التحقننق واالق نرار كتابننة بننأن الطالننب قنند أجننري كافننة التعننديالت المطلوبننة وتكننون لجنننة اإلش نراف دون
غيرها هي المسئولة مسئولية كاملة عن أخطاء علمية أو فنية أو في المواصفات الشكلية للرسالة
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د -يراعي عدم تطابق التقرينر الجمناعي منع التقنارير الفردينة ،منع الننص فني التقرينر فني حالنة رسنالة الندكتوراه
علي الجزء المبتكر في الرسالة ويوصي في التقرير الجماعي بمنح الدرجة العلمية من عدمنه ،وفني حالنة عندم

التوصية بالمنح تذكر المررات والمدة الالزمة الجراء التصويبات أو التعديالت المطلوبة بالرسالة

ه ن -تعننرض جميننع التقننارير ونسننخة نهائيننة مننن الرسننالة علنني مجلننس القسننم العلمنني المخننتص تمهيننداً لعرضننها
علي لجنة الدراسات العليا والبحوث وعلي مجلس الكلية

و -لمجلس الكلية في حالة عدم إجازة الرسالة وبناءاً علي اقتراح لجنة المناقشة والحكم وبعند أخنذ رأي مجلنس
القسننم المخننتص وموافقننة لجن نة الد ارسننات العليننا والبحننوث أن يننرخص للطالننب بإعننادة تقننديم رسننالته إلنني ذات
اللجنة بعد استكمال ما اقترحته اللجننة منن إضنافة أو حنذف أو تعنديل فني خنالل سنتة أشنهر علني األقنل وعنام

عل نني األكث ننر م ننن ت نناري موافق ننة مجل ننس الكلي ننة عل نني قن نرار اللجن ننة الس ننابق ،واذا ل ننم يحق ننق الطال ننب التع ننديالت
المطلوبة بالرسالة والتني تننال قبنول ورضنا اللجننة خنالل تلنك الفتنرة المحنددة فاننه ينظنر فني فصنل الطالنب منن

الدراسات العليا بالكلية

ز -لمجلننس الكليننة فنني حالننة رفننض الرسننالة تمام ناً وبننناءاً علنني اقت نراح لجنننة المناقشننة والحكننم وبعنند أخننذ رأي
مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث أن يقوم بفصنل الطالنب أو بمنحنه فرصنة أخنري
العداد الرسالة وتقديمها من جديد خالل مدة أقصاها عامين من تاري موافقة مجلس الكلية
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الباب اخلامس

التنظيمات اخلاصة بأعمال االمتحانات

مادة ( :)28االمتحان النهائي والتنظيمات اخلصة باالمتحانات النهائية
 -1الحرمان من االمتحان النهائي
 عننندما يقتننرب الفصننل الد ارسنني مننن نهايتننه يتقنندم الطالننب باسننتمارة دخننول اإلمتحننان والتنني يمكننن الحصننولعليهننا مننن ادارة الد ارسننات العليننا بالكليننة وذلننك السننتيفائها مننن السننادة القننائمين بتنندريس المقننررات والتنني توضننح

منندي انتظننام الطالننب ومواظبتننه علنني حضننور المحاضنرات ،علنني أن تقنندم هننذه االسننتمارة قبننل بنندء االمتحانننات
بأسبوع علي األقل حتي يتم اتخاذ االجراءات الالزمة مع الطالب الغير ملتزمين

 ال يسننمح للطالننب بنندخول االمتحننان التحريننري النهننائي للمقننرر اال بعنند حضننور  %75مننن عنندد السنناعاتالمحننددة للمقننرر ،وفنني حالننة عنندم اسننتكمال الطالننب لهننذه النسننبة يعتبننر الطالننب منسننحب اجباري ناً مننن المقننرر
ويرصد له " "FWوفي تلك الحالة يحرم الطالب من دخول االمتحان ويعتبر غائب بدون عذر
 -2التغيب عن االمتحان النهائي

اذا تغيننب الطالننب عننن االمتحننان النهننائي بنندون عننذر مقبننول يعتبننر الطالننب غائبناً عننن المقننرر ويرصنند لننه فنني
النتيجة غائنب بندون عنذر ،ويعند المقنرر تبعناً لنذلك ضنمن مقنررات الرسنوب ،وعنند دخنول امتحنان هنذا المقنرر
فيمننا بعنند ترصنند لننه الدرجننة الفعليننة اذا كانننت مجمننوع درجاتننه أقننل مننن جينند ،ويرصنند لننه الحنند األقصنني للتقنندير
مقبننول اذا كننان مجمننوع درجاتننه فنني المقننرر أعلنني مننن جينند ،عنندا الطالننب المتغيننب بعننذر يقبلننه مجلننس الكليننة
فيرصد له في النتيجة غائب بعذر مقبول وعند دخوله امتحنان للمقنرر فيمنا بعند يرصند لنه الدرجنة الفعلينة التني

حصل عليها كاملة.

مادة ( )29بداية االمتحانات
يقر مجلس الجامعة بداينة االمتحاننات الفصنلية ونهايتهنا بالكلينة بنناءاً علني اقتنراح مجلنس الكلينة بعند أخنذ رأي

لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

مادة ( )31مدة االمتحان

منندة االمتحننان التحريننري لالمتحانننات التنني لهننا ورقننة امتحانيننة سنناعتان ،ويجننب علنني جميننع األقسننام العلميننة
االلتزام بالتعليمات الصادرة من ادارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية بشأن االمتحانات.
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الباب السادس
األحكام العامة واالنتقالية
مادة ( )31من يطبق عليهم الالئحة
تطبق أحكام هذه الالئحة علي الطالب الذين يتقدمون للقيد والتسجيل بالدراسات العليا اعتبا اًر من تاري
صدور القرار الوزاري باعتماد هذه الالئحة.
مادة ( )32ما مل يرد بشأنه نص يف هذه الالئحة
فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذه الالئحة يراعي تطبيق القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات ،والئحته

التنفيذية المعدلة له ،والقوانين األخري ذات الصلة والمعتدة من الدولة.

مادة ( )33يف شأن القيد ألكثر من درجة علمية يف نفس الوقت
ال يجوز قيد الطالب في أكثر من درجة جامعية في نفس الوقت ،وال يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين

التسجيل في غير تخصصاتهم أو في غير الكلية التي يعملون بها داخل مصر
مادة ( )34يف شأن وحدات البحث

يسجل الطالب وحدات البحث تحت مسمي " "In progressموزعة علي أربعة فصول دراسية متتالية علي

األٌقل ،ويستمر التسجيل لوحدات البحث حتي االنتهاء من إعداد الرسالة للعرض علي لجنة المناقشة والحكم
ما لم يتخذ الطالب اجراءات لوقف القيد.

مادة ( )31توصيف املقررات
يقر مجلس الكلية توصيفات المقررات بالبرامج المختلفة بناءاً علي ما جاء من مجالس األقسام المختصة.
مادة ( )36يف شأن تعديل بع

املقررات الدراسية

يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية وأخذ رأي مجلس القسم المختص
وموافقة لجنة اإلشراف تقرير ما يلي:
 -6تعديل بعض المقررات الدراسية االختيارية للطالب اذا لم تدرس تلك المقررات لمدة فصليين دراسين
متاليين
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 -2استكمال العدد المطلوب من الساعات المعتمدة التخصصية االجبارية من جدول المقررات االختيارية
التخصصية اذا تبين أن الطالب قد درس مقررات مماثلة للمقررات التخصصية االجبارية في درجة علمية

سابقة منتهية وذلك بالقدر الذي يسمح لمصفوفة المقررات االجبارية التخصصية بتغطية العدد المطلوب من

الساعات المعتمدة للتسجيل في الدرجة العلمية.

 -2تحديد المقررات االضافية التي سيقوم الطالب بدراستها لتحسين تقديره العام اذا لم يحقق الطالب التقدير
التراكمي المطلوب للمقررات الدراسية لبرنامج الماجستير البحثي أو الدكتوراه وذلك باضافة ثالثة مقررات

دراسية إضافية " 2ساعات معتمدة" بحد أقصي

مادة ( )31انذار الطالب عند حصوله علي تقرير سنوي غري مرضي
تقوم ادارة الدراسات العليا بانذار الطالب فور ظهور أول تقرير سنوي غير مرضي من لجنة اإلشراف
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الباب الساب
قواعد وأحكام درجة املاجستري املهني يف العلوم الزراعية
مادة ( )38طبيعة الدراسة لدرجة املاجستري املهني

هي دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية والتدريب فني أحند م اركنز سنوق العمنل علني المهنارات المهنينة
التطبيقية ،وتنتهي تلك الد ارسنة بإعنداد مشنروع بحثني تقبلنه لجننة المناقشنة والحكنم علني المشنروع ،وهني تهندف

إلي زيادة المعرفة والخلفية العلمية وتنمية القدرات للخريجين في تخصص معنين يندخل فني نطناق إهتمنامهم أو
نشاطهم أو عملهم ،وال يؤهل الماجستير المهني الحاصنلين علينه للتقندم للحصنول علني الندكتوراة مباشنرًة ولكننه
يعادل الماجستير البحثي من حيث القيمة المادية والمعنوية.
مادة ( )39مدة الدراسة لدرجة املاجستري املهني

منندة الد ارسننة لدرجننة الماجسننتير المهن نني عننامين وتتضننمن مقننررات د ارس ننية دون إعننداد رسننالة واذا لننم يحص ننل
الطالننب علنني الماجسننتير خننالل الفت نرة القانونيننة المسننموح بهننا ،وهنني عننامين مننن تنناري القينند ،ويجننوز منند قينند

الطالب بحد أقصي عام ميالدي واحد فقنط بنناءاً علني طلنب المشنرف واقتنراح مجلنس القسنم المخنتص وموافقنة
مجلس الكلية إال إذا رأي مجلس الكلية غير ذلك.

مادة ( )41متطلبات القيد لدرجة املاجستري املهني

يشترط ما يلي فى قيد الطالب الماجستير المهني في العلوم الزراعية:

 -6أن يكون حاصالً علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يناظرها من التخصصات في الكلينات
األخري وذلك من احدي الجامعات او المعاهد العلمية المعترف بهنا منن المجلنس األعلني للجامعنات ،دون أينة
شننروط علنني تقنندير التخننرج أو تقننديرات مقننررات مرحلننة البكننالوريوس أو المنندة المنقضننية منننذ الحصننول علنني
البكالوريوس

 -2يجوز لمجلس الكلية بناء علنى توصنية مجلنس القسنم قبنول قيند الطالنب الحاصنل علنى درجنة البكنالوريوس

فني غينر التخصنص بعند اجتينازه عندداً منن المقنررات الد ارسنية التكميلينة التني يحنددها مجلنس القسنم المخننتص.
بحيث ال يتجاوز عدد الساعات للمقرارت التكميلية عن  68ساعة معتمدة ،وفى حالة زيادتها عن ذلنك يقضنى

الطالننب سنننة تأهيليننة للنجنناح فنني هننذه المق نرارت كش ن ننرط لتس ن ننجيل مق ن نرارت الماجسننتير المهننني بعنند أخننذ رأي
مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية ،وال تحسب للطالب هذه المقرارت ضمن ساعات البرنامج

 -2أن يتقدم الطالب باستمارة التحاق لقيده لدرجة الماجستير المهني مرفقاً بها ا تي:

أ .شهادة البكالوريوس وبيان التقديرات للمقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوس
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ب .صورة من الرقم القومي أو صورة من جواز السفر بالنسبة للطالب الوافدين
ج .شهادة الميالد

د .عدد  1صور شخصية

هن .الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

إلي قسم الدراسات العليا بالكلينة والنذي يحولهنا الني مجلنس القسنم المخنتص إلبنداء النرأي ،ويقنوم مجلنس الكلينة

بالبت في طلب القيد بناءاً علي اقتراح مجلنس القسنم المخنتص ،ويعتبنر تناري موافقنة مجلنس الكلينة هنو تناري

قيد الطالب

 -4ي ارعني قيند الطنالب غينر المصنريين وفقناً الجنراءات قبنول الطنالب الوافندين التني يحنددها المجلنس األعلنني

للجامعات

مادة ( )41نظام الدراسة لدرجة املاجستري املهني
 -6يقوم الطالب المقيد لدرجة الماجستير المهني بدراسة مقررات دراسية بواقع  11ساعة معتمندة منن مقنررات
الدراسات العليا التي تخدم موضوع البحث بناءاً علي اقتراح لجنة اإلشراف والمرشد األكناديمي وموافقنة مجلنس
القسم واعتماد مجلس الكلية ،موزعة كاألتي:

  21ساعة معتمدة من المقررات الدراسية اإلجبارية المحددة لكل برنامج  24ساعة معتمدة من المقررات اإلختيارية المحددة لكل برنامج  1ساعات معتمدة مخصصة للمشروع البحثي ،ويتم تقييم المشروع البحثي من  611مائة درجة توزع بواقع %71علي المشروع البحثي ،و  %21علي السيمنار والمناقشة الخاصة بالمشروع
 وينؤدي الطالنب تندريباً صنيفياً لمندة أسنبوعين عقنب العنام األول بمعامنل الكلينة ومزارعهنا ،وينهني الماجسنتيرالمهني بالتدريب بصورة مرضية بأحد مراكز سوق العمل لمدة شهر مع تقديم مشروع بحثي تحنت إشنراف أحند
أعضنناء هيئننة التنندريس بالقسننم ،ويننناقه المشننروع البحثنني ويقننيم بواسننطة لجنننة مشننكلة بمعرفننة القسننم العلمنني

المختص

 -2يجننوز اسننتبدال مقننرر أو اثنننين مننن المقننررات الد ارسننية ال ننذي لننم يمننتحن فيهننا الطالننب بعنند ،والتنني س ننبق
تحدينندها عننند قينند الطالننب للد ارسننات العليننا وذلننك بموجننب تقريننر مننن المشننرف الرئيسنني وموافقننة مجلننس القسننم

المختص
مادة ( )42قواعد دراسة املقررات للماجستري املهني
 -6يتم تسجيل الطالب للمقررات الدراسية في موعد غايته نهاية األسبوع األول لكل فصل دراسي
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 -2أقصي موعد إلضنافة أو حنذف أي منن المقنررات التني تسنجل للطالنب فني فصنل د ارسني فني موعند غايتنه
نهاينة األسننبوع الثنناني مننن بندء الد ارسننة لهننذا الفصننل الد ارسني ،بشننرط تقننديم تقريننر علمني مننن المشننرف الرئيسنني

وموافقة مجلس القسم المختص ،وفي حالة الحنذف ال يظهنر المقنرر النذي حذفنه فني شنهادته وال يتحمنل عليهنا

أية مصاريف إضافية

 -2يسننمح للطالننب باإلنسننحاب مننن مقننرر د ارسنني بعنند تسننجيله لهننا وذلننك فنني موعنند غايتننه األسننبوع ال اربننع مننن
بداية كل فصل دراسي ،وذلنك بموافقنة القنائم علني تندريس المقنرر والمشنرف الرئيسني المباشنر للطالنب وموافقنة

مجلننس القسننم ،ويرصنند للطالننب تقنندير منسننحب ” “Wفنني هننذا المقننرر وعليننه أداء االمتحننان فنني فصننل د ارسنني
تالي
 -4اذا تغيب الطالب بدون عذر مقبول عن مقرر دراسي وتجاوز غياب الطالب  %25من مجموع السناعات
المطلوبة للمقرر ،يعتبر الطالب غينر مجتناز للمقنرر ويرصند لنه تقندير " ارسنب" ،وفني هنذه الحالنة عنند امتحنان

الطالب للمقرر يرصد للطالب تقدير مقبول وبحد أقصي  %12اذا حصل علي مجموع يزيد عن هذا الحد

 -5اذا رسب الطالب في مقرر دراسي اجباري عليه أن يقوم بإعادة تسنجيل ذات المقنرر لمنرة واحندة فقنط ،وال
يجننوز اسننتبداله بمقننرر آخننر ،وفنني حالننة اذا رسننب الطالننب فنني مقننرر اختينناري عليننه أن يعينند التسننجيل لننذات

المقرر لمرة واحدة فقط أو يستبدله بمقرر آخر

 -1يجوز للطالب بشرط موافقة القائم بالتدريس ومجلس القسم المختص بدراسة مقرر كمسنتمع بحينث يحضنر

الطالب المقرر حضو اًر كامالً دون امتحان فيه ويرصد له حينئذ تقدير مستمع " "Lعني أن يقنوم بسنداد الرسنوم

الدراسية التي يقرها مجلس الكلية عن حضوره هذا المقرر كمستمع

مادة ( )43تشكيل ونة املناقشة واحلكم علي املشروع البحثي
 -6يتقدم الطالب لإلمتحان الشنفهي لموضنوع المشنروع البحثني وذلنك بعند إنجناز السناعات المعتمندة المطلوبنة
مننن الطالننب فنني مقر ارتننه الد ارسننية وحصننوله علنني تقنندير متوسننط تراكمنني ال يقننل عننن جينند " ،"Cويمكننن إضننافة
ثالثة مقررات علي األكثر من التخصص الدقيق للبرنامج أو العلوم المرتبطة به سنواء منن الالئحنة المهنينة أو

الالئحة البحثية للدراسات العليا لتحسين تقديره العام

 -2يناقه المشروع البحثي ويقيم بواسطة لجنة مشكلة بمعرفة القسم العلمي مكونة من ثالثة أعضاء من هيئة

التدريس
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 -2تننتم المعاملننة الماليننة ألعضنناء لجنننة المناقشننة والحكننم علنني المشننروع البحثنني وفقناً للنظننام المعمننول بننه فنني
قانون تنظيم الجامعات بالنسبة لمناقشة رسالة الماجستير البحثي
مادة ( )44اجراءات املنح لدرجة املاجستري املهني
يشترط لنيل درجة الماجستير المهني في العلوم الزراعية ما يلي:

 -6انقضاء عامين علي األقل من تاري القيد علي أن يتابع الطالب الدراسة والبحث خالل مدة دراسته
 -2لنيل درجة الماجستير المهني علي الطالب أن يجتاز المقنررات المسنجل بهنا بتقندير عنام ال يقنل عنن جيند

( ،)Cويحسب التقدير العام علي أساس حساب متوسط نقاط التقدير ( )GPAويبين تخصص الدراسة وتقندير
النجاح في الشهادة

 -2اإلنتهاء من إعداد المشروع البحثي والنجاح فيه

 -4يمكن ننن للطالن ننب الحاصن ننل علن نني درجن ننة الماجسن ننتير المهنن نني فن نني العلن ننوم الزراعين ننة التقن نندم للتسن ننجيل لدرجن ننة
الماجسننتير البحثنني فنني العلننوم الزراعيننة فنني تخصصننات القسننم العلمنني التننابع لننه الماجسننتير المهننني بالشننروط

ا تية:

أ .أن تكون درجته الجامعية األولي هي بكالوريوس العلوم الزراعينة أو منا يعادلهنا منن احندي الكلينات الجامعنة

المعترف بها من المجلس األعلي للجامعات

ب .ارتباط تخصص الماجستير المهني بتخصص درجة الماجستير البحثي

ج .الحصول علي متوسط التقديرات لمقررات التخصص في الماجستير المهني ال يقل عن جيد جداً ()B
 -5وتعتبننر مقننررات الماجسننتير المهننني بمثابننة مقننررات اسننتكمال للشننعبة لخريجنني الشننعب األخننري أو اعطنناء
الفرصننة لخريجنني الشننعبة المعنيننة غيننر المسننتوفي للتقنندير الننالزم لم نواد التخصننص (جينند جننداً  )Bفنني تحسننين

فرصته للقيد للماجستير البحثي
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ملحق ()1
مقررات درجة املاجستري البحثي ودكتوراة الفلسفة
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ً
أوال :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف األراضي واملوراد الطبيعية الزراعية
امس املقرر ابللغة العربية

الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
معيل
نظرى

الساعات
املعمتدة

املقررات الاجبارية للامجس تري
م ط ع  1111مورفولوجيا وتقس مي اراىض (متقدم)
م ط ع  1112تغذية النبات (متقدم)
م ط ع  1113الكميياء البيئية لالراىض
م ط ع  1114نظم الري والرصف احلديثة

)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

املقررات الاجبارية لدلكتوراه
م ط ع  1115تكنولوجيا اس تصالح 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  1115العنارص الغذائية ادلقيقة واملواد اخمللبية

Micro-Nutrients and Chelating Agents

2

2

3

الرى التسميدى
تكنولوجيا الاراىض
التحمك البييئ يف تلوث الاراىض واملياه
والنبات
جيومورفولويج
تلوث الاراىض واملياه والنبات وطرق
معاجلهتا (متقدم)

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  1116كميياء ا ألمسدة والتسميد
م ط ع  1117كميياء ومعادن الرتبة (متقدم)
م ط ع  1118العالقات املائية للرتبة والنبات (متقدم)
م ط ع  1119الفزيايء البيئية لالراىض
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
م ط ع  1111اختبارات الرتبة وحتليل النبات
م ط ع  1111خصوبة وغروايت اراىض (متقدم)
م ط ع  1112كميياء املركبات العضوية يف الاراىض
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية
م ط ع 1113
والاستشعار عن بعد يف الاراىض
م ط ع  1114تطبيقات التحليالت الطبيعية 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

 خدمة وصيانة 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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) الزراعات العضوية واحليوية (متقدم1122 م ط ع
 اس تخدام النظائر املشعة يف الاراىض1123 م ط ع
 تكنولوجيا اس تخدام احملاليل املعذية1124 م ط ع
حرص وتقيمي الاراىض
هيدرولوجيا ومياه جوفية
اساس يات المنذجة
ادارة جودة الرتبة واملياه
ا إلدارة البيئية خلصوبة الاراىض
نظم الري والاحتياجات املائية
)كميياء الاراىض (متقدم
مادة الأرض العضوية

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

 التصحر وتدهور الاراىض1133 م ط ع
 الكميياء احليوية لالراىض1134 م ط ع
) ادارة املوارد الأرضية واملائية (متقدم1135 م ط ع

ً
انيا :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف علوم وتكنولوجيا األغذية
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
ص ن ع  1111كميياء وحتليل أأغذية (متقدم)
ص ن ع  1112ميكروبيولوجيا ا ألغذية (متقدم)
ص ن ع  1113كميياء حيوية متثيلية
ص ن ع  1114اإس تخدام ا ألهجزة ىف حتليل ا ألغذية
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ص ن ع  1115تكنولوجيا التخمرات الصناعية
ص ن ع  1116تكنولوجيا الإنزميات
ص ن ع  1117تدوير خملفات مصانع ا ألغذية
ص ن ع  1118اخلواص الطبيعية ل ألغذية
ص ن ع  1119مراقبة جودة ا ألغذية
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
تكنولوجيا الزيوت وادلهون ومنتجاهتا
ص ن ع 1111
(متقدم)
ص ن ع  1111تكنولوجيا احلبوب ومنتجاهتا (متقدم)
ص ن ع  1112تكنولوجيا السكر واحللوى ومنتجاهتا
ص ن ع  1113تكنولوجيا اللحوم ومنتجاهتا
ص ن ع  1114تكنولوجيا ا ألسامك ومنتجاهتا
ص ن ع  1115تكنولوجيا ادلواجن ومنتجاهتا
ص ن ع  1116تكنولوجيا طرق حفظ ا ألغذية (متقدم)
ص ن ع  1117الرشوط الصحية ملصانع ا ألغذية
ص ن ع  1118تغذية الفئات اخلاصة
ص ن ع  1119هندسة تصنيع املنتجات الغذائية
ص ن ع  1121تكنولوجيا اخلرض والفاكهة ومنتجاهتا
تكنولوجيا املرشوابت الكحولية وغري
ص ن ع 1121
الكحولية
ص ن ع  1122تكنولوجيا التعبئة والتغليف
ص ن ع  1123سالمة الغذاء

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

)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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ص ن ع  1124تكنولوجيا الصناعات امليكروبية
ص ن ع  1125تكنولوجيا المتور ومنتجاهتا

Microbial industries technology
Dates and dates products technology

2
2

2
2

3
3

ص ن ع  1126تكنولوجيا العصائر واملرابت
ص ن ع  1127فساد وتسمم ا ألغذية ومنتجاهتا

Juices and jams technology
Spoilage of food and food products
Comprehensive control and food
legislations
Food additives chemistry
Special studies in food industry

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

ص ن ع  1128املراقبة الشامةل والترشيعات الغذائية
ص ن ع  1129كميياء املواد املضافة ل ألغذية
ص ن ع  1131دراسات خاصة يف الصناعات الغذائية
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ً
الثا :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف علوم وتكنولوجيا األلبان
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
أأ ل ب  1111ميكروبيولوجيا ا أللبان ومنتجاهتا
أأ ل ب 1112

الصفات الطبيعية والكمييائية للنب ومنتجاهتا

الطرق املعملية احلديثة يف حتليل اللنب
أأ ل ب 1113
ومنتجاهتا
أأ ل ب  1114اخلواص الوظيفية ملكوانت اللنب
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
أأ ل ب  1115اختبارات اجلودة والترشيعات اللبنية
أأ ل ب 1116

كميياء الكربوهيدات والتخمرات اللبنية

أأ ل ب 1117

املواد املضافة يف ا ألغذية اللبنية

أأ ل ب  1118تكنولوجيا البادئات وجمبنات اللنب
اخلواص احلس ية والتحكمي يف املنتجات
أأ ل ب 1119
اللبنية
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
أأ ل ب  1111تكنولوجيا اجلنب (متقدم)
كميياء مركبات الطعم والنكهة يف اللنب
أأ ل ب 1111
ومنتجاهتا
أأ ل ب  1112منتجات ا أللبان التقليدية وبدائلها
أأ ل ب  1113امللواثت البيئية للنب ومنتجاته
أأ ل ب 1114

كميياء وتكنولوجيا ا أللبان املتخمرة

أأ ل ب 1115

املكوانت الغروية يف اللنب وصفاهتا

أأ ل ب 1116
أأ ل ب 1117
أأ ل ب 1118

التربيد والتجميد يف الصناعات اللبنية
املعامالت احلرارية للنب (متقدم)
تكنولوجيا املثلوجات ادلهنية
اخلواص الوظيفية والكمييائية لربوتينات
اللنب

أأ ل ب 1119

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

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

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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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أأ ل ب 1121

اخلواص الوظيفية والكمييائية دلهن اللنب

أأ ل ب 1121
أأ ل ب 1122
أأ ل ب 1123
أأ ل ب 1124
أأ ل ب 1125

املكوانت الصغري يف اللنب
املنتجات اللبنية ادلهنية وبدائل ادلهون
ا أللبان املركزة واجملففة
مراقبة جودة اللنب ومنتجاته
تكنولوجيا املنتجات الثانوية ل أللبان
الإجتاهات احلديثة يف تعبئة وتغليف
ا أللبان

أأ ل ب 1127

اإدارة مصانع ا أللبان والرشوط الصحية

أأ ل ب 1128
أأ ل ب 1129

ميكروبيولوجيا ا أللبان التطبيقية
ا ألغذية اللبنية الوظيفية

أأ ل ب 1131

موضوعات خمتارة متقدمة يف كميياء اجلنب

أأ ل ب 1126

أأ ل ب 1131
أأ ل ب 1132
أأ ل ب 1133

موضوعات خمتارة يف ميكروبيولوجيا
ا أللبان
دراسات خاصة  1يف علوم وتكنولوجيا
ا أللبان
دراسات خاصة  2يف علوم وتكنولوجيا
ا أللبان

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

2

2

3

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Recent aspects in dairy packaging

2

2

3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

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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ً
رابعا -1 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف اإلقتصاد الزراعي
امس املقرر ابللغة العربية

الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

املقررات الاجبارية للامجس تري
ا ق ز 1111

طرق البحث يف الاقتصاد الزراعي

ا ق ز  1112احصاء اقتصادي ( أأ)
ا ق ز  1113حبوث معليات ( أأ)
ا ق ز  1114الإقتصاد القيايس ( أأ)
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ا ق ز 1115

حتليل ادلخل والتاكليف للمرشوعات الزراعية

ا ق ز  1116التحليل الاقتصادي اجلزيئ
ا ق ز  1117احصاء اقتصادي (ب)
ا ق ز  1118حبوث معليات (ب)
ا ق ز  1119الإقتصاد القيايس (ب)
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ا ق ز 1111

حتليل العرض والطلب عيل املنتجات الزراعية

ا ق ز 1111

التسويق الزراعي

ا ق ز 1112

التقدم التكنولويج وصناعة الزراعة

ا ق ز 1113

اقتصادايت التمنية الزراعية

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

الس ياسات والربامج الزراعية
احليازة وامللكية الزراعية
الترشيعات والرضائب الزراعية
الاستامثرات الزراعية واملزرعية
حتليل الادارة املزرعية
التقارير والسجالت الزراعية

ا ق ز 1121

اقتصادايت الانتاج الزراعي (متقدم)

ا ق ز 1121

التقومي الاقتصادي للموارد الزراعية

ا ق ز 1122

احصاء العينات

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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الاقتصاد الراييض

1123 ا ق ز

)التجارة الزراعية ادلولية (متقدم

1124 ا ق ز

التحليل الاقتصادي اللكي
التخطيط الاقتصادي
نظرية الربجمة اخلطية
اترخي الفكر الاقتصادي

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

دراسة اجلدوي للمرشوعات الزراعية

1129 ا ق ز

المتويل والئامتن الزراعي

1131 ا ق ز

مبادئ التحليل الاحصايئ الزراعي

1131 ا ق ز

)اقتصادايت املوارد املائية والأرضية (متقدم

1132 ا ق ز

املشالك الاقتصادية البيئية الزراعية

1133 ا ق ز

دراسات خاصة يف الاقتصاد الزراعي

1134 ا ق ز

ً
رابعا -2 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف اإلرشاد الزراعي
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

املقررات الاجبارية للامجس تري
ختطيط وتقيمي الربامج الارشادية (متقدم)

Planning and evaluation of extension programs

2

2

3

ا ق ز 2111

ا ق ز  2112تعلمي كبار
ا ق ز  2113مناجه البحث يف الارشاد الزراعي
ا ق ز  2114الارشاد الزراعي والنظرايت الاجامتعية
املقررات الاجبارية لدلكتوراه

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

2
2
2

2
2
2

3
3
3

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

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

2

2

3

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

فلسفة التعلمي الارشادي
نظرايت التعلمي الارشادي
نظرايت التصال الارشادي
نرش املس تحداثت الزراعية

ا ق ز 2119

الارشاد الزراعي وقضااي التمنية املعارصة

املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ا ق ز 2111

تطوير وإادارة أأهجزة الارشاد الزراعي

ا ق ز 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

الطرق واملعينات الارشادية الزراعية
الارشاد الزراعي املقارن
القيادة الريفية يف جمال الإرشاد الزراعي
الارشاف يف جمال الإرشاد الزراعي
القدرات البرشية يف التعلمي
وسائل الإعالم والإعالن الزراعي
التدريب الإرشادي
بناء الربامج الارشادية
حتليل املضمون يف الإرشاد الزراعي
تقيمي العمل الإرشادي الزراعي
الاحصاء الاجامتعي يف الارشاد الزراعي
حتليل املشالكت الإرشادية الزراعية
الصحافة الزراعية وحتليل النرشات
مداخل العمل الإرشادي الزراعي

ا ق ز 2125

الإرشاد الزراعي وتمنية املر أأة الريفية

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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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

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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اإعداد وتنفيذ الربامج الإذاعية والتليفزيونية

2126 ا ق ز

التصوير وتطبيقاته يف الإرشاد الزراعي

2127 ا ق ز

مقاييس الاجتاهات يف الارشاد الزراعي
منظامت املزارعني الريفية

2128 ا ق ز
2129 ا ق ز

ً
رابعا -3 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف اإلجتماع الريفي
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

املقررات الاجبارية للامجس تري
ا ق ز 3111

Social research methodology

2

2

3

طرق البحوث الاجامتعية

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  3112الاحصاء الاجامتعي
ا ق ز  3113عمل النفس الاجامتعي
ا ق ز  3114نظرايت الساكن
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ا ق ز 3115
ا ق ز 3116
ا ق ز 3117

النظرايت الاجامتعية املعارصة (متقدم)
البنيان الاجامتعي للمجمتع الريفي
نظرايت التغري الاجامتعي

ا ق ز 3118

تمنية املوارد البرشية والطبيعية ابلريف (متقدم)

ا ق ز  3119الإحصاء الاجامتعي (متقدم)
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ا ق ز  3111املنظامت الاجامتعية الريفية
ا ق ز  3111املشالك الاجامتعية الريفية
ا ق ز  3112تمنية اجملمتع الريفي احمليل (متقدم)
ا ق ز  3113القيادة الريفية يف التمنية الريفية
ا ق ز  3114اجملمتعات الريفية املقارنة
ا ق ز  3115التصال الريفي احلرضي
ا ق ز  3116ختطيط مرشوعات التمنية الريفية
ا ق ز  3117تقيمي مرشوعات التمنية الريفية
ا ق ز  3118الس ياسة الاجامتعية
ا ق ز  3119الانرثوبيولوجيا الاجامتعية
ا ق ز  3121قياس الاجتاهات
ا ق ز  3121ادليناميكية اجملمتعية الريفية
ا ق ز  3122ا ألرسة الريفية
ا ق ز  3123منظامت املزارعني
تطبيق النظرايت الاجامتعية يف حل املشالكت
ا ق ز 3124
الريفية
ا ق ز  3125دراسات خاصة يف عمل اجملمتع الريفي

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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ً
خامسا -1 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف اإلنتاج احليواني
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
ا ن ح  1111فس يولوجيا الهضم يف اجملرتات
ا ن ح  1112فس يولوجيا الغدد الصامء
ا ن ح 1113

فس يولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي (متقدم)

ا ن ح  1114سلوك احليوان
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ا ن ح 1115

التحسني الورايث للحيواانت الزراعية (متقدم)

ا ن ح 1116
ا ن ح 1117
ا ن ح 1118

فس يولوجيا ا ألقلمة يف احليواانت املزرعية
كميياء الهضم والاجرتار
التقنيات احلديثة يف الانتاج احليواين (متقدم)

ا ن ح 1119

تصممي وحتليل جتارب الانتاج احليواين

املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ا ن ح  1111رعاية ماش ية اللنب (متقدم)
ا ن ح  1111رعاية ماش ية اللحم (متقدم)
ا ن ح  1112انتاج حيواانت اللحم
ا ن ح  1113انتاج حيواانت اللنب
ا ن ح  1114انتاج الاغنام واملاعز (متقدم)
ا ن ح  1115تغذية أأغنام
ا ن ح  1116تغذية ماش ية اللنب
ا ن ح  1117تغذية ماش ية اللحم
ا ن ح  1118متثيل غذايئ للعنارص املعدنية
ا ن ح 1119

املنظامت والاضافات الغذائية يف عالئق اجملرتات

ا ن ح 1121
ا ن ح 1121
ا ن ح 1122
ا ن ح 1123

ايض الطاقة يف احليواانت اجملرتة
ايض الفيتامينات واملاء يف اجملرتات
اس تخدام املركبات ا ألزوتية غري الربوتينية
تغذية الإبل

ا ن ح 1124

اس تخدام التقنيات احلديثة يف تغذية احليواانت اجملرتة

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

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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الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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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تغذية املاعز والاغنام يف الظروف الصحراوية

1125 ا ن ح

كميياء املركبات الوسطية
)تغذية احليوان ( أأ
)تغذية احليوان (ب
دراسات خاصة يف جمال الانتاج احليواين

1126 ا ن ح
1127 ا ن ح
1128 ا ن ح
1129 ا ن ح

ً
خامسا -2 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف إنتاج الدواجن
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
ا ن ح  2111تغذية ادلواجن (متقدم)
ا ن ح  2112طرق احصائية
ا ن ح  2113انتاج دواجن
ا ن ح  2114فس يولوجيا ادلواجن (متقدم)
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ا ن ح  2115تربية دواجن
ا ن ح  2116الغدد الصامء يف ادلواجن
ا ن ح  2117فس يولوجيا ا ألقلمة يف الطيور ادلاجنة
ا ن ح  2118الاحتياجات الغذائية يف عالئق ادلواجن
ا ن ح  2119رعاية ادلواجن يف املناطق احلارة
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ا ن ح 2111
ا ن ح 2111

تغذية الطيور الثانوية
تصنيع أأعالف ادلواجن

ا ن ح 2112

التقيمي والتحليل الكاميوي ألعالف ادلواجن

ا ن ح 2113
ا ن ح 2114

دراسات غذائية متقدمة عن الكربوهيدرات
دراسات غذائية متقدمة عن ادلهون
دراسات غذائية متقدمة عن الفيتامينات وا ألمالح
املعدنية

ا ن ح 2116

وراثة الصفات الوصفية والمكية يف ادلواجن

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

الانتخاب املتقدم
الرتبية لنتاج اللحم
الرتبية لنتاج البيض
ا ألقلمة الوراثية
تنظمي تناول الغذاء واملاء
سلوك الطيور
فس يولوجيا المتثيل الغذايئ
فس يولوجيا الهضم والاخراج
فس يولوجيا انتاج اللحم والبيض

ا ن ح 2115

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

)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)
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تربية النعام والرويم
طيور برية وهماجرة
انتاج وفس يولوجيا ا ألرانب
الطيور املائية
التفرخي والمنو اجلنيين
دراسات خاصة يف جمال اإنتاج ادلواجن

2126 ا ن ح
2127 ا ن ح
2128 ا ن ح
2129 ا ن ح
2131 ا ن ح
2131 ا ن ح

ً
سادسا -1 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف الفاكهة
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
ب س ن  1111انتاج فواكه املناطق احلارة
ب س ن  1112فس يولوجيا أأجشار الفاكهة (متقدم)
ب س ن  1113تكنولوجيا اإكثار الفاكهة
ب س ن  1114تربية وحتسني اجشار الفاكهة
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ب س ن  1115انتاج الفاكهة ىف الأراىض الصحراوية (متقدم)
ب س ن  1116الهرموانت النباتية وتأأثريها عىل أأجشار الفاكهة
تكنولوجيا اإعداد وتداول وختزين حماصيل
ب س ن 1117
الفاكهة
الإجتاهات احلديثة ىف رى وتسميد أأجشار
ب س ن 1118
الفاكهة
ب س ن  1119تقلمي وتربية أأجشار الفاكهة
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ب س ن  1111الفواكه ذات النواه احلجرية
ب س ن  1111الفواكه التفاحية
ب س ن  1112الفواكه الاس توائية الغري تقليدية
ب س ن  1113فاكهة املناطق الاس توائية وش بة الاس توائية
ب س ن  1114فواكه املناطق املعتدةل والباردة
ب س ن  1115تقنيات زراعة وانتاج النخيل
ب س ن  1116تقنيات زراعة وانتاج املوز
ب س ن  1117تقنيات زراعة وانتاج العنب
ب س ن  1118تقنيات زراعة وانتاج املواحل
ب س ن  1119تقنيات زراعة وانتاج الزيتون
ب س ن  1121تقنيات زراعة وانتاج املاجنو
ب س ن  1121الزتهري والعقد ىف أأجشار الفاكهة
ب س ن  1122منو وتطور اإنتاج حماصيل الفاكهة
ب س ن  1123تصنيف حماصيل الفاكهة
ب س ن  1124مشالك اإنتاج الفاكهة الاس توائية
ب س ن  1125الرى والعالقات املائية لجشار الفاكهة
ب س ن  1126فس يولوجيا أأجشار النخيل البلح

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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 تخدام زراعة الأنسجة ىف اإكثار الفاكهة
التغريات احليوية ىف مثار الفاكهة
السكون ىف أأجشار الفاكهة
التسميد العضوى واحليوى لجشار الفاكهة
أأمه مشالك انتاج الفاكهة ىف مرص

1127 ب س ن
1128 ب س ن
1129 ب س ن
1131 ب س ن

الزتهري والإمثار يف أأجشار الفاكهة
مورفولوجيا الفاكهة
حتسني كفاءة تصدير حماصيل الفاكهة
دراسات خاصة يف الفاكهة

1132 ب س ن
1133 ب س ن
1134 ب س ن
1135 ب س ن

1131 ب س ن

ً
سادسا -2 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف اخلضر
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

املقررات الاجبارية للامجس تري
ب س ن 2111

اإنتاج اخلرض يف املناطق ادلافئة واحلارة (متقدم)

ب س ن  2112فس يولوجيا حماصيل اخلرض
ب س ن  2113تغذية حماصيل اخلرض
ب س ن  2114تقنيات اكثار تقاوي اخلرض
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ب س ن  2115تربية حماصيل اخلرض
ب س ن  2116فس يولوجيا ما بعد احلصاد حملاصيل اخلرض
ب س ن  2117مشالك اإنتاج حماصيل اخلرض
ب س ن 2118

اإعداد وتداول وختزين اخلرض (متقدم)

ب س ن 2119

انتاج حماصيل اخلرض الغري تقليدية

املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ب س ن  2111تقس مي حماصيل اخلرض
ب س ن  2111مورفولوجيا اخلرض
ب س ن  2112انتاج بذور اخلرض
ب س ن 2113

زراعة وانتاج اخلرض احملمية (متقدم)

ب س ن 2114

الاكثار ادلقيق حملاصيل اخلرض

ب س ن 2115

دور منظامت المنو يف انتاج حماصيل اخلرض

ب س ن 2116

تربية حماصيل اخلرض لتحمل الاهجادات البيئية

ب س ن 2117

أأمراض اخلرض الفس يولوجية

ب س ن 2118

الاهجادات البيئية وتأأثريها عىل حماصيل اخلرض

ب س ن 2119
ب س ن 2121

انتاج اخلرض بدون تربة
انتاج حماصيل اخلرض يف الارايض الصحراوية

ب س ن 2121

فس يولوجيا اخلرض يف الزراعات احملمية

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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2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
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

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

2

2

3

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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انتاج اخلرض الورقية والمثرية

2122 ب س ن

انتاج اخلرض اجلذرية والبصلية وادلرنية

2123 ب س ن

الاحتياجات املائية ونظم الري حملاصيل اخلرض

2124 ب س ن

بيئة نبااتت اخلرض
انتاج اخلرض للتصدير

2125 ب س ن
2126 ب س ن

أأصناف وجهن خرضوات الزراعة احملمية

2127 ب س ن

دراسات خاصة يف اخلرض

2128 ب س ن

ً
سادسا -3 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف نباتات الزينة وتنسيق احلدائق
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
ب س ن  3111تصنيف نبااتت الزينة
ب س ن  3112فس يولوجيا نبااتت الزينة
ب س ن  3113تربية نبااتت الزينة (متقدم)
ب س ن  3114تنس يق احلدائق (متقدم)
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ب س ن  3115انتاج الزهور ونبااتت الزينة (متقدم)
ب س ن  3116فس يولوجيا ما بعد احلصاد
ب س ن  3117انتاج النبااتت الطبية والعطرية (متقدم)
ب س ن  3118فس يولوجيا ا ألجشار والغاابت
ب س ن  3119اإكثار نبااتت الزينة (متقدم)
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ب س ن  3111تكنولوجيا صوب اإنتاج الزهور ونبااتت الزينة
ب س ن 3111
ب س ن 3112
ب س ن 3113
ب س ن 3114
ب س ن 3115
ب س ن 3116
ب س ن 3117
ب س ن 3118
ب س ن 3119

نبااتت الزينة الصحراوية واحملميات الطبيعية
الرسخس يات وحماصيل اخلرضة ا ألخري
دفع ا ألبصال للزتهري
التنس يق ادلاخيل
النبااتت الشوكية والعصارية
زراعة نبااتت الزينة بدون تربة
تربية نبااتت الزينة ابلطفرات
اترخي تصممي وتنس يق احلدائق
املسطحات اخلرضاء واملالعب الرايضية

ب س ن  3121الانتاج التجاري للزهور ذات الاس تجابة الضوئية
ب س ن  3121ماكحفة التلوث بنبااتت الزينة
ب س ن  3122تنس يق املدن والقري
ب س ن  3123التكنولوجيا احليوية وتربية نبااتت الزينة
ب س ن  3124تداول نبااتت الزينة والطبية والعطرية (متقدم)

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

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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الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2

2
2

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

3
3
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

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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انتاج الزهور و أأبصال الزينة
تشجري املناطق اجلافة
التقنية احليوية يف جمال الغاابت
كميياء ا ألخشاب
حفظ ا ألخشاب ومعاجلهتا
منتجات الغاابت الغري خشبية
الصفات املياكنيكية والريولوجية ل ألخشاب
قطف وتداول وختزين الزهور
دراسات خاصة يف نبااتت الزينة
دراسات خاصة يف تنس يق احلدائق
دراسات خاصة يف عمل الغاابت
الاكثار ادلقيق وانتاج بذور النبااتت الطبية
والعطرية
املضادات احليوية والصبغات النباتية
النبااتت الطبية والعطرية الربية
زراعة الصحراء ابلنبااتت الطبية والعطرية
للتصدير

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

ً
سادسا -4 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف النباتات الطبية والعطرية
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
ب س ن  4111تصنيف النبااتت الطبية والعطرية
ب س ن  4112فس يولوجيا النبااتت الطبية والعطرية
ب س ن  4113انتاج النبااتت الطبية
ب س ن  4114انتاج النبااتت العطرية
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ب س ن  3116فس يولوجيا ما بعد احلصاد
ب س ن  4115اإكثار النبااتت الطبية والعطرية
ب س ن  4116تربية النبااتت الطبية والعطرية
ب س ن 4117

املواد الفعاةل يف النبااتت الطبية والعطرية

ب س ن  4118اس تخالص الزيوت العطرية واملواد الفعاةل
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
تكنولوجيا صوب اإنتاج الزهور ونبااتت
ب س ن 3111
الزينة
نبااتت الزينة الصحراوية واحملميات
ب س ن 3111
الطبيعية
ب س ن  3112الرسخس يات وحماصيل اخلرضة ا ألخري
ب س ن  3113دفع ا ألبصال للزتهري
ب س ن  3114التنس يق ادلاخيل
ب س ن  3115النبااتت الشوكية والعصارية
ب س ن  3116زراعة نبااتت الزينة بدون تربة
ب س ن  3117تربية نبااتت الزينة ابلطفرات
الانتاج التجاري للزهور ذات الاس تجابة
ب س ن 3121
الضوئية
ب س ن  3121ماكحفة التلوث بنبااتت الزينة
ب س ن  3123التكنولوجيا احليوية وتربية نبااتت الزينة
تداول نبااتت الزينة والطبية والعطرية
ب س ن 3124
(متقدم)
ب س ن  3125انتاج الزهور و أأبصال الزينة
الاكثار ادلقيق وانتاج بذور النبااتت
ب س ن 4119
الطبية والعطرية

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

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

2
2
2

2
2
2

3
3
3

2

2

3

2

2

3

Greenhouse Techniques for Flowers and
Ornamental Plants Production

2

2

3

Desert Ornamental Plants and Natural Reserves

2

2

3

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

2
2

2
2

3
3

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2
2

2
2

3
3

2

2

3

2

2

3
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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
املضادات احليوية والصبغات النباتية
Wild Medicinal and Aromatic Plants
النبااتت الطبية والعطرية الربية
Desert Cultivation with Medicinal and Aromatic زراعة الصحراء ابلنبااتت الطبية والعطرية
Plants for Export
للتصدير
Spices and Spicy Plants
التوابل والنبااتت احلريفة
Root and Leafy Medicinal Plants
النبااتت الطبية اجلذرية والورقية
Seed and Fruiting Medicinal Plants
النبااتت الطبية البذرية والمثرية
Organic and Bio Farming Technology for
تكنولوجيا الزراعة العضوية واحليوية لنتاج
Medicinal and Aromatic Plant Production
النبااتت الطبية والعطرية
Biotechnology of Pharmaceutical Industry from التكنولوجيا احليوية يف صناعة الأدوية من
Medicinal Herbs
ا ألعشاب الطبية
Handling and Storage of Medicinal and
تداول وختزين النبااتت الطبية والعطرية
Aromatic Plants
دراسات خاصة يف النبااتت الطبية
Special Studies (Medicinal and Aromatic Plants)
والعطرية
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4111 ب س ن
4111 ب س ن
4112 ب س ن
4113 ب س ن
4114 ب س ن
4115 ب س ن
4116 ب س ن
4117 ب س ن
4118 ب س ن
4119 ب س ن

ً
سابعا :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف احملاصيل
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
م ح ص  1111بيئة احملاصيل احلقلية (متقدم)
م ح ص  1112الإحصاء وتطبيقاته ىف العلوم البيولوجية
م ح ص  1113تربية احملاصيل املقاومة (متقدم)
م ح ص  1114فس يولوجيا حماصيل احلقل
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
م ح ص  1115انتاج حماصيل العلف واملراعى (متقدم)
م ح ص  1116بيولوجيا ومقاومة احلشائش
م ح ص  1117اإنتاج احملاصيل حتت الظروف املعاكسة
م ح ص  1118الهندسة الوراثية وحتسني احملاصيل
م ح ص  1119تربية النبااتت والوراثة المكية
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
م ح ص  1111اإكثار وجودة التقاوى (متقدم)
م ح ص  1111اإنتاج حماصيل السكر (متقدم)
م ح ص  1112اإنتاج حماصيل الزيت وا أللياف
م ح ص  1113اإنتاج حماصيل احلبوب
م ح ص  1114اإنتاج حماصيل البقول
حصاد وختزين وتداول احملاصيل (متقدم)
م ح ص 1115
م ح ص 1116
م ح ص 1117
م ح ص 1118
م ح ص 1119
م ح ص 1121
م ح ص 1121
م ح ص 1122
م ح ص 1123
م ح ص 1124
م ح ص 1125

اإنتاج احملاصيل الغري تقليدية
تكنولوجيا جودة احملاصيل غري التقليدية
تكنولوجيا جودة احلبوب
الرتبية لصفات جودة احملاصيل
الرتبية ملقاومة ا ألمراض واحلرشات
منظامت المنو وحماصيل احلقل
تربية وحتسني حماصيل احلبوب
تربية وحتسني حماصيل السكر
تربية وحتسني حماصيل الزيت
تطبيقات الهندسة الوراثية ىف تربية
احملاصيل

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

)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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ً
امنا :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف أمراض النبات
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
أأ م ن  1111أأساس يات أأمراض النبات (متقدم)
أأ م ن  1112موروفولوجيا وتقس مي البكترياي
أأ م ن  1113مورفولوجيا وتقس مي الفطرايت
أأ م ن  1114فس يولوجيا نبات أأ (متقدم)
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
أأ م ن 1115

أأمراض النبات وتطبيقات التكنولوجيا احليوية

أأ م ن 1116

موروفولوجيا وتقس مي الناميتودا املمرضة للنبات

أأ م ن  1117عمل ا ألوبئة النباتية
أأ م ن  1118أأمراض النبات الفريوس ية
أأ م ن  1119فس يولوجيا نبات ب (متقدم)
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
أأ م ن  1111طرق دراسة أأمراض النبات
أأ م ن  1111أأمراض النبات البكتريية
أأ م ن  1112الفريوسات وامليكوبالزما املمرضة للنبات
أأ م ن  1113مقاومة النبات ملسببات ا ألمراض
أأ م ن  1114أأمراض حماصيل احلقل
أأ م ن  1115أأمراض أأجشار الفاكهة
أأ م ن  1116أأمراض حماصيل اخلرض
أأ م ن  1117أأمراض نبااتت الزينة
أأ م ن  1118أأمراض النبااتت الطبية والعطرية
أأ م ن  1119أأمراض ا ألجشار اخلشبية
أأ م ن  1121أأمراض الزراعات احملمية
أأ م ن  1121أأمراض نبااتت البيئة اجلافة
أأ م ن  1122أأمراض البذور والتقاوي
أأ م ن  1123أأمراض ما بعد احلصاد
أأ م ن  1124أأمراض نبات متسببة عن نبااتت زهرية طفيلية
أأ م ن  1125أأمراض نبات غري طفيلية
أأ م ن  1126فس يولوجيا التطفل
أأ م ن  1127ترشحي وميكروتكنيك مريض

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

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

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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

الطرق احلديثة يف تعريف الفطرايت
الطرق احلديثة يف تشخيص الفريوسات النباتية
الفلورا املرصية
ترشحي النبات
الإهجاد الفس يولويج البييئ
التحولت الغذائية يف النبات
تصنيف النبااتت الزهرية
النبااتت الوعائية الالزهرية
البيئة النباتية

أأ م ن 1137

التأأثريات الفس يولوجية ملنظامت المنو النباتية

أأ م ن 1138

فس يولوجيا المنو

أأ م ن 1139

المتثيل الضوىئ وإاقتصادايت الكربون ىف النبات

أأ م ن 1141
أأ م ن 1141
أأ م ن 1142
أأ م ن 1143

التأأثريات الفس يولوجية للتلوث عيل النبات
فس يولوجيا زراعة ا ألنسجة النباتية
ا ألمراض الفس يولوجية يف النبات
دراسات خاصة يف أأمراض النبات

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
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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

3

2

2

3

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

ً
تاسعا :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف امليكروبيولوجيا الزراعية
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
م ك ز  1111ميكروبيولوجيا زراعية عام (متقدم)
م ك ز  1112فس يولوجيا الاكئنات ادلقيقة (متقدم)
م ك ز  1113تقس مي بكتريي (متقدم)
م ك ز  1114بيئة امليكروابت
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
م ك ز  1115ميكروبيولوجيا تطبيقية (متقدم)
م ك ز  1116التحاليل امليكروبية
م ك ز  1117تسميد حيوي (متقدم)
م ك ز  1118ميكروبيولوجيا أأرايض (متقدم)
م ك ز  1119ختمرات ميكروبيولوجية (متقدم)
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
م ك ز  1111ميكروبيولوجيا اخمللفات
م ك ز  1111امليكروبيولوجيا العملية التطبيقية
م ك ز  1112ميكروبيولوجيا املياه واجملارى
م ك ز  1113ميكروبيولوجيا حتولت العنارص (متقدم)
م ك ز  1114ميكروبيولوجيا منطقة اجلذور (متقدم)
م ك ز  1115التكنولوجيا احليوية للرتبة
م ك ز  1116فريوسات بكتريية
م ك ز  1117أأكتينومايس تات
م ك ز  1118طحالب
م ك ز  1119معاجلة بيولوجية مللواثت البيئة (متقدم)
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 املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

)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
البكرتاي املمرضة
Cyanobateria
س يانوبكرتاي
Microbial toxins
السموم امليكروبية
Immunology and serology
املناعة والسريولويج
Virology
فريولويج
Fungi and yeasts
فطرايت وخامئر
Microbial enzymes
انزميات ميكروبية
Microorganisms producing antibiotics
الاكئنات ادلقيقة املنتجة للمضادات احليوية

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

61

الرمق الكودى

ً
عاشرا :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف الورا ة
الساعات/اس بوع
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
معيل
نظرى

املقررات الاجبارية للامجس تري
و ر ث  1111وراثه ميكروبية
و ر ث  1112وراثه حيواانت املزرعة
و ر ث  1113وراثه نبات
و ر ث  1114وراثه فس يولوجية
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
و ر ث  1115الوراثة الالجينية (ايب جينية)
و ر ث  1116وراثه لنووية
و ر ث  1117اشارات خلوية
و ر ث  1118تقنيات وراثية
و ر ث  1119املعلوماتية احليوية
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
و ر ث  1111وراثة الطفرات
و ر ث  1111وراثة تكوينية
و ر ث  1112وراثة مكية
و ر ث  1113وراثة برشية
و ر ث  1114ا إلحصاء الورايث
و ر ث  1115الوراثة املناعية
و ر ث  1116التكنولوجيا احليوية النباتية
و ر ث  1117التكنولوجيا احليوية امليكروبية
و ر ث  1118التكنولوجيا احليوية احليوانية
و ر ث  1119وراثة املقاومة والتحمل
و ر ث  1121وراثة الفطرايت والطحالب
و ر ث  1121وراثة البكرتاي
و ر ث  1122وراثة الفريوس والفريويد
و ر ث  1123وراثة اشعاعية
و ر ث  1124زراعة الانسجة النباتية
و ر ث  1125هندسة وراثية
و ر ث  1126وراثة عشائر
و ر ث  1127وراثة كاميوية حيوية
و ر ث  1128وراثة سيتولوجية (متقدم)
و ر ث  1129وراثة وجممتع

الساعات
املعمتدة

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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احلادي عشر :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف الكيمياء احليوية الزراعية
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
ك ي ز  1111كميياء عضوية (متقدم)
ك ي ز  1112كميياء حتليلية (متقدم)
ك ي ز  1113كميياء حيوية (متقدم)
ك ي ز  1114حتليل كمييايئ ابلطرق الطبيعية
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
ك ي ز  1115كميياء الكربوهيدارت
ك ي ز  1116كميياء الربوتينات والإنزميات
ك ي ز  1117كميياء الزيوت وادلهون
ك ي ز  1118البيولوجيا اجلزيئية
ك ي ز  1119كميياء التغريات احليوية
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
ك ي ز  1111كميياء البناء الضويئ
ك ي ز  1111كميياء المتثيل الغذايئ
ك ي ز  1112كميياء ا ألحامض النووية
ك ي ز  1113كميياء البيئة (متقدم)
ك ي ز  1114كميياء املركبات الثانوية يف النبات
ك ي ز  1115كميياء طبيعية
ك ي ز  1116السوائل احليوية
ك ي ز  1117كميياء الاكئنات ادلقيقة والبحرية
العالقة بني الرتكيب الكمييايئ واخلواص
ك ي ز 1118
الفس يولوجية
ك ي ز  1119كميياء الفيتامينات والهرموانت
ك ي ز  1121الكميياء احليوية النباتية
ك ي ز  1121كميياء املناعة وتطبيقاهتا
كميياء املواد امللونة ومضادات الأكسدة
ك ي ز 1122
(متقدم)
ك ي ز  1123كميياء التخمرات الصناعية
ك ي ز  1124كميياء وحتليل ا ألغذية وا ألعالف
ك ي ز  1125دراسات خاصة يف المكياء احليوية

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

)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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الثاني عشر -1 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف وقاية النبات -احلشرات االقتصادية
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
و ق ن  1111مورفولويج حرشات
و ق ن  1112فس يولوجيا حرشات( 1متقدم)
و ق ن  1113أفات غري حرشية
و ق ن  1114تقس مي حرشات
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
و ق ن  1115ماكحفة حيوية (متقدم)
و ق ن  1116بيئة حرشات
و ق ن  1117مقاومة النبات لالصابة احلرشية
و ق ن  1118فس يولوجيا حرشات( 2متقدم)
و ق ن  1119الإدارة املتاكمةل للفات الزراعية
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
و ق ن  1111حرشات حماصيل حقلية
و ق ن  1111حرشات حماصيل اخلرض
و ق ن  1112حرشات الفاكهة
و ق ن  1113حرشات الزينة والنبااتت الطبية
و ق ن  1114بيولويج حرشات
و ق ن  1115حرشات انقةل ل ألمراض النباتية (متقدم)
و ق ن  1116أأمراض حرشات
و ق ن  1117وقاية النبات يف احلجر الزراعى
و ق ن  1118أفات ما بعد احلصاد
و ق ن  1119أفات طبية وبيطرية (متقدم)
و ق ن  1121حرشات ا ألجشار اخلشبية
و ق ن  1121ملقحات حرشية
و ق ن  1122منتجات حنل العسل
و ق ن  1123أفات و أأمراض حنل العسل
و ق ن  1124ديدان احلرير
و ق ن  1125دراسات خاصة يف احلرشات الاقتصادية
و ق ن 2117

بروتوكولت تسجيل واس تخدام املبيدات

و ق ن 2118
و ق ن 2119

بدائل املبيدات التقليدية
جتهزيات املبيدات

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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 studies (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

65

مبيدات من أأصل نبايت
مبيدات ناميتودا
مبيدات أأاكروس ية
معقامت كاميوية
مانعات تغذية

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

تكنولوجيا الرش والتعفري والتبخري

2115 و ق ن

المتثيل احليوي وسلوك املبيدات
مبيدات فطرية
مبيدات الصحة العامة
)مبيدات حشائش (متقدم
أأاكروسات نباتية
أفات ناميتودية
القواقع والقوارض

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

الثاني عاشر -2 :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف وقاية النبات -مبيدات األفات
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
و ق ن  2111التقيمي احليوى للمبيدات
و ق ن  2112كميياء مبيدات الافات
و ق ن  2113حتليل مبيدات
و ق ن  1112فس يولويج حرشات( 1متقدم)
املقررات الاجبارية لدلكتوراه
و ق ن  1118فس يولويج حرشات( 2متقدم)
و ق ن  1119الإدارة املتاكمةل للفات الزراعية
و ق ن  2114مسية مبيدات
و ق ن  2115مقاومة الفات للمبيدات ( متقدم)
و ق ن 2116

تلوث البيئة ابملبيدات ( متقدم)

املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
و ق ن  1111حرشات حماصيل حقلية
و ق ن  1111حرشات حماصيل اخلرض
و ق ن  1112حرشات الفاكهة
و ق ن  1113حرشات الزينة والنبااتت الطبية
و ق ن  1114بيولويج حرشات
و ق ن  1115حرشات انقةل ل ألمراض النباتية (متقدم)
و ق ن  1116أأمراض حرشات
و ق ن  1117وقاية النبات يف احلجر الزراعى
و ق ن  1118أفات ما بعد احلصاد
و ق ن  1119أفات طبية وبيطرية (متقدم)
و ق ن  1121حرشات ا ألجشار اخلشبية
و ق ن  1121ملقحات حرشية
و ق ن  1122منتجات حنل العسل
و ق ن  1123أفات و أأمراض حنل العسل
و ق ن  1124ديدان احلرير
و ق ن 2117

بروتوكولت تسجيل واس تخدام املبيدات

و ق ن 2118
و ق ن 2119

بدائل املبيدات التقليدية
جتهزيات املبيدات

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

الساعات /أأس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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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مبيدات من أأصل نبايت
مبيدات ناميتودا
مبيدات أأاكروس ية
معقامت كاميوية
مانعات تغذية

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

تكنولوجيا الرش والتعفري والتبخري

2115 و ق ن

المتثيل احليوي وسلوك املبيدات
مبيدات فطرية
مبيدات الصحة العامة
)مبيدات حشائش ( متقدم
أأاكروسات نباتية
أفات ناميتودية
القواقع والقوارض
دراسات خاصة مبيدات ا ألفات

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

الثالث عشر :درجة املاجستري البحثي والدكتوراة يف اهلندسة الزراعية والنظم احليوية
الرمق الكودى

امس املقرر ابللغة العربية

املقررات الاجبارية للامجس تري
هـ ز  1111ألت إاحرتاق داخيل (متقدم)
هـ ز  1112هيدرولياك ومياكنياك موائع (متقدم)
هـ ز  1113انتقال حرارة (متقدم)
هـ ز  1114هندسة املنشأت الزراعية والتحمك البيىئ

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

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

املقررات الاجبارية لدلكتوراه
Food and dairy plant engineering technology
هـ ز  1115تكنولوجيا هندسة املصانع الغذائية وا أللبان
)Properties and materials testing (Advanced
هـ ز  1116خواص وإاختبار املواد (متقدم)
Advanced technology of agricultural tractors
هـ ز  1117تكنولوجيا اجلرارات الزراعية املتطورة
هـ ز  1118نظم وهيدرولياك الرى بأأساليب متطورة Hydraulics systems and advanced irrigation methods
Environmental control and energy in advanced
تكنولوجيا التحمك البيىئ والطاقة ىف
هـ ز 1119
agricultural installations technology
املنشأت الزراعية املتطورة
املقررات الاختيارية للامجس تري وادلكتوراه
هـ ز  1111ألت ومعدات اس تصالح ا ألراىض
Land reclamation machinery & Equipment
Animal Production and poultry farms machines
ألت مزارع الانتاج احليواىن وادلاجين
هـ ز 1111
) (Advanced
(متقدم)
هـ ز  1112قوى زراعية
Agricultural forces
هـ ز  1113ميكنة زراعية
Agricultural mechanization
)Mathematics(Advanced
هـ ز  1114رايضة )متقدم(
)Industrial Security ( Advanced
هـ ز  1115أأمن صناعى (متقدم)
تطبيقات الطاقة الشمس ية ىف اجملالت
Solar energy applications in agricultural fields
هـ ز 1116
الزراعية
هـ ز  1117تكنولوجيا اللت الزراعية
technology of agricultural machinery
Sugar cane processing technology
هـ ز  1118تكنولوجيا تصنيع السكر من القصب
تكنولوجيا معاجلة وإاعادة اس تخدام مياه
Technology of treatment and reuse of wastewater
هـ ز 1119
الرصف
Maintenance and operation of machinery and
هـ ز  1121صيانة وتشغيل اللت واجلرارات
tractors
)Plane Survey (Advanced
هـ ز  1121مساحة مس توية (متقدم)
Fluid mechanics
هـ ز  1122مياكنياك املوائع
)Theory of machines (Advanced
هـ ز  1123نظرية ألت (متقدم)
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الساعات/اس بوع
نظرى

معيل

الساعات
املعمتدة

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
2
2

2
2
2
2

3
3
3
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

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
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نظرية الإنشاءات وحتليل الاهجادات
)(متقدم

1124 هـ ز

)ختطيط وتصممي املباين الزراعية (متقدم

1125 هـ ز

هندسة التجفيف الزراعى
هندسة تصممي مسطحات الالند سكيب
هندسة تصممي نظم الرى ابلتنقيط
هندسة تصممي نظم الرى ابلرش
هندسة تعبئة وتغليف اللنب ومنتجاته
هندسة حاسب أىل
هندسة حفظ الاغذية
هندسة طحن احلبوب
هندسة رضب ا ألرز
)كهربة الريف (متقدم
هندسة وتصممي ش باكت الرصف
هندسة وتكنولوجيا الابر وحساابت
مقننات املياة اجلوفية
هندسة وتكنولوجيا التحمك البيىئ ىف
البيوت احملمية
هندسة ونظم التخطيط العمراىن للمدن
والقرى
هندسة ونظم الطاقة اجلديدة واملتجددة
نظرية وتصممي ألت اإعداد مراقد البذرة

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

تصممي وإانشاء خمازن الإنتاج الزراعي

1142 هـ ز

هندسة التربيد والتجميد
ألت خدمة البساتني
الضخ واملضخات
أأهجزة قياس وحتمك
دراسات خاصة يف الهندسة الزراعية

1143 هـ ز
1144 هـ ز
1145 هـ ز
1146 هـ ز
1147 هـ ز

ملحق ()2
مقررات درجة املاجستري املهني
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 -1درجة املاجستري املهني يف "استصالح واستزراع األراضي الصحراوية"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع
نظري معيل

الساعات
املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس الأول:
م ط ع 1114
م ط ع 1113
م ط ع 1126

Modern Irrigation & Drainage Systems

نظم الري والرصف احلديثة
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية والاستشعار عن بعد يف
GIS and Remote Sensing Applications in Soil
الاراىض
Hydrology and Ground Water
هيدرولوجيا ومياه جوفية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف ا ألس بوع

2

2

3

2

2

3

2
2
2
11

2
2
2
11

3
3
3
15

الفصل ادلرايس الثاين:
م ط ع 1136
م ط ع 1137
م ط ع 1138

التحليالت الكمييائية والطبيعية ل ألراىض واملياه والنبات
(متقدم)
كميياء ا ألراىض امللحية والقلوية
تسميد وتغذية النبات ىف الاراىض املس تصلحة

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

مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف الأس بوع

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
11

2
2
11

3
3
15

العام الثاين
الفصل ادلرايس الأول:
م ط ع 1139

اس تصالح وحتسني الاراىض الرملية واجلريية

م ط ع 1141

اس تصالح وحتسني الاراىض امللحية والصودية

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

مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث

Research project
اجملموع يف الأس بوع

2

2

3

2

2

3

2
2
-8

2
2
6
14

3
3
3
15

الفصل ادلرايس الثاين:
م ط ع 1115
ا ق ز 1139

تكنولوجيا اس تصالح الاراىض
اقتصادايت مشاريع الاس تصالح
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث

Land reclamation technology
Economics of reclamation projects

Research project
اجملموع يف الأس بوع





يؤدي الطالب بعد العام ا ألول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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2
2
2
2
-8

2
2
2
2
6
14

3
3
3
3
3
15

املقررات االختيارية للماجستري املهني "استصالح واستزراع األراضي الصحراوية"
الساعات/أأس بوع الساعات
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
الرمق الكودي
نظري معيل املعمتدة
Using and Planting of Reclaimed Land
اس تغالل الاراىض املس تصلحة وزراعهتا
3
2
2
م ح ص 1128
)(advanced
(متقدم)
3
2
)2 Biofertilization (Advanced
م ك ز  1117تسميد حيوي (متقدم)
& Land Reclamation Machinery
3
2
2
هـ ز  1111ألت ومعدات اس تصالح ا ألراىض
Equipment
3
2
)2 Plant Nutrition (Advanced
م ط ع  1112تغذية النبات (متقدم)
3
2
2 Environmental Soils Chemistry
م ط ع  1113الكميياء البيئية لالراىض
3
2
2 Soil Survey and Evaluation
م ط ع  1125حرص وتقيمي الاراىض
Irrigation Systems and Water
3
2
2
م ط ع  1131نظم الري والاحتياجات املائية
Requirements
3
2
2 Agrometrology
م ط ع  1141أأرصاد جوية زراعية
3
2
2 Recycling of Agricultural Residues
م ط ع  1142تدوير اخمللفات الزراعية (متقدم)
3
2
2 Technology of Fertilizers
م ط ع  1143تكنولوجيا ا ألمسدة واخملصبات
3
2
2 Soil Testing and Fertilizers Analysis
م ط ع  1144اختبارات الرتبة وحتليل الامسدة
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 -2درجة املاجستري املهني يف "تكنولوجيا األغذية"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع
معيل
نظري

الساعات
املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس الأول:
ص ن ع  1111تكنولوجيا احلبوب ومنتجاهتا (متقدم)
ص ن ع  1113تكنولوجيا اللحوم ومنتجاهتا
ص ن ع  1131كميياء حيوية (متقدم)
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

اجملموع يف ا ألس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
ك
ص ن ع  1111ميياء وحتليل أأغذية (متقدم)
ص ن ع  1114تكنولوجيا ا ألسامك ومنتجاهتا
ص ن ع  1115تكنولوجيا ادلواجن ومنتجاهتا
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

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

العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
ص ن ع  1112ميكروبيولوجيا ا ألغذية (متقدم)
ص ن ع  1114اإس تخدام ا ألهجزة يف حتليل ا ألغذية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
ص ن ع  1132تكنولوجيا ادلهون احليوانية
ص ن ع  1133تكنولوجيا الزيوت النباتية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




)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

يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "تكنولوجيا األغذية"
الرمق الكودي
ص ن ع 1119
ص ن ع 1112
ص ن ع 1116
ص ن ع 1117

امس املقرر ابللغة العربية
مراقبة جودة ا ألغذية
تكنولوجيا السكر واحللوى ومنتجاهتا
تكنولوجيا طرق حفظ ا ألغذية (متقدم)
الرشوط الصحية ملصانع ا ألغذية

ص ن ع  1134اخلواص احلس ية والطبيعية ل ألغذية
ص ن ع 1135
ص ن ع 1136
ص ن ع 1137
ص ن ع 1138
ص ن ع 1139

املواصفات والقوانني الغذائية
تكنولوجيا التخمرات واملرشوابت وا ألغذية
املتخمرة
تكنولوجيا تعبئة وتغليف ا ألغذية
الإضافات الغذائية
تكنولوجيا املنتجات اخلاصة

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
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

74

الساعات/أأس بوع
معيل
نظري
2
2
2
2
2
2
2
2

الساعات
املعمتدة
3
3
3
3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2
2
2

2
2
2

3
3
3

 -3درجة املاجستري املهني يف "التغذية العالجية"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع
معيل
نظري

الساعات
املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
ص ن ع  1112ميكروبيولوجيا ا ألغذية (متقدم)
ص ن ع  1131كميياء حيوية (متقدم)
ص ن ع  1141تغذية عالجية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف ا ألس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
ص ن ع  1141تغذية وحصة الانسان
ص ن ع  1142تغذية مرىض السكر
ص ن ع  1143تغذية مرىض الكبد
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف الأس بوع

)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

العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
ص ن ع  1144تغذية عالجية (متقدم)
ص ن ع  1145تغذية مرىض القلب وادلورة ادلموية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
ص ن ع  1146تغذية مرىض اللكي
تغذية مرىض الكساح وهشاشة العظام
ص ن ع 1147
والنقرس
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




)Clinical nutrition (advanced
Cardiovascular patients nutrition
Research project

Renal patients nutrition
Osteoporosis and Gout patients
nutrition
Research project

يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "التغذية العالجية"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة العربية

ص ن ع  1148تغذية مرىض ضغط ادلم والكوليسرتول
ص ن ع  1149تغذية مرىض ا ألنمييا
ص ن ع  1151تغذية مرىض النحافة والبدانة
ص ن ع  1151تغذية مرىض اجلهاز الهضمى واحلساس ية
ص ن ع  1152تغذية ا ألطفال واملراهقني واملس نني
ص ن ع 1153
ص ن ع 1154
ص ن ع 1155
ص ن ع 1156
ص ن ع 1157

الفيتامينات والهرموانت
تغذية مرىض الرسطان
سالمة و أأخطار الغذاء
ختطيط وإاعداد الوجبات
التداخالت الغذائية

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
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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الساعات/أأس بوع
معيل
نظري

الساعات
املعمتدة
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 -4درجة املاجستري املهني يف "تصني وجودة منتجات األلبان"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
أأ ل ب  1111تكنولوجيا اجلنب (متقدم)
أأ ل ب  1118تكنولوجيا املثلوجات ادلهنية
أأ ل ب  1123ا أللبان املركزة واجملففة
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

الفصل ادلرايس الثاين:
أ
Principles of dairy processing
أأ ل ب  1134أأساس يات تصنيع اللبان
Liquid milk and its treatments
أأ ل ب  1135اللنب السائل ومعامالته
أأ ل ب  1136منتجات ا أللبان املتخمرة واملرشوابت اللبنية Fermented dairy products and milk beverages
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف الأس بوع
العام الثاين
الفصل ادلرايس الأول:
Probiotic bacteria in dairy products
أأ ل ب  1137بكرتاي الرببيوتيك يف املنتجات اللبنية
Hygiene practices in milk handling and
أأ ل ب  1138الرشوط الصحية اثناء تداول وتصنيع
processing
ا أللبان
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
أ
Dairy industry management and construction
أأ ل ب  1139ادارة وانشاء مصانع اللبان
Milk testing and analysis
أأ ل ب  1040اإختبارات وحتليل اللنب
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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الرمق الكودي
أأ ل ب 1115
أأ ل ب 1113
أأ ل ب 1122
أأ ل ب 1128
أأ ل ب 1041
أأ ل ب 1042
ا ن ح 1111
ا ن ح 1133

املقررات االختيارية للماجستري املهني "تصني وجودة منتجات األلبان"
الساعات/أأس بوع
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
نظري معيل
2
2 Quality analysis and dairy legislation
اختبارات اجلودة والترشيعات اللبنية
2
2 Contaminants of milk and milk products
امللواثت البيئية للنب ومنتجاته
2
2 Milk fat products and fat substitutes
املنتجات اللبنية ادلهنية وبدائل ادلهون
2
2 Applied dairy microbiology
ميكروبيولوجيا ا أللبان التطبيقية
2
2 Food additives in dairy food
الإضافات الغذائية يف ا ألغذية اللبنيةmn
2
2 Small dairy projects
مرشوعات لبنية صغرية (متقدم)
2
)2 Dairy cattle husbandry (advanced
رعاية ماش ية اللنب (متقدم)
2
2 Dairy production farming practices
العمليات املزرعية مبزارع انتاج ا أللبان
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الساعات
املعمتدة
3
3
3
3
3
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3
3

 -1درجة املاجستري املهني يف "دراسة اودوي االقتصادية للمشروعات الزراعية"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
ا ق ز  1121اقتصادايت الانتاج الزراعي (متقدم)
ا ق ز  1124التجارة الزراعية ادلولية (متقدم)
ا ق ز  1131مبادئ التحليل الاحصايئ الزراعي
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

الفصل ادلرايس الثاين:
ا ق ز  1129دراسة اجلدوي للمرشوعات الزراعية
ا ق ز  1131المتويل والئامتن الزراعي

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

ا ق ز  1133املشالك الاقتصادية البيئية الزراعية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف الأس بوع
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العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
أأ ق ز  1135اقتصادايت الصناعات الزراعية
أأ ق ز  1136التسويق الزراعي
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث

Economics of agribusiness
Agricultural marketing
Research project
اجملموع يف الأس بوع

الفصل ادلرايس الثاين:
Income and costs analysis of agricultural projects
ا ق ز  1115حتليل ادلخل والتاكليف للمرشوعات الزراعية
Economics of cooperative production
أأ ق ز  1137اقتصادايت الانتاج التعاوين
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "دراسة اودوي االقتصادية للمشروعات الزراعية"
الساعات/أأس بوع الساعات
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
الرمق الكودي
نظري معيل املعمتدة
3
2
2 Microeconomic analysis
ا ق ز  1116التحليل الاقتصادي اجلزيئ
3
2
2 Agricultural and farm investments
ا ق ز  1117الاستامثرات الزراعية واملزرعية
3
2
2 Farm management analysis
ا ق ز  1118حتليل الادارة املزرعية
3
2
2 Macroeconomic analysis
ا ق ز  1125التحليل الاقتصادي اللكي
Economics of water and soil resources
3
2
2
ا ق ز  1132اقتصادايت املوارد املائية والأرضية (متقدم)
)(advanced
3
2
2 Economics of animal production projects
أأ ق ز  1138اقتصادايت ادارة مشاريع الانتاج احليواين
3
2
2 Economics of reclamation projects
أأ ق ز  1139اقتصادايت مشاريع الاس تصالح
Economics of fruits production and
3
2
2
أأ ق ز  1141اقتصادايت انتاج وتسويق حماصيل الفاكهة
marketing
3
2
2 Fish marketing
أأ ق ز  1141التسويق السميك
3
2
2 Economics of ceral crops
أأ ق ز  1142اقتصادايت حماصيل احلبوب
3
2
2 Economics of storage
أأ ق ز  1143اقتصادايت التخزين

80

 -6درجة املاجستري املهني يف "اإلرشاد الزراعي"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع
نظري معيل

الساعات
املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
ا ق ز  2131التعلمي الارشادى
ا ق ز  2131الارشاد الريفى
ا ق ز  2132الارشاف ىف الارشاد الزراعى
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

الفصل ادلرايس الثاين:
ا ق ز  2123الصحافة الزراعية وحتليل النرشات
ا ق ز  2117نظرايت التصال الارشادي
ا ق ز  2133اسرتاتيجيات الاقناع والتصال
مقرر اختياري
مقرر اختياري

Agricultural press and publications analysis
Theories of extension communication
Stratigies of persuasion and communication
اجملموع يف الأس بوع
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العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
Agricultural extension methods
ا ق ز  2111الطرق واملعينات الارشادية الزراعية
Applied statistics
ا ق ز  2134الاحصاء التطبيقى
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
ا ق ز  2111ختطيط وتقيمي الربامج الارشادية (متقدم) Planning and evaluation of extension programs
Organizing and management of agricultural
تنظمي وإادارة أأھجزة الإرشاد الزراعى
ا ق ز 2135
extension equipments
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "اإلرشاد الزراعي"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة العربية

ا ق ز  2112تعلمي كبار
ا ق ز  2116وسائل الإعالم والإعالن الزراعي
ا ق ز  2126اإعداد وتنفيذ الربامج الإذاعية والتليفزيونية
ا ق ز 2136
ا ق ز 2137
ا ق ز 2138
ا ق ز 2139
ا ق ز 2141
ا ق ز 2141

التأأثري الس يكولوىج لالعالم الريفى
دراسات ىف الطرق الارشادية
التدريب املهىن الزراعى
اجامتعيات التعلمي الارشادى
املعارض الارشادية
معلية التصال ىف الارشاد الزراعى

الساعات/أأس بوع الساعات
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
نظري معيل املعمتدة
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

 -1درجة املاجستري املهني يف "تربية ورعاية احليوانات والدواجن يف املناطق احلارة وشبه احلارة"

الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة العربية

العام ا ألول
الفصل ادلرايس الأول:
و ر ث  1112وراثه حيواانت املزرعة
ا ن ح  1131رعاية حيواانت املزرعة يف املناطق احلارة
ا ن ح  2119رعاية ادلواجن يف املناطق احلارة
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف ا ألس بوع
ا ق ز 1129
أأ ن ح 1131
ا ن ح 2114

دراسة اجلدوي للمرشوعات الزراعية
تغذية احليواانت حتت ظروف املناطق احلارة
فس يولوجيا ادلواجن (متقدم)
مقرر اختياري
مقرر اختياري

اجملموع يف الأس بوع
العام الثاين
الفصل ادلرايس الأول:
أأ ن ح  1132تكوين وحتليل العالئق (متقدم)
ا ن ح  2111تغذية ادلواجن (متقدم)
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث

ا ن ح 1118
ا ن ح 2118





امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

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

الفصل ادلرايس الثاين:
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 بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
Modern techniques in anial production
التقنيات احلديثة يف الانتاج احليواين (متقدم)
Nutrition requirments in poultry feed
الاحتياجات الغذائية يف عالئق ادلواجن
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع

يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "تربية ورعاية احليوانات والدواجن يف املناطق احلارة
وشبه احلارة"

الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة العربية

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

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

اقتصادايت ادارة مشاريع الانتاج احليواين
اقتصادايت مشاريع الاس تصالح
فس يولوجيا الغدد الصامء
رعاية ماش ية اللنب (متقدم)
رعاية ماش ية اللحم (متقدم)
انتاج الاغنام واملاعز (متقدم)
تغذية ماش ية اللنب
تغذية ماش ية اللحم
الغدد الصامء يف ادلواجن
تغذية الطيور الثانوية
تصنيع أأعالف ادلواجن
التقيمي والتحليل الكاميوي ألعالف ادلواجن
فس يولوجيا انتاج اللحم والبيض
تربية النعام والرويم
الطيور املائية
التفرخي والمنو اجلنيين

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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الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة
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 -8درجة املاجستري املهني يف "تكنولوجيا انتاج احلاصالت البستانية للتصدير"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
العام الأول

الفصل ادلرايس ا ألول:
تكنولوجيا صوب اإنتاج الزهور ونبااتت
ب س ن 3111
الزينة
ب س ن  2113زراعة وانتاج اخلرض احملمية (متقدم)
ب س ن  1136انتاج فاكهة متساقطة (متقدم)
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

)Dedecious fruits production (advanced
اجملموع يف ا ألس بوع

الفصل ادلرايس الثاين:
ب س ن  3132قطف وتداول وختزين الزهور
ب س ن  2121فس يولوجيا اخلرض يف الزراعات احملمية
ب س ن  1137انتاج فاكهة مس تدمية (متقدم)
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

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

العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
ب س ن  2127أأصناف وجهن خرضوات الزراعة احملمية
ب س ن  1128التغريات احليوية ىف مثار الفاكهة
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث

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

الفصل ادلرايس الثاين:
ب س ن  3117انتاج النبااتت الطبية والعطرية (متقدم)
ب س ن  1134حتسني كفاءة تصدير حماصيل الفاكهة
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث

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





يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "تكنولوجيا انتاج احلاصالت البستانية للتصدير"
الساعات/أأس بوع الساعات
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
الرمق الكودي
نظري معيل املعمتدة
3
2
2 Palm cultivation and production techniques
ب س ن  1115تقنيات زراعة وانتاج النخيل
3
2
2 Panana cultivation and production techniques
ب س ن  1116تقنيات زراعة وانتاج املوز
3
2
2 Grape cultivation and production techniques
ب س ن  1117تقنيات زراعة وانتاج العنب
3
2
2 Citrus cultivation and production techniques
ب س ن  1118تقنيات زراعة وانتاج املواحل
3
2
2 Olive cultivation and production techniques
ب س ن  1119تقنيات زراعة وانتاج الزيتون
3
2
2 Mango cultivation and production techniques
ب س ن  1121تقنيات زراعة وانتاج املاجنو
3
2
2 Flowering and budding in fruit trees
ب س ن  1121الزتهري والعقد ىف أأجشار الفاكهة
3
2
2 Irrigation and wter relations of fruit tress
ب س ن  1125الرى والعالقات املائية لجشار الفاكهة
3
2
2 Palm trees physiology
ب س ن  1126فس يولوجيا أأجشار النخيل البلح
3
2
2 Organic and bio fertilization for fruit trees
ب س ن  1131التسميد العضوى واحليوى لجشار الفاكهة
Date cultivars in Egypt and export
3
2
2
ب س ن  1138أأصناف المتور يف مرص وفرص التصدير
opportunities
Gowth regulators and vegetable crops
3
2
2
ب س ن  2115دور منظامت المنو يف انتاج حماصيل اخلرض
production
Vegetable Crops Breeding for environmental
تربية حماصيل اخلرض لتحمل الاهجادات
3
2
2
ب س ن 2116
stress resistance
البيئية
3
2
2 Physiological disease of vegetable crops
ب س ن  2117أأمراض اخلرض الفس يولوجية
انتاج حماصيل اخلرض يف الارايض
3
2
2 Vegetables production in desert soil
ب س ن 2121
الصحراوية
3
2
2 Production of leafy and fruiting vegetables
ب س ن  2122انتاج اخلرض الورقية والمثرية
Root, pulb, and tuberous vegetables
3
2
2
ب س ن  2123انتاج اخلرض اجلذرية والبصلية وادلرنية
production
Water requirments and irrigation system in
الاحتياجات املائية ونظم الري حملاصيل
3
2
2
ب س ن 2124
vegetable crops
اخلرض
3
2
2 Vegetable plants ecology
ب س ن  2125بيئة نبااتت اخلرض
3
2
2 Vegetables production for export
ب س ن  2126انتاج اخلرض للتصدير
3
2
2 Ferns and other greenery crops
ب س ن  3112الرسخس يات وحماصيل اخلرضة ا ألخري
3
2
2 Inducing bulbs for flowering
ب س ن  3113دفع ا ألبصال للزتهري
3
2
2 Indoor decoration
ب س ن  3114التنس يق ادلاخيل
3
2
2 Cactus and succulent plants
ب س ن  3115النبااتت الشوكية والعصارية
3
2
2 Ornamental Plants Breeding by Mutants
ب س ن  3117تربية نبااتت الزينة ابلطفرات
Commercial production of flowers with
الانتاج التجاري للزهور ذات الاس تجابة
3
2
2
ب س ن 3121
optical response
الضوئية
Biotechnology and ornamental plants
3
2
2
ب س ن  3123التكنولوجيا احليوية وتربية نبااتت الزينة
breeding

86

3

2

2

3

2

2

3

2
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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

تداول نبااتت الزينة والطبية والعطرية
)(متقدم
انتاج الزهور و أأبصال الزينة
الاكثار ادلقيق وانتاج بذور النبااتت الطبية
والعطرية
زراعة الصحراء ابلنبااتت الطبية والعطرية
للتصدير
التوابل والنبااتت احلريفة
النبااتت الطبية اجلذرية والورقية
النبااتت الطبية البذرية والمثرية
تكنولوجيا الزراعة العضوية واحليوية لنتاج
النبااتت الطبية والعطرية

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

 -9درجة املاجستري املهني يف "إنتاج احملاصيل"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
م ح ص  1111اإكثار وجودة التقاوى (متقدم)
م ح ص  1126اإنتاج حماصيل عام
م ح ص  1027اإنتاج احملاصيل الصناعية (متقدم)
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

2
2
2
2
2
11

2
2
2
2
2
11

3
3
3
3
3
15

الفصل ادلرايس الثاين:
م ح ص  1115انتاج حماصيل العلف واملراعى (متقدم)

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

م ح ص  1028اإس تغالل الأراىض املس تصلحة وزراعهتا (متقدم)
م ح ص  1029تربية وحتسني احملاصيل
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف الأس بوع

2

2

3

2
2
2
2
11

2
2
2
2
11

3
3
3
3
15

العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
)Agricultural cycle and intensification (advanced
م ح ص  1131ادلورة الزراعية والتكثيف الزراعى (متقدم)
Statistics and experimental design
م ح ص  1131احصاء وتصممي جتارب
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
)Weeds and their control (advanced
م ح ص  1132احلشائش ومقاومهتا (متقدم)
Examination and tests of seeds
م ح ص  1133حفص وإاختبارات التقاوى
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "انتاج احملاصيل"
الرمق الكودي
م ح ص 1111
م ح ص 1112
م ح ص 1113
م ح ص 1114
م ح ص 1121
م ح ص 1134
م ح ص 1135
م ح ص 1136
م ح ص 1137
م ح ص 1138
م ح ص 1139
م ح ص 1141
م ح ص 1141
م ح ص 1142
م ح ص 1143
م ح ص 1144

امس املقرر ابللغة العربية
اإنتاج حماصيل السكر (متقدم)
اإنتاج حماصيل الزيت وا أللياف
اإنتاج حماصيل احلبوب
اإنتاج حماصيل البقول
الرتبية ملقاومة ا ألمراض واحلرشات
تربية احملاصيل ذاتية الإخصاب
تربية احملاصيل خلطية الإخصاب
تسميد ورى حماصيل احلقل
فس يولوجيا احملاصيل
الإحتياجات املائية والسامدية
التقنيات احلديثة ىف اإنتاج احملاصيل
تكنولوجيا حماصيل احلقل
الطفرات وطرق اإس تحداهثا
تكنولوجيا ا أللياف
بيئة احملاصيل
التقنيات احلديثة يف تربية وحتسني
احملاصيل

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
)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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الساعات/أأس بوع
نظري معيل
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

الساعات
املعمتدة
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 -11درجة املاجستري املهني يف "التكنولوجيا احليوية"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
م ك ز  1111امليكروبيولوجيا العملية التطبيقية
ك ي ز  1119كميياء الفيتامينات والهرموانت
و ر ث  1114ا إلحصاء الورايث
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

الفصل ادلرايس الثاين:
م ك ز  1115التكنولوجيا احليوية للرتبة
ك ي ز  1116كميياء الربوتينات والإنزميات
و ر ث  1124زراعة الانسجة النباتية
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

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

العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
م ك ز  1119معاجلة بيولوجية مللواثت البيئة (متقدم)
و ر ث  1125هندسة وراثية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
مرشوع حبيث

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

اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
Microorganisms producing antibiotics
م ك ز  1127الاكئنات ادلقيقة املنتجة للمضادات احليوية
Biochemical genetics
و ر ث  1127وراثة كاميوية حيوية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني " التكنولوجيا احليوية "
الرمق الكودي
م ك ز 1113

امس املقرر ابللغة العربية
ميكروبيولوجيا حتولت العنارص (متقدم)

م ك ز  1114ميكروبيولوجيا منطقة اجلذور (متقدم)
م ك ز  1117أأكتينومايس تات
م ك ز  1122السموم امليكروبية
ك ي ز  1111كميياء المتثيل الغذايئ
ك ي ز  1121كميياء املناعة وتطبيقاهتا
ك ي ز  1122كميياء املواد امللونة ومضادات الأكسدة (متقدم)
ك ي ز 1114
و ر ث 1111
و ر ث 1116
و ر ث 1117
و ر ث 1118

حتليل كمييايئ ابلطرق الطبيعية
وراثة الطفرات
التكنولوجيا احليوية النباتية
التكنولوجيا احليوية امليكروبية
التكنولوجيا احليوية احليوانية

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
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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الساعات/أأس بوع
نظري معيل

الساعات
املعمتدة
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 -11درجة املاجستري املهني يف "تربية وإنتاج حنل العسل"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع
نظري معيل

الساعات
املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
و ق ن  1126مورفولوىج وترشحي حرشات
و ق ن  1127تربية النحل
و ق ن  2114مسية مبيدات
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

الفصل ادلرايس الثاين:
و ق ن  1123أفات و أأمراض حنل العسل
و ق ن  1128تكنولوجيا إانتاج العسل
و ق ن  1129اإنشاء وإادارة املناحل
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

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

العام الثاين
الفصل ادلرايس ا ألول:
Honey bee products
و ق ن  1122منتجات حنل العسل
Field and horticultural crops pollinators
و ق ن  1131ملقحات احملاصيل احلقلية والبس تانية
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
)Insects physiology 1 (Advanced
و ق ن  1112فس يولوجيا حرشات( 1متقدم)
Honey bee diseases and enemies
و ق ن  1131أأمراض و أأعداء حنل العسل
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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الرمق الكودي
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

املقررات االختيارية للماجستري املهني "تربية وإنتاج حنل العسل"
الساعات/أأس بوع
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
نظري معيل
2
2 Insect Ecology
بيئة حرشات
2
2 Analysis of bee products
حتليل منتجات طائفة النحل
2
2 Tools of apiculture
أأدوات معليات النحاةل
2
2 Nectar and pollens
الرحيق وحبوب اللقاح
2
2 Bees products: benefits and uses
منتجات النحل الفوائد و الاس تخدامات
2
2 Techniques of insect researchs
تكنيك احباث حرشية
2
2 Social insects
حرشات اجامتعية
2
2 Honey bee poisioning by pestcides
تسمم حنل العسل ابملبيدات
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الساعات
املعمتدة
3
3
3
3
3
3
3
3

 -12درجة املاجستري املهني يف "مكافحة آفات النخيل وإنتاج التمور النظيفة"
الساعات/أأس بوع
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
الرمق الكودي
معيل
نظري
العام الأول
الفصل ادلرايس الأول:
2
2
)Insects physiology 1 (Advanced
و ق ن  1112فس يولوجيا حرشات( 1متقدم)
2
2
Insects taxonomy
و ق ن  1114تقس مي حرشات
2
2
Biocontrol and pestcides alternatives
و ق ن  2124املاكحفة احليوية وبدائل املبيدات
2
2
مقرر اختياري
2
2
مقرر اختياري
11
11
اجملموع يف ا ألس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
2
2
)Insect physiology 2 (Advanced
و ق ن  1118فس يولوجيا حرشات( 2متقدم)
2
2
Palm pests
و ق ن  1139أفات النخيل
2
2
Pests of dry and stored dates
و ق ن  1141أفات المتور اجلافة واخملزونة
2
2
مقرر اختياري
2
2
مقرر اختياري
11
11
اجملموع يف الأس بوع
العام الثاين
الفصل ادلرايس الأول:
2
2
Insects of woody trees
و ق ن  1121حرشات ا ألجشار اخلشبية
Environment pollution with pesticides
2
2
و ق ن  2116تلوث البيئة ابملبيدات ( متقدم)
)(advanced
2
2
مقرر اختياري
2
2
مقرر اختياري
6
-Research project
مرشوع حبيث
14
8
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
2
2
Insect Ecology
و ق ن  1116بيئة حرشات
2
2
Integrated managment of palm pests
و ق ن  2125ا إلدارة املتاكمةل ألفات النخيل
2
2
مقرر اختياري
2
2
مقرر اختياري
6
-Research project
مرشوع حبيث
14
8
اجملموع يف الأس بوع
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الساعات
املعمتدة

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

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

املقررات االختيارية للماجستري املهني "مكافحة آفات النخيل وإنتاج التمور النظيفة"
الساعات/أأس بوع الساعات
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
الرمق الكودي
نظري معيل املعمتدة
3
2
2 Pesticides toxicity
و ق ن  2114مسية مبيدات
3
2
2 Palm cultivation and production techniques
ب س ن  1115تقنيات زراعة وانتاج النخيل
Modern approaches in fertilization and
الاجتاهات احلديثة يف ري وتسميد
3
2
2
م ط ع 1139
irrigation of date palm
خنيل البلح
3
2
2 Dates and dates products technology
ص ن ع  1125تكنولوجيا المتور ومنتجاهتا
Genetic engineering applications in palm
تطبيقات الهندسه الوراثية ىف انتاج
3
2
2
و ر ث 1131
production
النخيل
3
2
2 Biology of fruits insects
و ق ن  1141بيولوىج حرشات الفاكهه
3
2
2 Pathology of palm insects
و ق ن  1142أأمراض حرشات النخيل
3
2
2 Postharvest pests
و ق ن  1118أفات ما بعد احلصاد
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 -13درجة املاجستري املهني يف " التقنيات احلديثة يف اهلندسة الزراعية"
الرمق الكودي

امس املقرر ابللغة الاجنلزيية

امس املقرر ابللغة العربية

الساعات/أأس بوع الساعات
نظري معيل املعمتدة

العام الأول
الفصل ادلرايس ا ألول:
هـ ز  1113انتقال حرارة (متقدم)
هـ ز  1148تقنيات الرى والرصف احلديث
هـ ز  1149هندسة تصممي ألت مصانع ا ألغذية
مقرر اختياري
مقرر اختياري

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

الفصل ادلرايس الثاين:
Advanced technology of agricultural tractors
هـ ز  1117تكنولوجيا اجلرارات الزراعية املتطورة
Solar energy applications in agricultural fields
هـ ز  1116تطبيقات الطاقة الشمس ية ىف اجملالت الزراعية
Engineering of Agricultural drying
هـ ز  1126هندسة التجفيف الزراعى
مقرر اختياري
مقرر اختياري
اجملموع يف الأس بوع
العام الثاين
الفصل ادلرايس الأول:
Animal Production and poultry farms machines
هـ ز  1111ألت مزارع الانتاج احليواىن وادلاجين (متقدم)
) (Advanced
)Planning and design of agricultural buildings (Advanced
هـ ز  1125ختطيط وتصممي املباين الزراعية (متقدم)
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع
الفصل ادلرايس الثاين:
Maintenance and operation of machinery and tractors
هـ ز  1121صيانة وتشغيل اللت واجلرارات
Engineering of refrigeration and freezing
هـ ز  1143هندسة التربيد والتجميد
مقرر اختياري
مقرر اختياري
Research project
مرشوع حبيث
اجملموع يف الأس بوع




يؤدي الطالب بعد العام الأول تدريب صيفي ملدة أأس بوعني يف معامل ومزارع اللكية
يؤدي الطالب بعد العام الثاين تدريب يف أأحد مراكز سوق العمل ملدة شهر حتت إارشاف أأحد أأعضاء هيئة التدريس
يقدم الطالب مرشوع حبيث يقمي داخل القسم من جلنة ثالثية
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املقررات االختيارية للماجستري املهني "التقنيات احلديثة يف اهلندسة الزراعية"
الساعات/أأس بوع الساعات
امس املقرر ابللغة الاجنلزيية
امس املقرر ابللغة العربية
الرمق الكودي
نظري معيل املعمتدة
3
2
)2 Internal combustion machines (Advanced
هـ ز  1111ألت إاحرتاق داخيل (متقدم)
3
2
)2 Properties and materials testing (Advanced
هـ ز  1116خواص وإاختبار املواد (متقدم)
3
2
2 Land reclamation machinery & Equipment
هـ ز  1111ألت ومعدات اس تصالح ا ألراىض
3
2
2 Agricultural forces
هـ ز  1112قوى زراعية
3
2
)2 Plane Survey (Advanced
هـ ز  1121مساحة مس توية (متقدم)
3
2
2 Fluid mechanics
هـ ز  1122مياكنياك املوائع
Theory of structure and stresses analysis
نظرية الإنشاءات وحتليل الاهجادات
3
2
2
هـ ز 1124
)(Advanced
(متقدم)
3
2
2 Engineering design of drip irrigation system
هـ ز  1128هندسة تصممي نظم الرى ابلتنقيط
3
2
2 Engineering design of spray irrigation system
هـ ز  1129هندسة تصممي نظم الرى ابلرش
3
2
) 2 Engineering of food preservation (Advanced
هـ ز  1132هندسة حفظ الاغذية
3
2
2 Engineering of milling grain
هـ ز  1133هندسة طحن احلبوب
3
2
2 Engineering of milling rice
هـ ز  1134هندسة رضب ا ألرز
Design and construction of agricultural
تصممي وإانشاء خمازن الإنتاج الزراعي
3
2
2
هـ ز 1142
production stores
3
2
2 Management system of farm mechanization
هـ ز  1151نظم اإدارة ميكنة املزارع
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ملحق ()3
احملتوي العلمي ملقررات الدراسات العليا

98

ً
أوال :احملتوي العلمي ملقررات األراضي واملوارد الطبيعية
م ط ع  1111مورفولوجيا وتقسيم أراضي (متقدم)

مفهوم علم البيدولوجي ونشوء وتكوين األراضي والوحدة األرضية والبيدون والبروفيل ،معادالت تكوين

األراضي ومشاكل تناولها رياضياً ،مراحل تطوراألراضي ،عوامل تكوين األراضي (مادة األصل ،الطبوغرافيا،
المناخ ،األحياء ،الزمن) ،عمليات تكوين األراضي ،مبادئ وأنواع تقسيم األراضي ،التقسيم النطاقي ،التقسيم

األمريكي الحديث.
م ط ع  1112تغذية النبات (متقدم)

التركيب الفسيولوجي للنبات ،العناصر المغذية الضرورية (وظائفها وأعراض نقصها) ،نظريات امتصاص
وانتقال العناصر الضرورية من األرض للنبات ،التغذية الال جذرية ،المزارع الصناعية (أنواعها) ،المحاليل

المغذية (طرق تحضيرها واتزانها).

م ط ع  1113الكيمياء البيئية لالراضي

التركيب الكيميائى والمعدنى للتربة ،أنواع أسطح حبيبات التربة ،أنواع الشحنات السطحية والنقاط الصفرية
والمعادلة العامة للشحنات ،كيمياء المحلول األرضى وصور تواجد األيونات وحسابات النشاط ،تفاعالت

الذوبان والترسيب ومخططات الثبات ،معادالت التبادل الكاتيونى ،نمذجة التبادل الكاتيونى ،معادالت
تفاعالت االدمصاص ،نمذجة تفاعالت االدمصاص فى التربة ،نمذجة حركة العناصر فى التربة.
م ط ع  1114نظم الري والصرف احلديث

دور المياه فى الطبيعة ،مصادر مياه الرى ،الترع وتصميمها وانواعها واالحتياجات المائية والمقننات المائية،

مناوبات الرى ،طرق الرى ،الصرف الزراعى ،مقن الصرف ،انواع المصارف ،تخطيط المصارف ،صيانة
المصارف المكشوفة والمغطاة ،الصرف الرأسى.

م ط ع  1111تكنولوجيا استصالح االراضي

االراضى الملحية والقلوية (مصدر االمالح– خواص االرض– تقسيمها– طرق وتكنولوجبا استصالحها)،

تأثير االمالح على خواص االرض والنبات ،االراضى الرملية والطينية والجيرية (تكوينها– خواصها– طرق

وتكنولوجبا استصالحها) ،مشاكل االراضى فى مصر ،مشروعات االستصالح فى مصر.
م ط ع  1116كيمياء األمسدة والتسميد

مفهوم وتقسيم االسمدة المركبة واالحادية والعضوية ،صناعة وخواص االسمدة النتروجينية والفوسفورية
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والبوتاسية والعناصر الصغري والعضوية ،دراسة تفاعالت االسمدة باالرض بعد اضافتها ،طرق اضافة

االسمدة ومعدالتها.

م ط ع  1111كيمياء ومعادن الرتبة (متقدم)

التركيب المعدنى والكيماوى لألرض ،معادن الطين ( تقسيمها ،تركيبها البنائى والفراغى ،خواصها) ،طرق

التعرف على معادن الطين وتقديرها ،طرق التحليل المختلفة لمعادن الطين ،معادن الطين السائدة فى
االراضى المصرية.
م ط ع  1118العالقات املائية للرتبة والنبات (متقدم)

الماء األرضى ( صوره ،حركته فى االرض) ،الثوابت المائية فى االراضى وطرق تقديرها ،نوعية مياه الرى
وتقدير صالحيتها ،الجهود المائية فى االرض ،العالقات المائية في األراضي وعالقتها بالنبات.

م ط ع  1119الفيزياء البيئية لألراضي

الصفات الفيﺰيائية الثابتنة ،الصفات الفيﺰيائية المتغيﺮة ،الميﺰان المائى الﮭﻮائى ،الخصﻮبة الفيﺰيائية للتﺮبة،
الخصﻮبة الفيﺰيائية للتﺮبة ،دور ا الت فى تعديل صفات التﺮبة ،النحﺮ الهوائي ،النحر المائى ،ﻃﺮق حماية
التﺮبة مﻦ النحﺮ.

م ط ع  1111اختبارات الرتبة وحتليل النبات

طرق تحليل التربة والنبات وتحديد خواصها وصفاتها ،استخدام االجهزة فى طرق التحليل ودراسة االجهزة

المختلفة فى تحليل االرض والمياه ،استخدام الميكروتكنيك فى تحليل االرض والمياه  ،مقارنة طرق التحليل

المختلفة لجميع العناصر ومدى مالئمتها لتحليل االرض والمياه.
م ط ع  1111خصوبة وغرويات االراضي (متقدم)

مصادر الخصب فى االراضى الزراعية ،الرقم االيدروجينى لألراضى وعالقته بالخصوبة ،التبادل ا يونى،

تقدير خصوبة األراضى ،العالقات الكمية بين النبات والعناصر الغذائية ،تحديد الكمية المحسوبة من

العناصر الغذائية الالزمة لحصول على أعلى إنتاج ،النظم الغروية وخواصها ،انواع األنظمة الغروية،

الخواص الحركية للجزئية لألنظمة الغروية ،المحاليل الحقيقة والضغط األسموزى والترسيب وطرق التحليل
بالترسيب ،االدمصاص على األنظمة الغروية ودراسة نظرية االدمصاص المتعدد الجزيئات واالدمصاص

الكيماوى وح اررة االدمصاص ،الخواص الكهربية للنظم الغروية ،تحضير وتنقية األنظمة الغروية وطرق
الحصول عليها.
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م ط ع  1112كيمياء املركبات العضوية يف االراضي

نشأة الدبال وتكوينه ،العمليات المولدة للطاقة ،عمليات المعدن ،التخليق الحيوي ،إتزان المعدنة والتقييد )نشأة

الدبال وتكوينه) ،منفهوم التحول و نظرياته ،مفهوم التخليق الثانوي و نظرياته )طبيعة الدبال ومكوناته(،
االتزان مع الوسط ،االستدارة ،المواد الالدبالية ،خصائص المواد الدبالية (التركيب الكيميائي والبنائي –

التركيب العنصري – الوحدة البنائية – المنظومة البوليمرية – الملف العشوائي المرن) ،المجاميع الوظيفية
المحددة للسلوك الكيميائي للدبال (التعدد الوظيفي – الشحنة الكهربية– أزواج االلكترونات المنعزلة) ،الفعالية
تجاه الجزيئات (االدمصاص الجزيئي – سلوك الدبال في المحاليل المائية – ذوبان المواد الدبالية – التجميع
والتجفيف) ،الفعالية تجاة استقرار المعقدات ،األسطح  –HAو معقدات  ، FAالكاتيونات الفلزية ،المعقدات

العضوفلزية ،معقدات الغروية العضوية ،ادمصاص الكتيونات ،التبادل الكاتيوني )تفاعالت الدبال مع معادن
التربة) ،معقدات التجوية ،دور الدبال في تحلل المعادن ،نوتج تحلل المعادن )معقدات الطين والدبال

وميكانيكيات الترابط الرئيسية والثانوية للمجمعات العضومعدنية ،أھمية المواد الدبالية للتربة و النبات) ،المادة

العضوية وبناء التربة ،دور الدبال في تثبيت المسام البينية (األھمية البيئية للمواد الدبالية ودورها في تقليل
سمية المبيدات والفلزات الثقيلة.
م ط ع  1113تطبيقات نظم املعلومات اوغرافية واالستشعار عن بعد يف األراضي

مبادئ االستشعار عن بعد  ،انواعه ومعداته وأجهزته ونظرياته  ،الصور الجوية (مقاييس الرسم ،أبعادها،

أنواعها ،أهميتها ،طرق استخدامها) ،تفسير الصور الجوية ،األقمار الصناعية المستخدمة ،استخدام الصور
الجوية واالستشعار عن بعد في االستغالل الزراعي وتقييم األراضي.

م ط ع  1114تطبيقات التحليالت الطبيعية لالراضي

شرح الطرق العلمية ألخذ وتجهيز وتخزين عينات التربة والمياه ،التحليل الحجمي ) تفاعالت التعادل–

للمحاليل المختلفة) ،نظرية عمل أدلة التعادل  ،تحديد نقطة انتهاء التفاعل ،حساب خطأ  pHالتنقيط،

تفاعالت األكسدة واالختزال ،جهد األكسدة واالختزال ،اتزان تفاعالت األكسدة واالختزال ،معدل التفاعل ،قيم

األس الهيدروجيني وعالقته باتجاه التفاعل ،نظرية عمل أدلة األكسدة واالختزال ،تحديد نقطة انتهاء التفاعل،
الخلية الكهربية ،األقطاب االنتقائية ،تفاعالت الترسيب ،حاصل االذابة – تحديد نقطة انتهاء التفاعل،

تفاعالت التعقيد– المعقدات – المخلبيات ،ثوابت تكوين المخلبيات – تحديد نقطة انتهاء التفاعل ،نظريات

عمل ادلة األكسدة واالختزال ،الطيف والتحليل الطيفي( الطيف ،األشعة الكهرومغنطيسية ،المادة ،التفاعل

بين المادة واألشعة (القياس الطيفي ،قانون بيير،المبرت) ،أساسيات األجهزة الحساسية وحدود الكشف ،قياس
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طيف االنبعاث الذري ،أساسيات أجهزة قياس طيف انبعاث اللهب ،العمليات التي تحدث في اللهب ،قياس
طيف االنبعاث البالزمي ،القياس المتزامن والقياس المتعاقب والتداخالت.
م ط ع  1111العناصر الغذائية الدقيقة واملواد املخلبية

محتوى حبيبات االرض (رمل وسلت وطين ومادة عضوية) من العناصر الغذائية الدقيقة والمشاكل التى

تواجه صالحية هذه العناصر الغذائية وطرق زيادة الصالحية باستخدام المركبات الكيالتية واالضافة عن

طريق المجموع الخضرى  .كذلك العالقات بين مكونات التربة وتفاعالتها مع صور العناصر الدقيقة وطرق

استخالصها مختلف الكيماويات والمذيبات العضويه خاصة مركب .DTPA
م ط ع  1116الري التسميدي

مقدمة عن الري التسميدي – المميزات والعيوب ،التعبير عن تركيز العناصر السمادية في ماء الري ،األسمدة

الكيماوية المستخدمة في الري التسميدي – خواصها ومميزاتها وعيوبها ،طرق تحضير رائق األسمدة صعبة
الذوبان ،التعرف علي مدي صالحية األسمدة لالستخدام في الري التسميدي ومدي مالئمة ذلك النواع الري
التسميدي المختلفة ،األسمدة المركبة ،مدي امكانية خلط األسمدة والكيماويات في شبكات الري الحديثة،

االحتياطات الواجب مراعاتها ،مشاكل حقن األسمدة في شبكة الري وكيفية التغلب عليها ،زيارة ميدانية الحدي

المزارع للتعرف عملياً علي األسمدة المستخدمة وكيفية اعداد محاليل التسميد المركزة والحقن في نظم الري
التسميدي ،انواع الري الضغطي (الره  ،التنقيط) ،انواع نظم حقن األسمدة والكيماويات مع شبكات الري

الضغطي ،استخدام الفنشوري في حقن االسمدة ،استخدام الحقن في خط السحب ،نموذج دراسة حالة ،زيارة
ميدانية الحدي للتعرف عملياً علي انواع شبكات الري وطرق الحقن المتبعة في الري التسميدي واالنواع

المختلفة للسمادات.

م ط ع  1111تكنولوجيا االراضي

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

األراضى الصحراوية ،كيمياء األراضى المتأثرة باألمالح ،ديناميكية األمالح بالتربة والسيطرة على التمليح،
تأثير األمالح على التربة والنبات ،غسيل األراضى الملحية ،اإلستصالح الكيميائى لألراضى الصودية،

أساسيات صرف األراضى الملحية واإلحتياجات المصرفية ،إدارة استخدام المياه منخفضة الجودة ،مشروعات
التنمية الزراعية فى مصر ،الجدوى اإلقتصادية لمشروعات استصالح األراضى.
م ط ع  1118التحكم البيئي يف تلوث األراضي واملياه والنبات

مقدمة ،مفهوم التلوث ،تعريفات مصادر وتقسيمات التلوث ،تلوث الهواء ،حركة الملوثات فى الهواء ،تلوث
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المياه ،حركة الملوثات فى المياه السطحية والمياه الجوفية ،تلوث التربة ،سلوك الملوثات فى التربة ،مسك
الملوثات على وداخل سطوح التربة ،الملوثات :الفلزات الثقيلة (سلوكها فى التربة – الصفات الكيميائية

والبيوكيميائية– تأثيراتها السامة – معايير تقييم تلوث التربة والمياه بالفلزات الثقيلة) ،الملوثات من المصادر

الزراعية (األسمدة – المبيدات – المخلفات الزراعية) ،مخلفات الصرف الصحى ،المخلفات الصناعية،

مخلفات البترول ،معالجة األراضى الملوثة (كيميائية – حيوية – ح اررية – طبيعية) ،ستخدام المياه العادمة

فى الرى (الجوانب الصحية والبيئية) ،قوانين حماية البيئة.
م ط ع  1119جيومورفولوجي

حصر األرضي المصرية وتوزيعها الجغرافى  ،تكوين االراضى المصرية ( الخواص المورفولوجية والطبيعية
والكيماوية)  ،عمليات التكوين السائدة فى االراضى المصرية  ،تقييم االراضى المصرية  ،تقسيم األراضى

المصرية.

م ط ع  1121تلوث االراضي واملياه والنبات وطرق معاوتها (متقدم)

التلوث الكيماوى مصادره وتركيبه (الجو  ،مياه الرى  ،سوائل المجارى  ،الصرف الصناعى  ،الصرف

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

تصل إلى ألراضى وحدودها  ،طرق التحكم فى التلوث الكيماوى  ،التلوث الميكروبى  ،مصادره  ،التلوث

البيوكيماوى  ،مصادره  ،دور ميكروبات االراضى فى التحكم فى تلوث األراضى والمياه  ،طرق التحكم البيئى
للتلوث الميكروبى والبيوكيماوى باألراضى والمياه والنبات وطرق معالجتها.
م ط ع  1121خدمة وصيانة االراضي

مفهوم الخدمة والصيانة  ،اسباب تدهور األراضى وكيفية التغلب عليها  ،أنواع تدهور األراضى ( طبيعى

وكيميائى و حيوى ) وكيفية معالجة والتغلب على األضرار الناجمة عنها  ،االنجراف بالماء (انواعه كيفية
تالفي أخطاره)  ،االنجراف بالهواء (انواعه  ،اض ارره  ،كيفية مقاومته).

م ط ع  1122الزراعات العضوية واحليوية (متقدم)

الزراعة العضوية ا منة ،الظروف الطبيعية المالئمة للزراعة الحيوية ،الزراعة المحمية ،انواع األسمدة

العضوية وطرق ومعدالت ومواعيد اضافتها ،المصادر الطبيعية غير العضوية لعناصر تغذية النبات،

الخيارات الطبيعية لالنتاج الزراعى حيوياً ،خدمة وصيانة األراضى لصالح الزراعة الحيوية ،معايير األمان

لمعامالت ما بعد الحصاد ،القوانين والقواعد المنظمة للزراعة الحيوية ،الخواص الحيوية لألراضى ،لمخصبات
الميكروبية ،اضافات بيوكيماوية طبيعية ،لتسميد األخضر ،المقاومة الحيوية لآلفات.
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م ط ع  1123استخدام النظائر املشعة يف االراضي

التعريف بكيمياء النظائر المشعة وطرق الوقاية من االشعاع والطرق المستخدمة لقياس االشعاعات ودراسة
االستخدام ا من للنظائر المشعة فى مجال المياه الجوفية وتغذية النبات.

م ط ع  1124تكنولوجيا استخدام احملاليل املغذية

المحلول المغذى ،الشروط الواجب توافرها فى المحلول المغذى ،تركيز العناصر فى المحلول المغذى،

تحضير المحلول المغذى ،ضبط  pHالمحلول المغذى بعد تحضيره ،أمثله للمحاليل المغذية ،العوامل

التي تؤثر على تركيب المحلول المغذى ،نظم الري الحديثة ،الري بالره ،كمية العناصر السمادية المراد

إضافتها لكل محصول مع طريقة الرى بالره.
م ط ع  1121حصر وتقييم االراضي

مبادئ وطرق حصر األراضي ،أنواع خرائط التربة ،خصائص وأغراض خرائط وتقارير التربة ،فحص ووصف

األراضي في العمل الحقلي ألغراض الحصر ،مبادئ التصوير الجوي وتفسير الصور الجوية ألغراض
الحصر ،إعداد تقارير حصر األراضي ،مبادئ واغراض تقييم األراضي ،تقييم األراضي حسب الكفاءة

االنتاجية ،تقييم األراضي حسب الصالحية لمختلف أنواع االستغالل ،تقنيات تحليل وعرض نتائج تقييمات
األراضي ،إعداد تقارير ورسم خرائط تقييمات األراضي.
م ط ع  1126هيدرولوجيا ومياه جوفية

دراسة الهيدرولوجية كنظام ،أنواع التساقط وطرق قياسه ،طرق تحليل بيانات التساقط ،الجريان السطحى
للماء ،األنهار والتحليل الهيدروجرافى المياه الجوفية وطرق استكشافها ،ا بار.
م ط ع  1121أساسيات النمذجة

التعرف على أنواع النماذج وطرق المحاكاة ،النماذج والدوال الرياضية المستخدمة ،التحليل العددى ،تمثيل
معادالت حركة المواد والطاقة في التربة ،تطبيقات عملية في علوم األارضى والمياه باستخدام الحاسبات

ا لية.

م ط ع  1128إدارة جودة الرتبة واملياه

المصادر األرضية والمائية في مصر ،دراسات تطبيقية في مجال صيانة وتحسين األراضى ،إدارة متكاملة

لكل من الخصوبة والمياه المتاحة ،معاير جودة ميار الري ،طرق الحكم علي مياه الري والمحاصيل المنزرعة
في مناطق الزراعات المروية والزراعات المطرية ،الزراعات الصحراوية باستخدام المياه الجوفية.
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م ط ع  1129اإلدارة البيئية خلصوبة االراضي

مصادر الخصب فى االراضى الزراعية ،كيفية الحفاظ علي خصوبة االراضي ،الرقم االيدروجينى لألراضى
وعالقته بالخصوبة ،التبادل االيونى ،تقدير خصوبة األراضى ،العالقات الكمية بين النبات والعناصر

الغذائية ،حساب كميات العناصر الغذائية الالزمة لحصول على أعلى إنتاج.
م ط ع  1131نظم الري واالحتياجات املائية

دور المياه فى الطبيعة ،مصادر مياه الرى ،الترع وتصميمها وانواعها واالحتياجات المائية والمقننات المائية،

مناوبات الرى ،طرق حساب المقننات المائية فى المناطق الزراعية ،مقننات الحقل للمحاصيل الزراعية

المختلفة.

م ط ع  1131كيمياء األرضى (متقدم)

التركيب الكيماوى لألرض  ،معادن الطين الهامة فى االرض ( خواصها وتحوالتها)  ،دراسة بعض الخواص
الكيماوية ( التبادل االيونى– الحموضة والقلوية– الفعل التنظيمى فى االرض– ملوحة االرض وقلويتها)،
المحلول االرضى ( مكوناته -خواصه– طرق الحصول عليه).

م ط ع  1132مادة األرض العضوية

التعرف علي مصادر المادة العضوية لالراضي ،فوائد المادة العضوية لالراضي وخصائصها – كيفية تكونها
باالراضي وتحللها ،الدور الميكروبي في تكوينها وتحللها – طرق فصل المادة العضوية – الكيمياء الدبال –

كيفية فصل االحماض العضوية

م ط ع  1133التصحر وتدهور االراضي

مفاهيم تدهور األراضي  ،انواع التصحر  ،النحر المائي والنحر الهوائي وأضرارهما  ،التدهور الكيمائي

(التملح والصودية والغدق والتلوث بأنواعه)  ،التدهور الفيزيائي (االنضغاط وتكوين القشرة السطحية وتدهور

البناء).
م ط ع  1134الكيمياء احليوية لالراضي

الزراعة العضوية ا منة  ،الظروف الطبيعية المالئمة للزراعة الحيوية  ،انواع األسمدة العضوية وطرق
ومعدالت ومواعيد اضافتها  ،المصادر الطبيعية غير العضوية لعناصر تغذية النبات  ،الخيارات الطبيعية

لالنتاج الزراعى حيويا  ،معايير األمان لمعامالت ما بعد الحصاد  ،القوانين والقواعد المنظمة للزراعة الحيوية

 ،الخواص الحيوية لألراضى  ،لمخصبات الميكروبية  ،اضافات بيوكيماوية طبيعية  ،لتسميد األخضر،

المقاومة الحيوية لآلفات.
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م ط ع  1131إدارة املوارد األرضية واملائية (متقدم)

المصادر األرضية والمائية في مصر وبعض البلدان العربية ،دراسات تطبيقية في مجال صيانة وتحسين
األراضى ،إدارة متكاملة لكل من الخصوبة والمياه المتاحة والمحاصيل المنزرعة في مناطق الز ا رعات

المروية والزراعات المطرية ،الزراعات الصحراوية باستخدام المياه الجوفية.

م ط ع  1136التحليالت الكيميائية والطبيعية لألراضي واملياه والنبات (متقدم)

طرق تحليل المياه وتحديد خواصها وصفاتها  ،استخدام االجهزة فى طرق التحليل ودراسة فكرة عمل االجهزة

المختلفة فى تحليل االرض والمياه والنبات ،استخدام الميكروتكنيك فى تحليل االرض والمياه و النبات ،مقارنة

طرق التحليل المختلفة لجميع العناصر ومدى مالئمتها لتحليل االرض والمياه والنبات.
م ط ع  1131كيمياء االراضي امللحية والقلوية

االراضى الملحية والقلوية ( مصدر االمالح – خواص االرض – تقسيمها – طرق وتكنولوجبا استصالحها) ،
تأثير االمالح على خواص االرض والنبات  ،مشاكل االراضى فى مصر  ،مشروعات االستصالح فى

مصر.
م ط ع  1038تسميد وتغذية النبات يف االراضي املستصلحة

األسمدة المعدنية الفردية والمركبة (العناصر الكبرى والصغرى) ،طرق استخدام األسمدة ومعامالت التسميد
باالراضي المستصلحة حديثاً ،التركيب الكيميائى للنبات ،العناصر الضرورية (وظائفها وأعراض نقصها)،
المزارع الصناعية (أنواعها ،المحاليل المغذية وطرق تحضيرها واتزانها) ،نظريات إنتقال العناصر من األرض
للنبات ،التغذية الالجذرية ،تكوين المعدالت السمادية وعالقتها بمراحل نمو النبات ،تكوين المخاليط السمادية

وعالقتها بمراحل نمو النبات ،التوازن بين استخدام المغذيات العضوية واألسمدة المعدنية .
م ط ع  1039استصالح وحتسني االراضي الرملية واوريية

فلسفة استصالح األراضى وتحسين األراضى ،محددات القدرة اإلنتاجية لألراضى ،مصادر المياه وتقييم

صالحيتها ،تحسين واستصالح االراضي الرملية والجبرية ،العوامل المحددة الختيار المحاصيل في األراضى

الجديدة ،التركيب المحصولى وعالقته بالخصائص الطبيعية والكيماوية لألراضى ،المعامالت الزراعية

لألراضى في مراحل االستزراع المختلفة ،طرق أخذ العينات والقطاعات ،عمليات التسوية والتقسيم إلى حوه
وعالقته بنظم الرى والصرف.

م ط ع  1040استصالح وحتسني االراضي امللحية والصودية

استصالح األراضى وتحسين األراضى ،محددات القدرة اإلنتاجية لألراضى،ن مصادر المياه وتقييم صالحيتها،
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طرق استصالح االراضي الملحية والصودية ،تحسين واستصالح االراضي الملحية والصودية ،العوامل

المحددة الختيار المحاصيل في األراضى الملحية والصودية ،التركيب المحصولى وعالقته بالخصائص
الطبيعية والكيماوية لألراضى ،المعامالت الزراعية لألراضى في مراحل االستزراع المختلفة ،طرق أخذ

العينات والقطاعات ،عمليات التسوية والتقسيم إلى حوه وعالقته بنظم الرى والصرف.
م ط ع  1141ارصاد جوية زراعية

الغالف الجوى والظواهر الجوية ،طرق دراسة وقياس عناصر الغالف الجوى ،ارتباط المناخ بتوزيع النبات
واألراضى على سطح الكرة األرضية ،حاالت التكثيف بالجو والتساقطات الجوية ،طرق التنبوء الجوى
واالنخفاضات الجوية والظواهر الجوية المصاحبة لها.

م ط ع  1142تدوير املخلفات الزراعية (متقدم)

المخلفات الزراعية (أنواعها  ،تركيبها  ،خواصها) ،تحضير مختلف أنواع االسمدة العضوية (الكمبوست،
السماد البلدى ،أسمدة مخلفات الحظائر ،سماد المجارى ،اسمدة مخلفات مصانع االغذية والمجازر والمدابغ
ونفايات عضوية أخرى) ،ضوابط الجودة واحتياطات األمان في تصنيع أسمدة المخلفات العضوية ،تخمير

المخلفات العضوية النتاج الطاقة الحيوية والسماد الحيوي ،استخدامات مختلفة للمخلفات الحيوية (تحضير
السيالج ،انتاج مستحضرات بيوكيماوية واضافات غذائية ،تنمية الخمائر والفطريات ،تحضير حوامل

اللقاحات الميكروبية ،انتاج منظمات نمو النبات.

م ط ع  1143تكنولوجيا االمسدة واملخصبات

مقدمة عن الخصوبة واالنتاجية ،طرق تقييم الخصوبة ،كيفية تحديد االحتياجات السمادية ،تقييم األسمدة،
تقدير النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم فى االسمدة ،التقييم االقتصادى لألسمدة ،تحديد سعر السماد،

العالقة بين االحتياجات السمادية وتصنيع األسمدة ،اضافة األسمدة المركبة والعناصر الصغرى واألسمدة

المخالبية.

م ط ع  1144اختبارات الرتبة وحتليل االمسدة

طرق تحليل التربة وتحديد نوعية االراضي وخواصها ،طرق تحليل االسمدة وطرق التعرف عليها ،كيفية

التعرف علي األسمدة المغشوشة ،دراسة االجهزة المستخدمة تحليل االرض والمياه ،استخدام الميكروتكنيك فى
تحليل االرض والسماد.
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ً
انيا :احملتوي العلمي ملقررات علوم وتكنولوجيا األغذية
ص ن ع  1111كيمياء وحتليل أغذية (متقدم)

مقدمة عن أهمية علم كيمياء وتحليل األغذية ،أساسيات عامة فى تحليل األغذية ،طرق سحب العينات

وتجهيزها للتحليل ،طرق تحليل وتسجيل النتائج ،الطرق العامة في تحليل األغذية ،تقدير الماء والكربوهيدارت
والليبيدات والبروتينات والمعادن ،الفيتامينات ،االنزيمات ،المواد المضافة ،ملوثات األغذية ،الطرق الحديثة

فى تحليل األغذية باستخدام أجهزة  ، Spectrophotometerالتعرف على  - HPLCالكروماتوجرافى
عالى الكفاءة ،جهاز التحليل الكروماتوجرافى الغازى .GLC

ص ن ع  1112ميكروبيولوجيا األغذية (متقدم)

مقدمة عن ميكروبات األغذية وعالقة األحياء الدقيقة بفساد األغذية وكذلك العوامل المؤثرة علي نموها،

التعرف على األحياء الدقيقة ذات العالقة بالغذاء وخواصها المورفولوجية والفسيولوجية مع التركيز على

األنواع المسببة لتلوث وفساد األغذية ،مصادر التلوث ،أنواع الفساد الميكروبى ومدى تأثره بطرق الحف

المختلفة ،التسمم الغذائي ،األسس النظرية والطرق المعملية المستخدمة في فصل وعزل والتعرف والتفرقة بين

المجاميع الميكروبية المنتشرة في األغذية.

ص ن ع  1113كيمياء حيوية متثيلية

الكيمياء الحيوية وعالقتها بالعلوم االخرى ،تركيب ووظيفة الخلية النباتية ،التمثيل الضوئي ،تخليق

الكربوهيدرات والدهون واألحماض األمينية والبروتينيات ،التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والليبيدات ،البروتينات
واالحماض االمينية ،االحماض النووية ،الفيتامينات ،الهرمونات.
ص ن ع  1114إستخدام األجهزة يف حتليل األغذية

تعريف الطالب بأهمية استعمال األجهزة فى تحليل األغذية وطرق الفصل الكروماتوجرافى وخاصة التحليل

الكروماتوجرافي الغازى والتحليل الكروماتوجرافي باستخدام الوجه السائل عالى الكفاءة  ،HPLCاستعمال

أجهزة األشعة السينية (الرنين المغناطيسى)  NMRفى تحليل األغذية ،االمتصاص الذرى السبكتروتوميترى،

استخدام  Flam Photometerفى تحليل األغذية ،أجهزة قياس الخواص الفيزيقية لالغذية ،أجهزة الطرد

المركزي.

ص ن ع  1111تكنولوجيا التخمرات الصناعية

أهمية التخمر فى التصنيع الغذائى ،األهمية التطبيقية لمنتجات التخمير البكتيرى فى التصنيع الغذائى ،المواد
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الخام المستخدمة والمعامالت التى تجرى عليها لالستفادة من مخلفات مصانع األغذية فى تنمية الميكروبات

المستخدمة فى إنتاج الكحوليات واألحماض العضوية ،النمو الميكروبى (بروتين ،دهن ميكروبى ،خميرة

الخباز ،األغذية المتخمرة المختلفة ،فيتامينات حيوية) ،كيفية الحكم على جودة وصالحية هذه المنتجات
لالستخدامات المختلفة.

ص ن ع  1116تكنولوجیا اإلنزیمات

دور اإلنزيمات كعامل مساعد وميكانيكية عمل اإلنزيم ،تحسين الصفات ،إنتاج إنزيمات جديدة ،العوامل

المؤثرة على نشاط اإلنزيمات ،التحكم في النشاط االنزيمي في الغذاء ،ميكانيكية عمل اإلنزيمات األم في

التصنيع الغذائي ،الطرق الحديثة الستخالص وتنقية اإلنزيمات من المصادر الميكروبية ،تطبيقات اإلنزيمات

في مجاالت التصنيع الغذائي المختلفة منها الحبوب و منتجاتها ،اللحوم ومنتجاتها ،الزيوت ،الخضر
والفاكهة.

ص ن ع  1111تدوير خملفات مصان األغذية

مقدمة عن معالجة مخلفات مصانع االغذية تشمل الطبيعية ،الكيميائية ،البيولوجية ،معالجة مخلفات مصانع

االغذية بالطريقة البيولوجية الهوائية والالهوائية ،معالجة وتدوير المخلفات البالستيكية المختلفة ،االستفادة من

مخلفات مصانع الموالح غذائيا واقتصاديا ،معالجة وتدوير مخلفات مصانع السكر ،معالجة وتدوير مخلفات
مصانع تحضير العصائر مثل المانجو والعنب والتفاح ،االستفادة من معالجة مخلفات مصانع اللحوم

ومنتجاتها ،االستفادة من معالجة مخلفات مصانع تصنيع زيت الزيتون ،معالجة مخلفات مصانع تصنيع

الخضروات مثل البسلة والطماطم واالستفادة منها.
ص ن ع  1118اخلواص الطبيعية لألغذية

أهمية الخواص الطبيعية لألغذية ومنتجاتها وتطبيقها على المحاليل أو السوائل التى توجد ضمن االغذية
نباتية كانت أو حيوانية أو منتجاتها ،قياس اللزوجة وقوام االغذية والتركيب الدقيق لالغذية ،طرق قياس

الخواص الطبيعية لالغذية ،أهمية فهم الخواص والقوانين الطبيعية لألغذية وكيفية تطوير خطوات إنتاجها.
ص ن ع  1119مراقبة جودة األغذية

إدارة الجودة الشاملة لمصانع األغذية مع تقديم طرق ونظم مراقبة الجودة المحلية والعالمية ،المواصفات
القياسية لألغذية وكيفية الكشف عن غه األغذية وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها فى مصانع

األغذية وعوامل الجودة المحددة للغذاء ،اإلجراءات التصحيحية والوقائية ،صفات جوده الغذاء ،قياسات iso
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المختلفة ،نظم تطوير جوده االغذية ،عالقة قسم مراقبة الجودة باألقسام األخرى فى المصنع مع اإللمام
بمستويات قسم مراقبة الجودة.

ص ن ع  1111تكنولوجيا الزيوت والدهون ومنتجاتها (متقدم)

أهمية الزيوت والدهون الغذائية ،تركيب وتقسيم الزيوت والدهون ،إنتاج الزيت بعصر البذور ميكانيكياً وكذلك
واالستخالص بالمذيبات ،التكرير والتبيض ،فساد الزيوت والدهون وكيفية التغلب عليها ،أهم الصناعات
والمنتجات المرتبطة بصناعة الزيوت والدهون الغذائية (صناعة الصابون ،العلف ،المايونيز ،المرجرين

وغيرها).

ص ن ع  1111تكنولوجيا احلبوب ومنتجاتها (متقدم)

تاري تصنيع الحبوب الغذائية ،اإلنتاج واالستهالك العالمى والمحلى من الحبوب الغذائية ،مكونات القمح

والدقيق والخبز ،بعض الظواهر الطبيعية والكيميائية المتعلقة بالدقيق والعجينة ،محسنات الدقيق ،تبييض
الدقيق والخبز فى التغذية ،تنميه القمح وتهيئته للطحن ،االختبارات الخاصة بالعجينة ،تخزين الحبوب
الغذائية ومنتجاتها وتخزين الدقيق ،فساد الدقيق والعوامل المساعدة على حدوث الفساد ،بعض الظواهر

الطبيعية والكيميائية المتعلقة بالدقيق والعجينة ،تكنولوجيا إعداد وحف العجائن الغذائية ،االختبارات الكيميائية
والفيزيقية الخاصة بالعجائن ن
ص ن ع  1112تكنولوجيا السكر واحللوى ومنتجاتها

المصادر المختلفة للسكر ،طرق إنتاج وتكرير وتنقية السكر ،المواصفات القياسية العالمية وأغذية السكر

والحلويات ومنتجاتها ،طرق تخزين السكر ،فساد السكر ومنتجاته ،مخلفات صناعة السكر ،تاري صناعة

الحلوى ،المنتجات الثانوية لصناعة السكر واستخدماتها ،المواد الخام المستخدمة فى صناعة الحلوى ،طرق
وأجهزة خلط الكعك ،التورتة ،البسكويت ،الفطير ،صناعة الحلوى الطحينية ،صناعة الشكوالته ومنتجات

الكاكاو ،االختبارات التكنولوجية فى صناعة السكر ،تحليل بعض منتجات السكر والشيكوالته ،عيوب الحلوى
وكيفية معالجاتها.

ص ن ع  1113تكنولوجيا اللحوم ومنتجاتها

األهمية االقتصادية والغذائية للحوم ،االتجاهات الحديثة فى إنتاج اللحوم ،التركيب الكيميائى للحوم ،العوامل

التى تؤثر على درجة اللحوم ،تغي ارت ما بعد الذبح ،فحص وتدريج وتصنيف وتغليف وتعبئة وتداول وتخزين
وتطرية وفساد اللحوم ،التركيب العضلي والكيماوي والقيمة التغذوية للحوم ،أساسيات حف وتصنيع واللحوم

المقددة والمدخنة والمجففة والمعلبة ومنتجاتها ،الشروط الصحية فى مصانع اللحوم ،مخلفات تصنيع اللحوم.
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ص ن ع  1114تكنولوجيا األمساك ومنتجاتها

األهمية االقتصادية والغذائية لألسماك ومنتجاتها ،التركيب الكيميائى والهستولوجى لألسماك ،طزاجة األسماك

والعوامل المؤثرة فيها ،طرق حف األسماك (التجميد ،التجفيف ،التعليب ،التدخين ،التمليح  ...ال ) ،فساد

األسماك ،التغيرات الكيميائية بعد موت األسماك ،التقييم الميكروبيولوجى لألسماك ،تقييم درجة جودة األسماك
ومنتجاتها ،المواصفات القياسية ،المنتجات الثانوية لألسماك (زيوت األسماك ،علف األسماك).

ص ن ع  1111تكنولوجيا الدواجن ومنتجاتها

األهمية االقتصادية والغذائية للدواجن ،االتجاهات الحديثة فى إنتاج الدواجن ،التركيب الكيميائى للدواجن،

طرق حف تخزين لحوم الدواجن ،التركيب العضلي والكيماوي والقيمة التغذوية للحوم الدواجن ،أساسيات حف
وتصنيع البيض والدواجن المقددة والمدخنة والمجففة والمعلبة ومنتجاتها ،الشروط الصحية فى مصانع

الدواجن ،مخلفات تصنيع منتجات الدواجن.

ص ن ع  1116تكنولوجيا طرق حفظ األغذية (متقدم)

مبادئ وطرق حف األغذية ،الحف على درجة ح اررة منخفضة (التبريد والتجميد) ،الحف على درجات ح اررة
مرتفعة (التقييم والتعليب والتجفيف) ،الحف بالتجفيد ،الحف بالتخمرات والتخليل ،الحف بالمواد الحافظة،

طبيعة مواصفات المواد المضافة لألغذية واستخدماتها التطبيقية فى تصنيع األغذية ،تقدير المواد الحافظة،
القوانين الغذائية المنظمة لها ،تأثير استخدام المواد الحافظة على خواص وصفات األغذية ،تقدير المواد

الحافظة ،القوانين الغذائية المنظمة لها ،تأثير استخدام المواد الحافظة على خواص وصفات األغذية وعوامل
الفساد ،اإلشعاع فى حياتنا ،األنواع األشعة المستخدمة فى التصنيع الغذائى أنواع وأجهزة النقل والتداول فى
مصانع األغذية ،مفهوم جودة األغذية ،القوانين والتشريعات الغذائية ،التوحيد القياسى والمواصفات القياسية

لألغذية ،توكيد وادارة جودة األغذية ،العوامل المؤثرة على مدى تخزين األغذية ومنتجاتها ،المخازن المبردة،
أمثلة لتخزين المواد الغذائية.

ص ن ع  1111الشروط الصحية ملصان األغذية

الشروط الصحية الواجب توافرها فى مصانع األغذية ومنتجاتها وأيضاً القائمين على عملية التصنيع واألدوات
المستخدمة ،االشتراطات الصحية فى المبانى وا الت ومخلفات المصانع والمياه المستخدمة فى التصنيع،

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

األمن الصناعى والتخزين ،آفات المصانع والوقاية منها ،أهم العمليات الخاصة وادارة الموارد البشرية والغير
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بشرية ،الطرق المشروعة لمقاومة ا فات والحشرات واألحياء الدقيقة ،تطبيق نظام الن  HACCPبمصانع
االغذية ،الشئون الصحية للعاملين ،االختبارات الكيميائية والبكتريولوجية للكشف عن الملوثات.

ص ن ع  1118تغذية الفئات اخلاصة

التغذية األنبوبية ،التغذية فى االضطرابات التمثيلية لألحماض األمينية فى األطفال ،التغذية فى إضطرابات

تمثيل اليوريا ،التغذية فى إضطرابات تمثيل الكربوهيدرات ،التغذية فى إضطرابات تمثيل الدهون ،التغذية فى
النشاط الزائد عند األطفال ،التغذية فى حاالت الحساسية ،تغذية النباتيين ،تغذية الرياضيين ،تغذية المسنيين،

التوصيات الحديثة فى مجال التغذية.

ص ن ع  1119هندسة تصني املنتجات الغذائية

وحدات العمليات ،توازن المادة والطاقة ،المعادن المستعملة فى صناعة األدوات والمعدات المختلفة

المستخدمة فى التصنيع الغذائى،ن الح اررة وطرق استعمالها وانتقالها (بالتوصيل ،بالحمل ،باإلشعاع ،مختلط)،
المبادالت الح اررية ،توليد البخار وخواصه واستعماله ،المعامالت الح اررية لألغذية (بسترة ،تعقيم) ،المواد
العازلة المستخدمة فى التبريد ،حمولة التبريد وحساباتها ،فصل المواد الغذائية،ن مخازن األغذية.

ص ن ع  1121تكنولوجيا اخلضر والفاكهة ومنتجاتها

يشمل هذا المقرر دراسة العملية االقتصادية والغذائية للخضر والفاكهة بصفة عامة والتى تستخدم فى

التصنيع الغذائى ،واألصناف المالئمة للتصنيع والتى تحقق رغبات االستهالك ،تحليل الخضر والفاكهة

المسكرة ،طرق تصنيع المنتجات الخاصة ،طرق الحف المختلفة للخضر والفاكهة (تعليب ،تجفيف ،تجميد...
ال ) ،تأثير طرق التصنيع والحف على الخواص الطبيعية والكيميائية والغذائية ،أنواع الفساد المختلفة التى
تتعرض لها سواء فى الصورة الطازجة أو المصنعة وكيفية التغلب عليها.

ص ن ع  1121تكنولوجيا املشروبات الكحولية وغري الكحولية

أهمية التخمرات الصناعية– أهم الصناعات القائمة على الميكروبات– تكنولوجيا إنتاج المشروبات الكحولية

القائمة على استخدام الميكروبات بطرق أمنة -أمثلة على بعض المشروبات الكحولية المنتجة وخطوات
صناعتها– تكنولوجيا إنتاج المشروبات غير الكحولية– أمثلة على المشروبات غير الكحولية -خطوات
صناعة المشروبات الغير كحولية.

ص ن ع  1122تكنولوجيا التعبئة والتغليف

التعبئة والتغليف وأهميتها والتطورات الحديثة لها ،التركيب الكميائى ،طرق التصنيع ،الصفات ،االستخدامات

وتكلفة واقتصاديات التعبئة والتغليف ،عالقة العبوات بالغذاء وصحة اإلنسان ،العبوات الورقية (طرق
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الصناعة ،األنواع ،االستخدامات) ،الورق المقوى ،رقائق األلمونيوم ،الزجاج ،العلب الصفيح ،االختبارات التى
تجرى على العبوة ،نظم ملئ المنتجات الغذائية السائلة ،طرق تعبئة المنتجات الغذائية المعقمة (عصائر) فى

كارتون وزجاجات بالستيك.

ص ن ع  1123سالمة الغذاء

المكونات السامة الموجودة طبيعيا في الغذاء ،تلوث الغذاء بالسموم الميكروبية ،والمبيدات ،المعادن الثقيلة
والنظائر المشعة ،الطرق المستخدمة للتأكد من سالمة الغذاء.

ص ن ع  1124تكنولوجيا الصناعات امليكروبية

ميكانيكية التخمرات الميكروبية ،طرق التخمرات وتأثير ظروف البيئة على نشاط الميكروبات ،الطحالب

واستخداماتها فى التغذية ،بكتريا النشاط الحيوي واستخداماتها إلنتاج بعض األغذية الوظيفية-،تكنولوجيا

إنتاج المشروم وأھميته فى التغذية ،إنتاج حمض الخليك بتخمير الجلوكوز الهوائياً ،إنتاج كحول اإليثيل

باستخدام البكتريا تحت ظروف هوائية ،إنتاج األحماض األمينية) الاليسين – الجلوتاميك) ،التطفير وانتاج

الطفرات الميكروبية ،طفرات إلنتاج األحماض األمينية ،تكنولوجيا تعقيم بيئات التخمر المستخدمة فى
الصناعات الميكروبية ،تكنولوجيا تعقيم الهواء المستخدم فى الصناعات الميكروبية.
ص ن ع  1121تكنولوجيا التمور ومنتجاتها

األهمية الغذائية للتمور ،التركيب الكيميائى للتمور بأنواعها ،اإلنتاج المحلى والعالمى من التمور ،التعرف

على األنواع المختلفة من التمور ،الصناعات المختلفة القائمة على التمور (العجوة ،الدبس ،البسر ،مسحوق
التمر ...ال ) ،استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تصنيع منتجات التمور ،الصناعات الثانوية القائمة على

مخلفات التمور.

ص ن ع  1126تكنولوجيا العصائر واملربات

األهمية الغذائية للعصائر ،عصائر الفواكه والخضروات ،خطوات انتاج العصائر ،الطرق المختلفة النتاج
العصائر وحفظها ،األهمية الغذائية للمربات ،أنواع المربات ،خطوات إنتاج المربات ،استخدام التكنولوجيا

الحديثة للمحافظة على العصائر والمربات من الفساد.
ص ن ع  1121فساد وتسمم األغذية ومنتجاتها

الفساد بأنواعه المختلفة (الطبيعى ،الكيماوى والحيوى سواء بنقل البكتريا أو الفطر أو الخميرة أو اإلنزيمات)،
العوامل المؤثرة على فساد األغذية المختلفة (الطازجة ،المعلبة ،المجمدة ،المجففة ،المدخنة  ...ال ) ،طرق

منع الفساد ،إختبار فساد األغذية ،التسمم الغذائى بأنواعه المختلفة (الطبيعى ،الكيماوى ،الحيوى).
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ص ن ع  1128املراقبة الشاملة والتشريعات الغذائية

إدارة الجودة الشاملة لمصانع األغذية مع تقديم طرق ونظم مراقبة الجودة المحلية والعالمية ،المواصفات
القياسية لألغذية وكيفية الكشف عن غه األغذية وكذلك عوامل الجودة المحددة للغذاء ،عالقة قسم مراقبة

الجودة باألقسام األخرى فى المصنع مع اإللمام بمستويات قسم مراقبة الجودة ،التقييم الحسى لألغذية،

األغذية المغشوشة ،والمواصفات القياسية لألغذية ،القوانين التشريعات الغذائية وأعراضها ،اإلجراءات الوقائية

لمكافحة التسمم الغذائى ،الشئون الصحية لمصانع األغذية ،الغرض من وضع التشريعات الغذائية،
المواصفات الدولية واأليزو.

ص ن ع  1129كيمياء املواد املضافة لألغذية

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

لألغذية ،األكسدة ،تفاعالت اإلضافات الغذائية ،أنواع المستحلبات ،تركيب المستحلبات ،وظائف

المستحلبات المتعددة ،محسنات اللون والطعم والرائحة ،مضادات الرغوة ووظائفها ،مضادات الرغوة وتطبيقها.

ص ن ع  1131دراسات خاصة يف الصناعات الغذائية

تقارير علمية وأبحاث في أحد الموضوعات الرئيسية في علم االقتصاد الزراعي لطالب الدراسات العليا.

ص ن ع  1131كيمياء حيوية (متقدم)

األحماض والقواعد والمحاليل المنظمة -األحماض االمينية والبروتينات :تقسيمها وخصائصها -المواد

الكربوهيدراتية :تقسيمها ومشتقاتها وتفاعالتها -الليبيدات :تقسيمها وصفاتها -االغشية الحيوية والليبوبروتينات

 االحماض النووية :التراكيب الكيميائية للقواعد النتروجينية والنيوكليوسيدات والنيوكليوتيدات -التركيبالكيميائي والبنائي لحمض دي أوكسي ريبونيوكليك  -االنزيمات والهرمونات والفيتامينات.

ص ن ع  1132تكنولوجيا الدهون احليوانية

األهمية االقتصادية والغذائية للدهون ،اإلنتاج واالستهالك المحلى والعالمى ،المصادر الغير تقليدية للدهون

تركيبها وتقسيمها ،بعض تفاعالت الدهون واألحماض الدهنية ،أهم الصناعات والمنتجات المرتبطة بصناعة

الدهون الغذائية (صناعة الصابون ،العلف ،المايونيز ،المرجرين) ،المنظفات والمطهرات الصناعية ،دهون
التشحيم والشموع وغيرها.
ص ن ع  1133تكنولوجيا الزيوت النباتية

األهمية االقتصادية والغذائية للزيوت ،اإلنتاج واالستهالك المحلى والعالمى ،مصادرها الحيوانية والنباتية

والبحرية ،المصادر الغير تقليدية للزيوت تركيبها وتقسيمها ،بعض تفاعالت الزيوت ،تلف الزيوت الخام،
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تقدير درجة وقيمة البذور وكذا الزيت الخام والمكرر ،تقدير درجة وقيمة البذور الزيتية وكذا الزيت الخام

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

والعوامل التى تؤثر عليها ،االختبارات المستخدمة للتعرف على بعض أنواع الزيوت الغذائية وكيفية المحافظة

عليها ،أهمية الصناعات والمنتجات المرتبطة بصناعة الزيوت والدهون الغذائية كصناعة الصابون والعلف
المايونيز والمارجرين وغيرها.
ص ن ع  1134اخلواص احلسية والطبيعية لألغذية

مقدمة عن الخواص العضوية والحسية لألغذية وأهميتها وتعريفها ،بيان كيفية تقييم الخواص العضوية
والحسية لألغذية ووسائل التقييم الحسى لألغذية ،العوامل المؤثرة على التقييم الحسى لألغذية ،أنواع

االختبارات العضوية الحسية والطرق اإلحصائية لتحليل بيانات التقييم الحسى ،الخصائص الهندسية

والضوئية والح اررية والكهربائية والميكانيكية والريولوجية لألغذية ،أهمية الخواص الطبيعية لألغذية ومنتجاتها
وتطبيقها على المحاليل أو السوائل التى توجد ضمن االغذية نباتية كانت أو حيوانية أو منتجاتها ،قياس

اللزوجة وقوام االغذية والتركيب الدقيق لالغذية ،أهمية فهم الخواص والقوانين الطبيعية لألغذية وكيفية تطوير
خطوات إنتاجها.
ص ن ع  1131املواصفات والقوانني الغذائية

الجودة الشاملة ونظم األيزو ،المواصفات القياسية الواجب توافرها فى األغذية ،القوانين الغذائية وطرق
إعدادها ومتابعتها والرقابة عليها ،بطاقات األغذية والشروط الواجب توافرها بها.
ص ن ع  1136تكنولوجيا التخمرات واملشروبات واألغذية املتخمرة

مقدمة عن المشروبات الغذائية المتخمرة ،تعريفها أنواعها ،خطوات صناعة اهم هذه المشروبات ،عامل الحف

فيها وفسادها ،المواصفات القياسية الواجب مراعاتها فى هذه المشروبات ،شرح وتمثيل دور الكائنات الحية

الدقيقة ،طرق تنميتها ميكانيكية التخمر ،امثلة الصناعات القائمة علي التخمرات الصناعية ( البيرة– النبيز–

الخميرة– الخل).

ص ن ع  1131تكنولوجيا تعبئة وتغليف األغذية

التعبئة والتغليف وأهميتها والتطورات الحديثة لها ،أهمية وأنواع العبوات وخصائصها ،مواد العبوات المرنة

(التركيب الكميائى ،طرق التصنيع ،الصفات ،االستخدامات وتكلفة واقتصاديات التعبئة والتغليف ،عالقة

العبوات بالغذاء وصحة اإلنسان) ،العبوات الورقية (طرق الصناعة ،األنواع ،االستخدامات) ،الورق المقوى،

رقائق األلمونيوم ،الزجاج ،العلب الصفيح ،االختبارات التى تجرى على العبوة ،نظم ملئ المنتجات الغذائية
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السائلة ،طرق تعبئة المنتجات الغذائية المعقمة (عصائر) فى كارتون وزجاجات بالستيك ،عالقة قسم مراقبة

جودة األغذية باألقسام األخرى فى المصنع ،المواصفات القياسية لألغذية المعبأة وكيفية الكشف عن حاالت

الغه بها ،األوجه الصحية فى مواد التعبئة والتغليف.
ص ن ع  1138اإلضافات الغذائية

أنواع وأقسام المواد المضافة لألغذية ،الشروط الواجب توافرها فى المواد المضافة ،سالمة استخدامها ودورها

في تحسين جودة الغذاء وطرق تقديرها ،تحديد دور اإلضافات الغذائية ،نوعية اإلضافات الغذائية ،الصفات
الطبيعية والكيمائية ،المواد الحافظة وتأثيرها على األحياء الدقيقة وخواص األغذية ،المضادات الحيوية

واستخداماتها ،المواد المضافة لألكسدة أو مانعات األكسدة ،مواد التبييض ،المحاليل المنظمة ،مواد التلوين،

مواد النكهة ،المواد المدعمة للقيمة الغذائية ،دراسة خواص بعض المواد المضافة لألغذية ومنتجاتها،

تفاعالت اإلضافات الغذائية ،أنواع المستحلبات ،تركيب المستحلبات ،وظائف المستحلبات المتعددة ،محسنات

اللون والطعم والرائحة ،مضادات الرغوة ووظائفها ،مضادات الرغوة وتطبيقها.
ص ن ع  1139تكنولوجيا املنتجات اخلاصة

التعرف على بعض المنتجات الخاصة مثل تكنولوجيا انتاج عصائر الفاكهة والخضروات وتكنولوجيا انتاج
العصائر المركزة ،انتاج شراب الفاكهة (طبيعى ،صناعى) ،تكنولوجيا المربى والجيلى والمرمالد ،تكنولوجيا

إنتاج المياه الغازية.

ص ن ع  1141تغذية عالجية

مفهوم التغذية العالجية ،نظام خدمات التغذية بالمستشفيات ،ودور أخصائي التغذية ،أنواع الوجبات المقدمة

في المستشفيات ،بعض األمراض والحاالت التي تحتاج إلى عالج غذائي ،حساب االحتياجات من العناصر
الغذائية لكل من الحاالت المرضية ،تخطيط وتصميم الوجبات المالئمة للحاالت المرضية وتقييمها غذائياً.
ص ن ع  1141تغذية وصحة االنسان

العالقة بين التغذية والصحة ،التغذية وصحة العظام ،التغذية وأمراض األسنان ،التغذية وأمراض القلب،
التغذية وتصلب الشرايين ،التغذية ومرض السكر ،التغذية والمناعة ،التغذية والسرطان ،بعض األغذية

الوظيفية ودروها الوظيفي الوقائى ،التوصيات الغذائية الحديثة.
ص ن ع  1142تغذية مرضى السكر

دورة الكربوهيدرات داخل جسم اإلنسان ،ما هو مرض السكرى ،دور البنكرياس داخل جسم اإلنسان ،أعراض
اإلصابة بمرض السكر ،أنواع مرض السكر ،الفئات العمرية األكثر إصابة بمرض السكر ،النظام الغذائى
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لمريض السكر ،عالقة مرض السكر بباقى األمراض الغذائية ،التوصيات الغذائية والصحية لتقليل اإلصابة

بمرض السكر.

ص ن ع  1143تغذية مرضى الكبد

وظائف الكبد فى جسم اإلنسان ،تركيب الكبد ،أنواع أمراض الكبد (التهاب الكبد المعدى -االغماء الكبدى-

ترسب الدهن فى الكبد– تليف الكبد– الم اررة– الحصوات الصفراوية) ،أعراض اإلصابة بأمراض الكبد ،النظام
الغذائى لمرضى الكبد بأنواعه ،التوصيات الغذائية للتقليل من اإلصابة بأمراض الكبد.
ص ن ع  1144تغذية عالجية (متقدم)

أنواع األغذية التي تستخدم في العالج والتحكم لبعض األمراض المزمنة (مثال :مرض السكر و أمراض
الجهاز الهضمي وأمراض الكلى والكبد والعظام والقلب والشرايين المزمنة ،فقر الدم ونقص الفيتامينات

والمعادن) ،العوامل التي قد تساعد علي ظهور هذه األمراض مثل (السمنة ،الوراثة ،العادات الغذائية السيئة،
التدخين) ،األغذية واألعشاب التي تستخدم كغذاء أو كمضافات غذائية لعالج بعض اإلمراض مثل النعناع
والحلبة والكروية والينسون والحبة السوداء ،وكذلك دراسة أثر هذه المواد الغذائية على الصحة ،وطرق
تحضيرها واستخداماتها المختلفة.

ص ن ع  1141تغذية مرضى القلب والدورة الدموية

ما هو القلب ،وظيفة القلب فى جسم اإلنسان ،مما يتكون القلب ،الدورة الموية الكبرى ،الدروة الدموية

الصغرى ،أنواع أمراض القلب ( قصور القلب– ارتفاع ضغط الدم– االنيميا) ،أعراض ظهور أمراض القلب،
األنظمة الغذائية فى حاالت ظهور أمراض القلب ،التوصيات الغذائية لتقليل حدوث أمراض القلب.

ص ن ع  1146تغذية مرضى الكلى

وظائف الكلى فى جسم اإلنسان ،تركيب الكليتين ،أنواع أمراض الكلى (التهاب الكلى الحاد ،التهاب الكلى

المزمن ،الحصوات البولية) ،أعراض اإلصابة بأمراض الكلى ،النظام الغذائى لمرضى الكلى بأنواعها،
التوصيات الغذائية للتقليل من اإلصابة بأمراض الكلى.

ص ن ع  1141تغذية مرضى الكساح وهشاشة العظام والنقرس

تعريف مرض الكساح وهشاشة العظام ،دور الكالسيوم فى بناء العظام ،أنواع مرض الكساح وهشاشة العظام،

الفئات العمرية المعرضة لإلصابة بمرض الكساح وهشاشة العظام ،النظام الغذائى الواجب اتباعه لمرض
الكساح وهشاشة العظام ،تعريف مرض النقرس ،أنواعه ،أسباب مرض النقرس ،النظام الغذائى لمريض

النقرس.
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ص ن ع  1148تغذية مرضى ضغط الدم والكوليسرتول

أنواع مرض ضغط الدم ،أسباب حدوث أمراض ضغط الدم ،الفئات العمرية المعرضة لإلصابة بأمراض
ضغط الدم ،األغذية الممنوعة والمسموحة لمريض ضغط الدم ،أسباب حدوث ارتفاع الكوليسترول فى الجسم،
عالقة اإلصابة بمرض الكوليسترول والسمنة ،النظام الغذائى الواجب إتباعه لمريض الكوليسترول.

ص ن ع  1149تغذية مرضى األنيميا

ما هم مرض األنيميا ( فقر الدم) ،عالقة اإلصابة بمرض األنيميا ووزن الجسم ،الفئات العمرية المعرضة
لإلصابة بمرض األنيميا ،أسباب حدوث اإلصابة بمرض األنيميا ،النظام الغذائى الواجب اتباعه لمريض

األنيميا.

ص ن ع  1111تغذية مرضى النحافة والبدانة

تعريف مرض النحافة والبدانة ،دور الغذاء فى بناء جسم اإلنسان ،أنواع مرض النحافة والبدانة ،الفئات

العمرية المعرضة لإلصابة بمرض النحافة والبدانة ،النظام الغذائى الواجب اتباعه لمرضى النحافة والبدانة.
ص ن ع  1111تغذية مرضى اوهاز اهلضمى واحلساسية

تركيب الجهاز الهضمى ،أعراض اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمى ،أسباب حدث أمراض الجهاز

الهضمى ،أنواع أمراض الجهاز الهضمى (أمراض المعدة بأنواعها– أمراض األمعاء بأنواعها) ،الفئات العمرية
المعرضة لإلصابة بأمراض الجهاز الهضمى ،النظام الغذائى الواجب اتباعه فى كل حالة من حاالت أمراض

الجهاز الهضمى ،ما هى الحساسية ،أنواع أمراض الحساسية ،اسباب حدوث أمراض الحساسية ،األغذية
الممنوعة والمسموحة لمرض الحساسية.
ص ن ع  1112تغذية األطفال واملراهقني واملسنني

مقدمة عن أغذية األطفال والشروط الواجب توافرها فيها ،المقررات اليومية وتطبيقاتها بما يتناسب مع عمر

الطفل ،الغذاء القياسى للطفل ،أسس التغذية السليمة ووظائف الميزات المختلفة واألضرار الناتجة عن نقصها
أو زيادتها ،التعرف على االحتياجات أثناء المراحل المختلفة ،كيفية تخطيط الواجبات للفئات الحساسة،

الشروط الواجب توافرها فى أغذية المراهقين والمسنين ،المقررات اليومية لكال من أغذية المراهقين والمسنين.

ص ن ع  1113الفيتامينات واهلرمونات

تسمية الفيتامينات والهرمونات ،تقسيم الفيتامينات والهرمونات ،تخليق الفيتامينات والهرمونات ،الدور الحيوي

لكل من الفيتامينات والهرمونات داخل جسم اإلنسان ،أنواع األغذية المحتوية على الفيتامينات الناقصة
بالجسم ،دور منظمات النمو داخل جسم اإلنسان.
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ص ن ع  1114تغذية مرضى السرطان

ما هو مرض السرطان ،أنواع األورام السرطانية (األورام الحميدة– األورام الخبيثة) ،أعراض مرض السرطان،

الفئات العمرية المعرضة لإلصابة بأمراض السرطان ،طرق عالج أمراض السرطان ،طرق الوقاية من أمراض
السرطان ،عالقة السرطان بالدهون فى الغذاء ،النظام الغذائى الواجب اتباعه لمريض السرطان.

ص ن ع  1111سالمة وأخطار الغذاء

سالمة األغذية من الناحية الكيميائية والميكروبيولوجية ،المواد السامة الطبيعية في األغذية ،تلوث األغذية
وطرق التأكد من سالمتها ،المواد المضافة ،بقايا المبيدات ،اإلشعاع ،السموم الميكروبية ،المعادن الثقيلة
والنظائر المشعة ،الطرق المستخدمة للتأكد من سالمة الغذاء.

ص ن ع  1116ختطيط وإعداد الوجبات

تأثير الضغوط على الوجبة والحالة الغذائية ،العالقات المتبادلة بين الغذاء والدواء ،التغيرات فى توازن

السوائل والعناصر المعدنية ،التغيرات فى مستويات المركبات النيتروجينية ،التغيرات فى مستوى السكر فى
الدم ،التغيرات فى مستوى الليبيدات فى الدم ،تغذية المعوقين ،التغذية فى حالة مرض النقرس ،التغذية فى

حالة االمراض الروماتزمية ،الوجبات فى أمراض الكلى ،الوجبات فى أمراض الكبد ،السمنة والنحافة أسبابها
وعالجها بالحمية الغذائية.
ص ن ع  1111التداخالت الغذائية

مفهوم علم التداخالت الغذائية ،معرفة أهمية التركيب الكيميائى لألغذية المختلفة ،عالقة تناول األغذية

بأمراض الحساسية ،التطرق إلى أنواع األغذية المسببة للحساسية ،معرفة ميكانيكية حدوث الحساسية فى جسم

اإلنسان.
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ً
الثا :احملتوي العلمي ملقررات علوم وتكنولوجيا األلبان
أ ل ب  1111ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها

اللبن واألألبان المعاملة ،الكائنات الحية المتعلقة أو المرتبطة باللبن ومنتجاته ،تصنيف وتعريف البكتريا

المهمة في اللبن ،ميكروبيولوجي اللبن الخام ،ميكروبيولوجي لبن السوق ،ميكروبيولوجي األيس كريم

والمنتجات المرتبطة بها ،ميكروبيولوجي القشدة وحلوي منتجات األلبان ،ميكروبيولوجي الزيدة ،ميكروبيولوجي
البادئات ،ميكروبيولوجي الجبن،ميكروبيولوجي األلبان المركزة والمكثفة والمجففة ،ميكروبيولوجي األلبان

المتخمرة.

أ ل ب  1112الصفات الطبيعية والكيميائية للنب ومنتجاتها

مقدمة عن الكيمياء الطبيعية للبن ومنتجاته ،اللبن كمعلق غروي ،اللبن كمستحلب ،اللبن كمحلول حقيقي،

الصفات الفيزيوكيميائية للبن وطرق التحكم فيها ،العوامل المؤثرة علي صفات اللبن الفيزيوكيميائية ،خواص
المنتجات اللبنية وعالقتها بالصفات الفيزيوكيميائية والريولوجية ،دراسة بعض الظواهر الطبيعية في اللبن

(التوتر السطحي ،الرغاوي ،تكوين طبقة غنية بالدهن فوق السطح) ،تأثير بعض العمليات التكنولوجية علي
الخواص الطبيعية والكيميائية (التجنيس ،االسترجاع ،تركيب غشاء الدهن الطبيعي والصناعي).

أ ل ب  1113الطرق املعملية احلديثة يف حتليل اللنب ومنتجاتها

تطبيق طرق التحليل الحديثة في مجال تحليل اللبن ومنتجاتها ،التحليل الكروموتوجرافي ،تحليل العناصر،

التركيب الدقيق (جهاز التردد النووي المغناطيسي ،الطرد المركزي الفوق ،الميكرسكوب االلكتروني).
أ ل ب  1114اخلواص الوظيفية ملكونات اللنب

الخواص الطبيعية والكيميائية لمكونات اللبن الرئيسية ،الخواص الوظيفية لبروتينات اللبن ودهن اللبن ،العوامل

المؤثرة علي الخواص الوظيفية للالكتوز والبروتين والدهن ،طرق تحسين الخواص الوظيفية للبروتينات والدهن
(تصنيعية -كيميائية -انزيمية) ،االستخدامات الوظيفية لمكونات اللبن البروتينية والدهنية والالكتوز.
أ ل ب  1111اختبارات اوودة والتشريعات اللبنية

مفهوم الجودة ،التشريعات الغاذائية ،المواصفات القياسية ،مرض التهاب الضرع وتأثيره علي جودة اللبن
ومنتجاته ،االضافات الغذائية وتأثيرها علي جودة اللبن ومنتجاته ،غه اللبن ومنتجاته ،التكنولوجيا الحديثة

وتأثيرها علي جودة اللبن ومنتجاته ،تجهيز معمل مراقبة الجودة ،الشروط الواجب توافرها في القائمين علي

التحليل ،طرق أخذ العينات وتجهيزها للتحليل ،نظان الن  HACCPوتطبيقه في مجال علوم األلبان.
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أ ل ب  1116كيمياء الكربوهيدات والتخمرات اللبنية

الالكتوز وكربوهيدرات اللبن (وجودها ،البناء الحيوي ،الخواص الطبيعية ،التطبيق في تكنولوجيا األلبان،
التفاعالت الكيميائية) ،نظريات وتطبيقات التخمر الميتابوليزمية ،تخمر حمض اللكتيك ،تخمر حمض

البروبيونيك ،تخمر حمض البيوتريك ،حمض الستريك ،التحلل البروتيني ،التخمرات الغير مرغوبة ،التخمرات

الصناعية ،انتاج كحول البيوتانول واألسيتون والريبوفالفين ،انتاج الكحول والدهن والخميرة واألحماض
األمينية وفيتامين ب المركب.
أ ل ب  1111املواد املضافة يف األغذية اللبنية

المواد المضافة الصناعية والطبيعية وتقسيمها وتركيبها ،المواد الملونة ،المواد المكسبة للطعم ،المستحض ار ت

االنزيمية ،المحسنات والمواد المستحلبة (المحسنة للقوام) ،المواد المضادة لألكسدة والمضادة للفعل

الميكروبي ،المواد الحامضة المساعدة لحمض الالكتيك ،تأثير المواد المضافة علي االنسان وكيفية عملها،

الحدود المسموه بها عالمياً طبقاً للتشريعات والقوانين المحلية والعالمية.
أ ل ب  1118تكنولوجيا البادئات وجمبنات اللنب

البادئات ودورها في الصناعات اللبنية ،الخصائص المختلفة لمزارع ميكروبات البادئ ،التخمرات الميكروبية
المستهدفة لتحسين وتطوير خواص المنتج اللبني وفترة الصالحية ،اختيار البادي المناسب للمنتج اللبني،

طرق حف وتجديد وتنشيط مزارع ميكروبات البادئات ،العوامل المؤثرة علي نشاط ونمو البادئ ،أنواع البادئات

المختلفة ،تكنولوجيا انتاج بادئات التصنيع ،الطرق التقليدية والحديثة.

أ ل ب  1119اخلواص احلسية والتحكيم يف املنتجات اللبنية

القواعد األساسية للتحكيم في اللبن ومنتجاته وتطورها ،االتجاهات العملية في منتجات األلبان ،التقييم الحسي

في اللبن السائل  ،التقييم الحسي في القشدة  ،التقييم الحسي في الزبد ،التقييم الحسي في األيس كريم ،التقييم

الحسي في الجبن ،التقييم الحسي في األلبان المتخمرة ،الصفات الجيدة وأهم العيوب في المنتجات اللبنية

المختلفة.

أ ل ب  1111تكنولوجيا اونب (متقدم)

ميكنة تصنيع الجبن ،استخدام تكنولوجيا األغشية في صناعة الجبن ،أساسيات الطرق ،تركيز المركز،

الثبات ،جودة المنتجات ،المشاكل الناتجة ،صناعة أنواع الجبن المختلفة بواسطة الن  ،UFالتطبيق الخاص

لمرزات بروتينات الشره ،تعبئة وتغليف الجبن ،االتجاهات الحديثة في تصنيع الجبن المطبوخة.
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أ ل ب  1111كيمياء مركبات الطعم والنكهة يف اللنب ومنتجاتها

مقدمة وتعريف بالمصطلحات الخاصة بنكهة اللبن ومنتجاته ،ميكانيكية تكوين مركبات النكهة في اللبن

والمنتجات اللبنية ،طرق الحصول علي مركزات مواد الطعم والرائحة والمطعمات الصناعية ،تثبيت المطعمات
وتكنولوجيا التثبيت ،طرق التقييم الحسي لمكونات الطعم والرائحة ،المواد المسئولة عن نكهة اللبن ،الجبن

بأنواعها المختلفة ،المواد المسئولة عن النكهة في األلبان المتخمرة المختلفة ،المواد المسئولة عن النكهة في

الزبد والسمن ،أثر المعامالت التكنولوجية والتخزين علي مواد النكهة في المنتجات المختلفة،عيوب الطعم
والرائحة وأسباب ظهورها ،أهم الطرق المستخدمة في تقدير المواد المسئولة عن الطعم والرائحة.

أ ل ب  1112منتجات األلبان التقليدية وبدائلها

أنواع اللبن المتداولة ومنتجاته :اللبن الكامل -اللبن المجنس -اللبن الفرز -اللبن المجفف -اللبن المبخر غير

المحلى -اللبن المكثف المحلى– األلبان المتخمرة (اللبن الرايب -اللبن الخض المتخمر– اللبن الزبادي)–
القشدة أو الكريمة– الجبن (الجبن الطرى -الجبن شبه الجاف -الجبن الجافة -الجبن المطبوخ) -تعريفها
وطرق استخدامها ،المه -الزبدة -السمن.

أ ل ب  1113امللو ات البيئية للنب ومنتجاته

مفهوم البيئة النظيفة ،األنواع المختلفة للملوثات ،التأثير السلبي للملوثات علي كل من النبات والحيوان ،تأثير

الملوثات علي صحة اإلنسان ،تأثير الملوثات علي التركيب الكيميائي والمحتوي الميكروبي لأللبان ،تأثير
الملوثات علي تصنيع المنتجات اللبنية المختلفة ،نفايات مصانع األلبان ودورها في تلوث البيئة.

أ ل ب  1114كيمياء وتكنولوجيا األلبان املتخمرة

أسس صناعة األلبان المتخمرة ،أنواع األلبان المتخمرة المحلية واألجنبية وطرق صناعتها ،القيمة الغذائية

لأللبان المتخمرة ،الخواص الطبيعية للزبادي ،عيوب الطعم ومدة الصالحية لأللبان المتخمرة.
أ ل ب  1111املكونات الغروية يف اللنب وصفاتها

دراسات متقدمة للخواص الطبيعية للبن ( اللزوجة– جهد األكسدة واإلختزال– الحموضة– الوزن النوعى–
نقطة التجمد) ،دراسة تأثير المعامالت المختلفة على مكونات اللبن (تأثير التركيز والتجميد– المعامالت

الح اررية) ،دراسة الخواص الوظيفية لبروتينات اللبن ،تعديل الخواص الوظيفية لبروتينات اللبن.
أ ل ب  1116التةيد والتجميد يف الصناعات اللبنية

األهمية االقتصادية التبريد والتجميد ،تبريد وتجميد األلبان والمنتجات اللبنية ،الطرق الحديثة في تعبئة وتغليف
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المنتجات اللبنية المبردة والمجمدة ،القيمة الغذائية للمنتجات اللبنية المبردة المجمدة ،نقل وتسويق المنتجات

اللبنية المبردة والمجمدة ،المواصفات القياسية وجودة المنتجات اللبنية المبردة والمجمدة.
أ ل ب  1111املعامالت احلرارية للنب (متقدم)

الحالة الراهنة لأللبان المعاملة ح اررياً المحلية والمستوردة في مصر ،وصول اللبن للمصنع ،النقل ومحطة
االستالم ،تخزين اللبن الخام ،تنقية وترشيح اللبن ،فرز وتعديل اللبن ،التفريغ ،التجنيس ،التبريد ،التعبئة،

التخلص من الميكروبات بالطرد المركزي ،المعامالت الح اررية للبن (البسترة -UHT -التعقيم).
أ ل ب  1118تكنولوجيا املثلوجات الدهنية

المنتجات الحديثة في المثلوجات اللبنية ،المنتجات الخاصة في المثلوجات اللبنية ،استبدال الدهون المختلفة،
استبدال البروتينات اللمختلفة ،استخدام سكريات خاصة ،استخدام مواد لها خواص تثبيت واستحالب خاصة،
التغليف الحديث للمثلوجات ،أحدث الطرق في الصناعة ،حساب التكلفة والريع.
أ ل ب  1119اخلواص الوظيفية والكيميائية لةوتينات اللنب

تقسيم بروتينات اللبن وخواصها ،الشقوق البروتينية ،الهدم ،معقد الكازينات ،بروتينات الشره ،بروتينات اللبن

األخري ،طرق الفصل المختلفة لبروتينات اللبن.

أ ل ب  1121اخلواص الوظيفية والكيميائية لدهن اللنب

أنواع الجليسيدات وصورها في دهن اللبن ،تسمية وخواص األحماض الدهنية ،الفسفوليبيدات (أنواعها

وأهميتها) ،أكسدة دهن اللبن ،التحلل الليبيزي لدهن اللبن ،تخليق دهن اللبن ،غه دهن اللبن ،الخواص
الوظيفية لدهن اللبن ،النواحي الصحية لدهن اللبن.
أ ل ب  1121املكونات الصغري يف اللنب

تعريف أمالح اللبن والعوامل المؤثرة عليها ،حالة أمالح اللبن الذائبة والغروية ،العوامل المؤثرة علي اتزان

أمالح اللبن وطريقة التقدير ،األهمية التكنولوجية والفسيولوجية ألمالح اللبن ،تعريف فيتامينات اللبن ،العوامل

المؤثرة في الفيتامينات الذائبة في الدهن ، ،العوامل المؤثرة في الفيتامينات الذائبة في الماء،طرق تقدير

الفيتامينات ،تعريف االنزيمات وتقسيمها (الليباز ،البروتيروز ،الالكتيز ،ليبيز-البروكسيديز ،الكتاليز ،الزانثين

أوكسيديز) ،الطرق الحديثة في تقدير االنزيمات ومقارنتها بالطرق القديمة ،الصبغات.
أ ل ب  1122املنتجات اللبنية الدهنية وبدائل الدهون

الحالة الراهنة لمنتجات األلبان الدهنية المحلية والمستوردة ،القشدة :طريقة الحصول عليها بالجاذبية األرضية
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والطرد المركزي -أنواع الف ارزات -األنواع المختلفة للقشدة (قشدة المائدة ،المخفوقة ،البالستيكية ،المسخنة،
المخمرة ،المركزية،المركزة والمعاد تصنيعها) ،الزبد :طرقة الصناعة -البسترة -إضافة البادئ -الخص-

الغسيل -التمليح -التشغيل -التعبئة -الحف والتخزين ،السمن :المارجرية -الزيوت المهدرجة -طرق التصنيع
واالختالفات األساسية بينها.

أ ل ب  1123األلبان املركزة واجملففة

الثبات الحراري للبن والعوامل المؤثرة عليه ،الطرق الحديثة في التعقيم والتكثيف ،تأثير الطرق المستخدمة

علي صفات اللبن المكثف وطرق الحف المختلفة ،خواص الجودة ،تطبيقات الجفيف ،تجفيف منتجات األلبان

(المثلوجات اللبنية ،القشدة ،الجبن ،األلبان المتخمرة).
أ ل ب  1124مراقبة جودة اللنب ومنتجاته

الرقابة الشاملة ،المواصفات والتشريعات،أخذ العينات ،خرائط مراقبة الجودة ،تفريغ البيانات االحصائية ،التقييم
والتطوير ،الرقابة علي ا الت والعاملين ،تطبيق الرقابة الشاملة عفي مصانع األلبان ومنتجاتها.

أ ل ب  1121تكنولوجيا املنتجات الثانوية لأللبان

اإلتجاهات الحديثة في تصنيع وتطوير نواتج األلبان الثانوية (اللبن الفرز ،اللبن الرايب ،اللبن الخص،

المورتة ،النواتج الثانوية األخري) ،دراسة لمشاكل تصنيع بعض األلبان السائلة وطرق حلها.
أ ل ب  1126اإلجتاهات احلديثة يف تعبئة وتغليف األلبان

أنظمة التعبئة والتغليف ،التعبئة والتغليف ومشاكل التلوث البيئي ،التأثير الضار لبعض مواد التعبئة،التحليل

البيولوجي للعبوات الفارغة ،مواد التعبئة الرئيسية (الزجاج ،المعدن ،الورق ،البالستيك) ،األحجام والمزايا

والعيوب واالعتبارات الصحية للعبوات ،ماكينات التعبئة والتغليف ،األلبان السائلة والمركزة والمجففة ،الجبن

ومنتجات األلبان األخري.

أ ل ب  1121إدارة مصان األلبان والشروط الصحية

تعريف االدارة وأهميتها ،أسباب فشل المشاريع ،المبادئ الجوهرية لالدارة ،الوظائف االدارية ووظائف المنشأة،

ادارة االنتاج والشروك الواجب توافرها في المعدات والماكينات ،ادارة الشئون المالية ،ادارة الموارد البشرية،

الصيانة وطرق تصنيفها ،دراسة الجدوي للمشروعات االقتصادية ،تخطيط وانشاء مزارع األلبان ،االشتراطات
الصحية لمصانع األغذية ،حسابات دراسة الجدوي لبعض مشروعات األلبان.
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أ ل ب  1128ميكروبيولوجيا األلبان التطبيقية

الكائنات الدقيقة المرتبطة باأللبان وكيفية القضاء عليها ،ميكروبيولوجيا اللبن الخام ،ميكروبيولوجيا األلبان

المجففة والمركزة والمكثفة ،ميكروبيولوجيا القشدة والمثلجات القشدية والمنتجات المشابهة ،ميكروبيولوجيا

الزبدة ،ميكروبيولوجيا البادئات ،ميكروبيولوجيا الجبن ،ميكروبيولوجيا األلبان المتخمرة.
أ ل ب  1129األغذية اللبنية الوظيفية

أهمية األلبان المتخمرة في تغذية االنسان ،األلبان المستخدمة في تغذية األطفال ،األلبان المدعمة

(الفيتامينات ،مواد مكسبة للطعم والرائحة ،أمالح) ،منتجات األلبان منخفضة الدهن ،منتجات األلبان

لألغراض الصحية ،منتجات األلبان لألغراض العالجية (لبن خالي من الدهن ،لبن منخفض الالكتوز).

أ ل ب  1131موضوعات خمتارة متقدمة يف كيمياء اونب

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بكيمياء اللبن لطالب الدراسات العليا.

أ ل ب  1131موضوعات خمتارة متقدمة يف ميكروبيولوجيا األلبان

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بميكروبيولوجيا األلبان لطالب الدراسات العليا.

أ ل ب  1132دراسات خاصة  1يف علوم وتكنولوجيا األلبان

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بعلوم وتكنولوجيا األلبان لطالب الدراسات العليا.

أ ل ب  1133دراسات خاصة  2يف علوم وتكنولوجيا األلبان

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بعلوم وتكنولوجيا األلبان لطالب الدراسات العليا.

أ ل ب  1134أساسيات تصني األلبان

دراسة أسس ومبادىء عمليات تصنيع األلبان ،الخواص الطبيعية والكيماوية للمواد الخام الداخلة فى تصنيع
االلبان ،أسس عمليات التصنيع ودراسة التغيرات الكيماوية والطبيعية المصاحبة لعمليات التصنيع والتقييم

الحسى للمنتجات المصنعة ،فساد المنتجات اللبنية وطرق الحف .
أ ل ب  1131اللنب السائل ومعامالته

المعامالت المختلفة التي يتعرض لها األلبان السائلة ،التدفق ،الرج ،التصفية ،التنقية ،الطرد المركزي،

التجنيس ،المعامالت الح اررية المختلفة ،التغيرات التي تحدث بسبب العمليات التصنيعية ،تأثير عمليات النقل

والتدفق والتفريغ ،التجبن ،االنتقال والتبادل الحراري ،التجفيف ،التدعيم والمواد المضافة مثل المستحلبات
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ومواد النكهة ،تأثير المعامالت المختلفة علي الصفات الطبيعية والخواص التركيبية ،تأثير المعامالت

التصنيعية علي القيمة الغذائية.

أ ل ب  1136منتجات األلبان املتخمرة واملشروبات اللبنية

الحالة الراهنة لأللبان المتخمرة المحلية والمستوردة في مصر ،تقسيم األلبان المتخمرة ،ميكروبيولوجيا البيئة

اللبنية لأللبان المتخمرة ،القيمة الغذائية والفسيولوجية لأللبان المتخمرة ،تكنولوجيا وصناعة األلبان المتخمرة،

التعبئة ،التخزين ،المقدرة الحفظية ،النقل ،إطالة العمر الحفظي ،العيوب ،خطوط االنتاج ،مراقبة الجودة،

البادئات في تصنيع األلبان المتخمرة.

أ ل ب  1131بكرتيا الةبيوتيك يف املنتجات اللبنية

البكتريا الحية والخمائر ،بكتريا حمض اللبن ،تعريف البربيوتيك وتاريخه ،ا ثار الضارة للبربيوتيك ،الفوائد

المحتملة للبربيوتيك ،األهمية الصحية للبربيوتيك (خفض الكوليسترول ،خفض صغط الدم ،تحسين الوظيفة

المناعية والوقاية من العدوي وغيرها).

أ ل ب  1138الشروط الصحية أ ناء تداول وتصني األلبان

التعرف على اإلشتراطات الصحية للعاملين القائمين على العملية اإلنتاجيه والتعرف على األخطار البيولوجية

والكيماويه التى توثر على سالمة المنتجات الغذائيه ،دراسة تلوث األلبان والمنتجات اللبنية ،مصادر التلوث،

الميكروبات المرضيهن ،اإلشتراطات الصحية للعاملين ،الشئون الصحية لمصانع األلبان.
أ ل ب  1139ادارة وانشاء مصان األلبان

مقدمة عن ادارة مصانع األلبان وأهميتها ،االشتراطات الواجب مراعاتها عند إنشاء مصانع األلبان ،الماء

المستخدم في مصانع األألبان السترجاع اللبن المجفف والشروط الواجب مراعاتها ،مشاكل العسر في الماء

وطرق عالجها وتأثيرها علي المصنع ،اختصاصات مدير المصنع ،التخطيط لمصانع األألبان والتنظيم داخل
مصانع األلبان ،التوجيه والرقابة والنظام االداري.
أ ل ب  1040إختبارات وحتليل اللنب

طرق أخذ العينات للتحليل الكيميائي للبن الخام ومنتجاته ،طرق تقدير الخواص الطبيعية للبن ومنتجاته،

طرق تقدير التركيب الكيميائي للبن ومنتجاته ،الصفات الكيماوية لكل منتج ومدي مطابقته للمواصفات

القياسية.
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أ ل ب  1041اإلضافات الغذائية يف األغذية اللبنية

دراسة تفصيلية لبعض المواد المضافة في الصناعات واألغذية اللبنية :البادئات -أمالح الكالسيوم -األمالح

المثبطة -المواد الحامضية -المواد الملونة -مكسبات الطعم -المواد المثبتة والمواد المستحلبة -المنفحة-

االنزيمات البكتيرية -االنزيات الفطرية -االنزيمات النباتية ،الحدود المسموح باستخدامها من المواد المضافة.
أ ل ب  1042مشروعات لبنية صغرية (متقدم)

دراسة الجدوي االقتصادية لمشروع لبني صغير ،الشروط الواجب مراعاتها عند انشاء المشروعات اللبنية-

األدوات والمعدات الالزمة للمشروعات اللبنية -اعداد الكوادر الفنية المتدربة -الشروط الصحية النتاج منتج

آمن -المنتجات اللبنية -االستفادة من النواتج الثانوية للتصنيع -حف وتسويق المنتجات اللبنية.
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ً
رابعا -1 :احملتوي العلمي ملقررات اإلقتصاد الزراعي
ا ق ز  1111طرق البحث يف االقتصاد الزراعي

الطرائق المختلفة في البحوث االقتصادية الزراعية ،الطريقة القياسية واالستقرائية واالستنتاجية واالحصائية
والتجريبية والتاريخية ،طرائق البحث في الدراسات التسويقية واالنتاجية واألرضية والتمويلية الزراعية وغيرها.

ا ق ز  1112احصاء اقتصادي (أ)

نظرية االحتماالت ،التوزيعات االحتمالية ،مبادئ نظريات العينات ،التقدير االحصائي ،اختبارات الفروض

االحصائية.
ا ق ز  1113حبوث عمليات (أ)

أساسيات بحوث العمليات ،تطور بحوث العمليات ومجاالت استخدامها ،البرمجة الخطية ،طريقة السمبلكس،

واستخداماتها ،مشكلة الثنائية وأسعار الظل وتحليل الحساسية ،مشكلة النقل كحالة خاصة من البرمجة
الخطية ،نماذج متطورة ومختارة من البرامج الخطية والبارامترية ،نماذج التخزين ،نظرية المباريات.

ا ق ز  1114اإلقتصاد القياسي (أ)

ماهية االقتصاد القياسي ،خطوات البحث االقتصادي القياسي التطبيقي ،نموذج االنحدار الخطي البسيط،
نموذج االنحدار الخطي المتعدد ،مشكالت أساسية في نموذج االنحدار الخطي.

ا ق ز  1111حتليل الدخل والتكاليف للمشروعات الزراعية

دراسة تطبيقية لطرق تقدير الدخل والتكاليف بالمشروعات القائمة والمشروعات الجديدة ،استخالص بعض

المؤشرات االقتصادية المستخدمة في دراسة الجدوي المالية واالقتصادية بالمشروعات االقتصادية الزراعية
المصرية.
ا ق ز  1116التحليل االقتصادي اوزئي

استخدام النماذج الرياضية في عرض وتحليل نظريات الطلب (نظرية سلوك المستهلك ،،نظرية االنتاج،

نظرية التكاليف ،نظرية العرض ،نظرية األسواق) ،سلوك المنشآت االقتصادية في األسواق غير التنافسية،

تنظيم ومراقبة االحتكار واالحتكار المتعدد ،أسواق العمل ،الموارد البشرية والسياسة االجتماعية ،االتحادات

التجارية ،أسواق الطاقة والموارد ،تحديد الحجم األمثل للقطاع العام.
ا ق ز  1111احصاء اقتصادي (ب)

أصول تصميم المسوح الميدانية واالستبيانات المزرعية ،المعاينة والتوزيعات الطبيعية ،التقدير ،اختبار
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المعنوية ،التقدير المرحلي لمتوسط عينة ومتوسط عينتين ،التقدير النقطي ،تحليل التباين حالة االتجاه الواحد،

تحليل التاين حالة اتجاهين وأكثر ،التجزئة ومجموع المربعات ،التحليل العاملي ،تحليل شبيه التباين ،تحليل
السال الزمنية.
ا ق ز  1118حبوث عمليات (ب)

البرمجة الخطية ومقارنتها بالبرمجة الالخطية ،نظرية الق اررات (الق اررارت تحت ظروف المخاطرة وتحت

ظروف الاليقين) ،برامج المحاكاة ،نظرية المباريات ،أمثلة تطبيقية مختارة واستخدام الحاس ا لي لحل

مشاكل بحوث العمليات ،البرمجة الديناميكية.
ا ق ز  1119اإلقتصاد القياسي (ب)

نموذج االنحدار الخطي ،طريقة المربعات الصغري ،تقدير االحتمال األقصي هثيروسكادستي ،االرتباط

المتعدد ،طريقة المتغيرات التي يبدو عليها االرتباط ،نموذج النظام ،طريقة المربعات الغير مباشرة ،مراحل

طريقة المربعات الصغري.
ا ق ز  1111حتليل العرض والطلب علي املنتجات الزراعية

دراسة نظرية وتطبيقية لنظرية العرض ونظرية الطلب ومدي انطباقها علي المنتجات الزراعية ،دراسة

التوازنات السوقية ألسواق المنتجات الزراعية.
ا ق ز  1111التسويق الزراعي

مقدمة في التسويق الزراعي ،األسواق الزراعية :العرض والطلب والطلب الدوري علي السلع الزراعية ،البحوث
التسويقية ،نظرية سلوك المستهلك ،تقسيم األسواق وتحديد األسواق المستهدفة ،المزيج التويقي ،المنتج،

السعر ،الوضع التنافسي ،الدعايا ،المسار التسويقي ،تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ،تحليل

سلسلة القيمة.

ا ق ز  1112التقدم التكنولوجي وصناعة الزراعة

دراسة نظرية وتطبيقية عن التقدم التكنولوجي وأثره علي صناعة الزراعة في جمهورية مصر العربية وفي

بعض دول العالم.

ا ق ز  1113اقتصاديات التنمية الزراعية

دراسة تطبيقية نقدية لنظرية التنمية االقتصادية ،دراسة بعض النماذج الرياضية ،التنمية الزراعية المصرية.
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ا ق ز  1114السياسات والةامل الزراعية

دراسة تطبيقية للسياسة االقتصادية الزراعية والبرامج الزراعية المتعلقة بتطوير وتنمية الزراعة المصرية.

ا ق ز  1111احليازة وامللكية الزراعية

دراسات نظرية وتطبيقية عن مختلف اللنظم الحيازية والكفاءة االقتصادية للمشروعات االنتاجية تحت نظم
حيازية مختلفة ،النظم الحيازية المقترحة الستغالل الموارد األرضية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

ا ق ز  1116التشريعات والضرائب الزراعية

الملكية الزراعية ،قوانين اإلصالح الزراعي ،التنظيم القانوني للملكية الزراعة وما في حكمها ،القيود الواردة
علي حق التملك ،الجهات المختصصة بتفسير قوانين االصالح الزراعي ،العالقة بين مالك ومستأجر

األراضي الزراعية ،الحماية القانونية لألراضي الزراعية ،االستغالل الزراعي وتنظيمه ،التعاون الزراعي،

االئتمان الزراع يوكل ما يتعلق بالثروة الزراعية من حيث تنظيم االنتاج الزراعي ،المخصبات الحيوية وغيرها.
ا ق ز  1111االستثمارات الزراعية واملزرعية

دراسات نظرية وتطبيقية علي االستثمارات الزراعية والمزرعية ،مصادر ومعدالت تكوين رؤوس األموال

الزراعية والمزرعية وأسواقها ،مضاعفة االستثمار الزراعي ودور الحكومة في توفير رؤوس األموال الزراعية
واالستثمراات الزراعية األجنبية ودورها في تنمية الزراعة المصرية.

ا ق ز  1118حتليل االدارة املزرعية

الفروض األساسية التي تحكم وظيفة االدراة ،وظائف االدارة المزرعية ،السمات الشخصية للمدير المزرعي

وعالقتها بالق اررات التي يتخذها ،الكفاءة االدارية والعوامل المؤثرة عليها ،مقاييس الكفاءة والرقابة علي االدارة

في المشروعات الزراعية ،التحليل االقتصادي لنقطة التعادل ،استخدام أسلوب تقويم ومراجعة البرامج في

مجال االدارة.

ا ق ز  1119التقارير والسجالت الزراعية

دراسة تطبيقية للتقارير والسجالت المزرعية وسجالت بنك القرية والحسابات والقيود ،التطبيقات االقتصادية،

نظرية المحاسبة العامة واستخالص ميزان المراجعة وحساب األرباح والخسائر.
ا ق ز  1121اقتصاديات االنتاج الزراعي (متقدم)

دراسة الطرق الرياضية المتقدمة المستخدمة في تحليل العالقات االنتاجية والبرمجة الخطية في تخطيط
االنتاج ودوال االنتاج.
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ا ق ز  1121التقويم االقتصادي للموارد الزراعية

دراسات نظرية تطبيقية عن األسس التي يستند اليها التقويم االقتصادي للموارد الزراعية ،أهداف التقويم

واستخداماته المختلفة.
ا ق ز  1122احصاء العينات

نظرية العينات ،أنواع العينات ،األساليب المختلفة لسحب العينات ،العوامل المحددة لحجم العينة ،التوزيعات

العينية.
ا ق ز  1123االقتصاد الرياضي

دراسات عملية تطبيقية في التفاضل الجزئي ،النهايات العظمي والصغري ،المعادالت التفاضلية ،التكامل
المحدود وغير المحدود ،المحددات والمصفوفات.

ا ق ز  1124التجارة الزراعية الدولية (متقدم)

العوامل األساسية في العالقات االقتصادية الدولية ،نظرية التجارة الدولية التقليدية والحديثة ،ميزان المدفوعات

وكيفية توازنه ،سوق الصرف ،مشاكل السياسة التجارية ومشاكل العالم النقدية ،دور التجارة الدولية في تحقيق
التنمية االقتصادية ،مشاكل التجارة الدولية في الدول النامية.

ا ق ز  1121التحليل االقتصادي الكلي

استخدام النماذج الرياضية في عرض وتحليل الداالت االستهالكية القومية والداالت االدخارية القومية

واالستثمارات والكفاية الحدية لرأس المال ،السياسة المالية والسياسة النقدية ،األسواق السلعية واألسواق
النقدية ،تحديد الدخل القومي التوازني ،النظرية الكالسيكية والتعديالت التي ادخلتها النظرية الكينزية.

ا ق ز  1126التخطيط االقتصادي

ماهية التخطيط ،تحديد أهداف الخطط ،التخطيط بأهداف ثابتة ،التخطيط بأهداف مثلي ،خطوات إعداد
الخطة ،أنواع الخطط ،خصائص الخطة الجيدة ،تنظيم الهيئات التخطيطية ،أساليب التخطيط :الموازين

التخطيطية وتحليل المدخالت والمخرجات والبرمجة الخطية ،تخطيط األنشطة :التخطيط واالستثمار وتخطيط

االستهالك وتخطيط التجارة الخارجية وتخطيط األسعار تخطيط القوة العاملة والتخطيط المالي ،مشاكل في
التخطيط االقتصادي.
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ا ق ز  1121نظرية الةجمة اخلطية

دراسة األسس الرياضية واالقتصادية لموديالت البرمجة الخطية لحل مشكالت معظمة الربح أو تدنية

التكاليف االنتاجية.
ا ق ز  1128تاريخ الفكر االقتصادي

تاري الفكر االقتصادي منذ ارسطو ،استعراض وتحليل وأعمال ومشاهدة علماء االقتصاد وما أضافوه الي

الفكر االقتصادي وحتي مفكري الدرسة الكالسيكية.

ا ق ز  1129دراسة اودوي للمشروعات الزراعية

تعريف المشروعات الزراعية وأنواعها المختلفة ،كيفية تمويل المشروعات الزراعية ،التحليل االقتصادي والمالي

للمشروعات الزراعية ،دراسة التكاليف وااليرادات واالرباح للمشروعات الزراعية ،تحديد قيمة أصول وخصوم
المشروع الزراعي ،العالقة النسبية بين االرباح والتكاليف للمشروعات الزراعية ،التدفقات النقدية للمشروع

الزراعي ،معدل العائد الدخلي للمشروعات.

ا ق ز  1131التمويل واالئتمان الزراعي

دراسة تطبيقية عن االحتياجات المالية للمزارع التعاونية وتكوين رؤوس األموال التعاونية ،االستثمارات

الزراعية التعاونية وبنك االئتمان الزراعي التعاوني ،دور االستثمارات الزراعية في تنمية الزراعة التعاونية.

ا ق ز  1131مبادئ التحليل االحصائي الزراعي

دراسة مختلف األساليب االحصائية الزراعية وكيفية استخدامها في الدراسات االقتصادية الزراعية.

ا ق ز  1132اقتصاديات املوارد املائية واألرضية (متقدم)

أسس علم االقتصاد األرضي ،تصنيف األراضي الزراعية في جمهورية مصر العربية ،درسة الطلب والعرض
علي الموارد األرضية ،دراسات الجدوي لمشروعات استصالح األراضي وتنمية واستيطان االراضي الجديدة،

عوائق استغالل االراضي الجديدة وطرق حلها ،الموارد المائية في مصر ،الدراسات البيئية في مصر ،الرؤية

المستقبلية لتنمية موارد نهر النيل والتحديات التي تواجه تنمية نهر النيل،منهج التعاون مع دول حوض النيل،
موارد المياه الجوفية،اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي ،تحلية مياه البحر ،االحتياجات المائية

المصرية ،االدارة المائية لشبكتي الري والصرف.

ا ق ز  1133املشاكل االقتصادية البيئية الزراعية

المشاكل االقتصادية الزراعية ،ضآلة السعة المزرعية وتفتت الحيازات والملكيات ،مشكلة االدخار واالستثمار،
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المشكلة السكانية واألرضية ،مشكلة ضآلة الدخل المزرعي ،مشكلة البطالة الزراعية ،مشكلة األمن الغذائي،
التلوث الغذائي واالشعاعي ،تلوث مياه الشرب ،البيئة والمبيدات الكيماوية ،البيئة واألسمدة الكيماوية ،البيئة

والتوسع الصناعي ،البيئة والصرف الصحي ،البيئة والهرمونات النباتية ،البيئة والتخلف االقتصادي والسياسي

واالجتماعي.

ا ق ز  1134دراسات خاصة يف االقتصاد الزراعي

تقارير علمية وأبحاث في أحد الموضوعات الرئيسية في علم االقتصاد الزراعي لطالب الدراسات العليا.

ا ق ز  1131اقتصاديات الصناعات الزراعية

دراسة القواعد االقتصادية المحددة إلنتاج واستهالك المنتجات الغذائية الزراعية المصنعة واقتصاديات تسويقها
وكيفية زيادة الطاقة اإلنتاجية التصنيعية وترشيد االستهالك ورفع الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية للموارد

المستخدمة في تصنيع المنتجات الغذائية  ،دراسة العوامل المحددة للطلب والعرض من المادة الخام موضوع
التصنيع.
ا ق ز  1136التسويق الزراعي

مقدمة في التسويق الزراعي ،األسواق الزراعية ،العرض والطلب والطلب الدوري على السلع الزراعية،
البحوث التسويقية ،نظرية سلوك المستهلك ،تقسيم األسواق وتحديد األسواق المستهدفة ،المزيج التسويقي
(المنتج ،السعر ،الوضع التنافسي ،الدعايا ،المسار التسويقي) ،تحليل نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات ،تحليل سلسلة القيمة.

ا ق ز  1131اقتصاديات االنتاج التعاوني

مجال وطبيعة اقتصاد اإلنتاج التعاوني  ،العالقة بين الموارد واإلنتاج ،مبادىء االختيار وتوجيه الموارد

واإلحالل والعالقات بين عوامل اإلنتاج ،األشكال الرياضية للداالت اإلنتاجية والمشتقات االقتصادية ،توليفات

الموارد وقواعد تدنية التكاليف اإلنتاجية ،الجدارة االقتصادية.
ا ق ز  1138اقتصاديات ادارة مشاري االنتاج احليواني

مقدمة  ،أهم أسس وقواعد اقتصاديات اإلنتاج وادارة األعمال للمشروعات الحيوانية ،التكاليف والدخول
للمشروعات الحيوانية  ،معايير الربحية والكفاءة للمشروعات الحيوانية ،المنوال اإلنتاجي الحيواني  ،أنماط
الحيوانات والبرنامج الحيوان  ،أساليب ودراسة أهم الق اررات في أعمال المشروعات الحيوانية  ،التخطيط
واإلدارة في المشروعات الحيوانية.
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ا ق ز  1139اقتصاديات مشاري االستصالح

المعالم اإلقتصادية لمشروعات استصالح واستزراع األراضي المصرية ،المؤسسات والهيئات المشرفة على
استصالح واستزراع األراضي  ،النماذج اإلقتصادية الوصفية والرياضية المستخدمة في الوصول للتركيبات
اإلنتاجية المزرعية المثلى في األراضي المستصلحة ،الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروعات استصالح

األراضي  ،العوامل اإلقتصادية الواجب مراعاتها عند استصالح واستزراع األراضي الصحراوية وغير

الصحراوية  ،دراسة ميدانية الحتساب الجدوى الفنية واالقتصادية لمشروعات استصالح األراضي في مصر.
ا ق ز  1141اقتصاديات انتاج وتسويق حماصيل الفاكهة

أسس ومقومات اإلنتاج الزراعي والعوامل المحددة له ،تأثير التطور التكنولوجي على اإلنتاجية الغدانية
لمحاصيل الفاكهة ،التسويق الداخلي والخارجي لمحاصيل الفاكهة ،الميزة النسبية والقدرة التنافسية للصادرات

المصرية من الفاكهة ،أهم المشاكل اإلنتاجية والتسويقية لمحاصيل

الفاكهة.

ا ق ز  1141التسويق السمكي

أسس نظرية التسويق ،مفهوم المنتج والمنتج المميز ،تسعير المنتجات ونظم التوزيع في األسواق ،قطاعات
التسويق ،بيع المنتجات والتخطيط للسوق ودورة الناتج ،تسويق األسماك ومنتجاتها المقارنة مع األغذية

األخرى ،بحوث التسويق ،سلوكيات المستهلك ،أبحاث تنشيط البيع ،جمع البيانات والحصر التسويق
التجريبي.

ا ق ز  1142اقتصاديات حماصيل احلبوب

مقدمة ،أهم معالم إنتاج وتصنيع الحبوب في مصر ،تقدير العالقات اإلنتاجية باستخدام الدالة اإلنتاجية

والصور المختلفة لدالة اإلنتاج وتحديد الحجم األمثل لإلنتاج ،مشاكل تقدير التكاليف اإلنتاجية والتصنيعية،

المخاطرة والاليقين في اإلنتاج عامة وفى إنتاج الحبوب خاصة ،دراسات حاالت في تقويم المشروعات ،إنتاج
الحبوب في مصر ،اقتصاديات الصناعات الغذائية ،دراسات تطبيقية في القطاع الزراعي والصناعي
لمحاصيل الحبوب.

ا ق ز  1143اقتصاديات التخزين

التخزين كعملية تسويقية -تقدير الفاقد وفقاً ألساليب التخزين المختلفة– تكاليف عملية تخزين السلع المختلفة
وعالقتها باإلنتاج.
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ً
رابعا -2 :احملتوي العلمي ملقررات اإلرشاد الزراعي
ا ق ز  2111ختطيط وتقييم الةامل االرشادية (متقدم)

تخطيط البرامج االرشادية ،تقييم البرامج االرشادية ،تعريف ومبادئ ومبررات التقييم وتطبيقاتها في االرشاد
الزراعي ،معوقات التقييم في االرشاد الزراعي وكيفية التغلب عليها ،نماذج تقييم البرامج االرشادية ،تصميم
واعداد خطط التقييم االرشادي ،نوعية ومصادر البيانات الضرورية لتقييم البرامج االرشادية ،وسائل جمع

البيانات الضرورية لعملية تقييم البرامج االرشادية.
ا ق ز  2112تعليم كبار

تعريف ومبادئ عملية التعلم ،الخصائص التي تميز الكبار في الريف ،التغيرات في خصائص الريفيين مع

التقدم في السن وتأثيراتها علي قدراتهم علي التعلم في برامج االرشاد الزراعي ،والتغيرات في الدور والمكانة

االجتماعية وتأثيرها علي قدرة الكبار علي التعلم في برامج االرشاد الزراعي ،ومبادئ تعليم الكبار ،ومفاهيم
االدراك والشخصية في عالقتها بتعليم الكبار ،وطرق تعليم الكبار ،واعداد خطط لتعليم الكبار.

ا ق ز  2113مناهل البحث يف االرشاد الزراعي

مدخل البحث االرشادي ،التعريف بالمجاالت البحثية االرشادية ،الطرق البحثية األساسية ،التصميم البحثي،

اختيار وتحديد المشكلة البحثية ،وضع الفروض البحثية الشاملة والعينة ،طرق وأدوات جمع البيانات ،تحليل

البيانات واساليب عرض النتائج واعداد وكتابة التقرير العلمي.
ا ق ز  2114االرشاد الزراعي والنظريات االجتماعية

دراسة وتحديد نوع العالقة بين نظريات وديناميكيات التغيير االجتماعي ،التنمية واالرشاد الزراعي ،عرض
مناقشة القضايا واالبعاد المتعلقة بالتنمية ،الدور المحور لالرشاد الزراعي في احداث التغيير االجتماعي

والتنمية الريفية المتكاملة والمتواصلة ،المداخل االرشادية والتنموية ،أمثلة علي الدراسات والمشاريع البحثية
والسياسات المرتبطة.
ا ق ز  2111فلسفة التعليم االرشادي

المفاهيم المرتبطة بفلسفة التعليم ،مبادئ التعليم االرشادي السليم وتطبيقاتها في برامج االرشاد الزراعي ،شرح

المدارس الفلسفية التعليمية المختلفة ،امكانية تطبيق المدارس الفلسفية التعليمية في مواقف وبرامج التعليم

االرشادي الزراعي ،تحليل مقارن للمدارس الفلسفية التعليمية المختلفة في عالقتها بالعمل التعليمي االرشادي

الزراعي.
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ا ق ز  2116نظريات التعليم االرشادي

المفاهيم المرتبطة بالنظرية التعليمية ،شرح مكونات النظرية التعليمية ،شرح مقارن للنظريات التعليمية

المختلفة ،مبادئ التعلم التي يمكن التوصل اليها من مراجعة نظريات التعلم اللمختلفة ،تحليل مقارن للنظريات
التعليمية المختلفة في عالقتها بالعمل التعليمي االرشادي الزراعي ،امكانيات تطبيق نظريات التعليم المختلفة
في برامج وجهود وأنشطة االرشاد الزراعي ،وسائل االستفادة من مبادئ التعلم في النظريات المختلفة عند

تخطيط وتنفيذ وتقييم البرامج االرشادية.
ا ق ز  2111نظريات االتصال االرشادي

تعريفات مفاهيم اإلتصال ،عناصر ومبادئ عملية اإلتصال وتطبيقاتها في التعليم اإلرشادي ،طرق معاملة

الوسائل اإلتصالية في اإلرشاد الزراعي ،مفهوم الضوضاء في مواقف اإلتصال اإلرشادي ،مفهوم التغذية

العكسية في مواقف اإلتصال اإلرشادي ،نظريات اإلتصال وتطبيقاتها في اإلرشاد الزراعي ،طرق تحسين أثار
عملية اإلتصال في العمل اإلرشادي الزراعي.
ا ق ز  2118نشر املستحد ات الزراعية

تعريف التبني وعالقته ببعض المفاهيم المرتبطة ،مراحل عملية التبني ،العوامل المرتبطة بتبي الجديد،
خصائص الفكرة أو الممارسة الجديدة ،فئات المتبنيين وخصائصهم الشخصية واإلقتصادية واإلجتماعية

والسلوك اإلتصالي ،قنوات اإلتصال وعالقتها بمراحل التبني ،نعايير التنظيم اإلجتماعي المؤثرة علي التبني.
ا ق ز  2119االرشاد الزراعي وقضايا التنمية املعاصرة

المفاهيم اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية المعاصرة ،التحرر اإلقتصادي ،الخصخصة ،دور المنتج الزراعي

في ظل آليات السوق وانعكاساتها علي العمل اإلرشادي الزراعي في مصر فلسفة اإلرشاد الزراعي وأدواره

وأهدافه وتنظيماته وممارساته المختلفة في ظل هذه اإلتجاهات ،دور و ازرة الزراعة والجامعات في المجاالت

البحثية واإلرشادية واإلتساق مع هذه المفاهيم والسياسات ،المناهج المعاصرة في العمل اإلرشادي.
ا ق ز  2111تطوير وإدارة أجهزة االرشاد الزراعي

تعريف مفاهيم ادارة وتنظيم االرشاد ،مبادئ تنظيم وادارة أجهزة االرشاد ،نظريات االدارة وتطبيقاتها في

االرشاد الزراعي ،نظريات التنظيم وتطبيقاتها في االرشاد الزراعي ،استعراض مقارن لنظم االرشاد الزراعي في
مصر وبعض الدول العربية ،تنظيم الخدمة االرشادية التعاونية في الواليات المتحدة األمريكية ،مراجعة ألمثلة
مختارة من نظم االرشاد الزراعي ،تصميم هياكل بسيطة لتقديم خدمات االرشاد الزراعي في مواقف مختلفة.
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ا ق ز  2111الطرق واملعينات االرشادية الزراعية

تعريف المفاهيم والمبادئ األساسية لطرق التعليم االرشادي ،التعلم والتبني واالتصال كأسس الستخدام الطرق

االرشادية في العمل االرشادي ،التصنيفات المختلفة لطرق االتصال المستخدمة في االرشاد الزراعي ،طرق

االتصال الفردية والجماعية والجماهيرية ،طرق االيضاح العملي ،التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصاالت
واستخداماتها في االرشاد الزراعي ،وسائل تقييم استخدام الطرق االرشادية في العمل االرشادي.

ا ق ز  2112االرشاد الزراعي املقارن

تعريف المفاهيم والمبادئ المرتبطة بالنظم االرشادية ،نشأة الخدمة االرشادية في الدول المتقدمة وفي الدول

النامية ،أهداف وفلسفة العمل االرشادي وتأثيرها علي تنظيم العمل ،استعراض مقارن لنظم ارشادية من
مختلف دول العالم ،الطرق االرشادية المستخدمة في النظم المختلفة لالرشاد الزراعية ،طبيعة البرامج

االرشادية المستخدمة في النظم المختلفة لالرشاد الزراعي ،كيفية تحسين الخدمة االرشادي من خالل تحسين

هيكل ووظائف نظم االرشاد الزراعي.
ا ق ز  2113القيادة الريفية يف جمال اإلرشاد الزراعي

المفاهيم المرتبطة بظاهرة القياة وأهميتها ،مصادر القوة االجتماعية في الريف ،نظريات القيادة ،أنماط القيادة

وخصائصها ،أنواع القادة وخصائصهم ،العوامل المحددة للسلوك القيادي ،مداخل تحديد واكتشاف القادة

المحليين ،تدريب القادة ووسائله ،مراحل تدريب القادة ومستلزماته ،تأثير القيادة في التنمية الريفية ،تقييم

األنشطة القيادية الريفية.

ا ق ز  2114االشراف يف جمال اإلرشاد الزراعي

تعريف المفاهيم والمبادئ األساسية المرتبطة باالشراف االرشادي ،االشراف كوظيفة ادارية وعالقته بالقيادة

التنظيمية ،استعراض مقارن لنظريات االشراف والقيادة داخل المنظمات ،شرح السلوك االشرافي من حيث
الخصائص والمحددات ،خصائص المشرف االرشادي الفعال ،طرق تقييم السلوك االشرافي في العمل

االرشادي ،تدريب المشرفين في االرشاد الزراعي ،وسائل تقييم آثار برامج تدريب المشرفين في االرشاد

الزراعي.
ا ق ز  2111القدرات البشرية يف التعليم

تعريف المفاهيم والمبادئ المرتبطة بالتعليم والقدرات البشرية الضرورية لهذه العملية ،تعريف الدافعية

ونظرياتها ،تعريف الشخصية وطرق قياسها ،تعريف االنتباه وفوائده وطرق قياسه وتحسينه ،الذكاء
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وخصائصه والعوامل المؤثرة عليه ،التفكير وأهميته وأنواع وأساليب تنمية التذكر والعوامل المؤثرة عليه وطرق

تحسينه ،مناقشة طرق ووسائل تنمية وتحسين القدرات البشرية في التعليم.
ا ق ز  2116وسائل اإلعالم واإلعالن الزراعي

تعريف وسائل االعالم والعالن الزراعي ،المبادئ المرتبطة باستخدام وسائل االعالم واالعالن الزراعي في
العمل االرشادي ،استخدام البرامج االذاعية في االرشاد ،استخدام البرامج التليفزيونية في االرشاد ،مزايا
ومتطلبات استخدام وسائل االعالم واالعالن الزراعي في العمل التعليمي االرشادي ،عيوب ومحددات

استخدام وسائل االعالم واالعالن الزراعي في العمل التعليمي االرشادي ،تصميم واعداد الحمالت االرشادية
االستراتيجية ،اعداد نماذج وأمثلة لبعض وسائل االعالم واالعالن الزراعي المستخدمة في العمل التعليمي

االرشادي.

ا ق ز  2111التدريب اإلرشادي

مفهوم التدريب وأنواعه وأهميته في التنمية البشرية ،طرق وأساليب التدريب ومحددات استخدامه ،نظريات

التعلم وعالقاتها ،تكنولوجيا مساعدات التدريب ومفهوم األهداف التدريبية وسماتها ومصادر اشتقاقها ،مفهوم

المنهج التدريبي وعناصره وخطوات التخطيط للتدريب ،االحتياجات التدريبية وأساليب ومصادر وأدوات
تحديدها ،تقييم التدريب ومحاوره ونماذجه.
ا ق ز  2118بناء الةامل االرشادية

تعريف بناء البرنامج اإلرشادي ،فلسفة بناء البرنامج ،اإلهتمامات والمشكالت الزراعية وأهميتها في بناء

البرنامج ،نماذج لبناء البرنامج اإلرشادي ،تحديد األهداف ،تحديد األولويات ،العمل مع اللجان وأهميته في

تخطبط البرامج اإلرشادية ،التنظيم المحلي لتخطيط البرنامج اإلرشادي وتنفيذه ،إستراتيجية إشتراك الزراع في

بناء البرنامج اإلرشادي ،خطة العمل ،عالقة التقييم ببناء البرنامج اإلرشادي.
ا ق ز  2119حتليل املضمون يف اإلرشاد الزراعي

تعريف تحليل المضمون ،أهمية تحليل المضمون كإحدي الطرق البحثية في العمل اإلرشادي ،السمات

األساسية لتحليل المضمون ،أوجه إستخدام تحليل المضمون ،خطوات عملية تحليل المضمون ،كيفية إستخدام
تحليل المضمون في الدراسات اإلرشادية.

ا ق ز  2121تقييم العمل اإلرشادي الزراعي

مفهوم التقييم وأهميته وخصائصه ،األنسس العامة للتقييم ومستوياته ،أهمية التقييم في العمل االرشادي ،عالقة
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التقييم بعملية اتخاذ الق اررات التعليمية ،نماذج تقييم البرامج التعليمية وتطبيقاتها في التعليم االرشادي،

استعراض بعض الدراسات التقييمية في مجال االرشاد الزراعي.
ا ق ز  2121االحصاء االجتماعي يف االرشاد الزراعي

دراسة الطرق واألساليب االحصائية االجتماعية وضوابط استخدامها وتوظيفها في الدراسات االرشادية،

استعراض لنماذج من استخدام االحصاء االجتماعي في الدراسات االرشادية ،التدريب علي استخدام وتظيف

االحصاء االجتماعي في الدراسات االرشادية ،لعينات والفروض وجمع البيات وتحليلها وتفسيرها والتعميمات

التي يمكن التوصل اليها ،استخدام الحاسب ا لي في تطبيق الطرق واألساليب االحصائية االجتماعية.
ا ق ز  2122حتليل املشكالت اإلرشادية الزراعية

األسس النظرية والمنهجية في تحليل المشاكل اإلرشادية الزراعية ،تحليل المشاكل الرئيسية الخاصة بالتنظيم
اإلرشادي ،مشاكل اإلتصال في العمل اإلرشادي ،المشاكل ذات الصلة بالمرشدين الزراعيين والزراع والقادة

المحليين والمجتمع المحلي ،مقترحات وحلول للمشاكل اإلرشادية الزراعية األساسية.
ا ق ز  2123الصحافة الزراعية وحتليل النشرات

التعريف والمبادئ المرتبطة باستخدام الصحافة الزراعية والنشرات االرشادية في العمل االرشادي ،األشكال

المختلفة للكتابة والتحرير الصحفي في الصحافة الزراعية ،تحرير النشرات االرشادية الزراعية ،االعتبارات

المهمة عند الكتابة للصحافة الزراعية ،مزايا ومتطلبات استخدام الصحف الزراعية والنشرات والمطبوعات

االرشادية في العمل التعليمي االرشادي ،عيوب ومحددات استخدام الصحف الزراعية والنشرات والمطبوعات

االرشادية في العمل التعليمي االرشادي ،تصميم واعداد قوائم مراجعة لتخطيط وتنفيذ وتقييم المواد الصحفية

الزراعية والنشرات والمطبوعات االرشادية األخري ،اعداد أمثلة من المقاالت الصحفية الزراعية والنشرات
االرشادية.
ا ق ز  2124مداخل ايل اإلرشاد الزراعي

نظريات االتصال وتطبيقاتها في االرشاد الزراعي ،هرم المعرفة والخبرة والتغيرات السلوكية المرغوب تغييرها

في جمهور المسترشدين ،إعداد وتنفيذ والقاء الكلمة المنطوقة (المذاعة) ،اعداد وتصميم وتقييم الكلمة المكتوبة
وسائر المطبوعات االرشادية ،دالالت األلوان واالستخدام النفسي لها في اعداد المواد والوسائط التعليمية،

مبدأي االختيار الصحيح واالستعمال الصحيح للطرق ومعينات االتصال االرشادي ،االعالن والدعاية في
مجال االتالص االرشادي ،طرق االتصال الفردية والجماعية في االرشاد الزراعي ،طرق ووسائل االتصال

الجماهيرية ،تطبيقات ونماذج للطرق االرشادية ،اطار ومجاالت العمل التقليدية والحديثة في االرشاد الزراعي.
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ا ق ز  2121اإلرشاد الزراعي وتنمية املرأة الريفية

الوضع الراهن ألدوار المرأة والحياة الريفية في إطار مفهوم النوع ،األدوار المستقبلية للمرأة الريفية لمواكية

التغييراات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية والسياسية في المجتمع المصري عامة والريفي خاصة ،أدوار

اإلرشاد الزراعي في تنمية الم أرة الريفية علي مستوي المنزل والجيرة والمزرعة والحياة الريفية ،دراسات نقدية
لبعض مشاريع تنمية الرأة الريفية المحلية واألجنبية ،استعراض نماذج من الدراسات العلمية الميدانية في

مجال تنمية المرأة الريفية ،تحديد نماذج تصورية لمداخل العمل اإلرشادي المستقبلي لتنمية المرأة الريفية في

ضوء الدراسات الميدانية في مجال تنمية المرأة الريفية.

ا ق ز  2126إعداد وتنفيذ الةامل اإلذاعية والتليفزيونية

التطور التاريخي للبث المرئي ،فكرة البث المرئي وعناصره ،االستوديو ومكوناته المختلفة وملحقاته ،نظيم

التشغيل التليفزيوني ،االذاعة الخارجية ،الكاميرات التليفزيونية ،التليفزيون السلكي ،أنواع البرامج التليفزيونية،

الكتابة للتليفزيون ،التقنيات الحديثة واألقمار الصناعية ،البرامج الريفية واالرشادية الزراعية التليفزيونية ،نشأة
االذاعة وتطورها ،أنواع البرامج االذاعية ،فكرة االذاعة المسموعة ،فن االعالن االذاعي ،القوالب الفنية

لالعالن والتحرير والكتابة لالذاعة المسموعة ،بحوث تحليل المضمون في البرامج االذاعية والتليفزيونية،

البرامج الريفية االذاعية ودورها وفعاليتها االرشادية ،تقييم البرامج االذاعية والتليفزيونية وتحليل المضمون
وآثارها في التنمية الريفية والبيئية واحداث التغييرات المطلوبة في السكان الريفيين.

ا ق ز  2121التصوير وتطبيقاته يف اإلرشاد الزراعي

مبادئ التصوير الزراعي وأنواعه ،استخدامات التصوير في العمل اإلرشادي ،التطور من التصوير التقليدي

(الكيمائي أو الفيلمي) إلي التصوير التصوير الرقمي وتصوير الفيديو ،أساسيات التصوير الرقمي والفيديو
كوسيلة للتعبير االبداعي ،الطباعة الرقمية ،استخدام الحاسب ا لي والبرامج لعمل المونتاج ،انتاج األفالم

التعليمية.

ا ق ز  2128مقاييس االجتاهات يف االرشاد الزراعي

المفهوم النظري واإلجرائي لالتجاهات ،الطرق المختلفة لقياس االتجاهات حسب المقاييس المختلفة الذي

تناولوها علماء علم النفس ،دراسة نماذج مقارنة لمقاييس االتجاهات ،دراسة نماذج لمقاييس االتجاهات للفئات

المختلفة التي يستهدفها االرشاد الزراعي.
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ا ق ز  2129منظمات املزارعني الريفية

مفهوم المنظمات الزراعية ،التطور التاريخي للمنظمات الزراعية ،فلسفتها وأهدافها وبنيانها ،دور المزارعين في
المنظمات الزراعية مع التركيز علي نفعيتها وبنيانها ووظائفها ،أهمية منظمات المزارعين في العمل اإلرشادي

الزراعي ،دور منظمات المزارعين في تطوير الخدمة اإلرشادية الزراعية ،نماذج لمنظمات المزارعين في

األنظمة المختلفة لالرشاد الزراعي.
ا ق ز  2131التعليم االرشادي

مفهوم التعليم االرشادي ،نشأته وتطوره في الدول المتقدمة ،العالقة بين التعليم االرشادي واالرشاد الزراعي،
دور الجامعة في التعليم االرشادي ،برامج التعليم االرشادي ومجاالته.

ا ق ز  2131االرشاد الريفى
اإلرشاد الزراعي (المفهوم  ،األهداف  ،المناهج  ،الطرائق والوسائل)  -دور اإلرشاد الزراعي في الربط بين
الباحث والمزارع (المنتج) لنقل وتبني التقانات وارتكازه علي الطرائق اإلتصالية لدعم التنمية في المجتمعات
الريفية .التنمية الريفية (المفهوم واألهداف)  -التنمية الريفية المستدامة والمتكاملة  -الخدمات المؤسسية
الداعمة للتنمية  -السمات العامة لسكان الريف  -أسباب الهجرة من الريف إلي الحضر وا ثار اإلجتماعية
واإلقتصادية المترتبة عليها.
ا ق ز  2132االشراف فى االرشاد الزراعى

تعريف المفاهيم والمبادىء األساسية المرتبطة باإلشراف اإلرشادي ،اإلشراف كوظيفة إدارية وعالقته بالقيادة

التنظيمية ،استعراض مقارن لنظريات اإلشراف والقيادة داخل المنظمات ،شرح السلوك اإلشرافى من حيث
الخصائص والمحددات ،خصائص المشرف اإلرشادى الفعال ،طرق تقييم السلوك اإلشرافى فى العمل
اإلرشادى ،تدريب المشرفين فى اإلرشاد الزرعى ،وسائل تقييم آثار برامج تدريب المشرفين فى اإلرشاد

الزراعى.

ا ق ز  2133اسرتاتيجيات االقناع واالتصال
تعريف االقناع واالتصال االرشادي ،عملية تنمية عملية االقناع واالتصال االرشادي مع التركيز علي تعريف
المشكلة ،التحديدات السلوكية لألهداف ،تحليل الموقف ،تحليل التكاليف ،صياغة االستراتيجية ،التطبيق
العملي لنظريات االتصال ونتائج البحوث.
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ا ق ز  2134االحصاء التطبيقى
أهمية االحصاء االجتماعي ،المصفوفات ،التوزيع ،مقاييس النزعة المركزية ،التشتت ،التطابق النسبي،
التوافق ،تحليل التباين ،االرتباط البسيط ،االنحدار البسيط.
ا ق ز  2131تنظیم وإدارة أجھزة اإلرشاد الزراعى

تعريف مفاهيم إدارة وتنظيم اإلرشاد ،مبادىء تنظيم وادارة أجهزة اإلرشاد ،نظريات اإلدارة وتطبيقاتها فى

اإلرشاد الزراعى ،نظريات التنظيم وتطبيقاتها فى اإلرشاد الزراعى ،استعراض مقارن لنظم اإلرشاد الزراعى
فى مصر وبعض الدول العربية ،تنظيم الخدمة اإلرشادية التعاونية فى الواليات المتحدة األمريكية ،مراجعة
ألمثلة مختارة من نظم اإلرشاد الزراعى ،تصميم هياكل بسيطة لتقديم خدمات اإلرشاد الزراعى فى مواقف

مختلفة.

ا ق ز  2136التأ ري السيكولوجى لالعالم الريفى
تعريف االعالم الريفي وأهميته وأهدافه ،دراسة تأثير االعالم الريفي ،تصنيف تأثير وسائل االعالم الريفي،
التأثير النفسي لالعالم الريفي والعوامل المحددة له ،عمليات التأثير النفسي ،التعرض لوسائل االعالم ،جذب
االنتباه ،االدراك ،االقناع ،التعلم ،تغيير االتجاهات.
ا ق ز  2131دراسات فى الطرق االرشادية

أنواع الطرق االرشادية الشائعة ،األسس التعليمية والنفسية الختيار الطرق االرشادية ،أهم الدراسات المتعلقة
بالطرق االرشادية ،الطرق المختلفة لتقييم مدي نجاح الطرق االرشادية ،طرق استخدام الطرق االرشادية ،تقييم

مقارن بين الطرق االرشادية وعالقتها بمرحلة التبني.
ا ق ز  2138التدريب املهىن الزراعى
تعريف التدريب المهني الزراعي :أهميته ،مراحله ،أهدافه ،طرقه ،األسس الواجب مراعاته عند بناء برنامج
تدريبي ،تخطيط وتقييم البرنامج التدريبي المهني الزراعي ،ور برامج التدريب المهني الزراعي في مصر
والعالم.
ا ق ز  2139اجتماعيات التعليم االرشادى

نشأة وتعريف اجتماعيات التعليم االرشادي وميادين وطرق البحث فيه ،المدخل االجتماعي الثقافي للتعليم،
وظائف التعليم ،التعليم االرشادي والتغير االجتماعي ،التعليم كأداة للتجديد ،التعليم والعالقات اإلنسانية،
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التعليم والتخطيط االجتماعي ،التعليم والبيروقراطية ،التعليم والتنمية الريفية ،عالقات المرشد الزراعي
بالمسترشدين.
ا ق ز  2141املعارض االرشادية
مفهوم المعرض االرشادي ،أنواع المعارض ،معارض المنتجات ،معارض العينات ،معارض الحيوانات
الزراعية ،معارض الطيور الداجنة ،معارض المسابقات الزراعية ،تنظيم المعارض ،األهمية االرشادية
للمعارض ،اشراك الزراع في المعارض والمسابقات ،أصول التحكيم ومنح الجوائز.
ا ق ز  2141عملية االتصال فى االرشاد الزراعى
االتصال االرشادي :تعريف ،وظائفه  ،أنواعه ،عناصره ،نماذج االتصال االرشادي ،العوامل المؤثرة علي
فعالية االتصال االرشادي ،معوقات عملية االتصال االرشادي.
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ً
رابعا -3 :احملتوي العلمي ملقررات اإلجتماع الريفي والتنمية الريفية
ا ق ز  3111طرق البحوث االجتماعية

دراسة طرق البحث في علم االجتماع ،المداخل النوعية والكمية ،اختبار المشكلة البحثية ،صياغة المفترضاتن،
تصميم النماذج ،اختبار العينات ،قياس المتغيرات ،جمع وتحليل البيانات ،كتابة المقترحات البحثية.

ا ق ز  3112اإلحصاء االجتماعي

دراسة اإلحصاء االجتماعي البارامتري ،مقاييس االرتباط واالنحدار البسيط والمتعدد ،تحليل التباين والتباين

االرتقائي والتحليل المساري.
ا ق ز  3113علم النفس االجتماعي

علم النفس االجتماعي ومجاالت الدراسة ،اإلطار النظري لعلم النفس االجتماعي ،السلوك والتنشئة
االجتماعية ،الدوافع السلوكية واالحتياجات ،األدوار االجتماعية والتفاعل االجتماعي ،المعايير والقيم

االجتماعية ،عملية االتصال الجمعي ،االتجاهات النفسية ومكوناتها ،طرق قياس االتجاهات وتعديلها ،بعض

الظواهر النفس،اجتماعية األخرى (اإلدراك ،القيادة ،التماسك ،اإلغتراب ،الرضا ،والمفاهيم ذات العالقة).
ا ق ز  3114نظريات السكان

المفاهيم األساسية ،المتغيرات السكانية األساسية ،نظرية مالتس للسكان :نشأتها وتطورها ،نظرية التحول

الديموجرافي ،النظريات الطبيعية للسكان ،نظريات الهجرة ،السياسات السكانية ،المتغيرات السكانية والتنمية،
العولمة وعوامل التغير السكاني.

ا ق ز  3111النظريات االجتماعية املعاصرة (متقدم)

مفهوم النظرية في علم االجتماع ،التطور التاريخي للنظريو االجتماعية ،النظريات الكالسيكية لعلم االجتماع
النظرية البنائية الوظيفية ،نظرية الصراع ،التبادل االجتماعي ،النظرية التفاعلية الرمزية ،نظريات التنمية،

نظريات التمريث ،نظريات التبعية ،نظرية النظام العالمي الجديد والعولمة ،نظريات ما بعد الحداثة.
ا ق ز  3116البنيان االجتماعي للمجتم الريفي

مفهوم البناء االجتماعي وعالقته بالمفاهيم األخرى ،عناصر وأجزاء البناء االجتماعي ،األنساق االجتماعية
الريفية ،النظريات المفسرة للبناء االجتماعي وانتقاداتها ،األنماط المورفولوجية للبناء االجتماعي ،أنماط

الجماعات في المجتمع الريفي وخصائصها ،النظام االجتماعي ومفهومه وخصائصه وأنواعه ،النظام

االقتصادي في المجتمع الريفي ونظم الملكية ،البناء الطبقي في المجتمع الريفي المصري وخصائصه ،البناء
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الديموجرافي في المجتمع الريفي ،النظام العائلي في المجتمع الريفي واشكاله ،الحراك االجتماعي في

المجتمعات الريفية وعوامله.

ا ق ز  3111نظريات التغري االجتماعي

حتمية التغير االجتماعي والتعريفات المختلفة له ،نظريات التغير االجتماعي من المنظور السوسيولوجي،

النظريات الغيبية أو الروحية ،نظريات التطور والدائرية ،التغير االجتماعي من المنظور االنثربيولوجي ،نظرية
الصراع والتكيف ومواجهة الثورات ،إستراتيجية التغير المقصود ،اتجاهات تفسير التغير في مجتمعات العالم

الثالث ،التغيرات الرئيسية في البناء االجتماعي للمجتمع المصري ،تغير النسق السياسي للقرية المصرية،
مظاهر تغير النسق االقتصادي في القرية المصرية.
ا ق ز  3118تنمية املوارد البشرية والطبيعية بالريف (متقدم)

المفاهيم األساسية للتنمية والبيئة ،البيئة والتنمية ،التحليل المؤسسي للبيئة ،المفاهيم األساسية للموارد البيئية،

نظريات إدارة الملكية العامة ،نظريات إدارة الموارد البيئية ،الحفاظ علي المواد المائية ،روابط مستخدمي

المياه ،المجتمع المدني والبيئة.

ا ق ز  3119اإلحصاء االجتماعي (متقدم)

دراسة اإلحصاء االجتماعي الالبارامتري ،اختبار مربع كاي واستخدامع في تحليل العوامل التعددية ،اختبار
االرتباط الرتبي واالختبارات العدية والتدريجية األخري ،المقارنة بين قوة وكفاءة االختبارات الالبارامترية
واالختبارات البارامترية.

ا ق ز  3111املنظمات االجتماعية الريفية

تعريف المنظمة ،خصائص المنظمة ،نظريات التنظيم االجتماعي ،المنظمات الريفية ،التعاونيات الزراعية،

الحكم المحلي ،جمعية تنمية المجتمع ،الوحدات االجتماعية ،المدرسة الريفية ،الوحدات الصحية ،مشاكل
المنظمات ،قياس كفاءة وفعالية المنظمات ،التنسيق بين المنظمات.
ا ق ز  3111املشاكل االجتماعية الريفية

ماهية وأبعاد المشكلة االجتماعية ،ديناميكيات المجتمع ومراحل تطور المشكلة ،نظرية التوافق ،نظرية
الصراع ،أنواع المشكالت االجتماعية وتصنيفاتها ،مشاكل االنحراف والبيئة ،مشكلة البيئة (تغيير قيم

واتجاهات) ،توازن البناء االجتماعي ومناهج دراسة المشكلة ،الالمساواة في التوزيع بين الريف والحضر،
تدهور البيئة ،الهجرة واستنزاف العقول.
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ا ق ز  3112تنمية اجملتم الريفي احمللي (متقدم)

التحليل الشامل ألسباب تخلف القرية المصرية ،وعمل بعض الدراسات المتخصصة بهدف تنمية المجتمع

الريفي المحلي.
ا ق ز  3113القيادة الريفية يف التنمية الريفية

المفاهيم المرتبطة بظاهرة القيادة وأهميتها ،مصادر القوة االجتماعية في الريف ،نظريات القيادة ،أنماط القيادة
وخصائصها ،أنواع القادة وخصائصهم ،العوامل المحددة للسلوك القيادي ،مداخل تحديد واكتشاف القادة

المحليين ،تدريب القادة ووسائله ،مراحل تدريب القادة ومستلزماته ،تأثير القيادة في التنمية الريفية المحلية،
تقييم األنشطة القيادية الريفية.

ا ق ز  3114اجملتمعات الريفية املقارنة

فحص وتحليل النظم المجتمعية الريفية حول العالم من حيث نشأتها وتطورها وبنياناتها ومهامها ومشاكلهم

وأثر التغيرات المجتمعية الرئيسية عليها.

ا ق ز  3111االتصال الريفي احلضري

فحص تحليل الفوارق الريفية الحضرية ،وكيفية تأثير التغيرات االجتماعية الرئيسية علي هذه الفوارق ،العالقة
بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري.

ا ق ز  3116ختطيط مشروعات التنمية الريفية

اإلطار المفاهيمي لعملية التخطيط ،دورة المشروع ،منهج اإلطار المنطقي ،تحليل شجرة المشكالت واألهداف

والمعنيين ،دراسات الجدوى في تخطيط المشروعات ،النظرية المنهجية لمشاريع التخطيط وأساليبها ،التدفق

التمويلي والجدول الزمني لألنشطة ،تخطيط الموارد البشرية في إطار المشروع ،التخطيط للتنمية الريفية للحد
من الفقر والنزوح من الريف ،تخطيط التنمية الزراعية في إطار التنمية الريفية ،المشكالت المرتبطة بتخطيط

تنمية الريف بالدول النامية.
ا ق ز  3111تقييم مشروعات التنمية الريفية

اإلطار المفاهيمي للتقييم ،أنواع التقييم ،التحليل البيئي  ،SWOTمنهج اإلطار المنطقي ،منهج التقييم
بالمشاركة ،منهج التقييم بتحليل النواتج وا ثار ،منهج التقييم بتحليل التكلفة للعائد ،منهج التقييم بتحليل سبل

المعيشة ،منهج التقييم بتحليل الفاعلية ،تحليل ا ثار المقصودة وغير المقصودة إلدماج مكون المتابعة
والتقييم في مشروعات التنمية ،استخدام التقييم الريفي السريع.
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ا ق ز  3118السياسة االجتماعية

مفهوم السياسة االجتماعية ،وضع استراتيجيات للعمل االجتماعي ،عالقة السياسات االجتماعية المختلفة

بالمشكالت االجتماعية الرئيسية ،أساليب فحص وتقييم السياسات االجتماعية المختلفة.
ا ق ز  3119االنثروبيولوجيا االجتماعية

االنثروبيولوجيا االجتماعية ،مفهومه ووضعه بين العلوم االجتماعية األخري ،دراسة الثقافات والحضارات
االنسانية وبصفة خاصة البدائية منها من حيث كيفية نشأتها وعوامل انحاللها ،التطور االجتماعي لمختلف

النظم والمؤسسات االجتماعية ،البناء االجتماعي والوظائف والمهام المجتمعية المختلفة.
ا ق ز  3121قياس االجتاهات

المفهوم النظري واإلجرائي لالتجاهات ،محاور االتجاه كمتغير مركب وكيفية قياسها موزوناً تبعاً لألهمية
النسبية لكل من هذه المحاور ،الطرق المختلفة لقياس االتجاهات حسب أساليب مختلف العلماء الذين
تناولوها.

ا ق ز  3121الديناميكية اجملتمعية الريفية

دراسة التغير االجتماعي في المجتمع الريفي ،تعريفاته المختلفة ،ونظرياته ،وتكنيكاته ،وأنواعه ،والعوامل

المؤثرة عليه ،وعوامل تحفيزه وتثبيطه.
ا ق ز  3122األسرة الريفية

األسرة كمؤسسة مجتمعية ،البناء االجتماعي والمهام االجتماعية المختلفة وتباينها النسبي حسب المجتمعات

المختلفة ،األنشطة األسرية والعوامل المحددة لها وتباينها طبقاً للطبقات االجتماعية المختلفة.
ا ق ز  3123منظمات املزارعني

مفهوم المنظمات الزراعية ،كيفية نشأتها في كثير من دول العالم ،فلسفتها وأهدافها وبنيانها ،دور المزارعين
في المنظمات الزراعية مع التركيز علي نفعيتها وبنيانها ووظائفها.

ا ق ز  3124تطبيق النظريات االجتماعية يف حل املشكالت الريفية

دراسة النظريات االجتماعية بصورة متعمقة مع التركيز بصفة خاصة علي النظرية البنائة الوظيفية ونظريات

التفاعل الرمزي ونظرية الصراع ونظرية النسق االجتماعي ونظرية الدور االجتماعي وكيفية تطبيق العناصر
الرئيسية لكل نظرية في حل المشاكل الريفية.
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ا ق ز  3121دراسات خاصة يف علم اجملتم الريفي

تقارير علمية وأبحاث في أحد الموضوعات الرئيسية في علم المجتمع الريفي لطالب الدراسات العليا.
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ً
خامسا -1 :احملتوي العلمي ملقررات اإلنتاج احليواني
ا ن ح  1111فسيولوجيا اهلضم فى اجملرتات

التركيب التشريحى ونمو وتطور المعدة المركبة ،حركة القناة الهضمية ،تنظيم استهالك الغذاء ،وظائف

وتنظيم إفراز اللعاب ،تنظيم وافراز العصارة المعدية والمعوية ،تنظيم إفراز العصارة البنكرياسية والصفراوية،
الخصائص الفسيولوجية لبيئة الكره ،اإلمتصاص من أجزاء المعدة المجترة واألمعاء ،هرمونات القناة

الهضمية ،تنظيم تمثيل الدهون ،تنظيم تمثيل الكربوهيدرات ،تنظيم تمثيل البروتينات ،الكائنات الدقيقة
بالكره ،اإلختالل فى بعض وظائف الكره.

ا ن ح  1112فسيولوجيا الغدد الصماء

التركيب الكيميائي للهرمونات ،خصائص الهرمونات العامة ،العالقات بين الجهاز العصبي المركزى وجهاز
الغدد الصماء ،اإلتصال بين الهيبوثاالماس والغدة النخامية ،ميكاميكية التحكم فى فعل الهرمونات ،التكامل
والثبات الداخلى ،الم هدف للهرمونا ،الناقالت العصبية ،العالقات االسترجاعية ،التركيب الوظيفى

للهيبوثاالماس ،هرمونات القناة الهضمية ،البروستاجالندينات ،هرمونات الحمل والوالدة وادرار اللبن ،منظمات

النمو.

ا ن ح  1113فسيولوجيا التناسل والتلقيح االصطناعي (متقدم)

التنظيم الهرمونى للتناسل ،دور عوامل النمو فى التناسل ،مراحل تطور الحويصالت المبيضية ،ميكانيكية

التبويض ،مراحل تطور الجسم االصفر ،انتقال الجاميطات الذكرية واألنثوية داخل الجهاز التناسلى لألنثى،
اإلخصاب ،اإلنقسام ،االنغراس ،النمو الجنينى ،التنظيم الهرمونى للحمل والوالدة ،المشاكل التناسلية فى إناث
الحيوانات ،التلقيح االصطناعى فى حيوانات المزرعة.

ا ن ح  1114سلوك احليوان

استئناس الحيوانات ،اتصاالت وتعارف الحيوان ،السلوك الغذائى ،السلوك االجتماعى ،السلوك الصراعى،

السلوك االموى ،السلوك الجنسى ،الخبرة المبكرة وتعلم الحيوان ،وراثة السلوك ،فسيولوجيا السلوك.
ا ن ح  1111التحسني الورا ي للحيوانات الزراعية (متقدم)

الجينات ودورها فى وراثة الحيوان ،وراثة الصفات الوصفية فى الحيوانات ،وراثة العوامل المميتة فى حيوانات

المزرعة ،و ارثة الصفات الكمية فى الحيوانات ،المقاومة الوراثية لألمراض والطفيليات فى الحيوانات ،األساس
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الوراثى لنظم التزاوج ،عالقة الصفات الوراثية بإنتاج اللحم ،تحسين األبقار إلنتاج اللبن ،تحسين األغنام

إلنتاج الضأن.

ا ن ح  1116فسيولوجيا األقلمة يف احليوانات املزرعية

عمليات إنتاج وفقد الح اررة ،الميكانيكية والتنظيم ،التنظيم الهرمونى العصبي لح اررة الجسم ،الدالئل

واالستجابات لالجهاد الحرارى ،االستجابات الفسيولوجية للبيئات الحارة والباردة (األبقار والجاموس)،
االستجابات الفسيولوجية للبيئات الحارة والباردة (االغنام والماعز) ،اإلستجابات الفسيولوجية للبيئات الحارة

والباردة (الجمال واألرانب) ،طرق تخفيف العبء الحرارى ،االدارة المزرعية واالسكان للحيوانات تحت

الظروف البيئية الحارة والباردة ،التأثيرات البيئية على انتاج اللبن ،التاثيرات البيئية على انتاج اللحم ،التاثيرات

البيئية على التناسل فى حيونات المزرعة.

ا ن ح  1111كيمياء اهلضم واالجرتار

ميكروبيولوجيا الكره ،إفراز اللعاب ووظائفه ،الكره الصناعي ،حركة الفتحة الواصلة بين المعدة و األمعاء،
التغذية و النمو ،تأثير العوامل على عدد البروتوزوا و الهضم ،أنواع البكتيريا وابروتوزوا بالكره ،ميكروبات

الكره ،الوظيفة األساسية للفتحة الواصلة بين المعدة و األمعاء ،طبيعة مكونات الكره.
ا ن ح  1118التقنيات احلديثة فى اإلنتاج احليواني

استخدام التطبيقات الحديثة فى مجال االنتاج الحيوانى ،التلقيح الصناعى ،استخدام الهرمونات فى تنظيم

الشبق ،نقل األجنة ،تقسيم األجنة ،تجميد األجنة ،االخصاب الخارجى ،تجنيس األجنة ،االستنساخ ،التبويض
المتعدد ،استخدام الموجات فوق الصوتية فى الكشف عن الحمل والمشاكل التناسلية ،استخدام الهرمونات فى

االنتاج (لبن– لحم) ،استخدام التكنولوجية الحيوية فى االستفادة من األعالف غير التقليدية ،دور التكنولوجيا
فى تغذية الحيوان.
ا ن ح  1119تصميم وحتليل جتارب اإلنتاج احليواني

مفاهيم اساسية فى تصاميم التجارب ،النموذج االحصائى ،العالقة بين متغيرين ،االنحدار ،االنحدار الخطى

المتعدد ،العالقة بين متغيرين (االرتباط) ،تصميم التجارب ،تحليل البيانات باستخدام طريقة المربعات

الصغرى ،تطبيقات عملية باستخدام البرامج االحصائية المختلفة.
ا ن ح  1111رعاية ماشية اللنب (متقدم)

حيوانات اللبن األصيلة العالمية ،الصفات اإلقتصادية لحيوانات اللبن األصيلة ،الرعاية التناسلية لماشية اللبن،
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سالمة الضرع فى ماشية اللبن ،الرعاية الصحية لماشية اللبن ،سالالت الجاموس المصرى ،سالالت

الجاموس العالمى ،األهمية اإلقتصادية لأللبان ومنتجاتها ،إنتخاب الطالئق ،إنتخاب إناث ماشية اللبن.

ا ن ح  1111رعاية ماشية اللحم (متقدم)

مواصفات حيوانات اللحم ،أهم أنواع حيوانات اللحم العالمية ،العوامل المؤثرة على انتاح اللحم ،الرعاية

التناسلية لحيوانات اللحم ،الرعاية الصحية لحيوانات اللحم ،نظم انتاج اللحوم ،طرق تقييم حيوانات اللحم،

العوامل المؤثرة على نسبة التصافى ،طرق تقسيم الذبائح ،استخدام المنشطات والهرمونات فى انتاج اللحوم.
ا ن ح  1112إنتاج اللحم (متقدم)

صفات ومكونات الذبيحة ،مكونات الجسم ،مظهر اللحوم ،الصالحية لإلستهالك ،تقييم الذبائح ،انتاج ماشية
اللحم ،انتاج اللحم من مزارع حيوانات اللبن ،التدريج ،تقييم حيوانات اللحم ،تقييم الذبائح ،نظم انتاج اللحم،

تلوث اللحوم.

ا ن ح  1113إنتاج اللنب (متقدم)

أهم سالالت ماشية اللبن ،الرعاية التناسلية لقطعان االلبان ،التحسين الوراثى لقطعان االلبان ،نظم الحليب،

نظم اإليواء ،الرعاية الصحية لماشية اللبن ،رعاية قطعان اللبن فى المناطق الحارة ،نظم تسويق االلبان ،ادارة

مزارع االلبان ،وسائل تحسين االنتاج فى قطعان االلبان فى مصر.
ا ن ح  1114إنتاج األغنام واملاعز (متقدم)

أهم سالالت األغنام والماعز ،تربية األغنام والماعز فى المناطق الحارة ،إنتاج اللبن من األغنام والماعز،

العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن كماً ونوعاً ،إنتاج اللحوم من األغنام والماعز ،إنتاج التوائم فى األغنام

والماعز والعوامل المؤثرة عليها ،إنتاج الصوف من األغنام ،التقنيات الحديثة المستخدمة فى األغنام والماعز.

ا ن ح  1111تغذية أغنام
المقاييس الغذائية المستخدمة فى تكوين العالئق ،طرق تكوين العالئق ،تغذية االغنام كحيوان مجتر في
المزارع المكثفة وفي المراعي حسب نواحي االنتاج المختلفة.
ا ن ح  1116تغذية ماشية اللنب

التركيب التشريحى للضرع ،فسيولوجيا الهضم والتخليق الحيوى لمكونات الحليب ،المقررات الغذائية للطاقة
والبروتين ،استخدامك مصادر الطاقة غير التقليدية بعالئق ماشية اللبن ،اهمية مصادر  NPNواستخدامها
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بعالئق ماشية اللبن ،الطاقة التمثيلية فى حيوانات المزرعة الحالبة ،التقيم االقتصادى لعالئق ماشية اللبن،

العوامل المؤثرة في عالئق ماشية اللبن.
ا ن ح  1111تغذية ماشية اللحم

األساس النظرى لتقدير االحتياجات الغذائية للحيوان ،تقدير االحتياجات الغذائية من الطاقة ،تقدير

االحتياجات الغذائية من البروتين ،تقدير االحتياجات الغذائية من العناصر المعدنية ،تقدير االحتياجات

الغذائية من الفيتامينات ،تقدير االحتياجات الغذائية من المادة الجافة والماء ،طرق تكوين العالئق ،التغذية

التطبيقية والعوامل المرتبطة بها ،اإلضافات الغذائية فى حيوانات اللحم ،مقارنة بين مفهوم النمو والتسمين،

النمو التعويضى فى حيوانات اللحم ،تغذية العجول الرضيعة إلنتاج اللحم.
ا ن ح  1118متثيل غذائي للعناصر املعدنية

العناصر الكبرى :أهميتها ،التمثيل الغذائى لها ،مصادرها ،أقل و أعلى مستويات لها ،العوامل المؤثرة على

مستوياته المسببة للسمية ،العناصرالصغرى :أهميتها ،التمثيل الغذائى لها ،مصادرها ،أقل و أعلى مستويات

لها ،العوامل المؤثرة على مستوياته المسببة للسمية ،نظرة عامة على أيض العناصر المعدنية فى الحيوانات

المستأنثة (دراسة مقارنة).

ا ن ح  1119املنظمات واالضافات الغذائية يف عالئق اجملرتات

مقدمة ،تعريفات ،أقسام اإلضافات الغذائية  ،اإلضافات ذات األصل الكيماوي  ،اإلضافات الهورمونية وشبه

الهورمونية اإلضافات اإلنزيمية  ،المضادات الحيوية  ،العناصر النشطة واضافاتها للغذاء  ،المنظمات–
الموننسين ،المحفزات الحيوية.
ا ن ح  1121اي

الطاقة يف احليوانات اجملرتة

مفهوم الطاقة ،مقاييس الطاقة ،حوامل الطاقة ،مسار الطاقة في المجترات ،االكسدة و االختزال ،المركبات
عالية الطاقة ،عمليات الفسفرة ،دورة كربس ،تحلل المركبات الغنية بالطاقة ،كيفية االستفادة من الطاقة.

ا ن ح  1121اي

الفيتامينات واملاء يف اجملرتات

التركيب الهيكلى للفيتامينات،اهمية الماء و الفيتامينات للمجترات ،محتوى االعالف من الفيتامينات،

امتصاص الفيتامينات فى القناة الهضمية بالمجترات ،تخزين واخراج الفيتامينات من الجسم ،طرق تقدير الماء
والفيتامينات ،الفيتامينات واالنتاج فى المجترات ،اعراض نقص الفيتامينات فى المجترات
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ا ن ح  1122استخدام املركبات األزوتية غري الةوتينية

المركبات االزوتية غير البروتينية ،كيفية تمثيل الزوتية غير البروتينية ،استخدام المواد الزوتية غير

البروتينية في االستبدال الجزئي بروتين العليقة في المجترات ،اعداد عالئق تحتوي على مواد الزوتية غير

البروتينية لمختلف الحيوانات المجترة ،بعض االعتبارات في تغذية المجترات على .NPN
ا ن ح  1123تغذية االبل

األهمية االقتصادية لإلبل ،السالالت ،الخصائص الفسيولوجية والبيولوجية لإلبل ،نظم الرعاية وأساليب

التربية ،التحسين الوراثي ،نظم إنتاج اإلبل تحت الظروف البيئة المختلفة ،الصفات اإلنتاجية والتناسلية لإلبل

 ،تغذية اإلبل ،مزارع اإلبل.

ا ن ح  1124استخدام التقنيات احلديثة يف تغذية احليوان اجملرتة

الموارد المختلفة  :تقسيمها وتعريفها وخصائصها وقيمتها الغذائية – التجميع والنقل ومشاكل التداول األولية –
مفهوم ومبررات معالجة وتدوير المخلفات إلنتاج غذاء الحيوان – تقنيات المعالجة  :تأثيرها على الكائنات

الممرضة وخواص المواد وتركيبها – تقنيات المعالجة الخاصة بالموارد النباتية  :الميكانيكية – الكيماوية –

البيولوجية – اإلنزيمية – الح اررية – اإلشعاعية – تقنيات المعالجة الخاصة بالموارد الحيوانية  :التجفيف –
السيلجة – الكمر الهوائي – الكمر الالهوائي – العالئق المحتوية على المخلفات المعالجة وفنيات تركيبها –
تأثيرها على إنتاج الحيوان  :النمو – اللحم – اللبن– الصوف – التناسل – المردود اإلقتصادي والبيئي

لمعالجة وتدوير المخلفات.

ا ن ح  1121تغذية املاعز واالغنام يف الظروف الصحراوية

تعريف المناطق الصحراوية  ،المساحات القابلة للزراعة والتوزيع المطري ومصادر المياه  ،فلو ار المناطق

الصحراوية  ،السلوك الغذائي للمجترات في البيئة الصحراوية  ،المقررات الغذائية للمجترات في البيئة

الصحراوية  ،التغذية التكميلية للمجترات في البيئة الصحراوية  ،تأثير نظام اإليواء على السلوك الغذائي ،

اإلنتاج الحيواني في البيئة الصحراوية .

ا ن ح  1126كيمياء املركبات الوسطية

تركيب الخاليا الحيوانية وعالقته بالتمثيل الغذائى  ،الخطوات الوسطية فى هدم السكريات النتاج الطاقة ،

تحول الجلوكوز الىطاقة فى السيتوبالزم والميتكوندريا  ،طرق هدم السكريات المختلفة النتاج الطاقة  ،هدم
الجليكوجين النتاج الطاقة  ،دورة حامض الستريك  ،هدم االحماض االمينية النتاج الطاقة  ،بناء االحماض
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واستهالك الطاقة المخزنة  ،كفاءة المجترات فى استخدام طاقة الغذاء ،هضم و إمتصاص الدهون ،المركبات

الوسطية في تمثيل الدهون ،هدم الدهون – بناء الدهون.
ا ن ح  1121تغذية احليوان (أ)

نبذه تاريخية عن نشأة وتطور علم التغذية ،التركيبي الكيماوي لجسم الحيوان وطرق تقدير التغيير في تركيب

الجسم  ،تركيب األعالف النباتية المصدر  ،عمليات الهضم في األنواع الحيوانية المختلفة والعوامل المؤثرة

عليها (تركيب العليقة  ،كمية المأكول  ،طرق إعداد الغذاء  ،المعامالت المختلفة لألعالف)  ،تقدير

معامالت الهضم ( بالطرق المباشرة وغير المباشرة على الحيوان الطرق المعملية )  ،أنواع  ،الكربوايدرات
الداخلة في تركيب األعالف وهضمها وتمثيلها أقسام وخصائص الليبيدات في غذاء الحيوان وهضمها

واالستفادة منها  ،التركيب الكيماوي للبروتينات الداخلة في غذاء الحيوان وخصائصها وهضمها واالستفادة من

المركبات االزوتية المختلفة .

ا ن ح  1128تغذية احليوان (ب)

تجارب التغذية والمقاييس الغذائية ،تجارب المقارنة ،التجارب على الحيوانات المعملية ،التغذية الجماعية

والفردية ،التغذية الحرة والمقننة ،تجارب التغذية على األزواج المتشابهة ،تجارب الذبح ،طرق تصميم تجارب
التغذية لتحديد المقننات الغذائية المختلفة ،االحتياجات الحافظة ،أيض الطاقة في حالة الصيام ،االيض

القاعدي ،أيض االزوت ،عالقة االزوت بأيض طاقة العناصر المعدنية أثناء أيض الصيام التمثيل القاعدي

كمقياس لتقدير االحتياجات الحافظة ،تقدير االحتياجات من الطاقة بطريقة تجارب التغذية ،تقدير االحتياجات
من البروتين ،االحتياجات الحافظة من العناصر المعدنية والفيتامينات ،عالقة النمو باإلفراز الطبيعي

لهرمونات النمو ،تأثير النمو على الكفاءة الغذائية وصفات الذبيحة ،العالقة بين معدل النمو وطول الحياة

اإلنتاجية ،العوامل التي تؤثر على االحتياجات من الطاقة والبروتين للنمو ،طرق تقدير القيمة البيولوجية
للبروتين ،تقدير محتوى البروتينات من األحماض األمينية .

ا ن ح  1129دراسات خاصة يف جمال االنتاج احليواني

دراسات خاصة تهتم بالدراسات الحديثة في مجال تربية ووراثة ورعاية وتغذية وفسيولوجيا اإلنتاج الحيواني.
ا ن ح  1131رعاية حيوانات املزرعة فى املناطق احلارة

أهم سالالت حيوانات اللبن واللحم التى يمكن تربيتها فى المناطق الحارة ،نظم اإلسكان لحيوانات اللبن واللحم

فى المناطق الحارة ،وسائل التغلب على ارتفاع درجات الح اررة ،الرعاية التناسلية للحيوانات فى المناطق
الحارة ،الرعاية الصحية لحيوانات اللبن واللحم فى المناطق الحارة.
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ا ن ح  1131تغذية احليوانات حتت ظروف املناطق احلارة

تعريف المناطق الصحراوية  ،المساحات القابلة للزراعة والتوزيع المطري ومصادر المياه  ،فلو ار المناطق
الصحراوية  ،السلوك الغذائي للمجترات في البيئة الصحراوية  ،المقررات الغذائية للمجترات في البيئة

الصحراوية  ،التغذية التكميلية للمجترات في البيئة الصحراوية  ،تأثير نظام اإليواء على السلوك الغذائي ،

اإلنتاج الحيواني في البيئة الصحراوية .

ا ن ح  1132تكوين وحتليل العالئق (متقدم)

مسح أعالف الحيوانات المجترة وأقسامها ،التركيب البنائي لألعالف الخشنة ،المعامالت المختلفة التي تسبق
عملية التصنيع ،الصور المختلفة للتغذية على أعالف المجترات غير التقليدية ،األقسام الرئيسية لمصنع

أعالف المجترات ،برمجة عملية تصنيع األعالف ،اقتصاديات األعالف غير التقليدية  ،تأثير التجهيز
والتصنيع على القيمة الغذائية لألعالف.

ا ن ح  1133العمليات املزرعية مبزارع انتاج األلبان

دراسة تفصيلية عن العمليات المزرعية في مزارع انتاج األلبان ،عملية التغذية ،عملية شرب الحيوان ،عمليات

التطمير ،عمليات الحالبة ،المحلب ا لي ،وغيرها من العمليات المزرعية.
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ً
خامسا -2 :احملتوي العلمي ملقررات إنتاج الدواجن
ا ن ح  2111تغذية الدواجن (متقدم)

كيمياء تغذية الدواجن ،الطاقة )تعريف ،مصادر الطاقة ،القيمة السعريه لبعض مواد العلف ،طرق القياس(،
البروتين )تعريف ،تقسيم البروتينات ،القيمة البيولوجية للبروتين( ،األمالح المعدنية والفيتامينات ) تعريف،

تقسيم األمالح المعدنية والفيتامينات ،الوظائف العامة( ،أعراض نقص وزيادة العناصر الغذائية في األعالف

المختلفة.
ا ن ح  2112طرق احصائية

فروض عامة ،قواعد االحتماالت ،مقاييس النزعة المركزية والتشتت ،العينة العشوائية البيانات أحادية التقسيم،
االرتداد البسيط والمتعدد ،االرتباط البسيط والمتعدد ،تحليل التغاير ،تقدير مكونات التباين ،الموديالت
اإلحصائية المختلفة.

ا ن ح  2113انتاج دواجن

العالقة بين النمو والتناسل ،كيف تحكم وصف الذبيحة فى رتبتها ،إدارة قطعان التسمين ،السموم الفطرية

وتأثيرها على إنتاج الدواجن ،المناعة وعالقتها بالكفاءة اإلنتاجية لبدارى التسمين ،العوامل المؤثرة على عملية

التفري  ،القله االجبارى فى قطعان الدجاج البياض ،القله االجبارى فى قطعان أمهات التسمين.
ا ن ح  2114فسيولوجيا الدواجن (متقدم)

دراسة األعضاء واألجهزة المختلفة :الجهاز الغالفي للطيور ،التراكيب والمشتقات الجلدية ،الغالف الريشى
وفسيولوجيا القله ،الجهاز الحركي النشط والتركيب التشريحي للجهاز الهيكلي ،الظواهر البيولوجية لعظم

الطيور ،فسيولوجيا نمو وتركيب العظام ،الجهاز العضلي ،التركيب التشريحي والهستولجى للعضالت وخواص
عضالت الدواجن ،سوائل الجسم والدم ،القلب والدورة الدموية ،فسيولوجيا الدورة الدموية ،وظائف األجهزة
المختلفة وتنظيمها للعمليات الحيوية والفسيولوجيا بالجسم.
ا ن ح  2111تربية دواجن

طرق التربية الوراثية الحديثة في الدواجن ،الطرق المختلفة لتقدير المعايير الوراثية باستخدام النماذج الحديثة
للتحليل الوراثي ،تقدير القيم التربوية ،قياس التحسين الوراثي ،التزاوج التبادلي.
ا ن ح  2116الغدد الصماء يف الدواجن

علم الغدد الصماء والغدد خارجية ،اإلفراز ،التركيب الكيميائي للهرمونات وكيفية عملها ،العالقة بين
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الهرمونات المختلفة ،أنواع الغدد الصماء ووظيفة كل منها وتنظيم إف ارزاتها وتركيبها التشريحي ،العوامل المؤثرة
المستقبل ،التنبؤ
على وظائف الغدد الصماء ،الوظائف البيولوجية للهرمونات ،الية عمل الهرمون ووظائف ُ
بوظائف جهاز الغدد الصماء ،مناقشة أهم وأحدث األبحاث المتعلقة بالهرمونات وعالقتها بالعمليات اإلنتاجية
والفسيولوجية فى الدواجن.

ا ن ح  2111فسيولوجيا األقلمة يف الطيور الداجنة

طرق تأقلم الطيور للظروف البيئة المختلفة ،التأثيرات الفسيولوجية المختلفة لعمليات اإلجهاد ،عالقة التأقلم

باإلجهاد ،العوامل المؤثرة على فسيولوجية التأقلم ،الغدد الملحية أو األنفية فى الطيور ،تركيب الغدد الملحية

و إف ار زاتها ،اإلضاءة والح اررة وعالقتها بعمليات اإلجهاد والتأقلم ،التعرف على أحدث األبحاث فى هذا
المجال ومناقشتها.

ا ن ح  2118اإلحتياجات الغذائية يف عالئق الدواجن

التركيب الكيماوى للغذاء (العناصر الغذائية) ،الماء – الكربوهيدرات – البروتينات – الليبيدات– الفيتامينات–
العناصر المعدنية ،حساب االحتياجات الغذائية ألنواع الدواجن المختلفة وتكوين العالئق ،اإلضافات الغذائية

الغير عضوية.

ا ن ح  2119رعاية الدواجن يف املناطق احلارة

الظروف السائدة فى المناطق الحارة :المناخ والمصادر الغذائية واألنواع والسالالت المستخدمة واألمراض،
انتاج الطيور واالرانب االجنبية تحت الظروف المحلية ،قدرة السالالت المحلية على مقاومة االمراض

المستوطنة والتحمل الحرارى ،سلوك الطيور تحت الظروف المناخية الغير مالئمة ومدى قدرتها على التأقلم
تحت االجهاد الحرارى.

ا ن ح  2111تغذية الطيور الثانوية

تقدير االحتياجات الغذائية للرومي خالل مراحل نموه المختلفة ،تقدير االحتياجات الغذائية للسمان خالل

مراحل نموه وانتاج البيض .تقدير االحتياجات الغذائية للطيور المائية خالل مراحل نموها المختلفة ،المصادر

العلفية المستخدمة في تركيب العالئق ،طرق تركيب العالئق المختلفة ،نماذج لبعض األعالف المستخدمة في
تغذية الطيور.

ا ن ح  2111تصني أعالف الدواجن

الشروط الواجب توافرها في مصانع األعالف ،التعرف على األجزاء المختلفة لمصانع األعالف ،المواصفات
القانونية لمواد العلف ،الصور المختلفة لألعالف المصنعة ،أنواع المصانع.
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ا ن ح  2112التقييم والتحليل الكيماوي ألعالف الدواجن

التعرف على العناصر الغذائية لمواد العلف ،كيفية أخذ عينات األعالف الالزمة للتحليل ،األجهزة الواجب

توافرها إلجراء التحليل ،طرق تقدير مكونات المادة الغذائية ،التحليالت الكمية واستخدامها فى تقدير مكونات

رماد المادة الغذائية.

ا ن ح  2113دراسات غذائية متقدمة عن الكربوهيدرات

التعرف على مواد العلف الغنية بالمواد الكربوهيدراتية ،الخواص الكيماوية والطبيعية للكربوهيدرات ،وكيفية

هضم وامتصاص الكربوهيدرات ،ميتابولزم الكربوهيدرات ،حساب الطاقة الناتجة من ميتابولزم الكربوهيدرات،

كيفية توفير االحتياجات من الكربوهيدرات ،أعراض نقص وزيادة المواد الكربوهيدراتية.
ا ن ح  2114دراسات غذائية متقدمة عن الدهون

التعرف على مواد العلف المستخدمة كمصدر للدهون والزيوت ،الخواص الكيمائية والطبيعية للدهون ،القيمة

الغذائية للدهون والزيوت ،أهم األحماض الدهنية في تغذية الدواجن ،تزن وأكسدة الدهون ،هدم وتخليق
الدهون ،هضم وامتصاص الدهون ،حساب الطاقة الناتجة من ميتابولزم الدهون.

ا ن ح  2111دراسات غذائية متقدمة عن الفيتامينات واألمالح املعدنية

التعرف على المصادر الغنية فى االمالح المعدنية والفيتامينات ،تقسيم االمالح المعدنية والفيتامينات،
الوظائف العامة للعناصر المعدنية والفيتامينات ،توفير االحتياجات الغذائية من العناصر المعدنية

والفيتامينات ،دور العناصر المعدنية والفيتامينات فى ميتابولزم الطيور ،العوامل المؤثرة على االحتياج من

الفيتامينات والمعادن ،أعراض نقص وزيادة االمالح المعدنية والفيتامينات.
ا ن ح  2116ورا ة الصفات الوصفية والكمية يف الدواجن

الوراثة الكمية والوصفية ،عشائر الدواجن ،االنتخاب ،التباين ،والتشابه بين االقارب ،المعالم الوراثية للعشيرة،
طرق التربية.

ا ن ح  2111االنتخاب املتقدم

األدلة االنتخابية بأنواعها المختلفة وتطبيقاتها العملية ،القيم االقتصادية ،الكفاءة النسبية ،أنواع االنتخاب،

االستجابة لالنتخاب ،الفارق االنتخابي ،االستجابة المرتبطة ،طرق االنتخاب على حسب التباين ،االنتخاب
ألكثر من صفة ،شدة االنتخاب.
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ا ن ح  2118الرتبية إلنتاج اللحم

الوسائل المختلفة للتربية إلنتاج اللحم في الدواجن ) إنتاج كتاكيت اللحم( ،وراثة صفة النمو ،العوامل الوراثية
المؤثرة على ترسيب الدهن فى كتاكيت اللحم ،العوامل المؤثرة على تكوين الذبيحة ،تكوين السالالت ،التربية
الحديثة إلنتاج اللحم.

ا ن ح  2119الرتبية إلنتاج البي

الوسائل المختلفة للتربية إلنتاج البيض في الدواجن )إنتاج البيض) برامج التربية لتحسين إنتاج البيض،

مشاكل تربية الدجاج البياض ،الفرز ،طرق قياس إنتاج البيض ،طرق تكوين هجن إنتاج البيض ،التربية

الحديثة إلنتاج البيض ،المواصفات المثالية لسالالت البيض ،العوامل الو راثية المؤثرة على إنتاج البيض.
ا ن ح  2121األقلمة الورا ية

كيفية حدوث األقلمة في الطي ور ،التغي ا رت التطورية للطيور ،األقلمة البسيطة والمعقدة ،حدود األقلمة،

أقلمة السالالت األجنبية ،التأثيرات البيئية ،التداخل بين الوراثة والبيئية ،قياس ا ثار البيئية.
ا ن ح  2121تنظيم تناول الغذاء واملاء

تنظيم تناول الغذاء وميكانيكية حركته خالل القناة الهضمية ،التركيب التشريحي والهستولجى للجهاز الهضمي

فى الطيور ،حركة القناة الهضمية ،اإلفراز والهضم ،الوظائف الهضمية الخاصة ،االمتصاص وميكانيكية
عملية النقل ،العوامل المؤثرة على عملية االمتصاص ،الكائنات الدقيقة بالقناة الهضمية وعالقتها بالنشاط

الفسيولوجى ،فسيولوجيا تكوين البول ،وظائف الكلية وطرق جمع البول فى الطيور ،دور الكلية فى المحافظة
على ثبات البيئة الداخلية ،الخلل الوظيفي للكلية ،التعرف على احدث واهم األبحاث الخاصة بعمليات تناول

الغذاء والماء والعوامل المؤثرة عليها.
ا ن ح  2122سلوك الطيور

أنواع السلوك الخاصة بالطيور ،سلوك التزاوج والتكاثر ،عادات وسلوك عمليات األكل والشرب فى الدواجن،

سلوك الطيور أثناء عمليات اإلجهاد المختلفة ،العوامل الفسيولوجية المختلفة التي تؤثر على سلوك الطيور،

العالقة بين اإلف ارزات الهرمونية المختلفة وسلوك الطائر ،العالقة بين سلوك الطيور وطرق التربية المختلفة،
سلوك الطيور أثناء التربية فى األقفاص أو التربية األرضية ،مناقشة أهم األبحاث الخاصة بعادات وسلوك

الطيور تحت ظروف اإلجهاد المختلفة.

ا ن ح  2123فسيولوجيا التمثيل الغذائي

فسيولوجيا هضم وامتصاص الكربوهيدرات والبروتينيات ،حركة وانتقال المواد الكربوهيدراتية و البروتينية داخل
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القناة الهضمية ،صور تخزين وامتصاص المواد الكربوهيدراتية والبروتينية ،فسيولوجيا إخراج واعادة امتصاص
المواد الكربوهيدراتية والبروتينية بالكلية ،العوامل الفسيولوجية وتأثيرها على عمليات الهضم واالمتصاص

واإلخراج ،تأثير مكونات األعالف المختلفة على هضم وامتصاص المواد الكربوهيدراتية والبروتينية ،مناقشة

أهم األبحاث الخاصة بهذه المجاالت المختلفة وعالقتها بالعملية اإلنتاجية.
ا ن ح  2124فسيولوجيا اهلضم واالخراج

العوامل الفسيولوجية المؤثرة على عمليات الهضم واإلخراج ،فسيولوجيا الهضم واخراج المواد الغذائية المختلفة
فى الدواجن ،عالقة مكونات األعالف واتزانها بعمليات الهضم واإلخراج ،الوظائف الهضمية الخاصة

وعالقتها بإف ارزات الغدد المختلفة ،العوامل المدعمة والمخفضة بعمليات الهضم واإلخراج ،التركيب التشريحي

والهستولجى للجهاز البولي ،تدفق الدم وسعة القلب والجهاز الليمفاوي وعالقته بعمليات الهضم واإلخراج،

إخراج المركبات النتروجينية واأليونات الغير عضوية والخصائص الطبيعية لدم وبول الطيور ،مناقشة
األبحاث الخاصة بالعوامل الفسيولوجية المؤثرة على عمليات الهضم واإلخراج فى الدواجن.
ا ن ح  2121فسيولوجيا انتاج اللحم والبي

العوامل الفسيولوجية المؤثرة على إنتاج اللحم ،الجهاز الهيكلي والعضلي وخواص عضالت الدواجن ،عالقة
الغدد الصماء والجهاز الهرمونى بعمليات تكوين اللحم والعضالت فى الطيور ،الجهاز التناسلي فى الطيور
وعالقة الهرمونات المختلفة بعمليات إنتاج البيض ومكونات البيض فى الدواجن ،فسيولوجيا تكوين البيض

وتنظيم نشاط الغدد الجنسية ،النشاط الفسيولوجى للمبيض وعالقته باإلنتاج ،الضوء والتناسل وعمر الطيور
واستجابتها للتنبيه الضوئي ،عالقة طول فترة اإلضاءة بالعمليات الفسيولوجيه واإلف ارزات الهرمونية المختلفة

وتأثيرها على عمليات اإلنتاج ،مناقشة أهم األبحاث الخاصة بتأثير العوامل الفسيولوجيه المختلفة على
عمليات اإلنتاج.
ا ن ح  2126تربية النعام والرومي

أصل النعام ،االنواع ،المساكن ،االحتياجات الغذائية ،السلوك والعادات ،طرق التربية ،انتاج اللحم والريه
والجلد ،السالالت واألصناف المختلفة للرومي ،اساسيات تربية الرومي ،أمراض الرومي وطرق الوقاية،

التسويق ،إنتاج البيض واللحم ،السجالت ،الجدوى االقتصادية.
ا ن ح  2121طيور برية ومهاجرة

أنواع الحمام ،عاداته ،التزاوج ،التغذية ،السلوك ،المساكن ومستلزماتها ،التسويق ،السجالت ،الجدوي
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االقتصادية ،السالالت المحلية واالجنبية ،انتاج الزغاليل ،تربية السمان النتاج اللحم ،سالالت السمان ،انتاج

البيض ،أمراض السمان ،البوبهويت ،االحتياجات الغذائية للسمان ،السمان البري ،ادارة المخلفات.
ا ن ح  2128انتاج وفسيولوجيا األرانب

المساكن والتجهيزات ،التغذية واالحتياجات الغذائية ،تكاثر األرانب ،أمراض األرانب ،سالالت الفراء ،سالالت

اللحم ،سالالت الشعر ،سالالت الزينة ،السجالت ،الجدوى االقتصادية.
ا ن ح  2129الطيور املائية

صفات البط و اإلوز ،السلوك ،العادات ،البط الهجين ،طرق التربية ،المساكن واألدوات االحتياجات الغذائية،

السالالت القياسية ،سالالت إنتاج الريه ،إنتاج البيض ،إنتاج اللحم ،سالالت الزينة المحلية.
ا ن ح  2131التفريخ والنمو اونيني

تصميم معمل التفري واألمن الحيوى ،األدوات والمعدات فى معمل التفري  ،المحافظة على البيض فى

المزارع ومعامل التفري  ،اإلخصاب ،النمو الجنينى ،اإلنقسام الخلوى ومراحله ،بداية اإلنقسام داخل الجنين

(التعضون) ،العوامل المؤثره على النمو والتطور الجنينى ،التنظيم الحرارى خالل النمو الجنينى ،النمو

الجنيني (خالل األسبوع األول) ،النمو الجنينى (خالل األسبوع الثانى) ،النمو الجنينى (خالل األسبوع
الثالث).
ا ن ح  2131دراسات خاصة يف جمال إنتاج الدواجن

دراسات خاصة تهتم بالدراسات الحديثة في مجال تربية ووراثة ورعاية وتغذية وفسيولوجيا الدواجن.
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ً
سادسا -1 :احملتوي العلمي ملقررات الفاكهة
ب س ن  1111انتاج فواكه املناطق احلارة

دارسة أنواع الفاكهة التى تصلح للمناطق الحاره بالتفصيل من حيث الموطن ،االنتشار – التقسيم النباتى –
الوصف النباتى – العوامل البيئيه  ،العمليات الزراعيه وتقدير االحتياجات المائية الشجار الفاكهة فى

المناطق الحاره ،صالحية ماء الرى لالشجارومشاكل الملوحة والقلوية ،طرق الرى فى المناطق الجافه التسميد
والتقليم والعزيق ،أهم األصناف ،األمراض وا فات.
ب س ن  1112فسيولوجيا أشجار الفاكهة (متقدم)

تاثير العوامل البيئية على نمو االشجار الخضرى وعلى ازهار وعقد الثمار ومحصول أشجار الفاكهة ،تأثير

العوامل الداخلية من حيث نوع ومحتوى العناصرالغذائية والهرمونات باالشجار على النمو واإلثمار،دراسة

بعض الظواهر الفسيولوجية التى توجد فى أشجار الفاكهة مثل ظاهرة تبادل الحمل واال ثمار والعقد البكرى

للثمار وتشوه العناقيد الزهرية وغيرها

ب س ن  1113تكنولوجيا إكثار الفاكهة

العالقة بين تركيب الزھرة وتركيب الثمرة والبذرة ،المحتوى الغذائى للبذور والعوامل المؤثرة عليها ،التحوالت
الغذائية فى البذور اثناء اإلنبات ،سكون البذرة ودور الهرمونات والتحول الغذائى بالسكون ،عالقة التركيب

التشريحى والكيماوى بتكوين الجذور على العقل ،التغيرات الكيماوية التى تحدث فى العقل اثناء التجذير،

حدود التطعيم وتكوين منطقة االلتحام بين االصل والطعم ،الموافقة وعدم الموافقة فى التطعيم ،إنشاء المعمل

التجارى لزراعة االنسجة وتجهيزاتها– التقييم والبيئات ،انتاج شتالت الموز تجارياً– انتاج السالالت المقومة

لالجهاد.

ب س ن  1114تربية وحتسني أشجار الفاكهة

مقدمه عامة ومصطلحات ،أهم طرق تربية النباتات والقواعد االساسية لتربية محاصيل الفاكهة ،اعداد

الكروموسومات فى أنواع الفواكه المختلفة وعالقتها بالتربية ،التضاعف الكرم وسومى وأنواعه وعالقته بالتربية،

الطفرارت البرعمية الطبيعية والصناعية ،العقم فى نباتات الفاكهة وأنواعه ،طرق التربية والتحسين الوراثى فى
أشجار الفاكهة.
ب س ن  1111انتاج الفاكهه فى األراضى الصحراويه (متقدم)

المناخ العام والدقيق بمناطق اإلستصالح الحديثة ،التوزيع الحرارى ودرجات الح اررة وعالقتها بنجاح وتوزيع
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زراعة الفاكهة فى األراضي الصحراويه ،الرطوبة الجوية والرياح والضوء وتأثيره علي نجاح زراعة أشجار

الفاكهة بالمناطق الجديدة ،التربة وخواصها في األراضي الصحراويه ومدي نجاح زراعة الفاكهة– مياه الري
ومالءمتها لزراعة الفاكهة باألراضي الجديدة ،مشاكل الملوحة في األراضي الصحراوية– تخطيط البستان

وانشاء مزارع الفاكهة في األراضي الجديدة ،محسنات التربة وأھمية استخدامها في األراضي الجديدة في

اإلعداد للزراعة ،نظم الغرس باالراضي الجديدة ونظم الري ،تربية وتقليم وتهذيب أشجار الفاكهة،

تسميدأشجار الفاكهة بالمناطق الجديدة ،جدوى زراعة بعض أنواع الفاكهة بالمناطق الصحراويه ،معامالت
تحسين الجوده فى الثمار المعده للتصدير.

ب س ن  1116اهلرمونات النباتية وتأ ريها على أشجار الفاكهة

تعريف وتأثير هرمونات النمو ،التركيب الكيميائي والجزئى للهرمونات النباتيه ،التخليق واالنتقال والهدم

لهرمونات النمو داخل النبات ،التأثيرات المورفولوجية والفسيولوجية لهرمونات النمو علي النباتات ،تأثير
الهرمونات علي المراحل المختلفة بزراعة األنسجة ونجاحها ،عالقة منظمات النمو بتكوين الكالس واألجنة

المعملية ،دور الهرمونات في مرحلة التجذير المعملي ومرحلة األقلمة للنباتات المعملية ،دور منظمات النمو
في إنتاج البذور الصناعية وبعض الظواهر المعملية ،دور الهرمونات فى العقد والتساقط في أشجار الفاكهة،
دور منظمات النمو علي مراحل نمو الثمار ،دور الهرمونات علي نضج الثمار.
ب س ن  1111تكنولوجيا إعداد وتداول وختزين حماصيل الفاكهة

تكنولوجيا تداول الحاصالت البستانية بعد الحصاد ،إعداد الحاصالت البستانية للتسويق المحلي والتصدير،

التبريد السريع  cooling،Preللحاصالت البستانيه عمليات تحسين الشكل لثمار الفاكهة– طرق التخزين
المختلفة للثمار الطازجة ،التغيرات الطبيعية والكيمائية التي تحدث للثمار أثناء النقل والتخزين والتصدير،

اإلنضاج الصناعي وتحسين اللون لثمار الفاكهة المعدة للتصدير ،الغازات الهيدركربونية (اإلثيلين) وأھميتها

للثمار ،األضرار الفسيولوجية لدرجات الح اررة أثناء النقل والتخزين والتصدير ،األمراض الفسيولوجية

والباثولوجية التي تصيب الثمار أثناء التداول والتخزين ،إستراتجية مكافحة األمراض والحشرات بعد الحصاد،

مواصفات الجودة القياسية للمحاصيل البستانية.

ب س ن  1118اإلجتاهات احلديثه فى ري وتسميد أشجار الفاكهة

تعريف االصطالحات المستخدمة فى تحديد االحتياجات المائية لألشجار ،العوامل التى يتوقف عليها اختيار

طريقة الرى ،طرق تقدير االستهالك المائى ألشجار الفاكهة ،طرق تقدير االستهالك المائى ألشجار الفاكهة،
المقتتات االمائية لبعض أشجار الفاكهة فى األراضى الصحراوية ،تحديد مواعيد لفترات الرى ،الرى بالتنقيط
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فى االراضى الحديثة وما يجب مراعاته ،االجهاد المائى ونمو النبات ،تأثير الغمر بالماء على الصفات
الطبيعية والكيماوية للتربة ،تأثير نقص االكسجين وزيادة ثانى اكسيد الكربون فى التربه على النشاط

الفسيولوجى للنبات ،تكوين المواد السامة فى التربة والنبات نتيجة الغمر بالماء ،تأثير الغمر بالماء على

الهرمونات النباتية واإلصابة المرضية لألشجار ،تأقلم النبات وطرق التغلب على مشاكل االجهاد المائى،

دارسة الحالة الغذائية والتوازن الغذائى فى أشجار الفاكهة وتأثيرها على النمو الخضرى واالثمار ،أھمية

التسميد العضوى لبساتين الفاكهة  ،أنواع األسمدة العضوية ،تجهيز األسمدة العضوية بالمزرعة– حساب

احتياجات بساتين الفاكهة من األسمدة العضوية ،تخزين وتداول األسمدة العضوية ،احتياج االنواع المختلفه

من الفواكه لالسمدة المعدنيه وكميات السماد الالزمة وطرق اضافتها.
ب س ن  1119تقليم وتربية أشجار الفاكهة

النمو الخضرى لالشجار وعادة حمل البراعم الزهرية وعالقتها بالتقليم ،انواع تقليم التربيه المتبعه فى اشجار

الفاكهه ،طرق تقليم االثمار وتقليم التربية فى جميع أشجار الفاكهة ،عالقة التقليم باإلزهار وعقد الثمار
والمحصول والهرمونات والعناصر الغذائية.

ب س ن  1111الفواكه ذات النواه احلجرية

الوصف النباتى ،العوامل البيئية ،التكاثر ،انشاء الحديقة العمليات الزراعية (ري ،تسميد  ،تقليم ،عزيق)
ا فات ومقاومتها ،خف الثمار جمع الثمار وتعبئتها للفواكه ذات النواة الحجرية.

ب س ن  1111الفواكه التفاحية

الوصف النباتى ،العوامل البيئية ،التكاثر ،انشاء الحديقة العمليات الزراعية (ري ،تسميد  ،تقليم ،عزيق)
ا فات ومقاومتها ،خف الثمار جمع الثمار وتخزينها للفواكه التفاحية.

ب س ن  1112الفواكه االستوائية الغري تقليدية

الموطن واإلنتشار ،العوامل البيئية (مناخ ،تربة) ،التطبيقات العملية الزارعية (تسميد ،رى ،تقليم،
عزيق)،األصناف ،األمراض وا فات ،وذلك للفواكه االستوائية غير التقليدية.

ب س ن  1113فاكهة املناطق االستوائية وشبة االستوائية

الموطن واإلنتشار ،العوامل البيئية (مناخ ،تربة) ،التطبيقات العملية الزارعية (تسميد ،رى ،تقليم،
عزيق)،األصناف ،األمراض وا فات ،وذلك لفاكهة المناطق االستوائية وشبه االستوائية.
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ب س ن  1114فواكه املناطق املعتدلة والباردة

أنواع فواكه المناطق المعتدلة والباردة ،عملية الري والتسميد والتلقيح والتكاثر وعمليات الخدة األخري المتعلقة
بإنتاج أنواع فواكه المناطق المعتدلة والباردة المختلفة ،احتياجات الفاكهة متساقطة األوراق للبرودة وكيفية

حساب ساعات البرودة الالزمة إلنهاء طور الراحة للبراعم ،النظري ن ننات المتعلق ن ننة بتحم ن ننل الفواكه للب ن ننرودة

وط ن ننرق التغل ن ننب عل ن ننى ا ث ن ننار الض ن ننارة للب ن ننرودة وط ن ننرق حمايته ن ننا ،الط ن ننرق المختلف ن ننة إلنهاء طور الراحة

لبراعم الفواكه المتساقطة األوراق ،س ن ن ننكون الب ن ن ننذور فى الفواكه المتساقطة األوارق وكيفية كسر هذا السكون.

ب س ن  1111تقنيات زراعة وانتاج النخيل

الوصف النباتى لنخيل البلح ،العوامل البيئية ،التكاثر ،انشاء الحديقة ،التطبيقات العملية الزارعية(رى ،تسميد،
تقليم ،عزيق) ،خف الثمار وتخزينها.
ب س ن  1116تقنيات زراعة وانتاج املوز

دارسات متقدمة فى الموز من حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناف ،انشاء الحديقة ،الرى والتسميد
والعزيق وجمع الثمار وتخزينها.
ب س ن  1111تقنيات زراعة وانتاج العنب

دارسات متقدمة فى العنب من حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناف ،انشاء الحديقة ،الرى والتسميد
والعزيق والتقليم وجمع الثمار وتخزينها.
ب س ن  1118تقنيات زراعة وانتاج املواحل

دارسات متقدمة فى الموالح من حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناف ،الرى والتسميد والعزيق وجمع الثمار
وتخزينها.
ب س ن  1119تقنيات زراعة وانتاج الزيتون

دارسات متقدمة فى الزيتون من حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناف ،انشاء الحديقة ،الرى والتسميد
والعزيق والتقليم وخف الثمار وجمع الثمار وتخزينها.
ب س ن  1121تقنيات زراعة وانتاج املاجنو

دارسات متقدمة فى المانجو من حيث العوامل البيئية ،التكاثر ،األصناف ،انشاء الحديقة ،الرى والتسميد
والعزيق والتقليم وجمع الثمار وتخزينها.
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ب س ن  1121التزهري والعقد فى أشجار الفاكهة

تركيب الزهرة وعالقته بالتلقيح ،تنظيم التلقيح وحساب معدل كل من التلقيح الذاتى والخلطى ،بيولوجيا حبة

اللقاح ،عالقة سطح الميسم بنجاح التلقيح ،العوامل المؤثرة على التلقيح واالخصاب.
ب س ن  1122منو وتطور إنتاج حماصيل الفاكهة

مقﺪمة ،النمﻮ الخضﺮى ودورات النمﻮ فى اشجار الفاكﮭة ،تﺮكيﺐ البﺮاعﻢ الﺰھﺮية ،استحﺪاثات التﺰھيﺮ
وبيﻮلﻮجيا التﺰھيﺮ ،الﺰھﺮة ،العﻮامﻞ المﺆثﺮة على تﻜﻮيﻦ البﺮاعﻢ الﺰھﺮية ،السﻜﻮن والعﻮامﻞ المﺆثﺮة

عليﮫ ،عقﺪ الثمار والعﻮامﻞ المﺆثﺮة علية ،تساقﻂ الثمار (مﺮاحلﮫن أسبابه) ،السﻜﻮن والعﻮامﻞ المﺆثﺮة عليه
وعالجﮫ ،ﻇاھﺮة تبادل الحمﻞ (أسبابﮭان عالجﮭا) ،خﻒ الثمار ،تﻄﻮر الثمار ونمﻮھا ،العﻮامﻞ التى تﺆثﺮ

على نمﻮ الثمﺮة.
ب س ن  1123تصنيف حماصيل الفاكهة

أسس التقسيم ،وصف أشجار الفاكهة وأزهارها وثمارها ،التسمية النباتية والتعرف على األنواع واألصناف
المختلفة من الفاكهة.
ب س ن  1124مشاكل إنتاج الفاكهة االستوائية

مقﺪمة عﻦ خصائص المنطقة اإلستﻮائية وانتشار الفﻮاكﮫ اإلستﻮائية ،التأثيﺮ البيئى على مﻮرفﻮلﻮجيا
وفسيﻮلﻮجيا اشجار الفاكﮭة اإلستﻮائية ،الحﺮارة ،الﺮﻃﻮبة ،الضﻮء ،األمﻄار ،الﺮياح ،التﺮبة المناسبة،

التغلب على الﻈﺮوف الغيﺮ مﻮاتية ،الﺮى والﻄﺮز المختلفة ومميﺰاتﮭا وعيﻮبها واألمثﻞ ،اإلزھار والعقﺪ
والتغلﺐ على المشاكﻞ التى تعتﺮضﮭا ،مشاكﻞ العقﺪ والتساقﻂ والعﻮامﻞ المﺆثﺮة عليﮫ ،مناقشة ألحﺪث

األبحاث فى مجال العقﺪ والتساقﻂ ،نمﻮ الثمار والعﻮامﻞ المﺆثﺮة عليﮫ ،اكتمال النمﻮ والجمع والتغلﺐ على

المشاكﻞ التى ادت الى انخفاض الجﻮدة والمحصﻮل ،المشاكﻞ المتعلقة بالعمليات الﺰ ارعية التى ادت الى
انخفاض الجﻮدة ،المشاكﻞ المتعلقة بالﻮسائﻞ وتﻮفيﺮھا والتى تصعﺐ مﻦ مﮭمة التصﺪيﺮ.
ب س ن  1121الرى والعالقات املائية الشجار الفاكهة

تعﺮيﻒ االصﻄالحات المستخﺪمة فى تحﺪيﺪ االحتياجات المائية لألشجار ،العﻮامﻞ التى يتﻮقﻒ عليﮭا اختيار

ﻃﺮيقة الﺮى ،ﻃﺮق تقﺪيﺮ االستﮭالك المائى الشجار الفاكﮭة ،ﻃﺮق تقﺪيﺮ االستﮭالك المائى الشجار

الفاكﮭة ،المقننات االمائية لبعﺾ اشجار الفاكﮭة فى اال ارضى الصحﺮاوية ،تحﺪيﺪ مﻮاعيﺪ لفتﺮات الﺮى،
الﺮى بالتنقيﻂ فى اال ارضى الحﺪيثة وما يجﺐ مﺮاعاتﮫ ،االجﮭاد المائى ونمﻮ النبات ،تأثيﺮ الغمﺮ بالماء
على الصفات الﻄبيعية والﻜيماوية للتﺮبﮫ ،تأثيﺮ نقﺺ االكسجيﻦ وزيادة ثانى اكسيﺪ الﻜﺮبﻮن فى التﺮبﮫ
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على النشاط الغسيﻮلﻮجى للنبات ،تﻜﻮيﻦ المﻮاد السامة فى التﺮبة والنبات نتيجة الغمﺮ بالماء ،تأثيﺮ الغمﺮ

بالماء علي الهرمونات النباتية واالصابة المﺮضية لألشجار ،تأقلﻢ النبات وﻃﺮق التغلﺐ على مشاكﻞ
االجﮭاد المائى.
ب س ن  1126فسيولوجيا أشجار خنيل البلح

تاثير العوامل البيئية على نمو الخضرى والزهري والثمرى لنخيل البلح ،تأثير العوامل الداخلية من حيث نوع
ومحتوى العناصرالغذائية والهرمونات على النمو واإلثمار ،دراسة بعض الظواهر الفسيولوجية التى توجد فى
نخيل البلح.

ب س ن  1121إستخدام زراعة األنسجة فى إكثار الفاكهة

استخدام تقنية زراعة األنسجة في إكثار أنواع الفاكهة المختلفة ،التطبيقات المختلفة لزراعة األنسجة في

الفاكهة.

ب س ن  1128التغريات احليوية فى مثار الفاكهة

التغيﺮات التى تحﺪث فى مﻜﻮنات الثمار أثناء نمﻮھا وتﻄﻮرھا ،التغيﺮات التى تحﺪث فى مﻜﻮنات الثمار
عنﺪ اقتﺮابﮭا مﻦ اكتمال النمﻮ ،األنﺰيمات وتقسيماتﮭا وتخصصﮭا ،التغيﺮات الغﺬائية التى تحﺪث اثناء

التنفﺲ ،العالقة بيﻦ معﺪل النمﻮ والتنفﺲ الﻜاليمﻜتﺮيﻚ ،أسباب حﺪوث الﻜاليمﻜتﺮيﻚ ،عالقة اإليثيليﻦ
وفسيﻮلﻮجيا الثمار ،تأثيﺮ منﻈمات النمﻮ على التغيﺮات الحيﻮية التى تحﺪث فى الثمار ،األوكسينات

الصناعية ودورھا فى مجال البساتيﻦ ،عالقة األوكسينات بتنشيﻂ نمﻮ الثمار ،فسيﻮلﻮجيا نمﻮ الثمار ،الﻄﺮق
المختلفة النتاج ثمار البﺬرية والﺪور الﺬى تلعبﮫ األوكسينات ،استخﺪام منﻈمات النمﻮ الصناعية فى انتاج
ثمار البﺬرية (عقﺪ بﻜﺮى).

ب س ن  1129السكون فى أشجار الفاكهة

تعريف السكون ،أنواع السكون ،السكون األولي ،السكون الثانوي ،طرق كسر السكون في أنواع الفاكهة
المختلفة ،تطبيقات عملية لكسر طور السكون في رأشجار الفاكهة.

ب س ن  1131التسميد العضوى واحليوى ألشجار الفاكهة

تعريف وأهمية الزراعة العضوية والحيوية ،األهداف والقوانين والتحول للزراعة النظيفة ،اعادة استخدام مخلفات

المزارع ،انتاج الشتالت العضوية ،دور التنوع النباتي في الزراعة العضوية ،السياسة السمادية والري في

الزراعة العضوية والحيوية ،مقاومة الحشائه في الزراعة العضوية والحيوية ،انتاج أهم أشجار الفاكهة عضوياً
وحيوياً.
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ب س ن  1131أهم مشاكل انتاج الفاكهة فى مصر

دراسة أهم مشاكل إنتاج الفاكهة في مصر ،زيارات ميدانية للتعرف علي مشاكل انتاج الفاكهة ،مناقشة
األبحاث والتقارير المتعلقة بمشاكل انتاج الفاكهة في مصر ،الحلول والمقترحات.
ب س ن  1132التزهري واإلمثار يف أشجار الفاكهة

النظريات الموضحة للتحول للتزهير واإلثمار ،تفسير اإلتجاه للتزهير واإلثمار في أشجار الفاكهة ،التطبيقات

البستانية لنظريات التزهير ،دراسات علي التكشف الزهري ألشجار الفاكهة ،العوامل المؤثرة علي الحث

والتكشف الزهري ،طبائع الحمل والتزهير ألشجار الفاكهة ،العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة علي نمو

الثمار ،النمو الخضري وتكوين البراعم الزهرية ،العوامل البيئية المؤثرة علي تكوين البراعم الزهرية ،التلقيح
وعقد الثمار في أشجار الفاكهة ،خف الثمار والتوازن بين النمو الخضري واإلثمار.

ب س ن  1133مورفولوجيا الفاكهة

التكشف والتغيرات المورفولوجية المصاحبة لتكوين األزهار ،التغيرات المورفولوجية المصاحبة لتكوين الثمار
والبذور خالل نموها ،اإلختالفات المورفولوجية ألشجار الفاكهة.
ب س ن  1134حتسني كفاءة تصدير حماصيل الفاكهة

معامالت الحصاد وما بعد الحصاد لمحاصيل الفاكهة ،الظروف المثلي للتخزين ،التعبئة والتغليف ،اإلنضاج

الصناعي ،المواصفات القياسية لثمار الفاكهة للتصدير ،المشاكل التي تواجه المصدرين وكيفية حلها،

المقترحات لتحسين كفاءة تصدير محاصيل الفاكهة.
ب س ن  1131دراسات خاصة يف الفاكهة

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بأشجار الفاكهة لطالب الدراسات العليا.

ب س ن  1136انتاج فاكهة متساقطة (متقدم)

مقدمة– تقسيم أشجار القاكهة– األهمية اإلقتصادية والقيمة الغذائية -أشجار متساقطة األوراق (العنب–

الفواكه التفاحية– الفواكه ذات النواه الحجرية– النقل– الكاكى– التين– الرمان)– يتم تناول كل فاكهة من

الفواكه التابعة لكل قسم من حيث حيث التقسيم النباتى -الموطن األصلى– األهمية اإلقتصادية والغذائية–

التركيب الكيماوى للثمار -الوصف النباتى– التكاثر– العوامل البيئية المالئمة للزراعة– إنشاء البستان– إدارة

المزرعة (تسميد– رى– تقليم-مقاومه)– دراسه مقارنه بين عملية اإلنتاج فى الوادى واألراضى المستصلحة

الحديثة -المشاكل الخاصة التى تقابل عملية اإلنتاج وكيفية التغلب عليها– عمليات تحسين جودة اإلنتاج–
أهم األصناف المحلية والعالمية ذات األهمية التصديرية– المحصول– ا فات واألمراض.
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ب س ن  1131انتاج فاكهة مستدمية (متقدم)

مقدمة– تقسيم أشجار القاكهة– األهمية اإلقتصادية والقيمة الغذائية -أشجار مستديمة الخضرة (الموالح–

المانجو– النخيل– الموز– الزيتون– الجوافه)– يتم تناول كل فاكهة من الفواكه التابعة لهذا القسم من حيث
التقسيم النباتى -الموطن األصلى– األهمية اإلقتصادية والغذائية– التركيب الكيماوى للثمار -الوصف

النباتى– التكاثر– العوامل البيئية المالئمة للزراعة– إنشاء البستان– إدارة المزرعة (رى– تسميد– تقليم-
مقاومة)– دراسه مقارنه بين عملية اإلنتاج فى الوادى واألراضى المستصلحة الحديثة -المشاكل الخاصة التى
تقابل عملية اإلنتاج وكيفية التغلب عليها– عمليات تحسين جودة اإلنتاج– أهم األصناف المحلية والعالمية

ذات األهمية التصديرية– المحصول– ا فات واألمراض.
ب س ن  1138أصناف التمور يف مصر وفرص التصدير

األصناف الجافة ،األصناف النصف جافة ،األصناف الرطبة ،شكل الثمرة ونسبة الحالوة وأبعادها ولون
الثمار وموعد النضج في كل صنف ،المساحة المنزرعة في مصر من األصناف المختلفة ،الميزة النسبية

لألصناف للتصدير للخارج.

ب س ن  1139اإلجتاهات احلديثه فى ري وتسميد أشجار خنيل البلح

تحديد االحتياجات المائية للنخيل ،العوامل التى يتوقف عليها اختيار طريقة الرى ،طرق تقدير االستهالك

المائى ألشجار النخيل ،المقتتات االمائية للنخيل فى األراضى الصحراوية ،تحديد مواعيد لفترات الرى ،الرى
بالتنقيط فى االراضى الحديثة وما يجب مراعاته ،االجهاد المائى ونمو النبات ،تأثير الغمر بالماء على

الصفات الطبيعية والكيماوية للتربة ،تأثير نقص االكسجين وزيادة ثانى اكسيد الكربون فى التربه على النشاط

الفسيولوجى للنبات ،تكوين المواد السامة فى التربة والنبات نتيجة الغمر بالماء ،تأثير الغمر بالماء على

الهرمونات النباتية واإلصابة المرضية لألشجار ،تأقلم النبات وطرق التغلب على مشاكل االجهاد المائى،

دارسة الحالة الغذائية والتوازن الغذائى فى أشجار النخيل وتأثيرها على النمو الخضرى واالثمار ،أھمية

التسميد العضوى لبساتين الفاكهة  ،أنواع األسمدة العضوية ،تجهيز األسمدة العضوية بالمزرعة– حساب
احتياجات بساتين الفاكهة من األسمدة العضوية ،تخزين وتداول األسمدة العضوية ،احتياج النخيل لألسمدة
المعدنيه وكميات السماد الالزمة وطرق اضافتها.
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ً
سادسا -2 :احملتوي العلمي ملقررات اخلضر
ب س ن  2111إنتاج اخلضر يف املناطق الدافئة واحلارة (متقدم)

مقدمة عن المقرر وأهدافه ،محاصيل الخضر وأصنافها التي تجود في المناطق الدافئة والحارة ،العوامل

البيئية وتأثيرها على نباتات الخضر ،أنواع األراضي المتأثرة باألمالح وكيفية استصالحها لتالئم إنتاج

الخضر ،ميكانيكية تحمل الخضر للملوحة ،دراسة نظم الري ومميزاتها وعيوبها وعالقة ذلك بإنتاج الخضر
بالمناطق الدافئة والحارة ،عالقة الملوحة بانتشار بعض األمراض والتأثير على صفات الجودة في بعض

الخضر،العوامل المؤثرة على محتوى الخضروات من العناصر الغذائية،محتوى الخضروات من المركبات

الضارة بصحة اإلنسان،

ب س ن  2112فسيولوجيا حماصيل اخلضر

مكونات الخضروات وعالقتها بالظروف البيئية الجوية واألرضية ،تأثير واستخدام الهرمونات والمواد المنظمة
للنمو فى إنتاج محاصيل الخضر ،العوامل المؤثرة على اإلزهار وعقد الثمارأهم األمراض الفسيولوجية

وعالقتها بالطرق الزراعية المختلفة ،فسيولوجيا سكون الخضر ،فسيولوجيا التحمل للظروف البيئية الغير

مناسبة ،دور المنشطات الحيوية في مجال الخضر .
ب س ن  2113تغذية حماصيل اخلضر

دراسة متقدمة فى عالقة العناصر الغذائية الكبرى والصغرى فى انتاج محاصيل الخضر المختلفة تحت

ظروف االنواع المختلفة من التربة وكذلك أعراض نقص هذه العناصر على نباتات الخضر،كيفية تعويض
نقص هذه العناصر،األسمدة العضوية والحيوية ودورها في إنتاج الخضر.

ب س ن  2114تقنيات اكثار تقاوي اخلضر

الطرق الحديثة إلكثار محاصيل الخضر ،اإلكثار البذري وانتاج الهجن ،اإلكثار الخضري طرقه ومميزاته
وعيوبه ،اإلكثار عن طريق زراعة األنسجة ،المشاتل وانتاج شتالت الخضر ،التطعيم في الخضر ،أهم

األبحاث والدراسات الحديثة في هذا المجال.
ب س ن  2111تربية حماصيل اخلضر

دراسة األسس النظرية لطرق تربية النباتات مع اهتمام خاص بطبيعة التفاعل الجينى وأنواع وطبيعة ومصادر

االختالفات  ،تأثير طرق التكاثر والتربية الداخلية والخارجية على التباين فى العشائر الناتجة ،كفاءة برامج
االنتخاب المختلفة فى تحسين مواصفات محاصيل الخضر ،أمثلة لتربية بعض محاصيل الخضر الهامة.
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ب س ن  2116فسيولوجيا ما بعد احلصاد حملاصيل اخلضر

فاقد الخضر ما بعد الحصاد ،معامالت المحافظة على جودة محاصيل الخضر ،القدرة التخزينية ،طرق
التخرين،األضرار الفسيولوجية للثمار،اإليثيلين وتكوينه وعالقته بالنضج .االستفادة من األبحاث الحديثة في

مجال فسيولوجيا ما بعد الحصاد.

ب س ن  2111مشاكل إنتاج حماصيل اخلضر

دراسة تفصيلية ألهم مشاكل إنتاج الخضر في مصر التي تؤثر على اإلنتاج كماً ونوعاً ،المشاكل األرضية،

مشاكل بيئية ،مشاكل مرضية ،مشاكل تسويقية مع دراسة كيفية حل هذه المشاكل في ضوء األبحاث الحديثة.

ب س ن  2118إعداد وتداول وختزين اخلضر (متقدم)

طرق حصاد محاصيل الخضر،فاقد الخضر ما بعد الحصاد ،معامالت المحافظة على جودة محاصيل

الخضر ،القدرة التخزينية ،طرق التخرين ،تخزين الخضر الثمرية والورقية والساقية والزهرية ،أمن وسالمة

الغذاء.

ب س ن  2119انتاج حماصيل اخلضر الغري تقليدية

األهمية األقتصادية والقيمة الغذائية ،طرق إنتاج تلك المحاصيل والتطبيقات العملية الزراعية (تسميد ،ري،

مقاومة آفات وغيرها) مثل محاصيل الكاسافا ،الطرطوفة ،البروكلي ،كرنب بروكسيل ،الكرنب أبو ركبة ،الذرة

السكرية ،الطماطم الشيري ،الحرنكه ،البسلة السكرية ،الشيكوريا.
ب س ن  2111تقسيم حماصيل اخلضر

منشأ محاصيل الخضر ،دراسة تفصيلية للطرق المختلفة لتقسيم محاصيل الخضر واألساس العلمي لكل
تقسيم وعيوبه ومميزاته– االستفادة من الدراسات والبحوث الحديثة في تقسيم محاصيل الخضر.

ب س ن  2111مورفولوجيا اخلضر

دراسة المواصفات المورفولوجية والتشريحية لألزهار والثمار والبذور فى بعض محاصيل الخضر الهامة.

ب س ن  2112انتاج بذور اخلضر

مقدمة ،مناطق إنتاج البذور ومساحتها – اإلزهار في محاصيل الخضر – التلقيح ومسافات العزل – إنتاج

بذور بعض محاصيل الخضر،إنتاج تقاوي الخضر الهجين ،االستفادة من نتائج البحوث الحديثة فى مجال

إنتاج البذور
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ب س ن  2113زراعة وانتاج اخلضر احملمية (متقدم)

مقدمة عن الزراعة المحمية ،إنتاج الشتالت للزراعة المحمية ،نظم الحماية المختلفة وتركيبها وكيفية تشغيلها،

أنواع المحميات وأثرها على اإلنتاج ،العمليات الزراعية في المحميات مثل الري ،التسميد ،مقاومة ا فات،

دراسة أهم محاصيل الخضر التي تجود في المحميات مثل الطماطم ،الفلفل،الخيار ،البطي  ،الكنتالوب،
الكوسة ،الفاصوليا،الفراولة وغيرها.

ب س ن  2114االكثار الدقيق حملاصيل اخلضر

مزارع المعلقات الخلوية ،أهمية البروتوبالست في البيوتكنولوجي واستخدامه في مجال الخضر وانتاج نباتات

خالية من الفيروسات وانتاج نباتات مقاومة للظروف المختلفة ،انتاج النباتات األحادية – استخدام التطعيم

تحت تكنيك زراعة األنسجة ،االنتاج التجاري لشتالت الخضر معملياً ،طرق انتاج الطفرات معمليا واالستفادة
منها في تربية النباتات ،تصميم وعمل دراسة جدوى لعمل مشروع لمعمل إكثار دقيق مع اختيار النباتات

المالئمة.
ب س ن  2111دور منظمات النمو يف انتاج حماصيل اخلضر

أنواع منظمات النمو  ،التطبيقات العملية الستخدام منظمات النمو في إنتاج الخضر ،الصور التجارية
لمنظمات النمو ،التأثيرات الفسيولوجية لمنظمات النمو ،دور منظمات النمو في زيادة إنتاج الخضر كماً

ونوعاً واستخدماتها في اإلكثار واإلزهار و عقد الثمار واإلنتاج المبكر والحصاد ا لي وزراعة األنسجة وكسر
السكون وتحسين الجودة ،التأثيرات الضارة لمنظمات النمو على الصحة العامة والبيئة .اإلستفادة من نتائج
البحوث الحديثة في مجال منظمات النمو وتأثيرها على محاصيل الخضر.
ب س ن  2116تربية حماصيل اخلضر لتحمل االجهادات البيئية-التربية لتحمل الح اررة المرتفعة

والمنخفضة -الملوحة -الجفاف -طرق التغذية المختلفة -الملوثات البيئية -التحمل لزيادة ماء الري -التربية

لمقاومة األمراض وا فات بالنسبة للطماطم والبطاطس والكرنب والبطي والبصل والبطاطا وغيرها.
ب س ن  2111أمراض اخلضر الفسيولوجية
دراسة األمراض الفسيولوجية لمحاصيل الخضر الناتجه عن التعرض للظروف البيئية الغير مالئمة ونقص
العناصر الغذائية للخضر الثمرية والدرنية والبصلية والورقية.
ب س ن  2118االجهادات البيئية وتأ ريها على حماصيل اخلضر
دراسة تأثير العوامل البيئية مثل الح اررة المرتفعة والمنخفضة وتذبذب درجات الح اررة  -الملوحة -الجفاف-
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طرق التغذية المختلفة زيادة أو نقص  -الملوثات البيئية -زيادة ماء الري وتأثيرها على مختلف محاصيل
الخضر.
ب س ن  2119انتاج اخلضر بدون تربة

البيئات المختلفة المستخدمة في الزراعة بدون تربة ،طرق تصميم الزراعة بدون تربة ،زراعة األسطح  ،إنشاء
نظم الزراعة الالأرضية باستخدام المخلفات النباتية مثل قه األرز في الزراعة ،مزارع الصوف الزجاجي،

المزارع المائية ،مزارع األكياس ،مزارع التنكات ،انتاج المحاصيل الورقية ،الفراولة ،الخيار ،الطماطم في

الزراعة بدون تربة ،تغذية وتجهيز المحاليل المغذية لهذه الزراعات ،مكافحة األمراض وا فات في الزراعة
الالأرضية ،األبحاث الحديثة في هذا المجال.

ب س ن  2121انتاج حماصيل اخلضر يف االراضي الصحراوية

دراسة تفصيلية المكانية انتاج محاصيل الخضر تحت ظروف المناطق الصحراوية والمطرية فى جمهورية
مصر العربية وعالقة ذلك باالنتاج وجودتة وكذلك اقتصاديات هذا النوع من االنتاج .أمثلة النتاج بعض

محاصيل الخضر الهامة باألراضي الصحراوية ،االستفادة من نتائج البحوث الحديثة التى تحل المشكالت
التى تواجه زيادة الجودة وانتاج الخضر تحت ظروف المناطق المستصلحة.
ب س ن  2121فسيولوجيا اخلضر يف الزراعات احملمية

مدخل للزراعة المحمية – فسيولوجي نمو وتطور نباتات الخضر في الزراعة المحمية ،عالقة نظم الزراعة
المحمية بالعمليات الفسيولوجية لنباتات الخضر مع التركيز على عمليات التمثيل الضوئي والتنفس والنتح

وامتصاص المياه والعناصر الغذائية – العالقة بين المحصول والتربة والماء في المحميات ،عالقة العوامل
البيئية باإلزهار واألثمار في الزراعة المحمية ،فسيولوجيا تحمل الظروف البيئية الغير مناسبة لمحاصيل

الخضر في المحميات.
ب س ن  2122انتاج اخلضر الورقية والثمرية

األهمية اإلقتصادية لمحاصيل الخضر الورقية والثمرية ،العوامل البيئية التي تؤثر على النمو والمحصول

والجودة لهذه المحاصيل – طرق إكثار محاصيل الخضر الورقية والثمرية –المعامالت الزراعية لها ،االستفادة
من نتائج البحوث الحديثة التى تحل المشكالت التى تواجه زيادة الجودة وانتاج الخضر الورقية والثمرية

ب س ن  2123انتاج اخلضر اوذرية والبصلية والدرنية

األهمية اإلقتصادية لمحاصيل الخضر الجذرية والبصلية والدرنية  ،العوامل البيئية التي تؤثر على النمو

والمحصول والجودة لهذه المحاصيل – طرق اإلكثارلهذه المحاصيل–المعامالت الزراعية لها ،االستفادة من
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نتائج البحوث الحديثة التى تحل المشكالت التى تواجه زيادة الجودة وانتاج الخضر الجذرية والبصلية

والدرنية.

ب س ن  2124االحتياجات املائية ونظم الري حملاصيل اخلضر

دراسة موسعة لكيفية معرفة وتحديد المقننات المائية لمحاصيل الخضر تحت ظروف االنواع المختلفة من

التربة وكذلك انظمة الرى المختلفة المستخدمة فى رى محاصيل الخضر وعالقة ذلك بكمية االنتاج وجودتة
واألمراض المختلفة الناشئة عن زيادة أو نقص االحتياجات المائية.

ب س ن  2121بيئة نباتات اخلضر

دراسة متعمقة فى تاثير عوامل البيئة األرضية والجوية واالحيائية على انتاج محاصيل الخضر وكذلك
أثرعوامل البيئة التطبيقية :الماء ،الضوء ،الح اررة ،العناصر الغذائية ،الغازات على اإلنتاج وجودة محاصيل

الخضر  ،استخدام اساليب الزراعة الحديثة بهدف تنظيم االستفادة من هذه العوامل البيئية.
ب س ن  2126انتاج اخلضر للتصدير

دراسة تفصيلية الستخدام االسمدة العضوية بكافة أنواعها المختلفة فى إنتاج محاصيل الخضر المستخدمة من
الناحية الصحية والغذائية وذات الجودة المرتفعة وكذلك استخدام االسمدة الحيوية بكافة انواعها فى انتاح

محاصيل الخضر ذات الجودة العالية وغير الملوثة للبيئة ،مكافحة األمراض وا فات في المزارع العضوية،

دراسة المواصفات التصديرية المطلوبة لمحاصيل الخضر للدول المستوردة ،دراسة عمليات الحصاد والتداول
والتدريج والتعبئة والنقل والتخزين والتسويق والتصدير لمحاصيل الخضر.

ب س ن  2121أصناف وهجن خضروات الزراعة احملمية

وتشمل التعرف باألصناف والهجن ألنواع الخضر في الزراعة المحمية من حيث خواصها الوراثية ومميزاتها

والمحصول وصفات الجودة والصفات الحيوية بها –الطرق الوراثية المستخدمة للوصول الى هذه األصناف أو

الهجن ومنشأها  ،طرق المحافظة على االصناف وراثيا ،كيفية التحسين الوراثي لالصناف والطرق التقليدية

فى تربيتها وراثياً.

ب س ن  2128دراسات خاصة يف اخلضر

أساليب وطرق البحث فى مجال محاصيل الخضر وتطبيقاتها فى حل المشاكل القائمة  ،دراسة ومراجعة تقييم

النشرات العلمية وتنظيمها وطرق عرض البيانات.
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ب س ن  2129استخدام التكنولوجيا احليوية يف حتسني اخلضر احملمية

مقدمة عن البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية – طرق استنساخ ونقل الجينات – تقنيات الهندسة الوراثية –

مخاطر استخدام النباتات المحولة وراثياً ،الهندسة الوراثية ودورها في تخليق أصناف أكثر مالئمة للزراعة

المحمية ،التحول الوراثي وانتاج خضروات مقاومة لألمراض والظروف البيئية الغير مناسبة ،دور زراعة
األنسجة في تحسين اإلنتاج والجودة للخضر المحمية – التخصيب الحيوى.

ب س ن  2131تسميد وتغذية نباتات اخلضر يف احملميات

طرق التغذية والتسميد المختلفة للنباتات بالزراعة المحمية  ،صور امتصاص العناصر الغذائية األساسية

والثانوية والصغري ،العوامل التي تؤثر على تيسير العناصر الغذائية في مختلف األراضي  ،أهمية العناصر
الغذائية لنباتات الخضر المحمية وأعراض نقصها  ،التطبيقات العملية للتغذية والتسميد من خالل نظام

التسميد االرضي أو التغذية الورقية أو التغذية بالمخصبات الحيوية  ،نظم التسميد من خالل عمليات الرى ،
سلوك االسمدة المعدنية تحت ظروف الزراعة المحمية.
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ً
سادسا :احملتوي العلمي ملقررات نباتات الزينة والطبية والعطرية
( -3نباتات الزينة

 -4النباتات الطبية والعطرية)

ب س ن  3111تصنيف نباتات الزينة

التصنيف النباتي للنباتات ،المعشبات ،كيفية تقسيم وتصنيف الزهور ونباتات الزينة ،عاريات البذور ،كاسيات

البذور (ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين) ،المواصفات العامة لبعض العائالت.
ب س ن  3112فسيولوجيا نباتات الزينة

عملية البناء والهدم في النبات ،تأثير الح اررة والضوء والعناصر الغذائية والمواد المنظمة للنمو علي النمو

واألزهار وصفات النمو الخضري والزهري ،التعرف علي طرق التسميد وطرق قياس الح اررة وشدة اإلضاءة

ونوعه وطرق استعمال المواد المنظمة للنمو ،مشاهدات علي تأثير هذه العوامل علي النمو الخضري والزهري
وصفات األزهار.
ب س ن  3113تربية نباتات الزينة (متقدم)

األسس الوراثية ،وطرق التربية ،والتطبيقات العملية لطرق التربية في مجال الزهور و نباتات الزينة ،زراعة

األنسجة وطرق تحضير البيئات ،طرق تحضير أجزاء التكاثر ،خطوات اإلكثار ،االستعمال التجاري ،التدريب
العملي علي عمليات العزل و ألخصي و التلقيح الصناعي والتشعيع والفحص الميكروسكوبي وكذلك علي
تحضير بيئات التكاثر الدقيق لألنواع المختلفة للمنفصل النباتي
ب س ن  3114تنسيق احلدائق (متقدم)

التطور التاريخي لفن تنسيق الحدائق عبر العصور التاريخية ،نظم التخطيط والتصميم ،أساسيات التصميم،
خطوات إنشاء الحدائق ،أنواع الحدائق وطريقة تصميمها مثل الحدائق العامة والمنزلية وحدائق المصانع

والمستشفيات وحدائق األطفال والحدائق الصحراوية وحدائق األرياف وحدائق السطح ،التدريب علي رسم

التصميمات لمختلف أنواع الحدائق.

ب س ن  3111إنتاج الزهور ونباتات الزينة (متقدم)

مشاتل الزينة ،منشآت اإلنتاج بالمشاتل و مواصفاتها واستخداماتها التجارية واقتصاديتها ،طرق إنتاج بعض

محاصيل الزينة االقتصادية ،طرق التكاثر وطرق زراعتها ،عمليات الخدمة والوقاية من ا فات ،الظروف

البيئية المناسبة لإلنتاج وتأثيرها علي ميعاد التزهير وجودة األزهار وقدرتها علي تحمل النقل والشحن والتخزين

واالحتفاظ بحيويتها بعد استعمالها في التنسيق.
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ب س ن  3116فسيولوجيا ما بعد احلصاد

معدل الهدم ،تأثير العوامل الداخلية والخارجية ،طرق إطالة عمر األزهار بعد القطف ،التغيرات الفسيولوجية
والكيماوية لألزهار بعد القطف.

ب س ن  3111إنتاج النباتات الطبية والعطرية (متقدم)

مقدمة ،أهمية النباتات الطبية والعطرية ،مصادرها ،العوامل المؤثرة في إنتاجها ،انتاج بعض النباتات الطبية
والعطرية االقتصادية المنتشرة في مصر ،المواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية ،أنواعها ،مصادرها،

طرق فصلها ،استخداماتها.

ب س ن  3118فسيولوجيا األشجار والغابات

النمو في األشجار ،اإلزهار وانتاج البذور في أشجار المخروطيات ،السكون في بذور األشجار ،تطور
الخشب في األشجار الخشبية ،انتقال الماء والعناصر الغذائية في األشجار الخشبية وتخزين المواد

الكربوهيدراتية واالستفادة منها ،التغذية في األشجار والميكروهيزا ،عالقة البيئة باألشجار الخشبية ،العوامل

المؤثرة علي التلقيح في األشجار ،المشاكل الفسيولوجية لبعض األشجار ،المظاهر الفسيولوجية الستثمار
األشجار الخشبية.

ب س ن  3119إكثار نباتات الزينة (متقدم)

طرق إكثار نباتات الزينة ،التكاثر الجنسي ،التكاثر الخضري ،التكاثر بالجراثيم ،العوامل التي تؤثر علي
إكثار نباتات الزينة ،اإلكثار باستخدام زراعة األنسجة ،مشاكل اإلكثار لنباتات الزينة.

ب س ن  3111تكنولوجيا صوب إنتاج الزهور ونباتات الزينة

إنشاء الصوب ،نظم التهوية ومواصفاتها ،نظم التبريد والتدفئة والتظليل ،نظم التحكم في الرطوبة الجوية ،نظم

ره المبيدات ،نظم التحكم بالحاسب ا لي ،نظم التسميد المتقدم ،نظم الحركة والنقل داخل الصوب ،نظم
مراقبة الجودة ،إنشاء الثالجات وغرف استكمال تفتيح األزهار ومواصفاتها.
ب س ن  3111نباتات الزينة الصحراوية واحملميات الطبيعية

مواصفات البيئة الصحراوية ،نباتات البيئة الصحراوية ،التوازن البيئي والتنوع الحيوي ،النباتات الشوكية

والعصارية وشجيرات الزينة الصحراوية ونباتات التكسية الصحراوية ،صفاتها وأشكال النمو والتزهير وطرق

التكاثر والزراعة والري وتأثير الظروف البيئية واالستخدامات ،أهمية النباتات الصحراوية في مكافحة التصحر
وتعديل البيئة والمناخ وعالقة النمو بالعوامل البيئية في الظروف الجافة.
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ب س ن  3112السرخسيات وحماصيل اخلضرة األخرى

السرخسيات ومحاصيل الخضرة ،الموطن والتصنيف ،الوصف المورفولوجي ،طرق التكاثر الجنسي

والالجنسي ،البيئة المناسبة لإلنتاج ،التسميد والري ومكافحة ا فات ،شرح تفصيلي لألجناس واألنواع
واستخداماتها واالنتاج التجاري لها وطرق ومعامالت ما بعد الحصاد والتخزين والشحن.

ب س ن  3113دف األبصال للتزهري

إنشاء غرف تجذير األبصال واألجهزة والمعدات المطلوبة ،اإلضاءة والح اررة والرطوبة النسبية وأهميتهم في

الدفع للتزهير ،استخدام الطرق المختلفة لدفع األبصال للتزهير علي مدار العام لبعض األبصال المزهرة.
ب س ن  3014التنسيق الداخلي

إعداد الزهور للتنسيق ،مستلزمات تنسيق الزهور ،األسس العامة لتنسيق الزهور ،مدارس التنسيق ،طرق

التنسيق الغير زهرية ،االستعماالت المختلفة لنباتات الزينة في التنسيق الداخلي ،تدريبات عملية علي تنسيق

زهور القطف وتلوينها واطالة عمرها وتجفيفها ،وكذلك استخدامات نباتات الزينة في أغراض التنسيق الداخلي
المختلفة.
ب س ن  3111النباتات الشوكية والعصارية

دراسة النباتات الشوكية والعصارية وبعض األمثلة من حيث (طرق التكاثر ،طرق الزراعة ،عمليات الخدمة،
االستخدامات في التنسيق).
ب س ن  3116زراعة نباتات الزينة بدون تربة

أساسيات النمو ،التربة والماء ورقم الحموضة ،الملوحة والعناصر الغذائية والتسميد ،أنواع البيئات المستخدمة

في الزراعة تجارياً ،طرق الري والصرف والتجهيزات المتعلقة بهم ،تطبيقات عملية علي انتاج بعض الزهور
ونباتات الزينة االقتصادية ونباتات التنسيق الداخلي وغيرها

ب س ن  3111تربية نباتات الزينة بالطفرات

الطفرات وأنواعها ،تفسير حدوث الطفرة علي المستوي الجزيئي ،المطفرات الطبيعية والكيماوية وطرق احداث
التأثير ،استخدام الطفرات في نباتات الزينة صناعياً ،أهمية الطفرات في التنوع البيولوجي والوراثي ،الطفرات

المفيدة والطفرات الضارة ،إنتاج األصناف الجديدة للزهور ونباتات الزينة بالطفرات وبعض التطبيقات العملية.

ب س ن  3118تاريخ تصميم وتنسيق احلدائق

نشأة فن تنسيق الحدائق عبر التاري  ،دراسة الحدائق الفرعونية بالتفصيل ،الحدائق الرومانية واليونانية
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والبابلية واليابانية والصينية والفرنسية وااليطالية واالنجليزية والعصور الوسطي األوربية ثم الحدائق األمريكية

باإلضافة إلي الطراز اإلسالمي و الطراز الحديث ،عوامل انتقال الحضارة الحدائقية عبر الدول وعبر
العصور.
ب س ن  3119املسطحات اخلضراء واملالعب الرياضية

أهمية المسطحات الخضراء و مغطيات التربة في تنفيذ الحدائق ،الوصف النباتي والتعرف علي تلك

النباتات ،طرق زراعة المسطحات الخضراء وخدمتها ورعايتها وصيانتها ،االستخدامات في التنسيق

والمالعب الرياضية  ،استخدام مغطيات التربة فى تنسيق الحدائق و زراعتها كنباتات مفترشة أو علي

الميول ،عمليات الصيانة والخدمات لمغطيات التربة.
ب س ن  3121اإلنتاج التجاري للزهور ذات االستجابة الضوئية

تأثير الضوء علي النمو الخضري ،تأثير الضوء علي عملة التزهير ،نباتات النهار الطويل ونباتات النهار

القصير ،انتاج األزهار علي مدار العام بالتحكم في طول النهار ،طرق تطبيق النهار الطويل والقصير ،إنتاج
بعض الكريزانثيمم ،اإلستر ،بنت القنصل وغيرها.

ب س ن  3121مكافحة التلوث بنباتات الزينة

تلوث البيئة وأقسامها المختلفة ،الملوثات ومصادرها ،بيئة نمو النباتات سواء بيئة أرضية أو جوية وعالقتها

بالتلوث ،الزهور ونباتات الزينة واستعماالتها في مقاومة التلوث األرضي والمائي والهوائي والصوتي

واإلشعاعي ومقاومة الرياح واألتربة والرمال ،الزهور و نباتات الزينة وحماية الشواطئ والمباني الواقعة علي

شواطئ البحار والمحيطات ،استخدام نباتات الزينة كمصدر إلنتاج األكسجين وامتصاص الغازات السامة

ومقاومة الرياح والضوضاء واألتربة.

ب س ن  3122تنسيق املدن والقرى

تخطيط المدن والقرى ،توزيع المساحات الخضراء بالمدينة ،أنواع المدن ،طرق تخطيط المدن ،أساسيات

تنسيق وتشجير المدن والقرى ،مواد التنسيق ،تنسيق وتشجير الطرق ،تنسيق الميادين ،تنسيق المباني العامة،
مداخل المدن ،وحدائق المنشآت العامة ،تنسيق القرى ،تدريبات عملية علي تنسيق األركان المختلفة للمدن

وتنسيق القرى.

ب س ن  3123التكنولوجيا احليوية وتربية نباتات الزينة

طرق نقل العوامل الوراثية في خاليا النبات ،دمج البروتوبالست ،استخدام الطرق الحديثة في التحكم في
التركيب الوراثي للنبات وصفاته ،البصمة الوراثية وتحديد األصناف وحماية حقوق المربين.
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ب س ن  3124تداول نباتات الزينة والطبية والعطرية (متقدم)

مراحل الحصاد المختلفة للنباتات الطبية والعطرية ،طرق التجفيف ،التغيرات التي تحدث نتيجة عملية
التجفيف ،التعبئة والتخزين للنباتات الطبية والعطرية ،عوامل الفساد للنباتات الطبية والعطرية أثناء التخزين،

تداول النباتات الطبية والعطرية الطازجة ،أزهار القطف وتقسيمها وأنواعها وأسباب ذبولها بعد القطف ،تداول

أزهار القطف ،الحصاد ،التبريد والفرز والتدريج والتعبئة والشحن ،التخزين ومحاليل الحف لألزهار ،تداول
نباتات الزينة الداخلية ونباتات األصص المزهرة.
ب س ن  3121انتاج الزهور وأبصال الزينة

مقدمة -أنواع أبصال الزينة– طور السكون فى األبصال ،اإلكثار فى األبصال ،مشاكل إنتاج األبصال-
تأثير الظروف البيئية على األبصال ،دفع األبصال لإلزهار ،تخزين األبصال ،ا فات ،األمراض ،قطف

األزهار.

ب س ن  3126تشجري املناطق اوافة

تقسيم المناطق الجافة ونصف الجافة ،دالئل الجفاف ،تشجير المناطق الجافة ونصف الجافة ،األجناس

الشجرية والشجيرية المختلفة ،تقسيم الكثبان الرملية ،تثبيت الكثبان الرملية ،مكافحة التصحر من خالل تقنيات
التشجير المناسبة.
ب س ن  3121التقنية احليوية يف جمال الغابات

نظرة عامة علي أهم النظريات ومبادئ التقنية الحيوية والتجارب المعملية الحديثة في مجال الغابات ،التقنيات

الحديثة والطرق المعملية المستخدمة في النباتات وهندسة األشجار ،تحليل الجينوم وتعريف وعزل الجينات
ومنتجاتها والتعبير الجيني والدروس العملية التطبيقية المستخدمة في مجال الهندسة الوراثية في مجال

الغابات.

ب س ن  3128كيمياء األخشاب

التركيب الكيميائي لألخشاب ،تفاعالت المكونات الكيميائية لألخشاب ،طرق التعرف علي السليلوز واللجنين
والهيميسيليلوز والمواد المستخلصة ،كربنة وتحليل الخشب ،تأثير اإلشعاع علي صفات الخشب الكيميائية،

كيمياء القلف.
ب س ن  3129حفظ األخشاب ومعاوتها

عوامل الهدم البيولوجية ،الكيماويات الحافظة لألخشاب (المحاليل الزيتية ،المحاليل المائية ،محاليل المذيبات

العضوية) ،االخطار البيئية والمهنية الستخدام الكيماويات المختلفة ،طرق حف األخشاب ،معاملة األخشاب
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المصابة ،معاملة األخشاب المستخدمة داخلياً ،معاملة األخشاب المستخدمة خارجياً ،االتجاهات الحديثة في
حف األخشاب واستعمال المواد الحافظة ،معالجة األخشاب بمعوقات االحتراق.

ب س ن  3131منتجات الغابات الغري خشبية

االتجاهات الحديثة في استخدام منتجات الغابات الغير خشبية ،استخدام منتجات الغابات في الغذاء،
األعالف ،األدوية ،العطور ومستحضرات التجميل ،الصبغ والدباغة ،األدوات والمشغوالت اليدوية.

ب س ن  3131الصفات امليكانيكية والريولوجية لألخشاب

المرونة والمقاومة في األخشاب ،طرق تقدير الخواص الميكانيكية لألخشاب ومنتجاتها ،الزحف وظاهرة تأثير

الزمن علي السلوك الميكانيكي للخشب ومنتجاته ،عالقة السلوك اللزج المرن بتركيب البوليمر والبناء الجزئي

للخشب ،ظواهر السلوك اللزج والمرن.

ب س ن  3132قطف وتداول وختزين الزهور

قطف الزهور ،ميعاد القطف ،معامالت ما بعد القطف ،النقل ومواصفاته ووسائله ،طرق التخزين ،طرق
التسويق ،أسواق الزهور ،تصدير الزهور ،تدريبات عملية علي قطف ومعاملة ونقل وتخزين وتعبئة وعرض

الزهور.

ب س ن  3133دراسات خاصة يف نباتات الزينة

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بالزهور ونباتات الزينة لطالب الدراسات العليا.

ب س ن  3134دراسات خاصة يف تنسيق احلدائق

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بتنسيق الحدائق لطالب الدراسات العليا.

ب س ن  3131دراسات خاصة يف علم الغابات

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بالغابات لطالب الدراسات العليا.

ب س ن  4111تصنيف النباتات الطبية والعطرية

التصنيف النباتي للنباتات ،المعشبات ،كيفية تقسيم وتصنيف النباتات الطبية والعطرية ،المواصفات العامة

لبعض العائالت.

ب س ن  4112فسيولوجيا النباتات الطبية والعطرية

عملية البناء والهدم في النبات ،تأثير الح اررة والضوء والعناصر الغذائية والمواد المنظمة للنمو علي النمو
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وصفات النمو الخضري والمواد الفعالة في النباتات ،التعرف علي طرق التسميد وطرق قياس الح اررة وشدة

اإلضاءة ونوعه وطرق استعمال المواد المنظمة للنمو.
ب س ن  4113انتاج النباتات الطبية

مقدمة ،أهمية النباتات الطبية ،مصادرها ،العوامل المؤثرة في إنتاجها ،انتاج بعض النباتات الطبية

االقتصادية المنتشرة في مصر ،المواد الفعالة في النباتات الطبية ،أنواعها ،مصادرها ،طرق فصلها،
استخداماتها.
ب س ن  4114انتاج النباتات العطرية

مقدمة ،أهمية النباتات العطرية ،مصادرها ،العوامل المؤثرة في إنتاجها ،انتاج بعض النباتات العطرية

االقتصادية المنتشرة في مصر ،المواد الفعالة في النباتات العطرية ،أنواعها ،مصادرها ،طرق فصلها،

استخداماتها.

ب س ن  4111إكثار النباتات الطبية والعطرية

طرق إكثار النباتات الطبية والعطرية ،التكاثر الجنسي ،التكاثر الخضري ،العوامل التي تؤثر علي إكثار

النباتات الطبية والعطرية ،اإلكثار باستخدام زراعة األنسجة ،مشاكل اإلكثار للنباتات الطبية والعطرية.
ب س ن  4116تربية النباتات الطبية والعطرية

األسس الوراثية ،وطرق التربية ،والتطبيقات العملية لطرق التربية في مجال النباتات الطبية والعطرية ،زراعة
األنسجة وطرق تحضير البيئات ،طرق تحضير أجزاء التكاثر ،خطوات اإلكثار ،االستعمال التجاري.

ب س ن  4111املواد الفعالة يف النباتات الطبية والعطرية

المركبات والمواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية ،طرق استخالصها ،إستخدامات ومنتجات النباتات

الطبية والعطرية ،التدريب علي طرق استخالص المركبات والمواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية عملياً.

ب س ن  4118استخالص الزيوت العطرية واملواد الفعالة

دراسة المواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية ،وطرق االستخالص المناسبة ،المذيبات المستخدمة،
تطبيقات لطرق االستخالص المختلفة مثل التقطير البخاري ،العصر ،والصغط الهيدروليكي وغيرها.

ب س ن  4119االكثار الدقيق وانتاج بذور النباتات الطبية والعطرية

تقنيات زراعة األنسجة والخاليا ،مستلزمات زراعة األنسجة واالكثار الدقيق ،البيئات واألدوات ،تطبيقات زراعة

األنسجة في مجال النباتات الطبية والعطرية ،انتاج التقاوي والبذور من النباتات الطبية والعطرية.
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ب س ن  4111املضادات احليوية والصبغات النباتية

دراسة الصبغات النباتية وتركيبها وطرق تحليلها ،دراسة المضادات الحيوية في النباتات الطبية والعطرية،
تقنيات انتاج المضادات الحيوية من النباتات الطبية والعطرية ،استخدامات النباتات الطبية والعطرية كمواد

ملونة وفي الدباغة وغيرها ،دراسة أهم النباتات المنتتجة للصبغات والمضادات الحيوية.
ب س ن  4111النباتات الطبية والعطرية الةية

تاري النباتات البرية ،التعرف علي النباتات الطبية والمواد الفعالة بها ،النباتات البرية وطرق تقسيمها،

النباتات البرية في مصر (الصحراء الغربية والشرقية) ،جمع النباتات البرية ،أمثلة لبعض النباتات البرية التي
يمكن ادخالها في الزراعة ،النباتات البرية كبنك للتصنيفات الوراثية.

ب س ن  4112زراعة الصحراء بالنباتات الطبية والعطرية للتصدير

األراضي الصحراوية ،مميزات الزراعة في األراضي الصحراوية ،الزراعة العضوية وا منة ،النباتات المالئمة

للزراعة في األراضي الصحراوية ،أهم النباتات الطبية والعطرية الذي تزرع في األراضي الصحراوية من أجل
التصدير.
ب س ن  4113التوابل والنباتات احلريفة

أهم نباتات التوابل في مصر ،دراسة نتاج أهم نباتات التوابل والنباتات الحريفة اقتصادياً من ناحية الزراعة
والعناية والحصاد والتجفيف والمكونات واالستعماالت.

ب س ن  4114النباتات الطبية اوذرية والورقية

دراسة اهم النباتات الطبية الجذرية والورقية اقتصادياً من ناحية الزراعة والعناية والحصاد والتجفيف والمكونات
واالستعماالت.

ب س ن  4111النباتات الطبية البذرية والثمرية

دراسة اهم النباتات الطبية البذرية والثمرية اقتصادياً من ناحية الزراعة والعناية والحصاد والتجفيف والمكونات
واالستعماالت.

ب س ن  4116تكنولوجيا الزراعة العضوية واحليوية النتاج النباتات الطبية والعطرية

تعريف الزراعة العضوية والزراعة الحيوية ،األسمدة العضوية والمخصبات الحيوية ،تطبيقات الزراعة ا منة
النتاج النباتات الطبية والعطرية ،المكافحة الحيوية.
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ب س ن  4111التكنولوجيا احليوية يف صناعة األدوية من األعشاب الطبية

مقدمة في التكنولوجيا الحيوية ،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال انتاج المواد الفعالة واألدوية من

النباتات الطبية والعطرية.
ب س ن  4118تداول وختزين النباتات الطبية والعطرية

مراحل الحصاد المختلفة للنباتات الطبية والعطرية ،طرق التجفيف ،التغيرات التي تحدث نتيجة عملية
التجفيف ،التعبئة والتخزين للنباتات الطبية والعطرية ،عوامل الفساد للنباتات الطبية والعطرية أثناء التخزين،

تداول النباتات الطبية والعطرية الطازجة.

ب س ن  4019دراسات خاصة يف النباتات الطبية والعطرية

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بالنباتات الطبية والعطرية لطالب الدراسات العليا.
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ً
سابعا :احملتوي العلمي ملقررات احملاصيل
م ح ص  1111بيئة احملاصيل احلقلية (متقدم)

تعريف البيئة – الظروف األرضية لنمو النبات – العوامل المناخية ونمو نباتات المحاصيل – الكساء

الخضري – تعاقب النباتات – إنتاج المادة الجافة والبيئة  ،توزيع المحاصيل طبقا للظروف البيئية.
م ح ص  1112اإلحصاء وتطبيقاته فى العلوم البيولوجية

مراجعة لبعض مجاالت االستدالل االحصائى  ،الفروض التى بنى علي اساسها تحليل التباين وتجاوزاتها
المؤثرة على مدى صالحية الق اررات المتحصل عليها  ،اختبارات تجانس التباينات واختبارات المقارنات الفردية
والمقارنات المجامعية ،االستدالل االحصائى فى مجال االنحدار الخطى والغير خطى واختبارات صالحية

النموذج الخطى  ،العالقات الغير خطية التى يمكن وضعها فى صورة خطية ،الطراز اللوغاريتمى الكامل

للخط المستقيم ،الطراز اللوغاريتمى الجزئى للخط المستقيم ،الطراز المتعدد الحدود  ،طرق االنحدار

المختصرة باستخدام متعددات الحدود المتعامدة ،الفروض اإلحصائية واختباراتها للعالقات المتبادلة بين

المتغيرات العشوائية  ،االرتباط المركب والجزئى  ،االنحدار المركب والجزئى ،تفسير معامالت االنحدار،
استخدام المصفوفات فى تحليل نماذج االنحدار ،تحليل التغاير ،ضبط الجودة اإلحصائية.
م ح ص  1113تربية احملاصيل املقاومة (متقدم)

تعريف ظروف اإلجهاد المختلفة ،تربية المحاصيل المقاومة لظروف اإلجهاد المختلفة (الحراة المرتفعة،

الح اررة المنخفضة ،الجفاف ،الملوحة ،الركوبة المرتفعة ،الرياح التربة الحامضية ،التربة القلوية ،العناصر

الثقيلة) ،البنوك الوراثية وأهمية األصول الوراثية في التربية المحاصيل المقاومة ،طرق التربية الحديثة ،طرق

قياس ظروف اإلجهاد وميكانيكية المقاومة.

م ح ص  1114فسيولوجيا حماصيل احلقل

التمثيل الضوئى وتعظيم التثبيت الكربونى للغطاء النباتى – نقل وتوزيع نواتج التمثيل الضوئى وعالقته

بالمحصول – الطرق المتبعة لتحليل النمو  ،التكشف لنباتات المحاصيل وعالقته بالعوامل البيئية  ،منظمات

النمو  ،التثبيت الحيوى للنيتروجين – عالقات النمو والتغذية واالحتياجات المائية لنباتات المحاصيل .
م ح ص  1111إنتاج حماصيل العلف واملراعى (متقدم)

إنتاج األعالف عالمياً ومحلياً ،تقسيم محاصيل العلف والمراعى ،الظروف البيئية وانتاج األعالف ،فسيولوجيا
العلف ،القيمة الغذائية لألعالف ،أنواع المراعى ورعايتها ،إنشاء المراعى وزراعة األعالف ،تحديد المراعى
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والتسميد ،إنتاج بعض النجيليات العلفية ،المراعى الطبيعية ،حف األعالف ،بعض المواد الضارة فى
محاصيل العلف ،اقتصاديات إنتاج العلف ،االتجاهات الحديثة في انتاج محاصيل العلف والمراعي.

م ح ص  1116بيولوجيا ومقاومة احلشائش

بيولوجيا الحشائه ن أضرار الحشائه ن الصفات المميزة للحشائه ن منافسة الحشائه للمحاصيل ن التأثيرات

المتبادلة ن التطفل ن أساليب مقاومة الحشائه ن المقاومة المتكاملة للحشائه ن مبيدات الحشائه ن االختيارية ن
عالقة المبيدات بالتربة ن المركبات المستعملة فى مقاومة الحشائه ن تطبيقات مقاومة حشائه الخضر

والفاكهة .

م ح ص  1111إنتاج احملاصيل حتت الظروف املعاكسة

مقدمة ،تعريف الظروف المعاكسة ،تعريف ظروف اإلجهاد المختلفة (الح اررة المرتفعة) ،الح اررة المنخفضة،
الجفاف والملوحة ،الرطوبة المرتفعة ،ملوحة وقلوية التربة ،االجهادات الحيوية ،طرق التغلب على ظروف
اإلجهاد بالوسائل التطبيقية وعالقة ذلك بنمو وانتاج المحاصيل المختلفة .

م ح ص  1118اهلندسة الورا ية وحتسني احملاصيل

دراسة تركيب الجينات ووظيفتها – طرق رسم الخريطة الكروموسومية وتحديد موقع الجينات الهامة ألنواع

المحاصيل – التعبير الجينى والتغيرات التى تط أر عليه – نقل الجينات بطرق الهندسة الوراثية – بعض
األمثلة الناجحة لتطبيقات الهندسة الوراثية فى محاصيل الحقل .

م ح ص  1119تربية النباتات والورا ة الكمية

تأثير القوى والعوامل الوراثية على تركيب العشائر النباتية ن برامج تربية النباتات وعالقتها بتركيب العشائر

النباتية والوراثة الكمية ن تمارين عملية على تقدير الثوابت الوراثية والبيئية وأستعمالها فى تصميم برامج التربية.

م ح ص  1111إكثار وجودة التقاوى (متقدم)

طرق إكثار المحاصيل – إكثار تقاوي األساس المعتمدة من برامج التربية -أهمية التقاوي في اإلنتاج الزراعي

– طرق تكوين البذور – مواصفات التقاوي الجيدة – إنتاج بذور التقاوي –أسباب تدهور التقاوي – معامالت

البذور لتحسين جودتها .

م ح ص  1111إنتاج حماصيل السكر(متقدم)

األهمية االقتصادية والغذائية والصناعية لمحاصيل السكر – إنتاج المحاصيل السكرية في مصر والعالم –

مشاكل إنتاج السكر في مصر وكيفية النهوض بالمحاصيل السكرية – فسيولوجيا المحاصيل السكرية –
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دراسة تفصيلية لزراعة وانتاج المحاصيل السكرية – دراسة انسب المعامالت الزراعية لزيادة اإلنتاج
والجودة .

م ح ص  1112إنتاج حماصيل الزيت واأللياف

مقدمة – محاصيل الزيت المنزرعة في مصر والعالم – أسباب النقص في إنتاج الزيت في مصر ووسائل
النهوض بمحاصيل الزيت– دراسة تفصيلية لطرق إنتاج محاصيل الزيت واأللياف والعوامل المؤثرة علي

اإلنتاج -نواحي الجودة ،الوصف الظاهري والتشريحي وقياسات الجودة لمحاصيل الزيت واأللياف..
م ح ص  1113إنتاج حماصيل احلبوب

أهمية محاصيل الحبوب – إنتاج واستهالك الحبوب فى مصر والعالم – العوامل البيئية وتأثيرها على إنتاجية
الحبوب – تطيق التقنيات الحديثة في انتاج محاصيل الحبوب -طرق زراعة ورعاية محاصيل الحبوب ورفع
إنتاجيتها فى نظم مزرعية متباينة – نضج وحصاد ومعامالت ما بعد الحصاد لمحاصيل الحبوب  -الزراعة
المطرية للحبوب فى المناطق شبه الجافة – العالقة بين معدالت التسميد وتوفر الرطوبة وكفاءة استخدام
السماد – إنتاج الحبوب فى نظم التكثيف الزراعى
م ح ص  1114إنتاج حماصيل البقول

تعريف محاصيل البقول المنزرعة في مصر والعالم – األهمية االقتصادية والغذائية والزراعية – دراسة طرق

إنتاج وزيادة إنتاجية محاصيل البقول – تحليل ومناقشة نتائج البحوث المتعلقة باألصناف والمعامالت

الزراعية المؤثرة في اإلنتاج كماً ونوعاً ،الحصاد والتخزين ،االستعماالت االقتصادية ،الجودة والصفات
التكنولوجية للبقول.

م ح ص  1111حصاد وختزين وتداول احملاصيل (متقدم)

دراسة العوامل البيئية والعمليات الزراعية المؤثرة على حصاد المحاصيل – دراسة العوامل البيئية والعمليات

الزراعية المؤثرة على تخزين المحاصيل – دراسة العوامل الحيوية المؤثرة على مدة تخزين المحاصيل –
دراسة العوامل البيئية والزراعية والحيوية المؤثرة على تداول المحاصيل.
م ح ص  1116إنتاج احملاصيل الغري تقليدية

التعرف على أهم أنواع المحاصيل غير التقليدية وأهميتها االقتصادية – الظروف البيئة المناسبة – مواعيد

وطرق زراعة ورعاية المحصول – حصاد وتخزين المحصول – معامالت ما بعد الحصاد – صفات الجودة

للمحاصيل غير التقليدية.
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م ح ص  1111تكنولوجيا جودة احملاصيل غري التقليدية

صفات الجودة في المحاصيل الغير تقليدية وعالقتها بجودة المنتج ،تقنيات التصنيع للمحاصيل الغير تقليدية،
تحسين صفات الجودة في المحاصيل الغير تقليدية.

م ح ص  1118تكنولوجيا جودة احلبوب

أهمية الحبوب كغذاء آدمى وعلف للحيوان  ،صفات الجودة فى محاصيل الحبوب الرئيسية (القمح ،األرز –
الشعير  ،الذرة) وعالقتها بجودة المنتج  ،تقنيات صناعة الطحن وصناعة الخبز – تقنيات ضرب األرز

وتقليل الفاقد – صناعة المولت وعالقتها بصفات الجودة فى الشعير – تحسين بعض صفات الجودة فى

المحاصيل الهامة.

م ح ص  1119الرتبية لصفات جودة احملاصيل

التعرف على صفات الجودة للمحاصيل الهامة – أهمية التربية لصفات الجودة – طرق قياس صفات الجودة

– طرق التربية المتبعة لتربية صفات الجودة – طرق التقنية الحيوية لتحسين صفات الجودة – بعض األمثلة

لنجاح طرق التربية فى تحسين صفات الجودة.

م ح ص  1121الرتبية ملقاومة األمراض واحلشرات

التعريف بطرق مقاومة األمراض والحشرات – التربية لمقاومة األمراض وتشمل الصفات الوراثية للعائل –
الصفات الوراثية للكائن الممرض – اثر البيئة على التفاعل بين العائل والطفيل – طبيعة المقاومة لألمراض

– وراثة المقاومة لألمراض – برامج التربية لمقاومة األمراض – طرق عمل العدوى الصناعية – التربية

لمقاومة الحشرات – الفروق بين التربية لمقاومة األمراض والحشرات – طبيعة المقاومة للحشرات – طرق
عمل العدوى الصناعية بالحشرات -التباين الوراثي لمسببات األمراض.

م ح ص  1121منظمات النمو وحماصيل احلقل

تعريف النمو والتطور ومدى تأثرها بمنظمات النمو – تقسيم منظمات النمو – تناول منظمات النمو والتى

تشمل اإلكسينات – الجبرلينات – السيتوكينينات الطبيعية والمختلفة من حيث تمثيلها – استجابة النباتات لها

– استخداماتها الزراعية – دراسة مثبطات النمو – الوجود الطبيعي لمثبطات النمو – تمثيل مثبطات النمو –
استجابة النباتات لمثبطات النمو – اإلستخدامات الزراعية لمثبطات النمو – تأثير منظمات ومثبطات النمو
على نمو وتطور وازهار واثمار محاصيل الحقل .
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م ح ص  1122تربية وحتسني حماصيل احلبوب

دراسة الموطن األصلى والتقسيم النباتى وأغراض التربية لمحاصيل الحبوب ،دراسة المصادر الوراثية والموطن

األصلى لمحاصيل الحبوب ،أغراض التربية لمحاصيل الحبوب ،طرق تربية لمحاصيل الحبوب.
م ح ص  1123تربية وحتسني حماصيل السكر

دراسة الموطن األصلى والتقسيم النباتى وأغراض التربية للمحاصيل السكرية – دراسة المصادر الوراثية

والموطن األصلى للمحاصيل السكرية – أغراض التربية للمحاصيل السكرية – طرق تربية المحاصيل

السكرية.

م ح ص  1124تربية وحتسني حماصيل الزيت

الوصف النباتي – التركيب الزهري – التهجين – االنتخاب – جمع األصول الوراثية واإلستيراد – أغراض

التربية – التربية لزيادة نسبة الزيت بالبذرة – استخدام الطرق الحديثة في التربية لمحاصيل الزيت وتشمل فول

الصويا – عباد الشمس – السمسم الفول السوداني – الكانوال – الخروع  .....ال .
م ح ص  1121تطبيقات اهلندسة الورا ية فى تربية احملاصيل

مفهوم الهندسة الوراثية ،استخدام زراعة األنسجة (مزارع المتوك والبويضات) للحصول علي نباتات أصيلة

وراثياً ،رسم الخرائط الجينية في الشعير كنبات موديل للنحاصيل ،نقل الجينات وتطبيقاتها في تربية النبات،

تقنيات التحكمات الجينية وتطبيقاتها إلنتخاب سالالت عالية المحصول ومقاومة لظروف اإلجهاد المختلفة.

م ح ص  1126انتاج حماصيل عام

دراسة شاملة لمحاصيل الحقل الهامة (محاصيل االلياف والزيت والبقول والعلف االخضر والحبوب والسكر)

من حيث الوصف النباتي والتقسيم النباتي – األصناف المنزرعة في مصر – أطوار النمو – الظروف البيئية

المالئمة للنمو – طرق الزراعة – العمليات الزراعية قبل وبعد الزراعة المؤثرة علي نمو وانتاجية المحاصيل-
احتياجات الري والتسميد في المحاصيل -رعاية المحصول -األهمية االقتصادية للمحاصيل المختلفة.

م ح ص  1027انتاج احملاصيل الصناعية (متقدم)
تقسيم المحاصيل الصناعية– التركيب الكيماوي للمحاصيل الصناعية– دراسة العوامل البيئية (المناخية–
األرضية– الحيوية) التي تؤثر على إنتاجية المحاصيل الصناعية– دراسة العمليات الزراعية المناسبة إلنتاج
المحاصيل الصناعية– دراسة حصاد وتداول وتخزين المحاصيل الصناعية.
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م ح ص  1128إستغالل األراضى املستصلحة وزراعتها (متقدم)

مقدمة ،الموارد الطبيعية ،طبيعة األراضى المستصلحة ،كيفية إستغالل األراضى المستصلحة ،المحاصيل
التى تصلح للزراعة بها ،كيفية اإلنتاج ،الدورة الزراعية المناسبة ،طرق الرى المناسبة ،مشكالت األراضى

المستصلحة .أساليب استزراع األراضي المستصلحة ،استجابة المحاصيل الفسيولوجية في األراضي

المستصلحة.

م ح ص  1029تربية وحتسني احملاصيل

تعريف علم تربية النبات ن أهداف التربية ن طرق التكاثر وعالقته بتربية النبات ن العقم الذكرى الوراثي

والسيتوبالزمى ن عدم التوافق وأنواعه ن أهمية العقم وعدم التوافق فر تربية النبات  .طرق التربية المختلفة ن

التربية والطفرات ن الطرق الحديث فى التربية.

م ح ص  1131الدورة الزراعية والتكثيف الزراعى (متقدم)

تعريف الدورة الزراعية – فوائد الدورة الزراعية – تصميم الدورات – الدورات الزراعية فى مصر– التكثيف

الزراعي– نظم التكيف وتحميل المحاصيل– الدورات الخاصة بالمحاصيل المختلفة– دورات األراضي حديثة
اإلستصالح.

م ح ص  1131احصاء وتصميم جتارب

مقدمة– التعريف بالمقرر وأهدافه– المجتمع والعينة– طرق عرض البيانات– مقاييس النزعة المركزية

والتشتت– االحتماالت والتوزيع الطبيعي -تحويل البيانات -اختبارات المعنوية– تحليل التباين– أسس تصميم

التجارب– تصميم وتحليل التجارب البسيطة والعاملية– تحليل التجارب المشتركة والتغاير– االرتباط
واالنحدار.

م ح ص  1132احلشائش ومقاومتها (متقدم)

تعريف الحشائه وأضرارها على المحاصيل – تقسيم الحشائه – طرق العدوي واالنتشار -العوامل البيئية
والتى تساعد على انتشار الحشائه – الصفات التنافسية للحشائه والتنافس النباتي– األهمية االقتصادية

للحشائه -وسائل مكافحة الحشائه الزراعية والكيميائية والبيولوجية.
م ح ص  1133فحص وإختبارات التقاوى

اختبارات التقاوي (االنبات -التمييز -النقاوة -الحيوية -التنفس -انتاج وتخزين وتداول وقوانين التقاوي

والتحكيم) -طرق إكثار نباتات المحاصيل – أهمية التقاوى فى اإلنتاج الزراعى  ،تقسيم التقاوى – طرق تكون
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البذور – التعرف على البذور – مواصفات الصنف الجيد – إنتاج بذور التقاوى – معامالت البذور لإلسراع
من اإلنبات ومقاومة األمراض  ،معامالت البذور لتحسين المحصول وجودته  ،اختبارات فحص التقاوى.

م ح ص  1134تربية احملاصيل ذاتية اإلخصاب

األسس الوراثية لتربية المحاصيل ذاتية اإلخصاب – الطرق العامة لتربية المحاصيل ذاتية اإلخصاب – تربية

القمح والشعير – تربية األرز – تربية الكتان والتيل والجوت – تربية الفول السوداني وفول الصويا والسمسم –
تربية العدس والحمص والترمس.
م ح ص  1131تربية احملاصيل خلطية اإلخصاب

األسس الوراثية لتربية المحاصيل خلطية اإلخصاب – الطرق العامة لتربية المحاصيل خلطية اإلخصاب –

استغالل قوة الهجين فى تربية المحاصيل خلطية اإلخصاب – تربية الذرة الشامية – تربية القطن – تربية

الفول البلدي.

م ح ص  1136تسميد ورى حماصيل احلقل

مفهوم الرى والتسميد -عالقة النبات بالتربة والماء -طرق الرى -طرق التسميد -رى محاصيل الحبوب تسميد
محاصيل الحبوب -اقتصاديات استخدام األسمدة -عالقة الرى بالتسميد وتأثيرها على محاصيل الحقل.

م ح ص  1131فسيولوجيا احملاصيل

التمثيل الضوئى والتنفس وتعظيم التثبيت الكربونى للغطاء النباتى– نقل وتوزيع نواتج التمثيل الضوئى

وعالقته بالمحصول– الطرق المتبعة لتحليل النمو -التكشف لنباتات المحاصيل وعالقته بالعوامل البيئية-

منظمات النمو -التثبيت الحيوى للنيتروجين– عالقات النمو والتغذية واالحتياجات المائية لنباتات المحاصيل.
م ح ص  1138االحتياجات املائية والسمادية

دراسة شاملة لالحتياجات والمقننات المائية للمحاصيل الحقلية والبستانية ن مقاومة المحاصيل الحقلية

والبستانية للجفاف ن طرق الرى المختلفة وميعاد وكفاءة الرى ن دراسة شاملة لحاجة المحاصيل الحقلية

والبستانية للتسميد ن أنواع األسمدة ن أعراض نقص العناصر الغذائية المختلفة ن كيفية تقدير حاجة النبات

للعناصر الغذائية ن ميعاد وطريقة إضافة األسمدة ن أثر األسمدة على نمو وانتاجية المحاصيل الحقلية

والبستانية ن العناصر الغذائية وأقسامها ن المصادر الرئيسية للعناصر الغذائية في التربة ن االتجاهات الحديثة

في تسميد المحاصيل الحقلية والبستانية في األراضى الرسوبية واألراضى الصحراوية ن طرق تقدير جودة

وصالحية مياه الرى للمحاصيل الحقلية والبستانية ن تقدير االحتياجات المائية للمحاصيل الحقلية والبستانية
تحت نظم الرى المختلفة ن الدراسات التطبيقية والعملية للمقننات المائية للمحاصيل الحقلية والبستانية
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م ح ص  1139التقنيات احلديثة فى إنتاج احملاصيل

استخدام الطرق الحديثة فى اعداد وتجهيز األرض للزراعة وطرق الزراعة الحديثة– استخدام التقنيات الحديثة
فى عمليات الخدمة بعد الزراعة مثل التخلص من الحشائه– التسميد– الرى– مقاومة ا فات– الحصاد –

التخزين -تقليل فاقد المحصول لبعض المحاصيل الحقلية الهامة التى تزرع فى مناطق الزراعة الجديدة
والقديمة -ترشيد استخدام التقاوي -خرائط مراقبة النمو.

م ح ص  1141تكنولوجيا حماصيل احلقل

دراسة شاملة لصفات الجودة فى المحاصيل الحقلية المختلفة والعوامل المؤثرة عليها .طرق قياس الخصائص
الطبيعية والكيميائية والصفات التكنولوجية ومقاييس الجودة لمحاصيل األلياف والحبوب والزيوت والسكر.

م ح ص  1141الطفرات وطرق إستحدا ها

تعريف الطفرة– تقسيم الطفرات – الطفرات العاملية– الطفرات الطبيعية– الطفرات الصناعية– وسائل إحداث

الطفرات– أهمية التبايم الوراثي -نظرة على استحداث الطفرات في مصر– برامج التربية باستحداث الطفرات–
طرق المعاملة بالعوامل المطفرة– العوامل المؤثرة في فاعلية العوامل المطفرة– طرق التربية باستخدام

الطفرات– احتياطات برامج التربية بالطفرات– مزارع األنسجة كمصدر للطفرات– طبيعة الطفرات الصناعية.
م ح ص  1142تكنولوجيا األلياف

دراسة األلياف الطبيعية والصناعية ،التقسيم ،الصفات الطبيعية والكيميائية لأللياف ،القياسات التكنولوجية
لأللياف ،األألياف الصناعية ،مخاليط األلياف ،تصنيع الغزل والعالقة بالصفات الطبيعية والكيميائية

لأللياف.
م ح ص  1143بيئة احملاصيل

أنواع البيئات وتوزيع المحاصيل ،العوامل البيئية المؤثرة علي الجودة بالمحاصيل ،التغير المناخي وأثره علي
استنباط األصناف وبرامج التربية في المستقبل ،مواصفات األصناف المستقبلية في المحاصيل ،تغير جودة

المحاصيل والتغير المناخي.

م ح ص  1144التقنيات احلديثة يف تربية وحتسني احملاصيل

تطور علم اإلكثار الدقيق – زراعة القمم النامية – زراعة األجنة – دور االكسينات – التحكم الهرموني في

تكوين األعضاء – إعداد واكثار مزارع الخلية الواحدة – زراعة المتك وحبوب اللقاح -تكشف الخلية إلى نبات

كامل –التحسين الوراثي من خالل زراعة األنسجة– التباينات الوراثية – التلقيح المعملي – إنتاج الهجن

الجسدية والدمج البروتوبالستي– النقل الوراثي – تضاعف وتكاثر المادة الوراثية – الحصول على سالالت
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خالية من األمراض وخاصة الفيروسية – إنتاج هجن يصعب إنتاجها بالطرق العادية – البذور الصناعية –

إنتاج نباتات متحملة للظروف القاسية (ملوحة -جفاف -معادن ثقيلة )،.... -ومقاومة األمراض والحشرات-
أنواع الزراعات المعملية ومميزاتها -التباين الجسمي.
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ً
امنا :احملتوي العلمي ملقررات أمراض النبات
أ م ن  1111أساسيات أمراض النبات (متقدم)

مفهوم المرض النباتى  ،األعراض المرضية وتأثيرهنا علنى وظنائف أعضناء النبنات ،الطفينل وقدرتننه المرضننية

 ،المنندى الع نوائلى لمسننببات األمنراض ،العنندوى وتكشننف المننرض ،العالقننة بين كمية اللقاح ونسبة العدوى،
دور التركيب الموروفولوجى والتشريحى والبيوكيماوى فى مقاومة المرض النباتى ،التخصص فى مسببات
األمراض النباتية.
أ م ن  1112موروفولوجيا وتقسيم البكترييا

دارسن ننات تفصن ننيلية علن ننى مورفولوجين ننا ونمن ننو البكتيرين ننا ،العوامن ننل الفيزيائين ننة والكيماوين ننة والحيوي ن ننة الت ن نني ت ن ننؤثر
عل ن ننى النم ن ننو ،التغينرات الوراثي ن ننة والطفنرات ،ع ن ننزل الس ن ننالالت البكتيري ن ن ننة المقاوم ن ن ننة للمض ن ن ننادات الحيوي ن ن ننة،
تس ن ن ننمية وتص ن ن نننيف البكتيري ن ن ننا ،الرت ن ن ننب والعائالت واألجناس البكتيرية مع اإلشارة لألهمية االقتصادية

ألعضاء كل جنس.

أ م ن  1113مورفولوجيا وتقسيم الفطريات

دارسن ننات تفصن ننيلية علن ننى مورفولوجين ننا ونمن ننو الفطريات ،العوامن ننل المؤثرة علنى النمنو ،نظن ننام التسن ننمية،

دارسن ننات تقسن ننيمية علن ننى أجنن نناس وأن ن نواع الفطرين ننات الممرضن ننة للنبن ننات ودارسة النشاط الحيوي لبعض
األجناس الهامة.
أ م ن  1114فسيولوجيا نبات أ (متقدم)

دارسن ن ننات متقدمن ن ننة علن ن ننى العالقن ن ننات المائين ن ننة ،امتصن ن نناص المن ن نناء والن ن ننذائبات ،دخن ن ننول ال ن ن ن ننذائبات ،حرك ن ن ن ننات
النم ن ن ن ننو ،الفتن ن ن ن نرة الض ن ن ن ننوئية ،االرتب ن ن ن نناع ،السكون ،منظم ن ن ن ننات النم ن ن ن ننو.
أ م ن  1111أمراض النبات وتطبيقات التكنولوجيا احليوية

مقدمن ن ن ننة ،أساسن ن ن ننيات البيولوجين ن ن ننا الجزيئين ن ن ننة واسن ن ن ننتخداماتها فن ن ن نني تعرين ن ن ننف وتقسن ن ن ننيم الكائنن ن ن ن ن ننات المرضن ن ن ن ن ننية،
تشن ن ن ن ن ننخيص األم نراض النباتين ن ن ن ن ننة باسن ن ن ن ن ننتخدام تقنين ن ن ن ن ننات البيولوجين ن ن ننا الجزيئين ن ن ننة ،الهندسن ن ن ننة الوراثين ن ن ننة وانت نناج
نباتن ن ن ننات مقاومن ن ن ننة لألمراض النباتية واإلجهاد البيئي.

أ م ن  1116موروفولوجيا وتقسيم النيماتودا املمرضة للنبات

دارس ننة تفص ننيلية للش ننكل الخ ننارجي والتركي ننب التشن نريحي لألجن نناس النيماتودي ننة المختلف ننة ،تقسيم النيماتودا

المتطفلة على النبات والتي تعيه في التربة الزارعية.
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أ م ن  1111علم األوبئة النباتية

نبننذه تاريخيننة ،الطننرق المسننتعملة فنني د ارسننة األوبئننة ،انتشننار وانتقننال األمنراض النباتيننة ،اللقاح الكامن

وانتشار الكائنات الممرضة ،دور العوامل الوارثية والبيئية في ظهور األوبئة ،تأثير الجو الدقيق المحيط
بالنبات علنى العندوى ،اسنتعمال الطنرق االلكترونينة فني أغنراض التنبؤ بحدوث األوبئة ،طرق المقاومة
وعالقتها باألوبئة.

أ م ن  1118أمراض النبات الفريوسية

العوامننل البيئيننة التنني تننؤثر علننى انتشننار األم نراض الفيروسننية فنني الطبيعننة ،التنننوع فنني الفيروسات الممرضة
ومصادره ،دارسة تفصيلية لألمنراض الفيروسنية الهامنة المنتشنرة فني مصر وطرق مقاومتها.

أ م ن  1119فسيولوجيا نبات ب (متقدم)

التغذين ن ننة المعدنين ن ننة ،التن ن نننفس ،التمثين ن ننل الضن ن ننوئي ،بنن ن نناء الكربوهين ن نندارت والبروتينن ن ننات ،الصبغات ،مزارع
األنسجة.

أ م ن  1111طرق دراسة أمراض النبات

إستعمال الميكروسكوب االلكترونى فى مجال األمراض النباتينة ،التقديري الكمنى للخسنائر الت ننى تح نندثها
األمنراض النباتي ننة .الط ننرق الحيوي ننة والكيموحيوي ننة والس ننيرولوجية وتقني ننات البيولوجيا الجزئيئة فى مجال
بحوث أمراض النبات.
أ م ن  1111أمراض النبات البكتريية

تقسيم وتسمية البكتيريا الممرضة للنبات ،دراسات متقدمة ومفصلة عن البكتريا الممرضنة للنبننات واألم نراض

المتسننببة عنهننا ،قنندرة البكتريننا الممرضننة علننى تحليننل الجزئيننات الكبي نرة المكونننة للم نواد النباتيننة ،دور

الننناقالت الحش نرية والنيمنناتودا فنني نقننل األم نراض البكتيريننة ،دارسننة دور التفاعننل بننين العائننل والطفيننل فنني
تكشننف بعننض األم نراض البكتيريننة ،التغينرات الوراثية وعالقاتها بالقدرة المرضية ،انتشار األمراض البكتيرية
بصورة وبائية.

أ م ن  1112الفريوسات وامليكوبالزما املمرضة للنبات

دارسة مختصرة عن تسمية وتصنيف الفيروسات ،ط ننرق تق نندير تركي ننز الفيروس ننات الممرض ننة للنب ننات ،الع ننزل
والتنقي ننة ،دارس ننة تفص ننيلية للمكون ننات التركيب ننة للفيروس ننات ،االختب ننارات الس ننيرولوجية المسن نتخدمة م ننع

الفيروس ننات الممرضننة للنبننات ،تثبننيط الفيننروس ،تكاثر الفيروسننات ،الميكوبالزم ننا ،الوضع التقسيمى ،الشكل
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المورفولوجى ،التركيب التشريحي ،فسيولوجيا النمو والتغذية ،التكاثر ودورة الحياة ،طرق النقل وطبيعة العالقة
بين الميكوبالزما وناقالتها طرق التعريف وتشخيص األمراض المتسببة عنها.

أ م ن  1113مقاومة النبات ملسببات األمراض

تعريننف المناعننة والمقاومننة والقابليننة لإلصننابة ،مصننادر المقاومننة فنني النبننات ،النظريات المختلفة التي تفسنر
مقاومنة النبنات لإلصنابة ،المقاومنة الميكانيكينة ،المقاومنة اإليجابية للنبات ،المقاومة الكيموحيوية للنبات،

عالقة الطفيل بالمقاومنة ،تحلينل طبيعنة المقاومة ضد الطفيليات ،الطرق المختلفة لتربية األصنناف المقاومنة

لألمراض ،تطبيقنات التحصين النباتي وعالقتها بمقاومة األمراض النباتية.
أ م ن  1114أمراض حماصيل احلقل

األمنراض الطفيليننة وغيننر الطفيليننة التننى تصننيب محاصننيل الحقننل ،دارسننات علننى أهننم تلننك األمراض من
حيث المسبب ودورة المرض وطرق المقاومة.
أ م ن  1111أمراض حماصيل الفاكهة

األم نراض الطفيلي ن ن ننة وغي ن ن ننر الطفيلي ن ن ننة الت ن ن ننى تص ن ن ننيب أش ن ن ننجار الفاكه ن ن ننة ،دارس ن ن ننات ألهن ن ن ننم أمراض بعن ن ن ننض

محاصن ن ن ننيل الفاكهن ن ن ننة األساسن ن ن ننية فن ن ن ننى مصن ن ن ننر من ن ن ننن حين ن ن ننث المسبب ودورة المرض وطرق المقاومة.
أ م ن  1116أمراض حماصيل اخلضر

ألم نراض الطفيلي ن ن ننة وغي ن ن ننر الطفيلي ن ن ننة الت ن ن ننى تص ن ن ننيب محاصيل الخضر ،دارسن ن ننة تفصن ن ننيلية ألهن ن ننم األمراض

التن ن ننى تصن ن ننيب محاصن ن ننيل الخضن ن ننر المهمن ن ننة فن ن ننى مصر وطرق مقاومتها.
أ م ن  1111أمراض نباتات الزينة

األم نراض الطفيلي ن ن ننة وغي ن ن ننر الطفيلي ن ن ننة الت ن ن ننى تص ن ن ننيب نباتات الزينة ،دارس ن ن ننات ألهن ن ن ننم أمراض بعن ن ننض نباتات
الزينة االقتصادية من ن ن ننن حين ن ن ننث المسبب ودورة المرض وطرق المقاومة.

أ م ن  1118أمراض النباتات الطبية والعطرية

األم نراض الطفيلي ن ن ننة وغي ن ن ننر الطفيلي ن ن ننة الت ن ن ننى تص ن ن ننيب النباتات الطبية والعطرية ،دارس ن ن ننات ألهن ن ن ننم أمراض
بعن ن ننض النباتات الطبية والعطرية المنتشرة في مصر من ن ن ننن حين ن ن ننث المسبب ودورة المرض وطرق المقاومة.

أ م ن  1119أمراض األشجار اخلشبية

األمراض الطفيلية وغير الطفيلية التى تصيب األشجار الخشبية وطرق مقاومتها.
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أ م ن  1121أمراض الزراعات احملمية

مقدم ننة ،أنن نواع البي ننوت الزجاجي ننة والبالس ننتيكية ،اهمي ننة اس ننتخدام الز ارع ننة المحمي ننة ف نني االنتنناج الز ارعنني ،أهننم

األمراض التنني تصننيب المحاصننيل المختلفننة تحننت ظننروف الز ارعننة المحمية ،طرق مكافحة أمراض الزراعات
المحمية.

أ م ن  1121أمراض نباتات البيئة اوافة

دارسة تفصيلية ألهم األمراض التي تصيب النباتات في البيئة الجافة وطرق مقاومتها.
أ م ن  1122أمراض البذور والتقاوي

األهمية اإلقتصادية لدراسة أمراض التقاوي وعلم أمراض البذور ،ال\رق المحتلفة إلنتقال المسببات المرضية،
أهمية البذور في نقل المسبب المرضي ،األمراض واألضرار التي تتعرض لها الحبوب والبور ،ميكانيكية

انتقال األمراض بالبذور ،نقاط الدخول في إصابات الذور والحبوب ،إنتقال الفيرسات بواسطة طرق التخزين
وعالقتها باإلصابة ،البذور وحبوب اللقاح ،العوامل المؤثرة علي نسبة علي نسبة إنتقال الفيروس بالبذرة،

الطرق المستخدمة في فحص التقاوي ،الطرق الحديثة في الكشف عن مسببات األمراض في التقاوي.
أ م ن  1123أمراض ما بعد احلصاد

دارسننة تفصننيلية عننن أهننم أم نراض مننا بعنند الحصنناد والخسننائر المتسننببة عنهننا ،فسننيولوجيا تطفل الكائنات
المسببة ألمراض ما بعد الحصاد  ،تأثير عمر األجزاء النباتية والجو المعندل عل ننى أمن نراض م ننا بع نند الحص نناد
وم نندى ص ننمود األجن نزاء النباتي ننة لفتنرات وظ ننروف التخن نزين المختلفة ،طرق الوقاية من أمراض ما بعد

الحصاد.
أ م ن  1124أمراض نبات متسببة عن نباتات زهرية طفيلية

تعري ن ن ن ن ننف وانتش ن ن ن ن ننار النبات ن ن ن ن ننات الزهري ن ن ن ن ننة المتطفل ن ن ن ن ننة وأهميته ن ن ن ن ننا االقتص ن ن ن ن ننادية ،مجموع ن ن ننات النبات ن ن ننات

الزهري ن ن ننة المتطفل ن ن ننة ،ط ن ن ننرق وفس ن ن ننيولوجي تطف ن ن ننل النبات ن ن ننات الزهري ن ن ننة ،نش ن ن ننوء وتط ن ن ننور الطبيع ن ن ننة التطفلي ن ن ننة

ف ن ن نني النبات ن ن ننات الزهري ن ن ننة ،الط ن ن ننرق الممكن إتباعها لتقليل األضرار الناتجة عن هذه النباتات.
أ م ن  1121أمراض نبات غري طفيلية

االضن ن ن ننطرابات الغذائي ن ن ن ننة ،االض ن ن ن ننطرابات الناتج ن ن ن ننة ع ن ن ن ننن الرطوب ن ن ن ننة ،ت ن ن ن ننأثير الحن ن اررة المنخفضن ن ن ننة

والمرتفعن ن ن ننة ،تن ن ن ننأثيرات اإلضن نناءة والش ن ن ن نوائب ،تن ن ن ننأثير الم ن ن ن نواد السن ن ن ننامة على نمو المحاصيل واألشجار.
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أ م ن  1126فسيولوجيا التطفل

تطبيقن ننات العن نندوى ،التشن ننجيع والح ن نواجز ضن نند العن نندوى متضن ننمنة طن ننرق الن نندفاع الخلوين ننة والكيموحيوية،

التركيب الدقيق لسطح كل من العائل والكائن الممنرض ،اضنطراب التطبيقنات األيضية بالعائل ،تأثير

اإلصنابة علنى درجنة امتصناص وحركنة المناء بالنبنات ،التنأثير علنى تطبيقننات التمثيننل الضننوئي ومنظمننات

النمننو ،التغي نرات فنني معنندل التنننفس ،ه ندم الجنندار الخلوي ،السموم والفينوالت ودورها في التفاعل بين العائل
والمسبب المرضى.
أ م ن  1121تشريح وميكروتكنيك مرضي

الطرق المختلفة لفحص األنسجة النباتيية بالميكروسكوي العادي ،تحضير القطاعات الشمعية بالميكروتوم

الشمعي ،التعرف علي أنواع الميكروتومات الشمعية ،الطرق المختلفة لعملية الصبغ والصبغات ،التغيرات
التشريحية عند الفحص بالميكروسكوب العادي ،التشريح المرضي الدقيق ،الفحص بالميكروسكوب

االلكتروني ،تاثير الكائنات الممرضة وغير المكونة للممصات علي مكونات الخالليا باستعمال الميكروسكوب

االكتروني ،التركيب التشريحي الدقيق للممصات وردود فعل العوامل النباتية علي مستوي الخلية ،تاثير

االصابات الفيروسية علي مكونات الخلية النباتية ،تاثير االصابات الفيتوبالزمية واالسبيروبالزمية علي

مكونات الخلية النباتية.
أ م ن  1128الطرق احلديثة يف تعريف الفطريات

استخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية المعتمدة علي التركيب الوراثي في تعريف أجناس وأنواع الفطريات ،نشوء
وتطور الفطريات البكتيرية ،التمييز بين السالالت والعزالت ،الطرق السيرولوجية ،الطرق الحديثة للتشخيص
باستخدام تقنيات البروتين وتقنيات األحماض النووية.

أ م ن  1129الطرق احلديثة يف تشخيص الفريوسات النباتية

الطرق العامة المستخدمة لتشخيص األمراض الفيروسية ،استخدام تقنيات البيولوجية الجزيئية المعتمدة علي

الحمض النووي ( )DNAفي تعريف أجناس وأنواع الفيروسات والتمييز بين السالالت والعزالت ،االختبارات
والطرق السيرولوجية المختلفة المعتمدة علي البروتين (اختبار البصمة النسيجية علي أنسجة النيروسليلوز،

اختبار التنقيط علي أغشية النيروسليلوز ،الطرق المعتمدة علي صبغ مكونات الخاليا المصابة ،نشوء وتطور
الفيروسات) ،الطرق المعتمدة علي الفحص بالميكروسكوب اإللكتروني ،كلونة الجينات الفيروسية ،قياس

درجة القرابة بين الفيروسات ،كيفية .Phylogeny Bioinformatics

198

أ م ن  1131الفلورا املصرية

دراسة تفصيلية للفلو ار المصرية ،تدريب عملي على جمع وتعريف وحف النباتات المصرية.
أ م ن  1131تشريح النبات

الخلية النباتية – تطور الجنين – األنسجة النباتية وتكشفها – تشريح الجذور والسوق واألوراق واألزهار
والثمار والبذور – تأثير العوامل البيئية على التركيب الداخلى.

أ م ن  1132اإلجهاد الفسيولوجي البيئي

األثر الضار للتغيرات المناخية والبيئية المختلفة على النباتات و طرق قياسها – آثار أرتفاع و أنخفاض

الح اررة على نمو النباتات – آثار ملوحة التربة – آثار الجفاف و التصحر – التغيرات فى حموضة و قلوية

التربة و أثرذلك على نمو النبات و أمتصاص العناصر – ميكانيكية نقل األحساس فى النبات – األستجابات

البيوكيمائية النباتية – دور الهرمونات النباتية فى تحوير استجابة النبات – أستحداث و تطوير أصناف نباتية
مقاومة لألجهاد البيئى.

أ م ن  1133التحوالت الغذائية يف النبات

تفاعالت بناء وهدم الكربوهيدرات – تفاعالت البنثوزفوسفات – تفاعالت هدم و بناء البروتينات – تفاعالت

هدم و بناء الدهون – تفاعل جلوكونيوجينيسز – ميتابولزم الكربون – ميتابولزم النيتروجين – ميتابولزم
الكبريت – نقل مركبات الغذاء – مركبات األيض الثانوية – االيذوبرينويدات – الفلويدات – الفينابل
بروبانويدات.

أ م ن  1134تصنيف النباتات الزهرية

التصنيف النباتي ،تصنيف النباتات الزهرية واألقسام والرتب والعائالت التابعة لها ،الوصف المورفولوجي

والتشريحي للعائالت المختلفة.

أ م ن  1131النباتات الوعائية الالزهرية

التصنيف النباتي ،النباتات الوعائية الالزهرية ،تصنيفها وأقسامها ورتبها وعائالتها المختلفة ،الوصف

المورفولوجي والتشريحي للعائالت التابعة لها.
أ م ن  1136البيئة النباتية

العوامل المختلفة التى تؤثر على نمو وتوزيع النباتات – أساسيات التعاقب النباتي الطبيعى
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أ م ن  1131التأ ريات الفسيولوجية ملنظمات النمو النباتية

الهرمونات النباتية ،منظمات النمو ،تأثير منظمات النمو علي النمو الخضري والزهري للنباتات ،دور
منظمات النمو في مقاومة النبات لألمراض.

أ م ن  1138فسيولوجيا النمو

مصطلحات علمية – المؤثرات الخاصة والهرمونات النباتية – منظمات النمو الصناعية ( االنتحاء –

التأثيرات على التكشف – االزهار – االرتباع – السكون ،الشيخوخة الموت ) مزارع االنسجة ودورها فى

استحداث نباتات جديدة – الطرق المختلفة الستحداث نباتات جديدة محولة وراثيا بالتقنيات المختلفة للهندسة
الوراثية وكيفية نقل وعزل الجينات واهم االتجاهات الحديثة فى هذا المجال

أ م ن  1139التمثيل الضوئى وإقتصاديات الكربون فى النبات

التمثيل الضوئى من الناحية البيوكيمائية – تفاعالت التمثيل األختزالى للكربون – تفاعالت التمثيل التأكسدى

للكربون – التنفس الضوئى – تفاعالت التمثيل الض ن ننوئى فننى نبننات ننات ك  4و النباتات الصحراويننة و

العصيرين – طرق تحليل الكتلة الحيوية فى النبات – طرق تحليل النمو – التوازن الكربونى و توزيع الكربون
فى النبات – حساب إنتاجية المحاصيل واستخدام النماذج الرياضية فى الحساب والتتبؤ.
أ م ن  1141التأ ريات الفسيولوجية للتلوث علي النبات

دراسة تفصيلية لعناصر التلوث البيئى و األمراض النباتي ننة النناشئن ننة عننن التلن ننوث وكيفية مقاومتها.

أ م ن  1141فسيولوجيا زراعة األنسجة النباتية

األسس العامة لزراعة األنسجة النباتية ،األجزاء المستخدمة ،فسيولوجيا نمو وتكشف األنسجة النباتية،
إستخدام تقنية زراعة االنسجة إلنتاج نباتات مقاومة لألمراض.
أ م ن  1142األمراض الفسيولوجية يف النبات

األمراض التى تسببها التقلبات المائية غير المناسبة فى التربة – حموضة التربة غير المالئمة – ح اررة التربة

– إضطرابات التغذية النباتية – أعراض و أمراض متسببة عن نقص العناصر الغذائية – عوامل المناخ مثل

الح اررة و البرودة – أضرار المبيدات الحشرية – مبيدات الحشائه.
أ م ن  1143دراسات خاصة يف أمراض النبات

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بأمراض النبات لطالب الدراسات العليا.
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ً
تاسعا :احملتوي العلمي ملقررات امليكروبيولوجيا الزراعية
م ك ز  1111ميكروبيولوجيا زراعية عام (متقدم)

مقدمة فى علم الميكروبيولوجي  ،تقسيم الميكروبات  ،تركيب ووظيفة الكائنات بدائية النواة  ،تركيب ووظيفة

الكائنات مميزة النواة  ،مقارنة بين الكائنات بدائية و مميزة النواة  ،نمو و تغذية الميكروبات  ،التمثيل الغذائى

للميكروبات ،مقدمة فى التركيب الوراثى للميكروبات  ،الفيروسات  ،الميكروبات و البيئة – دور الميكروبات
فى البيوتكنولوجى  ،التطبيقات الرئيسية للميكروبات.
م ك ز  1112فسيولوجيا الكائنات الدقيقة (متقدم)

مقدمة ن الصفات المورفولوجية للخلية ن تركيب الخلية ن تكاثر الخلية ن حركة الخلية ن الجراثيم الداخلية ن منحنى

النمو ن المتطلبات األساسية لحياة الخلية ن مصادر الطاقة للميكروبات ن مسارات التمثيل الغذائى ن التنفس

الهوائى للخلية ن التنفس الالهوائى للخلية ن تفاعالت حامض البيروفيك ن نبذة عن التصنيع الحيوى لإلنزيمات ن
نبذة عن التصنيع الحيوى لبعض المضادات الحيوية.

م ك ز  1113تقسيم بكتريي (متقدم)

مقدمة في علم التقسيم ،نشأة الميكروبات  ،أساسيات تصنيف البكتريا ،المجاميع البكتيرية المختلفة ،الطرق

الحديثة المستخدمة في تقسيم البكتريا ،التقسيم الرقمي ،المجاميع الحديثة من البكتريا ،الصفات الوراثية
للبكتريا و دورھا في تصنيف البكتريا ،تطبيقات البيولوجيا الجزيئية في تقسيم البكتريا ،أنشطة طالبية.
م ك ز  1114بیئة املیكروبات

مقدمة عن بيئة الميكروبات ،انتشار الميكروبات بالتربة ،العالقة بين الميكروبات بالتربة ،تأثير عوامل التربة
على النشاط الميكروبى ،دور الميكروبات فى تغذية النبات ،المستحضرات الميكروبية المفيدة للنبات ،دورات

العناصر الغذائية فى األوساط المائية (مياه عذبة)  ،دورات العناصر الغذائية فى األوساط المائية (مياه
مالحة) ،دور الميكروبات فى نھر النيل ،التنوع الميكروبى فى المياه العميقة ،أنشطة طالبية.
م ك ز  1111ميكروبيولوجيا تطبيقية (متقدم)

مقدمة ن ميكروبيولوجيا التربة (دورة النيتروجين ن ميكروبات منطقة الجذور) ن عالقة الميكروبات بالتصنيع

الزراعي (صناعة السيالج ن تعطين التيل والكتان ن إنتاج أغذية متخمرة ن الميكروبات كغذاء لإلنسان والحيوان ن
التطبيقات العملية لإلنزيمات الميكروبية ن صناعة الخل) ن إنتاج الغاز الحيوي كمصدر للطاقة ميكروبيولوجيا
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الهواء (تلوث الهواء ن األمراض المنقولة عن طريق الهواء ن تطهير الهواء) ن ميكروبيولوجيا المياه الطبيعية ن

ميكروبيولوجيا مياه الشرب.

م ك ز  1116التحاليل امليكروبية

طرق تقدير أعداد الميكروبات الحية ،طرق تقدير األعداد الكلية للميكروبات ،الطرق المختلفة لتقدير

األعداد فى مصادر المياه المختلفة ،الطرق المختلفة لتقدير األعداد فى أنواع التربة المختلفة ،الطرق المختلفة

لتقدير األعداد فى األغذية ومنتجاتھا ،الطرق المختلفة لتقدير األعداد فى اللبن ومنتجاتھا ،دراسة بعض

النواتج الميكروبية.

م ك ز  1111تسميد حيوي (متقدم)

أنواع الميكروبات المستخدمة كسماد حيوي ،عزل الميكروبات وتعريفها ،البيئات الغذائية المناسبة لميكروبات
األسمدة الحيوية ،كيفية حف ميكروبات التسميد الحيوي ،ميكانيكية فعل ميكروبات التسميد الحيوي ،إنتاج
ميكروبات التسميد الحيوي على نطاق تجاري ،اختيار الحوامل المناسبة ،تقييم كفاءة ميكروبات التسميد

الحيوي ،العوامل المؤثرة على كفاءة ميكروبات التسميد الحيوي ،التطبيق في الحقل ،نظرة مستقبلية.
م ك ز  1118ميكروبيولوجيا اراضى (متقدم)

مقدمة في النظام البيئي في التربة ،العوامل التي تؤثر في نشاط ميكروبات التربة  ،دورة الكربون فى التربة ،

دورة النيتروجين في التربة  ،دورة الفسفور  ،دورة الكبريت  ،العالقات الميكروبية في منطقة الريزوسفير –

العالقات بين ميكروبات التربة وبعضها.

م ك ز  1119ختمرات ميكروبيولوجية (متقدم)

مقدمة عن الميكروبات الصناعية ،الميكروبات الصناعية  ،تحسين سالالت الميكروبية الصناعية ،البيئات

الصناعية والمواد الخام ،اإلنتاج الميكروبى ،استخالص المنتجات الميكروبية ،المخمرات الصناعية ،المشاكل
الصناعية الميكروبية  ،صناعة البيرة  ،صناعة حامض الخليك  ،حلقات مناقشة.
م ك ز  1111ميكروبيولوجيا املخلفات

مقدمة ن المخلفات الصناعية الصلبة ن المخلفات السائلة ن معوقات االستفادة من المخلفات ن تقنيات االستفادة

من المخلفات ن المعالجة األولية للمخلفات قبل االستفادة منها ن استخدام المخلفات فى إنتاج السماد العضوى

الصناعى  Compostن استخدام المخلفات فى إنتاج البروتين الحيوى كغذاء لإلنسان والحيوان ن استخدام

المخلفات الزراعية فى إنتاج السيالج ن استخدام المخلفات فى إنتاج بدائل الطاقة ن دور الميكروبات الطبيعية
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فى تدوير المخلفات ن إضافة مصادر ميكروبية خارجية لتنشيط االستفادة من المخلفات الصلبة والسائلة ن

تدوير المخلفات للتخلص من الميكروبات الممرضة لإلنسان والحيوان.
م ك ز  1111امليكروبيولوجيا العملية التطبيقية

طرق التعقيم المختلفة ،النمو الميكروبى والمزارع الميكروبية ،طرق العزل المختلفة ،طرق التنقية ،العوامل

المؤثرة على نمو الميكروبات ،الميكروسكوب ،حركة الميكروب  ،طرق الصبغ ،طرق تقدير إعداد
الميكروبات.
م ك ز  1112ميكروبيولوجيا املياه واجملارى

الخواص العامة لألوساط المائية  ،العوامل المؤثرة على نمو الميكروبات فى الماء ،العالقة بين تلوث مياه
الشرب والصحة العامة ،األدلة البكتريولوجية المستخدمة للكشف عن جودة مياه الشرب  ،الدالئل الكيماوية

المستخدمة للكشف عن جودة مياه الشرب  ،مقدمة عن تلوث المياه بمياه المجارى وتأثير ذلك على الحمل

العضوى للمياه – دور الميكروبات فى معالجة مياه الصرف  ،الطرق األولية المستخدمة فى معالجة مياه
الصرف  ،الطرق الثانوية المستخدمة فى معالجة مياه الصرف  ،معالجة مياه الصرف باستخدام الكلور.

م ك ز  1113ميكروبيولوجيا حتوالت العناصر (متقدم)

مقدمة ن تحوالت عنصر الفوسفور ن الميكروبات المذيبة للفوسفور ن ميكانيكية إذابة الفوسفور ن استجابة النباتات

للتلقيح بميكروبات الفوسفور ن تحوالت عنصر الكبريت ن الميكروبات الممثلة للكبريت ن ميكروبيولوجيا تحوالت

عنصر الحديد ن ميكروبيولوجيا تحوالت عنصر البوتاسيوم ن ميكروبات تمثيل العناصر الثقيلة وأهميتها البيئية.
م ك ز  1114ميكروبيولوجيا منطقة اوذور (متقدم)

مقدمة ن تعريف منطقة الريزوسفير ن طرق دراسة منطقة الريزوسفير ن تأثير جذور النباتات على ميكروبات

الريزوسفير ن تأثير الريزوسفير  R/S ratioن تأثير الريزوسفير على أنواع الميكروبات ن العوامل المؤثرة على
ميكروبات الريزوسفير (إف ارزات الجذور ن نوع النبات ن عمر النبات ن الضوء ن الح اررة ن الرطوبة ن العمليات

الزراعية) ن تأثير ميكروبات الريزوسفير على النبات (التأثيرات المفيدة ن التأثيرات الضارة) ن عالقة ميكروبات
الريزوسفير بأمراض النبات (دور ميكروبات منطقة الجذور فى المقاومة الحيوية) ن تحوير األحياء فى

الريزوسفير.

م ك ز  1111التكنولوجيا احليوية للرتبة

تعريف بالتكنولوجيا الحيوية للتربة ،أساسيات التكنولوجيا الحيوية للتربة ،أھم تطبيقات التكنولوجيا الحيوية
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للتربة ،استخدام نظم التسميد الحيوى ،استخدام نظم المقاومة الحيوية لآلفات ،التكامل بين التسميد الحيوى
والمقاومة الحيوية ،المعالجة الحيوية ،دور الميكروبات فى التخلص من الملوثات.

م ك ز  1116فريوسات بكتريية

مقدمة ،تعريف الفيروس والبكتريوفاج ،األشكال المختلفة للبكتيريوفاج ،التركيب الكيماوى للفيرس وأھمية كل

جزء ،تأثير الفيرس على العائل ،دورات حياة البكتريوفاج ،الدورة التحليلية ،الدورة الليسو جينية ،دراسة منحنى
نمو الخطوة الواحدة ،تقدير حجم االنفجار ومعدل االدمصاص ،الفيروسات النباتية ،الفيروسات الحيوانية.
م ك ز  1111اكتينوميسيتات

مقدمة ن الوضع التقسيمى لألكتينوميستات ن أهمية األكتينوميستات فى تحلل المواد العضوية ن العوامل المؤثرة
على نمو ونشاط األكتينوميستات ن فسيولوجيا األكتينوميستات ن دور األكتينوميستات فى المقاومة البيولوجية ن

استخدام األكتينوميستات فى إنتاج الكومبست.
م ك ز  1118طحالب

مقدمة ن تكاثر الطحالب ن الطحالب الخضراء  Green algaeن الطحالب البنية  Brown algaeن الطحالب

الحمراء  Red algaeن تغذية الطحالب ن األهمية االقتصادية للطحالب (معالجة الصرف الصحي ن خصوبة
التربة ن الطحالب كمصدر للفيتامينات ن الطحالب كغذاء).
م ك ز  1119معاوة بيولوجية مللو ات البيئة (متقدم)

مقدمة عن التلوث والملوثات ومصادرها وتوزيعھا في األوساط المختلفة ،األسس الميكروبيولوجية لتكسير

الملوثات ھوائياً ،األسس ا لميكروبيولوجية لتكسير الملوثات الهوائيا ،األنزيمات المسئولة عن التكسير

الميكروبي للملوثات العضوية ،المعالجة الميكروبية لألوساط المائية الملوثة بملوثات عضوية ،األنشطة
الميكروبية في التربة وعالقتها بتوزيع الملوثات  ،العوامل البيئية المؤثرة على تكسير الملوثات ،اختيار

الطريقة المالئمة للمعالجة البيولوجية فى التربة ،مقارنة بين الطرق المختلفة للمعالجة البيولوجية للتربة،

الطرق المختلفة للمعالجة البيولوجية لألوساط المائية الملوثة بالمعادن الثقيلة ،مقارنة ببن طرق المعالجة
البيولوجية وغير البيولوجية.
م ك ز  1121البكرتيا املمرضة

الفلو ار الطبيعية بجسم االنسان – الدور االيجابي والسلبي لھا  ،الميكروبات واألمراض  ،السمية والعوامل

المحددة إلحداث المرض  ،طرق دخول الميكروبات الممرضة وأقسام األمراض الناتجة – أنواع البكتريا ،

Neisseriaاألنواع السالبة لجرام  ،أنواع ال  Streptococcus ،أنواع – Staphylococcusالبكتريا
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غير المتجرثمة الموجبة لجرام –  Clostridium ،أنواع  Bacillus ،المتجرثمة – أنواع E. coli,

Aeromonas, Vibrio,العصويات القصيرة – السالبة لجرام – السالالت الممرضة من Salmonella,

Shigella, Yersinia, Rickettsia, Mycoplasma, Campylobacter
م ك ز  1121سيانوبكرتيا

مقدمة عن السيانوباكتريا  ،الوضع التقسيمى للسيانوبكتريا  ،التنوع الحيوى للسيانوبكتريا  ،التمثيل الضوئى،
تثبيت األزوت الجوى ،انتشارھا فى األوساط المائية ،السموم الطحلبية ،المقاومة الحيوية بالسيانوبكتريا ،

تطبيقات التسميد الحيوى بھا  ،تطبيقات السيانوبكتريا فى التكنولوجيا الحيوية.
م ك ز  1122السموم البكتريية

نبذة تاريخية عن السموم الميكروبية ن مصادر التسمم ن تقسيم السموم الميكروبية ن الميكروبات المنتجة للسموم ن

العوامل البيئية المسئولة عن تكوين السموم ن الخواص الطبيعية والكيماوية للسموم ن تقدير السموم ن دورة

السموم فى البيئة ن التمثيل الميكروبى للسموم ن السموم وعمليات التصنيع الغذائى ن هضم وامتصاص السموم ن

التأثيرات البيولوجية للسموم ن طرق إزالة السم ن السموم والحرب البيولوجية ن التشريعات الخاصة بالسموم ن نبذة
عن الصحة العامة.

م ك ز  1123املناعة والسريولوجى

المفھوم العام للمناعة  ،علم المناعة والمستويات التي يعمل عندھا جھاز المناعة ،المناعة الفطرية او

الطبيعية وآلياتھا الغير متخصصة  ،آليات ھروب الميكروبات من المناعة الطبيعية واألمراض المناعية

الناشئة عن خلل المناعة الطبيعية ،تركيب جھاز المناعة  ،الخاليا واألنسجة الليمفاوية  ،األعضاء األولية

والثانوية للجھاز الليمفاوي  ،.أنواع األنتيجينات وكيفية معالجتھا إلي محددات األنتجين  ،أنواع الخاليا التي

تقوم بتوصيل عمل جھاز المناعة  ،التمييز االتصال B , T ،محددات األنتجين إلى النسيج الليمفاوي حيث

تتواجد الخاليا  Tفي المناعة عندما يكون الميكروب داخل الخلية .خاليا  Tالتخلص من مسسبات األمراض،

دور الخاليا في المناعة وانتاجھا لألجسام المضادة عندما يكون الميكروب  Bالقاتلة ،دور الخاليا T

المساعدة  ،خاليا تركيب األجسام المضادة  ،أقسامھا  ،استجابة الجسم المناعية األولية T ،خارج الخلية

وعالقة ذلك بالخاليا والثانوية – دور خاليا الذاكرة في المناعة وظائف األجسام المضادة في حماية الجسم

من اإلصابة بالبكتريا والفيروسات والسموم  ،النظريات المختلفة المفسرة لكيفية إنتاج األجسام المضادة .أنواع

المناعة المكتسبة– استخدام األمصال واللقاحات في العالج والوقاية من األمراض ،النظام المتمم ودوره في
حماية الجسم منفردا في  Tاو باالشتراك مع األجسام المضادة  ،وظائفھ البيولوجية ،تنظيم االستجابة
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المناعية ودور أنواع الخاليا ذلك  ،آليات ھروب الميكروبات الممرضة من المناعة المكتسبة ،األمراض التي
تنشأ عن خلل في وظائف الخاليا المسؤلة عن المناعة المكتسبة.

م ك ز  1124فريولوجي

تعريف وتقسيم الفيروسات  ،مورفولوجيا الفيروسات  ،التركيب الكيميائى للفيروسات  ،اهم الخواص الطبيعية

للفيروسات  ،طرق انتقال الفيروسات  ،المراض المصاحبة لالصابة الفيروسية.
م ك ز  1121فطريات ومخائر

مقدمة ن الترمم والتطفل  Saprophytism and parasitismالتراكيب المتحملة للظروف غير المالئمة ن

الفطريات الزيجية  Class Zygomycetesالتكاثر الجنسى وتكوين الجراثيم الزيجية ن الفطريت البيضية
 Oomycetesالتكاثر الجنسى وانتاج الجراثيم البيضية ن الفطريات األسكية Class Ascomycetes

التكاثر الالجنسى فى الفطريات األسكية التكاثر الجنسى ن الفطريات البازيدية Class Basidiomycetes
أهمية الفطريات البازيدية التكاثر الجنسى التكاثر الالجنسى ن الفطريات الناقصة ( )Fungi Imperfectiفطر

.Alternaria

م ك ز  1126انزميات ميكروبية

مقدمة ن تسمية اإلنزيمات ن ميكانيكية إفراز اإلنزيمات الخارجية ،تفاعل وارتباط البروتين (اإلنزيم) الذى سيتم

إف ارزه مع الغشاء الخلوى ،نقل هذا البروتين خالل الغشاء الخلوى ،إزالة ما يسمى بالن Signal peptide

تحرير وخروج اإلنزيم النشط خارج الخاليا ن ميكانيكية فعل اإلنزيمات ن حفز وكبح إفراز اإلنزيمات الخارجية،
كبح إنتاج اإلنزيم بواسطة نواتج التحلل النهائية  ،End product repressionدور المادة األولية سهلة

التمثيل فى كبح إفراز اإلنزيمات  ،Catabolite repressionتأثير عوامل الغذاء األخرى على إنتاج

اإلنزيمات الخارجية ،تأثير العوامل البيئية على التصنيع الحيوى لإلنزيمات ن صفات الميكروبات المنتجة

لإلنزيمات ن تثبيط فعل اإلنزيمات ،التثبيط التنافسى لإلنزيمات ،التثبيط غير التنافسى لإلنزيمات ن إنتاج

اإلنزيمات على نطاق تجارى ن أنواع تفاعالت التمثيل الميكروبى :تفاعالت األكسدة واالختزال ،تفاعالت نقل
المجموعات الفعالة ،تفاعالت التحلل المائى ،تفاعالت نزع المجموعات ،تفاعالت تحول المتشابهات،
تفاعالت التخليق ن التطبيقات العملية لإلنزيمات الميكروبية فى الصناعة.

م ك ز  1121الكائنات الدقيقة املنتجة للمضادات احليوية

مقدمة ن أهم المضادات الحيوية المنتجة بواسطة الميكروبات ن الخواص المورفولوجية ألجناس الميكروبات

المنتجة للمضادات الحيوية على نطاق تجارى ن الوضع التقسيمى ألجناس الميكروبات المنتجة للمضادات
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الحيوية على نطاق تجارى ن مسارات التمثيل الغذائى الخاصة بإنتاج األنواع المختلفة من البنسلين ن البيئات

الغذائية المستخدمة فى إنتاج البنسلين ن العوامل التى تؤثر سلباً أو إيجاباً على عملية إنتاج البنسلين ن إنتاج
البنسلين على نطاق تجارى باستخدام الفطر  Penicillium chrysogenumن مسارات التمثيل الخاصة
بإنتاج االستربتومايسين ن البيئات الغذائية المستخدمة فى إنتاج االستربتوماسين ن العوامل التى تؤثر سلباً أو
إيجاباً على إنتاج االستربتوماسين ن إنتاج االستربتومايسين على نطاق تجارى باستخدام البكتريا
.Streptomyces griseus

م ك ز  1128فسيولوجيا بكرتيا

االحتياجات الغذائية للبكتيريا من العناصر المختلفة وعوامل النمو ،تقسيم البكتيريا من الوجهة الغذائية إلى

مجاميع تبعاً لمصدر الطاقة والكربون ،التغذية المختلطة لبعض األجناس البكتيرية ،النفاذية واالنتشار السلبي

والنقل النشط ،دورة النمو– أطوار النمو المختلفة والظروف المؤثرة عليها ،الظروف الفيزيائية المؤثرة على نمو

البكتيريا ،التفاعالت االيضية البكتيرية وأهمية االستفادة من دراسة االيض البكتيري ،اإلنزيمات البكتيرية–
طرق دراستها ،طبيعة اإلنزيمات البكتيرية– طبيعة النشاط اإلنزيمي ،أنواع اإلنزيمات البكتيرية ودورها في

الهدم في الخاليا البكتيرية ،الظروف المؤثرة على تكوين اإلنزيمات بالخاليا البكتيرية ،الروابط الكيميائية التي
تعطي أو تحتف بالطاقة ،العمليات الحيوية المنتجة للطاقة ،الفسفرة في حالة األكسدة الالهوائية (التخمر)،
تكوين الجزيئات الكبيرة والصغيرة في الخلية البكتيرية والعالقات التبادلية بين تفاعالت الهدم والبناء للمواد

الكربوهيدراتية والدهون والبروتينات.
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ً
عاشرا :احملتوي العلمي ملقررات الورا ة
و ر ث  1111ورا ة ميكروبية

التنوع الحيوي للميكروبات ،توصيف وتصنيف الميكروبات ،دراسة تضاعف النمادة الوراثية وتنطيم التعبير
الجيني في الكائنات غير مميزة النواه ،تخليق البروتين،الطفرات وميكانيكيات االصالح ،االستجابة للظروف
البيئية ،التحورات الوراثية،الجينات المتحركة ،الوراثة السيتوبالزمية فى األحياء الدقيقة ،تكنولوجيا الن DNA

المعاد صياغته.
و ر ث  1112ورا ة حيوانات املزرعة

الخلية الحيوانية ،المادة الوراثية – االنقسام الميتوزي والميوزي –تكوين الجاميطات في الحيوان  ،وظيفة
الجينات ودورها فى وراثة الحيوان ،الطفرات الجينية والجينات المميتة ،التغيرات المظهرية للجينات ،تكرار

الجينات ،االنتحاب و فعله من الناحية الوراثية  ،خطوط التربية ،قياس درجة القرابة والتربية الداخلية ،الهجن

الداخلية والهجن الخارجية  ،وراثة المقاومة لالمراض والطفيليات ،نظم التربية فى حيوان المزرعة،البيئة
وصفات الحيوان الز ارعية ،االتجاهات الحديثة في تربية الحيوان.
و ر ث  1113ورا ة نبات

مقدمة عن وراثة النبات ،االنقسام الميتوزي والميوزي ،تكوين الجاميطات ،التضاعف الكروموسومي،طرق
التحسين الوراثي للنبات،الهجن – تقدير قوة الهجين والتدهور الناتج في االجيال المتعاقبة،التربية الداخلية
،الطفرات ،دور التكنولوجيا الحيوية في تربية النيات وتطبيقاتها ،البصمة الوراثية.

و ر ث  1114ورا ة فسيولوجية

تنظيم عملية تضاعف المادة الوراثية،مناهج الخلية لتنظيم الفعل الجيني ،تحورات ما بعد النس للن – RNA

ما هية Alternative splicingواهميتها،ميكانيكية تدهور الن  RNAفي الخلية ،تنظيم عملية الترجمة،
التحورات التي تتم البروتينات واهميتها الوظيفية ،ميكانيكية تدهور النبروتين في الخلية ،دراسة الن

 Chaperonesواهميته للخلية عامة والبروتين خاصة.
و ر ث  1111الورا ة الالجينية Epigenetics

مقدمة عن الوراثة الالجينية ،مثتيلة الحامض النووي،التغيرات الكائنة بالهيستونات،االحماض النووية الريبوزية
الغير مشفرة، ،انواع الهيستونات ،تركيب الكروماتين ،عوامل اعادة هيكلة الكروماتين ،عالقة الوراثة الالجينية
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بازهار النبات والسرطان وبعض االمراض ،الوراثة الالجينية واالجهاد البيئي ،تثبيط نشاط كروموسوم  ، Xالن

.Genome imprinting

و ر ث  1116الورا ة الالنووية Extranuclear genetics

مقدمة عن الوراثة الالنوويه،تركيب ووظيفة الميتوكندريا،ديناميكية مورفولوجيا الميتوكندريا ،الجينوم

الميتوكندري ،دراسة متعمقة عن تضاعف الجينوم الميتوكندري والنس والترجمة ،النواه وعالقتها بالميتوكندريا،
دخول البروتينات الى الميتوكندريا،طفرات الميتوكندريا وعالقتها باألمراض،أنواع البالستيدات وتركيبها

ووظيفتها ،جينوم البالستيدات،انقسام البالستيدة وتضاعف الجينوم ،تنظيم التعبير الجيني والترجمة ،النواه

وعالقتها بالبالستيدات ،دور الجينوم البالستيدي في مقاومة االمراض،التكنولوجيا الحيوية للميتوكندريا

والبالستيدات.

و ر ث  1111اإلشارات اخللوية

دراسة تركيب الخلية ،االشارات والمستقبالت الخلوية وانواعها ،ميكانيكية انتقال االشارة ودورها في استحثاث

التعبير الجيني ،االشارات بين عضيات الخلية والنواة،دور االشارات في انقسام الخلية،اشارات الخلية الحارثة،
دور االشارات في الموت المبرمج للخلية ،االشارة والسرطان ،استجابة الخلية للظروف البيئية.

و ر ث  1118تقنيات ورا ية

تقنيات خلوية ،تقنيات كروموسومية ،اجراء الطفور الموجه ،تفاعل البلمرة المتسلسل وتطبيقاته،المعلمات

الوراثية البيوكيماوية والجزيئية ،طرق عزل الن  DNAوالبالزميدات والن  RNAوالبروتينات بانواعها ،طرق عمل

الن  – cDNAطرق تنقية الن DNAوالبروتين ،طرق التهجين المختلفة ( Northern, Western,

 – )southernالتقدير الكمي وشبه الكمي للتعبير الجيني ،دراسة المواقع الممثيلة على الجينوم بانزيمات
القطع وعمل تتابع البيسولفيت – Bisulfite sequencingتقنيات معرفة تتابع النوكليوتيدات واالحماض

االمينية وكذلك  ، Generation Sequencing،Nextتقنية الن  Microarrayوالن .ChIPs
و ر ث  1119املعلوماتية احليوية

مقدمة عن المعلوماتية الحيوية واستخدامها في مجال الوراثة ،استخدام الحاسب ا لي وشبكة المعلومات

للحصول على تتابعات الجينات والبروتينات  ،كيفية اجراء المحازاة لتتابعات النوكليوتيدية ولالحماض

االمينية ،البحث عن الن  conserved domainsفي تتابعات البروتين  ،تحديد التتابعات الوطيفية
والتركيب للجين ومواقع الممثيلة وانزيمات القطع –تحليل البروموتور للتعرف على acting elements،cis

واهميتها ،تحليل البيانات الناتجة من تقنيات الواسمات الجزيئية ورسم شجرة التقارب وتحليلها ،التنبؤ بالتركيب
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الفراغي والطي للبروتين ،شبكة تفاعل الجينات ،تحليل بيانات  Time Quantitative PCR،Realو 1D

 – PAGE،and 2Dأنواع البادءات وكيفية تصميمها ومواصفاتها.
و ر ث  1111ورا ة الطفرات

انواع المطفرات وتاثيراتها البيولوجية ،دراسة انواع الطفرات وطرق االصالح وانعكاسها وتكرارها ،طفرات
ناتجة عن اخطاء الن  ،PCRالطفرات الموجهه ،المتنقالت الوراثية ودورها في احداث الطفرات ،الطفرات

الوراثية ،وراثة طفرات الميتوكندريا وعالقتها بالشيخوخة واالمراض،دراسة مسببات الطفرات البشرية المستحثة
للسرطان  ،تطبيقات وراثة الطفرات في الزراعة.

و ر ث  1111ورا ة تكوينية

دراسة متعمقة عن تكوين الجاميطات والتلقيح واالخصاب والكتشف في الحيوان والنبات ،البيولوجيا الجزيئية

لتكوين االجنة،دراسة العالقة بين الوراثة الجزيئية وبيولوجيا التكوين والتطور،دراسة الخاليا الجذعية والتجدد،

ظاهرة الن

 Totipotencyواستخدامها فى النبات والحيوان – موت الخلية والمسارات التي تحكمها.

و ر ث  1112ورا ة كمية

تحليل وتوارث الصفات الكمية ،فعل الجين ،االنتخاب وطرق حساب القيمة االنتخابية واستخدامه في معرفة
الكفاءة الوراثية،حساب تاثير البيئة والتأثر المضيف او التجميعي ،قوة الهجين ،التربية الداخلية،التباين،انشاء

خريطة  ، QTLsاالنتخاب بمساعدة المعلمات الجزيئية.
و ر ث  1113ورا ة بشرية

كروموسومات االنسان  ،سجالت النسب ،الصفات االوتوسومية السائدة والمتنحية ،الصفات المرتبطة

بالجنس ، .تكوين الجاميطات المذكرة والمؤنثة ،االخصاب ،تكونين الجنين ،الشذوذ الكروموسومى واالمراض

المرتبطة بها ،خلل االيض الخلقى ،وراثة مجاميع الدم–وراثة السرطان– المواد المسببة للتشوهات الخلقية،
التوائم ،وراثة الخاليا الجسمية والهندسة الوراثية ،مشروع الجينوم البشري.
و ر ث  1114االحصاء الورا ي

التكرار النسبي واستخدامه في حساب المتوسطات والتباين،مفاهيم نظرية االحتمال وكيفية استخدامها إلثبات
قوانين الوراثة،التوزيع الطبيعي ،اختبار  ،Tمربع كاي ،تحليل التباين،االرتباط والعبور،التالزم واالنحدار،
توزيع ذات الحدين،توزيع بواسون،استخدام الحاسب ا لي لتحليل البيانات الوراثية.
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و ر ث  1111الورا ة املناعية

مقدمة عن علم المناعة –الجهاز المناعي بالنبات ،مسارات اشارات المناعة بالنبات،تغيرات الكروماتين

والمناعة الفطرية بالنبات،تطوير الجهاز النباتي النتاج االجسام المضادة والفكاسينات –الية الكبت الريبوزى

والمناعة الفطرية لمواجهة المسببات المرضية الفيروسية والغير فيروسية ،الجهاز المناعي بالحيوان ،عامل

ريسس – األورام والمناعة – الفيروسات والمناعة – األنتيجينات واألجسام المضادة.
و ر ث  1116التكنولوجيا احليوية النباتية

دراسة متعمقة عن دور التكنولوجيا الحيوية النباتية في الزراعة وانتاج نباتات (مقاومة للظروف البيئية

المختلفة ،عالية الجودة،النضج المبكر،التحكم البيولوجي،المقاومة للمبيدات) ،التكنولوجيا الحيوية النباتية في

الصناعة (الصناعات الصيدالنية كانتاج الفاكسينات والمضادات الحيوية والمركبات الدوائية)،المفاعالت

الحيوية البالستيدية النتاج البالستيك الحيوي ،انتاج المبيدات الحشرية والفطرية الطبيعية والصبغات المختلفة
–التخلص من المواد السامة والعناصر الثقيلة الموجودة بالتربة ،مخاطر التكنولوجيا الحيوية النباتية.
و ر ث  1111التكنولوجيا احليوية امليكروبية

الهندسة الوراثية للميكروبات ،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الميكروبية ( :في انتاج العالجات البشرية

كاالنسولين وهرمون النمو والمضادات الحيوية واللقاحات وغيرها،دورها في الحفاظ على البيئة كمعاملة مياه

الصرف الصحي لتنقيتها من المعادن الثقيلة والتخلص من المخلفات الزراعية والحيوانية والمصانع وتدويرها

للحصول على مواد مفيده كالمواد البتروليه ،معالجة التربة من العناصر الثقيلة والسامة ،انتاج مبيدات صديقة
للبيئة ،انتاج البوليميرات الحيوية،المفاعالت الحيوية الميكروبية.
و ر ث  1118التكنولوجيا احليوية احليوانية

التقنيات المستخدمة في التكنولوجيا الحيوية الحيوانية ،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في التحسين الوراثي
النتاج اللحم واللبن والصوف ،انتاج حيوانات مهندسة وراثية لالغراض الطبية البشرية ،زراعة االنسجة

الحيوانية  ،المفاعالت الحيوية للخاليا الحيوانية ودورها في الصناعة ،مخاطر ومحازير التكنولوجيا الحيوية
الحيوانية.
و ر ث  1119ورا ة املقاومة والتحمل

تعريف االجهاد وانواعه وخصائصه واض ارره ،انظمة الدفاع واالستجابة لالجهاد،اشارات االجهاد البيئي ودورها

في استجابة الخلية لالجهاد ،نظام الدفاع المتكامل لإلجهاد الخلوي،اليات تنظيم االجهاد البيئي للتعبير
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الجيني،التحليل الجيني واالستجابة لالجهاد ،تأثير اإلجهاد البيئي على الشيخوخة وموت الخاليا ،طرق التغلب
على االجهاد البيئي.

و ر ث  1121ورا ة الفطريات والطحالب

تركيب الفطريات ودورة حياتها،دراسة مندلية للفطر،تركيب وتنظيم جينوم الفطريات،التباين الوراثي للفطريات،

وراثة االنعزال،االتحادات الجديدة للفطر وميكانيكياتها ،دراسة وراثية متعمقة لفطر Magnaporthe oryzae
،وراثة انتاج الن تي توكسين،تطبيقات الوراثة الجزيئية للفطريات ،انقسام الكلوروبالست في الطحالب
الحمراء،جينوم الطحالب والتطور،التعبير الجيني،تنسيق التعبير الجيني بين النواه والبالستيده في

الطحالب،تكوين الصبغات داخل الطحالب،تطبيقات التكنولوجيا الحيوية للطحالب.
و ر ث  1121ورا ة البكرتيا

المحتوى الوراثي للبكتريا وخصائصه وكيفية تضاعفها ،التعبير الجيني وميكانيكيات التحكم ،االتحادات
الوراثية،المتنقالت الوراثية – البالزميدات البكتيرية ودورها فى إنتاج السموم البكتيرية والمقاومة للمضادات

الحيوية وتحمل العناصر الثقيلة وتحليل المخلفات البيئية،الكلونة والتحول الوراثي ،انتاج البروتين وطرق

التحكم في جودته واف ارزة خارج الخلية ،الطفرات وطرق اصالحها،المطفرات ،االستجابة الوراثية للتغيرات

البيئية،الوراثة وسلوك الخلية،تطبيقات الوراثة الميكروبية.
و ر ث  1122ورا ة الفريوس والفريويد

تركيب الفيروس والفيرويد وتطوره،التصنيف الوراثي –طرق العدوى والتضاعف،التعبير الجيني للفيروس
وميكانيكية تجميع اجزائه،الكشف عن الفيروسات والفيرويدات النباتية في البيئة،جينوم فيروس االلتهاب

الكبدي سي ودورة حياته ،التركيب الوراثي لفيروس االيدز وتكاثره وطرق العدوى .تشخيص األمراض

الفيروسية و الفيرويديه وراثيا ،ناقالت الفيروسات النباتية،البيولوجيا الجزيئية لحركة الفيروسات النباتية،

البيولوجيا الجزيئية للفيروسات للن  – DNA and RNA virusesمقاومة الفيروسات النباتية،تطبيقات الن

 PCRالفيروسات النباتية ،تطبيقات وراثة الفيروسات.
و ر ث  1123ورا ة اشعاعية

انواع االشعة ومصادرها،التأثيرات البيولوجية لالشعاع –الهيستونات ودورها في الخلية المشععة،ميكانيكيات

اصالح الحامض النووي المتضرر باالشعاع المؤين،دور الكروماتين في الحفاظ على سالمة الجينوم عند
التعرض لالشعاع المؤين،دراسات وراثية لجين  P53ودوره في تحديد الحساسية لالشعةالمؤينة ،االشعاع
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ودورة في تغيير التعبير الجيني،وظيفة الن  microRNAsفي االستجابة الخلوية لالشعاع المؤين ،ديناميكية

موت الخلية المبرمج،االشعة غير الؤينة وتأثيرها البيولوجي.
و ر ث  1124زراعة االنسجة النباتية

مقدمة عن التاري التطوري لزراعة االنسجة ،التجهيزات المعملية،مكونات البيئة المغذية وانواعها،منظمات

النمو ،مزرعة الكالوس ،مزرعة المعلق الخلوي،فصل البروتوبالست وزراعته ،العوامل التي تؤثر على نمو
وتكشف الخاليا في مزارع االنسجة ،زراعة االنسجة النباتية ،استراتيجيات تحسين انتاج المركبات ،زراعة

االنسجة والهندسة الوراثية ،و دورها في االكثار وتربية النبات للمقاومة للظروف البيئية القاسية ،انتاج
المستحضرات الصيدالنية والمواد النشطة بيولوجيا ،المشاكل الوراثية الناتجة عن زراعة االنسجة.
و ر ث  1121هندسة ورا ية

مقدمة عن التركيب التشريحي للن  DNAو – RNAالبحث عن الجين المستهدف في شبكة المعلومات

وتصميم البادءات وكيفيه عزله بجهاز الن – PCRناقالت الجين (انواعها وتركيبها واستخداماتها) ،طرق

الكلونة المختلفة وكيفية اجرائها ومميزات كل منها ،ادخال البالزميد الى البكتريا او االجروبكتريا باستخدام

الصدمة الح اررية او الكهربائية –طرق البكتريا واالجروبكتريا المستخدمة كعائل للبالزميد ،تحديد واختبار

المستعمرة البكترية المحتوية على البالزميد،عزل البالزميد من البكتريا بعد تضاعفه بداخلها ،دراسة تتابعات

الجين المكلون بجهاز  – Séquencerطرق ادخال البالزميد للنبات والخاليا الحيوانية ،اختبار مدى نجاح
التحول الوراثي في النبات والخاليا الحيوانية ،تطبيقات الهندسة الوراثية في النبات والبكتريا والحيوان ،العالج

بالجينات  ،محازير ومخاطر الهندسة الوراثية.
و ر ث  1126ورا ة عشائر

الفرضيات االساسية لوراثة العشائر،آاليات تطور العشيرة عبر االجيال المختلفة،حساب التك اررات االليلية

والزيجوتية ،نموذج هاردي،واينبرج واهميته للعشيرة وتطبيقاته ،دراسة متعمقة عن العوامل التي تؤثر على اتزان

العشيرة وحساب قيمة التأثير.

و ر ث  1121ورا ة كيماوية حيوية

أدلة اثبات المادة الوراثية،دراسة متعمقة عن التركيب الكيماوي والطبيعي للن  DNAو،RNAتركيب الكروماتين
–تنوع الهستونات ودورها خالل دورة حياة الكائن الحي ،انواع الن  RNAالغير مشفرة وميكانيكيات نسخها

ووظائفها،تضاعف ونس الن  ،DNAالشفرة الوراثية،التركيب التشريحي للجين،ترجمة الن  – mRNAتركيب
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البروتين والشكل الوظيفي ،الطفرات كعملية كيمياوية،الوراثة الكيموحيوية والسرطان ودورها في التشخيص
وعالج االمراض الوراثية.

و ر ث  1128ورا ة سيتولوجية (متقدم)

دراسة متعمقة لالنقسام الميتوزي والميوزي ،التحكم الوراثي في االنقسام الميوزي ،العبور الوراثي والنظريات

المختلفة لتفسير حدوث العبور ،التغيرات التركيبية والعددية للكروموسومات ودورها في التطور ،دراسة تركيبية

ووظيفية للنوية ،رسم الخرائط الوراثية والفيزيائية واهدافها ،تقنيات سيتولوجية،تطبيقات الوراثة السيتولوجية في

التشخيص ورصد االمراض.

و ر ث  1129ورا ة وجمتم

مقدمة عن دورالوراثة في المجتمع ،سجالت النسب،اهمية الوراثة في دراسة العشائر البشرية واالصل الجغرافي

والسلوك البشري ،الوراثة الطبية الحديثة ودورها في التنبؤ باالمراض ،البحوث المجتمعية في في اخالقيات

وتوقعات وحدود استخدام الهندسة الوراثية البشرية والخاليا الجزعية الجنينية البشرية ،الوراثية االنجابية واهمية

اجراء االختبارات الوراثية ،العوامل الوراثية والتغذية ،مخاطرالهندسة الوراثية على المجتمع ،الوراثة ودورها في

اثبات النسب وعالقتها بعلم االجرام والفحص الجنائي.

و ر ث  1131تطبيقات اهلندسه الورا ية فى انتاج النخيل

مقدمة عن التركيب التشريحي للن  DNAو – RNAالبحث عن الجين المستهدف في شبكة المعلومات

وتصميم البادءات وكيفيه عزله بجهاز الن – PCRناقالت الجين (انواعها وتركيبها واستخداماتها) ،طرق
الكلونة المختلفة وكيفية اجرائها ومميزات كل منها ،ادخال البالزميد الى البكتريا او االجروبكتريا باستخدام

الصدمة الح اررية او الكهربائية –طرق البكتريا واالجروبكتريا المستخدمة كعائل للبالزميد ،تحديد واختبار

المستعمرة البكترية المحتوية على البالزميد،عزل البالزميد من البكتريا بعد تضاعفه بداخلها ،دراسة تتابعات

الجين المكلون بجهاز  – Séquencerطرق ادخال البالزميد للنبات والخاليا الحيوانية ،اختبار مدى نجاح
التحول الوراثي في النبات والخاليا الحيوانية ،تطبيقات الهندسة الوراثية في انتاج النخيل ،محاذير ومخاطر

الهندسة الوراثية.
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احلادي عشر :احملتوي العلمي ملقررات الكيمياء الزراعية
ك ي ز  1111كيمياء عضوية (متقدم)

الصفات الفيزيائية والكميائية للمركبات الفيزيائية ،تفاعالت االستبدال االلكتروفيلي والنيكلوفيلي للمركبات
العطرية ،التركيب الكميائي للمركبات الحلقية غير المتجانسة ،تحضير وتفاعل البيريرين ،تطبيق ميكانيكات
التفاعل علي التفاعالت االنزيمية ،تطبيق ميكانيكات التفاعل علي البروتين ،تطبيقات ميكانيكات التفاعل

علي تمثيل الكربوهيدرات ،تطبيقات ميكانيكات تفاعل علي تمثيل الليبيدات ،تطبيق ميكانيكات التفاعل علي

مركبات الطاقة والقواعد في االحماض النووية.
ك ي ز  1112كيمياء حتليلية (متقدم)

مفاهيم ومعارف الكيمياء التحليلية ،وحدات التركيز الطبيعية والكميائية وعالقتها بال  ،pHالمحاليل المنظمة

وعالقتها بالنظم الحيوية ،استخدام الخواص الكميائية والطبيعية والكهربية والضوئية للمركبات فى الكيمياء

التحليلية ،الجهد الكهربي فى الكيمياء التحليلية ،االكسدة واالختزال وتطبيقات السوائل الحيوية ،الخاليا

الكهربية ،انواع االقطاب واستخداماتها ،تفاعل االكسدة واالختزال وتطبيقات السوائل الحيوية،الخاليا الكهربية،
انواع االقطاب واستخداماتها ،تفاعالت االكسدة و االختزال ،المعتقدات وتفاعالتها المختلفة ،اجهزة التحليل

الكيماوي بالطرق المختلفة.

ك ي ز  1113كيمياء حيوية (متقدم)

مقدمة عن عالقة االلنسان بمكونات الكرة االرضية ،دور النبات فى حياة االنسان والحيوان ،دور النيتروجين

و تكوين البروتينات ،دور الكبريت وتكوين االحماض الكبريتية ،تلوث الغذاء وعالقته بالبيئة ،المتبقيات فى

اللحوم و مشاكلها ،تنظييم التفاعالت الحيوية ،تأثير االشعاع علي التركيب الكيميائى لألغذية و طرق

التخلص منه ،االحماض النووية كمدخل لدراسة النيكلوتيدات -مركب ادينوسين احادى الفوسفات الحلقي،
مركب ادينوسين احادي الفوسفات الحلقي وعالقته بالالك اوبيرون فى الغدة اللبنية.

ك ي ز  1114حتليل كيميائي بالطرق الطبيعية

التحليل الكراماتوجرافي الورقي ،التحليل الكروموتوجرافي ذو الطبقة الرقيقة ،التحليل الكراماتوجرافي باألعمده،

التحليل الكراماتوجرافي الغازي ،وحادت القياس ومقدمة في التحليل الطيفي فى المنطقة المرئية واالشعة الفوق
بنفسجية ،التحليل الطيفي بإستخدام االشعة التحت الحمراء ،طرق قياس التشتت والعكارة والفلورة طرق

التحليل باللهب– واالمتصاص الذري ،مقدمة عن طيف الكتلة والرنين المغناطيسي.
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ك ي ز  1111كيمياء الكربوهيدرات

مقدمة عامة– التركيب الكيميائي للسكرات العالية– ذرات الكربون– التوزيع الفراغي وأثره علي الخواص–
مشتقات الكربوهيدرات المختلفة– دراسة التركيب الكيميائي للسكرات العديدة وفصلها ،تحديد تركيب السكرات

االحادية– سكرات االوليجو ،تكوين الحلقات ،تحديد تركيب السكرات العديدة– الصور االنوميرية والطرق

المناعية– تحضير السكرات العديدة االوليجو.

ك ي ز  1116كيمياء الةوتينات واإلنزميات

جهاز دراسة تتابع األحماض االمينية السائل– التخليق الحيوي للجيليكو بروتين ،حركة البروتين فى الخلية

فصل البروتينات– الترسيب بإستخدام نقطة التعادل الكهربي ،ترسيب البروتين بتركيزات عالية من االمالح–
الترسيب بإستخدام المزيالت العضوية– الطريقة المفضلة للتغير فى التركيب الطبيعى للبروتين– مشاكل
اماتوجرفى السائل ذو الكفاءة .مقدمة وتعريف االنزيمات وعالقتها بالعوامل
ا
الفصل بإستخدام الفصل الكر
المساعدة الكيميائية– تركيب االنزيمات بمستويات مختلفة– طبييعة عمل االنزيمات– تقسيم االنزيمات،
العوامل التي تؤثر علي نشاط االنزيمات  ،دور وميكانيكية المنشطات والمثبطات ،ميكانيكيات عمل

االنزيمات المحملة– االنزيمات ذات النشاط المتعدد والنظم االنزيمية المعقدة– تنظيم التفاعالت االنزيمية–
نماذج محددة الشكل وطريقة عمل االنزيمات.
ك ي ز  1111كيمياء الزيوت والدهون

تعريف وتقسيم اللبيدات– المذيبات واالجهزة المستخدمة في تحليل الليبيدات– استخالص الليبيدات وطرق

تقديرها– التعرف علي الخواص الطبيعية والكيميائية واالختبارات اللونية لليبيدات– الطرق الطبيعية لتمييز

التركيب الكيميائي للزيوت والدهون– تركيب اليلبيدات علي المستوي الخلوي– اشكال اللبيدات المختلفة-

تغيير الللبيدات اثناء االقلمه– دور اللبيدات في الدمج الخلوي -دور اللبيدات فى المناعه– التأثيرات السامه

لبعض الليبيدات.

ك ي ز  1118البيولوجيا اوزيئية

الوظائف العامة لألغشية الحيوية ،التركيب الكيميائي لألغشية الحيوية ،الوظائف البيوكيميائية للعينات

الخلوية المختلفة ،تركيب االحماض النووية ) ،(RNA) (DNAالتحوير االنزيمي للحامض النوي )، (DNA

اساسيات تطبيقات الن ) ،(PCRتسلسل الحامض النووي ) ،(DNAكلونة الحامض النووي) ، (DNAالنانو
تكنولوجي.

216

ك ي ز  1119كيمياء التغريات احليوية

تخليق وهدم المركبات الحيوية التي تنتج من فالين– لوسيين– ايزو لوسين– ميثونين ،تخليق وهدم المركبات

الحيوية التي تنتج من ليسين– جليسين– ثريونين ،تخليق وهدم المركبات الحيوية التي تنتج من ارجنين-

برولين -جلو تاميك ،تخليق وهدم المركبات الحيوية التي تنتج من فينايل االنين– تيروزين -حمض اسبارتك،
تخليق وهدم المركبات الحيوية التي تنتج من تربتوفان– االنين– هيدروكسي برولين ،تخليق وهدم المركبات

الحيوية التي تنتج من هستدين -سيرين -سستئين ،العوامل المؤثرة علي التمثيل الغذائي ،التمثيل الغذائي

للسكرات فى حالة الصيام ،االجسام الكيتونية واستخداماتها– امراض السكر وزيادة افراز االنسولين،
مستقبالت اليبوبروتين والبالزما ليبوبروتين ،تنظيم التمثيل الغذائي للكوليسترول.
ك ي ز  1111كيمياء البناء الضوئي

تركيب جهاز البناء الضوئي والصبغات المجمعة للضوء ،تفاعالت الكلوروفيل وامتصاص الضوء ،مراحل

عملية البناء الضوئي واالنتقال االلكتروني ،ميكانيكية تثبيت ثاني اكسيد الكربون والتنفس الضوئي ،تخليق

السكروز والنشا وتأثير التسميد ،تخليق االحماض االمينية والدهنية ،تمثيل النترات والكبريتات ،تركيب

معقدات الكلوروفيل والكاروتين وارتباط تفاعالت الضوء والظالم ،التركيب الجزئي للمعقدات البروتينية،

دراسات طبوغرافية لمعقدات البروتين ،النظريات الحديثة في تفسير انتقال االلكترونات حتي المستوي الجزيئي
والذري ،البناء الضوئي فى البكتيريا واهميته البيئية.
ك ي ز  1111كيمياء التمثيل الغذائي

هضم وامتصاص ونقل الدهون– اكسدة االحماض الدهنية ،اكسدة االحماض الدهنية واالجسام الكيتونية،

التخليق الحيوي لألحماض الدهنية ،تنظيم التخليق الحيوي للدهون واالحماض الدهنية ،التغيرات الحيوية
للكوليسترول– المسارات الحيوية للنقل االلكتروني ،مستقبالت الهرمونات واالكسدة الفسفورية ،تركيب

الميتوكوندريا وتنظيمها لوظيفة الخلية– التنظيم العام لهضم الدهون ،التأثير الفارماكولوجي للبروستجالندينات
والكالسيوم والحديد وفيتامين (د) ،التخليق الحيوي للبروتين واالكسدة الحيوية وانتاج الطاقة.

ك ي ز  1112كيمياء األمحاض النووية

تعريف ودراسة المكونات االولية لألحماض النووية ،التركيب االولي والثانوي لألحماض النووية ،دراسة

خواص التركيب الثانوي للدنا ورنا ،تركيب الكروموسومات فى الخلية– التركيب الرابع لألحماض النووية

ودورها الحيوي– العوامل التي تؤثر علي تركيب وخواص االحماض النووية– انقسام الخلية ودورة حياتها
ودور الدنا فى ذلك– تاثير المواد الكميائية والعقاقير فى دورة حياة الخلية– اصالح الخلل فى الدنا والرنا
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وميكانيكة ذلك– دور االشعاع فى الدنا وكيفية التغلب علي الضرر– تخليق البروتين حيويا وتنقية النقل

الجيني.

ك ي ز  1113كيمياء البيئة (متقدم)

دراسة المركبات الكيميائية المختلفة الملوثة للبيئة سواء المبيدات أو غيرها ،األثر البيولوجي لملوثات البيئة

والمستوي المسموح به ،طرق قياس ومعالجة الملوثات البيئية سواء كيميائياً أو بيولوجياً ،المعادن الثقيلة
وتلوث التربة والنبات والماء وكيفية معالجتها.

ك ي ز  1114كيمياء املركبات الثانوية فى النبات

مقدمة عن المركبات االولية والثانوية وطرق بنائها– االحماض العضوية لألكتونات والفينوالت البسيطة،
المركبات العطرية– الدهنيات المتصبنة وغير المتصبنة -المواد الطيارة– التربينات واالستيروالت ،التمثيل

الغذائي للمركبات الثانوية فى جسم االنسان– الفالفونويدات– القلويدات– المركبات النيتروجينية المتنوعة
والجليكوسيدات ومركبات الكبريت– دور المركبات الثانوية فى النبات.
ك ي ز  1111كيمياء طبيعية

مقدمة الكيمياء الحراية– المحاليل بأنواعها– الكيمياء الضوئية– الكيمياء النووية الزراعية-الكيمياء الكهربية-

كيمياء السطوح -الكيمياء الحركية.
ك ي ز  1116السوائل احليوية

كيمياء الماء– الماء و دوره الحيوي– الدم وتعريفه وخواصه– مكونات الدم– سائل النخاع وتخليق خاليا
الدم– كيمياء الدم– بعض امراض الدم العادية والتي لها عالقة بمرض السرطان– كيمياء البول اللعاب–

السائل المنوي– العرق– المخاط -كيمياء اللبن– كيمياء العصارات الحيوية للحيوانات والرخويات– العصارة
النباتية.

ك ي ز  1111كيمياء الكائنات الدقيقة والبحرية

التركيب الكيميائي للكائنات الدقيقة– العوامل الطبيعية والكيمائية المؤثرة علي نمو الكائنات الدقيقة– التمثيل

الغذائي فى الكائنات الدقيقة– الجوانب التطبيقية المختلفة للكائنات الدقيقة– التركيب الكيميائي للكائنانت
البحرية -العوامل الطبيعية والكميائية المؤثرة عل نمو الكائنات البحرية -التمثيل الغذائي فى الكائنات
البحري -الطحالب كمصدر غذائي عالي القيمة– الجوانب التطبيقية المختلفة للكائنات البحرية.
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ك ي ز  1118العالقة بني الرتكيب الكيميائي واخلواص الفسيولوجية

مقدمة عامة عن عالقة التركيب بالخواص– تركيب الخلية وتأثيره– المستقبالت الحيوية واالرتباط وعالقتها
بالوظائف الحيوية– امثلة علي تركيب بعض موا د السموم ،المضادات الحيوية ،النظريات المختلفة التي

تفسر عالقة تركيب بعض المضادات الحيوية– التركيب بالخواص واالنتقال داخل الكلية– والنفاذية– امثلة
علي بعض المركبات الحيوية ودورها وبعض االنزيمات– دراسة تركيب الهرمونات النباتية كمثال– بعض

المبيدات ومبيدات الحشائه– بعض المركبات الثانوية ودورها الفسيولوجي وعالقة التركيب بالخواص لعديد
من المركبات االخري– الشقوق الحرة.

ك ي ز  1119كيمياء الفيتامينات واهلرمونات

العالقة بين المستقبالت الحيوية والتأثيرات البيولوجية -ميكانيكية عمل الهرمونات المشتقة من االستيروالت

وكذلك هرمونات الغدة الدرقية– ميكانيكية عمل الهرمونات ذات الطبيعة البروتينية المشتقة -دور االدينو سين

احادي الفوسفات الحلقي– دور الكالسيوم والفوسفاتيد اينيستول كحامل للرسائل– مستقبالت هرمون التيروزين
كينيز ،دور ووظائف الهرمونات فى حاالت نقص السكر ،تعريف الفيتامينات ودورها وطبيعة عملها– تقسيم

الفيتامينات– الفيتامينات الذائبة فى الدهون  ،A,D,B,Eالفيتامينات الذائبة فى الماء  ،B, folic cidمشابهات
الفيتامينات.
ك ي ز  1121الكيمياء احليوية النباتية

مقدمة انتاج الطاقة فى الخلية النباتية ودراستها– البناء الضوئي– دورة كالفن ،بناء الكربوهيدرات

واستخداماتها ،بناء وهدم الليبيدات ،المركبات العطرية ،الصبغات النباتية ،بناء الكلوروفيل ،تمثيل النيتروجين
وتثبيته ،منظمات النمو النباتية ودورها ،تابع منظمات النمو وتمثيلها ،انتاج المركبات الثانوية فى النبات

واهميتها ،كيمياء مزارع االنسجة ،تطبيقات مزارع االنسجة ،الهندسة الوراثية فى النبات.
ك ي ز  1121كيمياء املناعة وتطبيقاتها

مقدمة فى علم المناعة واالجسام المناعية– الطرق المتعلقة لقياس المناعة ،التطبيقات المناعية في الزراعة،

استخدام  Elisaوالطرق المناعية االخري ،تفاعالت المواد المناعية ،طرق التنشيط المناعية ،الخاليا المناعية
ووظيفتها– عوامل التنشيط للسيتوكينيات ،الجهاز المكمل المناعي ،امراض المناعه الذاتية.

ك ي ز  1122كيمياء املواد امللونة ومضادات األكسدة (متقدم)

أهم المواد الملونة وتركيبها الكيميائي وتأثير المعامالت التصنيعية عليها ،طبيعة وصفات المواد الملونة
واستخداماتها التطبيقية ،أهم مضادات األكسدة وتركيبها الكيميائي وتأثير المعامالت التصنيعية عليها.
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ك ي ز  1123كيمياء التخمرات الصناعية

تعريف التخمرات الصناعية ،تصميم وحدة تخمر ،المواد األولية الداخلة في التخمر ونظم التخمر،
االحتياجات الغذائية للكائنات الحية الدقيقة المستخدمة ،انتاج الخميرة ،انتاج البيرة ،انتاج الكحول ،انتاج

األحماض العضوية ،انتاج اإلنزيمات الميكروبية وتقنياتها ،انتاج الدهون بواسطة الكائنات الدقيقة ،انتاج

الغذاء بواسطة الكائنات الدقيقة (التمبي -األونكوم -صوص الصويا -البروتين وحيد الخلية -عيه الغراب-
المخلالت) ،انتاج الفيتامينات ومضادات الحيوية والصبغات والمذيبات العضوية.

ك ي ز  1124كيمياء وحتليل األغذية واألعالف

مقدمة ،التركيب الكيميائي لألغذية واألعالف ،التعرف علي مكونات المادة الغذائية واألعالف (الكربوهيدرات،

البروتينات واالنزيمات ،الفيتامينات والعناصر المعدنية ،المواد الملونة والصبغات وغيرها) ،طرق أخذ العينات
وحفظها للتحليل ،طرق التحليل ،التحليالت الدقيقة ،الطرق واألجهزة الحديثة في التحليل.

ك ي ز  1121دراسات خاصة يف الكيمياء احليوية

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بالكيمياء الحيوية لطالب الدراسات العليا.
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الثاني عشر :احملتوي العلمي ملقررات وقاية النبات
( -1حشرات اقتصادية -2 ،مبيدات آفات)
و ق ن  1113حشرات الزينة والنباتات الطبية

مقدمة عن أهم االفات الحشرية التي تصيب نباتات الزينة والنباتات الطبية  -دراسة تفصيلية وتوضيحية ألهم

العوائل  ،دورة الحياة  ،مظهر اإلصابة والضرر  ،طرق المكافحة ألهم ا فات الحشرية التي تصيب نباتات

الزينة والنباتات الطبية المتواجدة في مصر وتقسم 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

أبصال 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 المخزن  -االدارة المتكاملة فات نباتات الزينة  -االدارة المتكاملة
فات النباتات الطبية والعطرية.

و ق ن  1111مورفولوجي حشرات

مقدمة – الصفات الخارجية للحشرات – ال أرس وزوائدها في الحشرات – الصدر وزوائده في الحشرات –

البطن وزوائدها في الحشرات – الصفات الداخلية للحشرات – القناة الهضمية وأشكالها  -الجهاز الدوري في
الحشرات وتنوع أشكاله – الجهاز التنفسي في الحشرات في البيئات المختلفة – الجهاز التناسلي في الحشرات
– النماذج المختلفة للتناسل – أشكال التطور في الحشرات – أنواع وأشكال البيض في الحشرات – أنواع

الحوري ن ن ننات في الحش ن نرات وصفاتها – أشكال اليرقات الحشرية – أشكال وصفات العذارى في الحشرات.
و ق ن  1112فسيولوجيا حشرات( 1متقدم)

تركيب البيضة – قشرة البيضة – أغشية البيضة – مراحل النمو الجنيني – عوامل تنظيم النمو الجيني –

نشأة األجزاء المختلفة للجنين – السكون في الجنين – فقس البيض – جدار جسم الحشرة من حيث التركيب

المورفولوجي والتركيب الكيماوي والوظيفة – االنسالخ في الحشرات – ميكانيكية عملية االنسالخ – عملية

التصلب واالسمرار – الجهاز الهضمي – تركيب القناة الهضمية من الناحية المورفولوجية والوظيفية –

االحتياجات الغذائية للحشرات – الهضم واالمتصاص في الحشرات – اإلنزيمات الهاضمة في الحشرات –

الجهاز التنفسي في الحشرات – الجهاز القصبي – التنفس في الحشرات المائية والمتطفلة  -ميكانيكية
عملية التنفس – فسيولوجيا عملية التنفس – الجهاز الدوري في الحشرات  :األوعية الدموية (القلب –

األورطي – القلوب الكاذبة) -ميكانيكية الدورة الدموية – الدم – أنواع كرات الدم – وظائف الدم في
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الحشرات – الجهاز العصبى في الحشرات ( الخاليا العصبية  ،العقد العصبية – الجهاز العصبى المركزي

– الجهاز العصبي السمبثاوى -الجهاز العصبي البطني)  -كيفية نقل اإلشارة العصبية طبيعياً وكيمياويا –

أعضاء الحس المختلفة في الحشرات – الغدد المفرزة للفرمونات في الحشرات – الغدد المفرزة للهرمونات في
الحشرات ( الغدد الصماء) – اإلخراج في الحشرات والجهاز اإلخراجي – الجهاز العضلى والحركي.
و ق ن  1113آفات غري حشرية

ا فات األكاروسية ( أكاروسات نباتية – أكاروسات التربة ) – آفات نيماتودية ( نيماتودا تعقد الجذور –

نيماتودا السيقان – نيماتودا األوراق ) – القواقع ( أنواع القواقع – القواقع التى تصيب النباتات ) – القوارض

( األهمية االقتصادية للفئران – موقع الفئران من المملكة الحيوانية  -الصفات المورفولوجية الخارجية

والداخلية  -الخصائص العامة للفئران – مظاهر اإلصابة بالفئران في المحاصيل المختلفة – طرق تقدير

أعداد الفئران  -مكافحة الفئران )  -الخفافيه.
و ق ن  1114تقسيم حشرات

مقدمة تاريخية لعلم تقسيم الحشرات – أهمية هذا العلم وعالقته بغيره من العلوم – األسس التى يعتمد عليها

في تقسيم الحشرات – المراتب التقسيمية األساسية والوسطية حتى مرتبة تحت النوع – تعريف كل مرتبة

تقسيميه ( النوع – تحت النوع – فوق النوع – الجنس ) – خطوات عملية تقسيم الحشرات  -تقسيم كل رتبة

إلي تحت الرتب التابعة لها إن وجدت والعائالت مع توضيح الفروق التقسيمية –أنواع المفاتيح التقسيمية

المستخدمة في تقسيم وتعريف الحشرات وطريقة استخدام كل منها حتى الوصول إلي االسم العلمي للحشرة

المراد تعريفها.

و ق ن  1111مكافحة حيوية (متقدم)

التوازن البيولوجي الطبيعي بين الكائنات وموقع المكافحة البيولوجية الطبيعية من هذا التوزان  -دور اإلنسان

في اإلخالل بالتوازن البيولوجي بين الكائنات الحية  -مكافحة ا فات الحشرية بالمتطفالت والمفترسات

واألمراض  -التطفل واالفتراس ومدي صالحية كال منهما  ،التطبيق العملى  -سلوك الحشرات الكاملة
للمتطفالت وعادات انتخاب العائل في الحشرات المتطفلة – بعض الصفات البيولوجية للمتطفالت الحشرية -
تعدد األجنة في الحشرات المتطفلة– استخدام المكافحة البيولوجية ضمن برامج المكافحة المتكاملة

للمفترسات – األسس البيئة للمكافحة البين ن ننولوجية لآلفات – ديناميكية التفاعل بين العائن ن ننل والطفيل -

االستفادة من الحشرات المتطفلة والمفترسة المحلية واستخدامها في المكافحة التطبيقية لآلفات – استيراد

األعداء البيولوجية من الخارج – كيفية إكثار هذه األعداء البيولوجية واكثار العوائل المستخدمة إلكثار
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المتطفالت والمفترسات – إطالق هذه األعداء الحيوية في الحقول – الطرق المختلفة المستخدمة في تقييم

كفاءة هذه األعداء الحيوية التى تم إطالقها  -العوامل المؤثرة على مدي نجاح األعداء البيولوجية المستوردة

في الحد من تعداد ا فات الضارة  -الكائنات الدقيقة الممرضة للحشرات ( األمراض البكتيرية – األمراض

الفيروسية  -األمراض الفطرية  -األمراض التى تسببها البروتوزوا  -األمراض التى تسببها النيماتودا) –
مستحضرات الكائنات الممرضة للحشرات – االستخدام التطبيقي للكائنات الممرضة للحشرات.
و ق ن  1116بيئة حشرات

تعريف علم البيئة وأقسامه المختلفة– عالقة علم البيئة بالعلوم األخرى– األهمية االقتصادية لعلم البيئة–

دراسة بعض المصطلحات البيئية (التعداد– النظام البيئي ،مكان معيشة الكائنات الحية)– توازن التعداد،

التغيرات الموسمية والسنوية للتعداد– صفات التعداد (الكثافة العددية– التوزيع– الوفرة– التشتت -نمو التعداد،
تركيب األعمار داخل التعداد -االختالفات الوراثية– استم ن اررية التعداد ،تغير مستوي التعداد– قياس تغيرات

التعداد بالوسائل الرياضية واإلحصائية) – العوامل التى تؤثر على حي ن ن نناة الحشرات ( العوامل الحيوية –

عوامل المقاومة البيئية ) – الهجرة للكائنات الحية – تحركات الحشرات -االنتشار – العوامل الطبوغرافية –

طرق قياس نمو التعداد – منحنيات نمو الكائنات الحية وكيفية تقديرها – الح اررة وتأثيرها على الحشرات –

الرطوبة وتأثيراتها على الحشرات – الضوء وتأثيره على الحشرات – الضغط الجوي وتأثيره على الحشرات –

سرعة الرياح وعالقتها بالحشرات – تأثير الغذاء على الحشرات – العوامل الحيوية وتأثيراتها على الحشرات –
التطفل – االفتراس – التنافس – المكافحة المتكاملة لآلفات – التعقيم وكيفية إجراؤه.
و ق ن  1111مقاومة النبات لإلصابة احلشرية

مقدمة – تاري مقاومة النبات لإلصابة الحشرية – كيفية اتخاذ الحشرة النبات كعائل لها – درجات المقاومة
– آليات المقاومة – تقسيم المقاومة – تأثير العوامل البيئية على مقاومة النبات لإلصابة الحشرية  -نماذج

من مقاومة النبات لإلصابة الحشرية في المحاصيل المختلفة – المواد الكيميائية النباتية المسئولة عن صفة

المقاومة واستخالص تلك المواد – األضرار التى تحدث للحشرات من تغذيتها على نبات مقاوم – استخدام
المواد الكيماوية المستخلصة من نباتات مقاومة في مكافحة ا فات المختلفة – الشروط الواجب توافرها في

النباتات المقاومة التى يستخلص منها مواد كيماوية مضادة للحشرات – استخدام النباتات المقاومة لإلصابة

الحشرية في برامج المكافحة المتكاملة.
و ق ن  1118فسيولوجيا حشرات( 2متقدم)

التغذية في الحشرات – االحتياجات الغذائية في الحشرات وتحوالتها البيوكيميائية – مصادر النتروجين من
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البروتينات واألحماض األمنية – األحماض األمينية األساسية – الكربوهيدرات – الدهون  -االستيروالت –

األحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة – الفيتامينات – العناصر الغذائية – الماء  -االنزيمات الهاضمة

في الحشرات – الهرمونات وتأثيرها على عملية الهضم – هدم المواد الغذائية في الحشرات – التغيرات
البيوكيميائية التى تحدث في جليد جسم الحشرة – كيمياء ووظائف الهرمونات في الحشرات – كيمياء
ووظائف الفرمونات في الحشرات – كيفية نقل اإلشارات العصبية في الحشرات عبر التراكيب الحسية

المختلفة – طبيعة وكيمياء عملية نقل اإلشارة العصبية – وظائف الدم في الحشرات – النمو والتحول في

الحشرات وارتباط العوامل الوراثية بالنمو – التشكل في الحشرات – السكون في الحشرات – فسيولوجيا عملية

التنفس في الحشرات – كيمياء هرمون الم وهرمون اإلنسالخ وعالقته بالتحول – الوراثة في الحشرات ومدي
تأثير الظروف البيئية على فعالية العوامل الوراثية.

و ق ن  1119اإلدارة املتكاملة لآلفات الزراعية

أسس وقاية النبات -طرق المكافحة التقليدية (المكافحة الطبيعية– المكافحة التطبيقية) -المكافحة الكيميائية
وسلبيات استخدام المبيدات الكيميائية– االتجاهات الحديثة في مكافحة ا فات–اإلدارة المتكاملة لآلفات

الزراعية -برامج المكافحة المتكاملة وعناصرها الرئيسية– النظام البيئي الزراعي– دراسة ا فة المراد مكافحتها
وا فات األخرى الرئيسية– المكافحة البيولوجية– المكافحة الكيميائية– اإلجراءات التشريعية– نماذج تطبيقية

من برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية -المشاكل التى تواجه برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية.

و ق ن  1111حشرات حماصيل حقلية

مقدمة عن أهم االفات الحشرية التي تصيب المحاصيل الحقلية  -دراسة تفصيلية وتوضيحية ألهم العوائل ،

دورة الحياة  ،مظهر اإلصابة والضرر  ،طرق المكافحة ألهم ا فات الحشرية التي تصيب المحاصيل الحقلية
المتواجدة في مصر وتقسم كالتالي -:ا فات الحشرية العامة  /متعددة العوائل ( الجراد  ،الحفار  ،الدودة

القارضة  ،دودة ورق القطن)– آف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات محاصيل األلياف ( القطن  ،التيل  ،الكتان )  -آفات المحاصيل
الزيتية ( القطن  ،عباد الشمس  ،فول الصويا ) – آفات المحاصيل النجيلية ( الذرة  ،األرز  ،القمح  ،قصب

السكر) – آفات المحاصيل البقولية ( الفول البلدي  ،فول الصويا ) – آفات محاصيل العلف ( البرسيم

البلدي  ،البرسيم الحجازي ) – آفات المحاصيل السكرية ( قصب السكر  ،بنجر السكر ) – آفات الحقل
والمخزن معاʺ.

و ق ن  1111حشرات حماصيل اخلضر

مقدمة عن أهم االفات الحشرية التي تصيب محاصيل الخضر  -دراسة تفصيلية وتوضيحية ألهم العوائل ،
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دورة الحياة  ،مظهر اإلصابة والضرر  ،طرق المكافحة ألهم ا فات الحشرية التي تصيب محاصيل الخضر
المتواجدة في مصر وتقسم كالتالي - :آفات الخضر التابعة للعائلة الباذنجانية – آفات الخضر التابعة

للعائلة الصليبية – آفات الخضر التابعة للعائلة البقولية – آفات الخضر التابعة للعائلة الخبازية – آفات

الخضر التابعة للعائلة القرعية -آفات البصل – آفات متنوعة – آفات الصوب والزراعات المحمية – االدارة

المتكاملة فات محاصيل الخضر – زراعة وانتاج الخضر العضوية والنظيفة.
و ق ن  1112حشرات الفاكهة

مقدمة عن أهم االفات الحشرية التي تصيب محاصيل الفاكهة  -دراسة تفصيلية وتوضيحية ألهم العوائل ،

دورة الحياة ،مظهر اإلصابة والضرر  ،طرق المكافحة ألهم ا فات الحشرية التي تصيب محاصيل الفاكهة
المتواجدة في مصر وتقسم كالتالي -:آفات أشجار الموالح – آفات أشجار الحلويات  -آفات أشجار

التفاحيات – آفات أشجار التين – آفات أشجار المانجو – آفات أشجار الموز  -آفات أشجار الرمان -
آفات أشجار النخيل – آفات أشجار الزيتون  -االدارة المتكاملة فات محاصيل الفاكهة.
و ق ن  1114بيولوجي حشرات

دراسة النمو والتطور في الحشرات – دراسة األطوار المختلفة في الحشرات ( بيض  -يرقة – عذراء – حشرة
كاملة) – سلوك األطوار المختلفة في الحشرات – تأثير الظروف البيئية على حياة الحشرات ومدي استجابتها
للمؤثرات الخارجية – سلوك الحشرات في التزاوج والتكاثر والمعيشة – الحشرات وعالقاتها بالكائنات األخرى

( حشرية  -حيوانية – ميكروبية)  -األجيال في الحشرات المختلفة وعالقاتها بالكثافة العددية للحشرة –

الرتب المختلفة للحشرات  -بعض الظواهر البيولوجية للحشرات ( البيات الصيفي والشتوي -السكون ) –

حصر وتقدير تعداد الحشرات ( أهمية الحصر – طرق حصر ا فات).
و ق ن  1111حشرات ناقلة لألمراض النباتية (متقدم)

مقدمة عن الحشرات وعالقاتها بنقل األمراض النباتية من الناحية التاريخية – العالقة المتبادلة بين النباتات

والحشرات – الحشرات التى تتغذى على نباتات – النباتات التى تتغذى على حشرات – النباتات التى تصيب
الحشرات باألمراض – التكافل بين الحشرات والكائنات الحية الدقيقة من وجهة نظر أمراض النبات  -النقل

الوراثي لألمراض عن طريق الحشرات – عالقة الحشرات بانتشار وظهور أمراض النبات  -انتشار مسببات

األمراض – دور الحشرات في نشر وظهور أمراض النبات – دور الحشرات في ظهور أمراض جديدة –
الحشرات السامة للنباتات – التورمات التى تسببها الحشرات – الحشرات واألمراض البكتيرية – الحشرات
واألمراض الفطرية – الحشرات واألمراض الفيروسية.
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و ق ن  1116أمراض حشرية

مقدمة تاريخية لعلم أمراض الحشرات – المجموعات الرئيسية للكائنات الدقيقة الممرضة للحشرات
والخصائص العامة لكن ن ننل منها ( البكتريا – الفيروس – الركتسيا – الفطر – البروتوزوا – النيماتودا) -

العالمات واألعراض المصاحبة للممرض الحشري – األمراض البكتيرية التى تصيب الحشرات والسموم

المختلفة التى تفرزها والمسببة لموت ا فات الحشرية – البكتريا من جنس كلوستيريديم والممرضة للحشرات
– البكتريا الممرضة للحشرات والتى تعطي بللورات – األمراض الفيروسية للحشرات – أهم العوائل الحشرية -
مظهر اإلصابة ونمو اإلصابة حتى موت الحشرة المصابة  -األمراض الحشن ن ن نرية التى تحدث بواسطة

الفطريات – فكرة عن طريقة العدوي بالفطريات وانتشار اإلصابة .دورات الحياة في الفطريات المحدثة

ألمراض الحشرات  -طريقة العدوي باألمراض الحشرية التى تسببها النيماتودا المتطفلة على الحشرات –

فكرة عامة عن النيماتودا وعالقاتها بالحشرات  -كيفية التعرف على النيماتودا الممرضة للحشرات – طرق

حدوث العدوي بالنمياتودا – أعراض وعالمات اإلصابات النيماتودية لآلفات الحشرية – طرق تخزين

النيماتودا – أهم المجموعات النيماتودية في مجال القمع البيولوجي للحشرات – األمراض الحشرية التى

تسببها البروتوزوا – فكرة عامة عن البروتوزوا الممرضة للحشرات – طرق حدوث الع ن نندوي بالبنروتوزوا –

أعراض وعالمات إصابة الحشرات بالبروتوزوا  -فكرة عن أهم أنواع البروتوزوا التى تصيب ا فات الحشرية.
و ق ن  1111وقاية النبات يف احلجر الزراعى

تعريف ا فات واهميتها – تعريف وقاية النبات – أهمية الحجر الزراعي وأهدافه – آفننات المواد المخزونة –

آفننات الحبوب المخزونة – آفننات التمننور الجافة – آفننات البذور والبقول الجافة  -آفننات النباتات الطبية

الجافة والمخزنة  -آف ن ن ننات البصل والثوم – آفات ثمار البطاطس  -آفننات الموالح المعدة للتصدير – تعبئة
وتغليف الثمار المعدة للتصدير – طريقة الكشف عن اصابة الحبوب والبذور فى الحجر الزراعي – التبخير
والمعالجة لآلفات فى الحجر الزراعي .

و ق ن  1118آفات ما بعد احلصاد

أساسيات تخزين الحاصالت الزراعية – الفاقد في المحاصيل بعد حصادها ( الفاقد الوزني  -الفاقد في جودة

الحبوب) – وسائل التخزين على المستوي الفردي والحكومي – التجفيف – طرق أخذ العينات والصيانة
الدورية للمحاصيل أثناء تخزينها – الفطريات والميكوتوكسينات – أهم آفات الحبوب والمواد المخزونة –

مكافحة ا فات باستخدام المبيدات الحشرية – مكافحة ا فات باستخدام مواد التبخير – المكافحة المتكاملة
فات المواد المخزونة – القوارض وكيفية التعرف على األنواع المختلفة ووسائل مكافحتها – أكاروسات

الحبوب والمواد المخزونة – الطيور وطرق مكافحتها – التوصيات الخاصة بمكافحة آفات المواد المخزونة.
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و ق ن  1119آفات طبية وبيطرية (متقدم)

مقدمة عن أسس مكافحة ا فات – ا فات الحشرية والحيوانية المقلقة لإلنسان والحيوان – ا فات الحشرية
الناقلة لمسببات األمراض في اإلنسان والحيوان – ا فات الحيوانية الناقلة لمسببات األمراض في اإلنسان

والحيوان – األمراض المتوطنة التى تنقلها ا فات الحشرية والحيوانية – مكافحة نواقل األمراض طبيعياً –

الوقاية من ا فات الحشرية والحيوانية الناقلة لمسببات األمراض – المبيدات ودورها في مكافحة ا فات الطبية

والبيطرية – صفة المقاومة للمبيد وتطويرها وتكوينها في الحشرات الطبية والبيطرية.
و ق ن  1121حشرات األشجار اخلشبية

ا فات الحشرية التى تصيب األشجار الخشبية – ا فات التى تصيب المجموع الخضرى لألشج ن ننار 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 عن الناخرات وكيف تجري عملية الفحص – الحد الحرج لإلصابة
بالحشرات الناخرة – التنبؤ باإلصابة – طرق المكافحة.

و ق ن  1121ملقحات حشرية

مقدمة – أنواع الملقحات – التقسيمات المختلفة للملقحات الحشرية البرية (ملقحات حقيقية وملقحات غير

حقيقية) – أمثلة للتقسيمات المختلفة للملقحات الحشرية البرية تبعا لألتي ( المعيشة – التطفل – التسمية

العامة  -األماكن وتوزيع أجهزة جمع حبوب اللقاح ) – الوضع التقسيمي وما يتبع تلك التقسيمات من

تقسيمات فرعية وأمثلة للحشرات التى تنتمي إليها  -مجاميع النحل الملقحة للنبات – دراسة أنواع األزهار

وعائالتها – حياة وسلوك النحل االنفرادي والمجاميع والعائالت واألنواع – عالقة النحل باألزهار – عالقة

النحل بالمحاصيل الحقلية والمحاصيل البستانية – استخدام طرود النحل ( نحل العسل) في تلقيح المحاصيل

 أعداء وآفات الملقحات الحشرية وطرق مكافحتها.و ق ن  1122منتجات حنل العسل

مقدمة – عمليات النحالة والنشاط الموسمي إلنتاج العسل  -اإلنتاج التجاري للعسل والنحالة المرتحلة –

المواصفات القياسية للعسل  -إعداد وتعبئة العسل وتسويقة – إنتاج الغذاء الملكي – إعداد الطوائف لإلنتاج

التجاري – إعن ن ن ننداد الكؤؤس وعمليات التطعيم – التركيب الكيماوي للغذاء الملكي -الفوائد الطبية– إنتاج

حبوب اللقاح  -التركيب الكيماوي لحبوب اللقاح وعالقتها بالنحل – أنواع المصائد المستخدمة في اإلنتاج –
مواسن ننم النشاط لجمع حبوب اللقاح – طرق الجم ن ن ن ن ننع والتخن ن ن ن ن ن نزين – إنتاج البروبوليس – التعري ن ن ن ن ن ننف –
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التركين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننب الكيمن ن ن ن نناوي – االستخدامن ن ن ن ن ن ننات الطبية – إنت ن ن نناج شمع النحل  -مص ن ن ن ننادر إنت ن ن ن ن نناج الش ننمع -
شغاالت النحل وعالقاتها باإلنتاج – التركيب الكيماوي – التصنيع – الفوائد الطبية – إنتاج سم النحل-

اإلنتاج التجن ن ن ن ن ن ن نناري – آلة اللسع – غدة السن ن ن ن ننم – التركيب الكيماوي – الفوائد الطبية.
و ق ن  1123آفات وأمراض حنل العسل

النحالة ونحل العسل – التعرف على أمراض النحل -مرض وأكن ن نناروس الفاروا – مرض وأك ن نناروس األكارين
– مرض وأكاروس التريبوليالبس – تكيس الحضنة – النوزيما – األمراض الفطرية – األمراض البكتيرية –

آفات النحل ( دبن ن ن ننور البلح – ديدان الش ن ننمع – قم ن ن ن ن ن ننل النح ننل -النم ن ن ن ن ننل – الدب ن ن ن ننور األصفر -ذئب النحل -
ف ارشن ن ن ن ننة السمسم – الن ن ن ننوروار – الفئن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نران – الض ن ننفادع – السح ن ننالى  -ا فات األخرى) – أثر المبيدات
على نحل العسل وطرق الوقاية منها -إرشادات عامة لحماية النحل من األمراض وا فات.
و ق ن  1124ديدان احلرير

مقدمة عن استعماالت الحرير وانتاجه وصناعته في العالم – إمكاني ن ن ن ن ن ننات نجاح صناعة الحرير في مصر

ووسائل النه ن ن ن ن ن ن ننوض بها – الحشرات المنتجة للحرير – الصفات البيننولن ننوجية والمورف ننولوجية لليرقات – تربية

يرقات ديدان الحرير – اإلدارة والتجهيزات الالزمة – العمليات التكنولوجية المرتبطة بالتربية – أمراض ديدان

الحرير – الشرانق المرغوبة والمصابة – خنق العذارى – تخزينها – حل الحرير من الشرانق  -الخواص

الطبيعية والكيماوية للحرير– إنتاج خيوط الجراحة – طرق إكثار التوت والخروع واختيار األصناف المالئمة

لتغذية اليرقات.
و ق ن  1121دراسات خاصة يف احلشرات االقتصادية

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بالحشرات االقتصادية لطالب الدراسات العليا.

و ق ن  1126مورفولوجى وتشريح حشرات

الشكل الظاهري للحشرات ،البيضة وتركيبها ،ميكانيكية الفقس ،جدار الجسم وزوائده المختلفة ،األجهزة

الداخلية المختلفة للحشرة.

و ق ن  1121تربية النحل

تاري تربية النحل ،طائفة نحل العسل ،تشكل األفراد ،أنشطة الطائفة ،انتاجية الطائفة ،تربية الملكات ،رعاية

طائفة النحل ،معاملة الطوائف النتاج العس ،عسل النحل ،منتجات آخري للطائفة ،أمراض وآفات النحل،
تسمم النحل بالمبيدات وطرق الحماية.
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و ق ن  1128تكنولوجيا إنتاج العسل

تعريف العسل ،اعداد طوائف النحل الستقبال موسم الفيض ،أنواع الف ارزات ،استخالص العسل ،القطاعات
العسلية ،أنواع عسل النحل ،الصفات الطبيعية لعسل النحل ،الخصائص العالجية لعسل النحل ،تركيب عسل

النحل ،غه العسل ،منتجات عسل النحل ،اختبار عسل النحل.
و ق ن  1129إنشاء وإدارة املناحل

أهمية المناحل للدخل القومي ،تاري إنشاء المناحل في مصر ،طرق إنشاء المناحل ،دراسة جدوي إلنشاء

منحل ،تنظيم وادارة المناحل الحكومية والخاصة ،السجالت وطرق اعدادها ،األعمال المطلوبة أثناء موسم
الركود والنشاط ،صناعة خاليا النحل واألساسات الشمعية ،األدوات المستخدمة في تربية النحل.

و ق ن  1131ملقحات احملاصيل احلقلية والبستانية

دراسة الحشرات الملقحة للمحاصيل سواء الحقلية أو البستانية ،الحياة االجتماعية للحشرات ،تصنيف النحل،

النحل البري ،نحل العسل وتلقيح المحاصيل.

و ق ن  1131أمراض وأعداء حنل العسل

التعرف علي األمراض التي تصيب نحل العسل ،األعداء الطبيعية لنحل العسل ،كيفية مقاومة أمراض وأعداء

النحل.

و ق ن  1132حتليل منتجات طائفة النحل

منتجات النحل ،عسل النحل ،الشمع ،غذاء الملكات ،تركيب منتجات النحل المختلفة وطرق تحليلها ،كشف

الغه.

و ق ن  1133أدوات عمليات النحالة

المناحل ،إنشاء المناحل ،األدوات المستخدمة في المناحل ،عمليات النحالة ومستلزماتها.
و ق ن  1134الرحيق وحبوب اللقاح

الرحيق ،تركيبها ،حبوب اللقاح ،عملية تحويل الرحيق وحبوب اللقاح داخل النحل الي عسل ومنتجات أخري،
العوامل المؤثرة علي استخدام الرحيق وحبوب اللقاح.

و ق ن  1131منتجات النحل الفوائد و االستخدامات

أهمية نحل العسل ومنتجاته المختلفة ،طرق انتاج الغذاء الملكي وأهميته ،أمية نحل العسل كملقحات
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للمحاصيل ،شمع نحل العسل ومواصفاته وطرق انتاجه وتحليله واستخداماته ،البروبوليس وخصائصه وطرق

استخالصه وأهميته.

و ق ن  1136تكنيك احباث حشرية

دراسة طرق جمع الحشرات ،طرق اعداد المجاميع الحشرية ،طرق اعداد القطاعات الحشرية ،نماذج عرض

الحشرات ،المعامالت المختلفة للتقييم الحيوي للمبيدات علي الحشرات.
و ق ن  1131حشرات اجتماعية

أهم أنواع الحشرات االجتماعية ،خصائص الحشرات االجتماعية ،مميزات الحياة االجتماعية للحشرات ،أمثلة
ألهم أنواع الحشرات االجتماعية ودورة حياتها وسلوكياتها.

و ق ن  1138تسمم حنل العسل باملبيدات

المبيدات وأثارها ،تأثير استخدام المبيدات علي المناحل ونحل العسل ،تسمم نحل العسل بالمبيدات ،التركيزات

المسموح بها ،أثر المبيدات علي مننتجات نحل العسل.
و ق ن  1139آفات النخيل

آفات نخيل البلح ،آفات التمور المخزونة والجافة ،طرق مكافحة آفات النخيل ،سوسة النخيل ،التكطبيقات
والتقنيات الحديثة لمقاومة سوسة النخيل.

و ق ن  1141آفات التمور اوافة واملخزونة

تداول وتخزين التمور ،معامالت ما بعد الحصاد وظروف التخزين المثلي ،ا فات التي تصيب التمور الجافة

والمخزونة ،وطرق مقاومتها.

و ق ن  1141بيولوجى حشرات الفاكهه

دراسة النمو والتطور في حشرات الفاكهة– دراسة األطوار المختلفة في الحشرات ( بيض  -يرقة – عذراء –

حشرة كاملة) – سلوك األطوار المختلفة في حشرات الفاكهة– تأثير الظروف البيئية على حياة الحشرات

ومدي استجابتها للمؤثرات الخارجية – سلوك الحشرات في التزاوج والتكاثر والمعيشة – الحشرات وعالقاتها
بالكائنات األخرى -األجيال في الحشرات المختلفة وعالقاتها بالكثافة العددية للحشرة – الرتب المختلفة

للحشرات  -بعض الظواهر البيولوجية للحشرات– حصر وتقدير تعداد الحشرات في بساتين الفاكهة.
و ق ن  1142أمراض حشرات النخيل

حشرات األشجار الخشبية ،الحشرات التي تصيب نحل العسل ،األمراض التي تصيب حشرات النخيل.
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و ق ن  2111التقييم احليوي للمبيدات

تعريف القياس الحيوي وأهميته في مجال المبيدات المختلفة– دراسة كيفية تجهيز معمل للقياس الحيوي–
التعرف على بعض حشرات االختبار والعوامل التى تؤثر عليها -دراسة بعض األجهزة المستخدمة في مجال

القياس الحيوي– دراسة طرق تعريض الحشرات للمبيدات -دراسة التحليل اإلحصائي للنتائج ورسم خطوط
السمية– دراسة خواص ومدلن ن نوالت خط السمية.
و ق ن  2112كيمياء مبيدات اﻵفات

المقاومة الكيميائية لآلفات – استخدام الجاذبات وكيميائها – كيمياء مانعات التغذية  -كيمياء المعقمات

الحشرية – استخدام منظمات النمو ودراسة كيميائها – استخدام الهرمونات ودراسة كيميائها -كيمياء

الفرمونات – استخدام المبيدات ودراسة كيميائها – دراسة المعمقات الكيميائية – دراسة كيمياء المبيدات
الحشرية على حسب أصولها الكيميائية – المبيدات من أصول طبيعية وتشمل المبيدات الغير عضوية
(المعدنية) والمبيدات من أصل نباتي كالبيرثرنيات والقلويدات وغيرها – المبيدات المخلقة في المعامل

وتشمل الهيدروكربونات المكررة بأقسامها – المبيدات الفسفورية العضوية بأقسامها المختلفة  -مركبات

الكاربامات بأقسامها المختلفة – مركبات البيرثرينات بأقسامها المختلفة – مكونات المركبات الكيميائية
المستخدمة في المقاومة وتشمل المواد الفعالة وكذلك المواد المضافة لألغراض المختلفة – تغذية الحاسبات
اإللكترونية بمعلومات تفيد في مقاومة ا فة وتفيد القائمين على أعمال المقاومة في وضع برامج المكافحة.

و ق ن  2113حتليل مبيادات

دراسة بعض المصطلحات الخاصة بتحليل المبيدات – دراسة تحليل المبيدات في البيئة – دراسة طريقة

التعامل مع العينات المختلفة قبل وأثناء التحليل -دراسة طرق االستخالص واألجهزة المستخدمة في هذا

المجال – دراسة طرق التنقية والمواد المستخدمة – دراسة التحليل بالغاز الكروماتوجرافى ودور مكونات

الجهاز المختلفة في عملية التحليل – دراسة التحليل الكرومتاوجرافى السائل ودوره في حل العديد من مشاكل
تحليل المبيدات – دراسة طرق حساب النتائج وتحليلها -دراسة التحليل باألجهزة الضوئية – دراسة طرق
التحليل باستخدام األجسام المناعية – دراسة تكوين مشتقات للمبيدات من أجل التحليل.
و ق ن  2114مسية مبيدات

العالقة بين التركيب الكيماوي والتأثير البيولوجي للمواد السامة–سلوك المبيد والتغيرات التى تحدث له داخل
الخلية الحية وتأثيره على الكائن الحى–ميكانيكية الفعل السام للمجاميع المختلفة للمبيدات–النشاط اإلنزيمي
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لإلنزيمات المتأثرة بالمبيدات–العوامل الحيوية المسئولة عن هدم المركبات السامة والتخلص منها داخل الكائن

الحى– أنواع التسمم الناتج عن المبيدات والمواد المستخدمة في عالج التسمم.
و ق ن  2111مقاومة اﻵفات للمبيدات (متقدم)

المصطلحات المستخدمة في مجال مقاومة الحشرات للمبيدات–العوامل الكيماوية الحيوية المسببة للمقاومة–
وراثة مقاومة الحشرات للمبيدات (االنتخاب والطفرات وانعكاس المقاومة والكروموسومات والجينات المسئولة

عن صفة المقاومة للمبيدات)– المقاومة المشتركة والمقاومة السلوكية– الحلول المقترحة للتغلب على صفة

المقاومة.

و ق ن  2116تلوث البيئة باملبيدات (متقدم)

تعريف البيئة– خصائص البيئة الزراعية– دراسة أنواع الملوثات البيئية– تأثير السموم على العوامل والنظم

البيئية– مشاكل تلوث البيئة بالمبيدات ( تلوث الهواء– تلوث المياه– تلوث التربة– تأثير المبيدات على

التناسل والتشوهات والطفرات– تلوث البيئة باألسمده والكيمايات)– الحلول العلمية لمشاكل تلوث البيئة–

انعكاسات تلوث البيئة بالمبيدات والكيماويات على التنوع الحيوي.
و ق ن  2111بروتوكوالت تسجيل واستخدام املبيدات

مقدمة عن المبيدات ومجموعاتها  -القوانين العامة لتسجيل المبيدات – الشروط والواجب توافرها فى تسجيل

المبيدات – األسس العامة لتقييم اختبارات فعالية المبيدات – تصميم واجراء وتحليل اختبارات الفعالية –
كتابة التقارير عن التقييم  -بروتوكوالت تقييم فعالية المبيدات ضد الحفار – بروتوكوالت تقييم فعالية

المبيدات ضد المن  -بروتوكوالت تقييم فعالية المبيدات ضد دودة ورق القطن  -بروتوكوالت تقييم فعالية
المبيدات ضد ديدان اللوز  -بروتوكوالت تقييم فعالية المبيدات ضد صانعة أنفاق الطماطم.
و ق ن  2118بدائل املبيدات التقليدية

مشاكل استخدام المبيدات التقليدية – تلوث البيئة والماء والهواء – مشاكل المبيدات على صحة االنسان

والحيوان – فكرة عن المبيدات التقليدية – استخدام المبيدات الحيوية ( بكترية  ،فطرية  ،فيروسية ،

نيماتودا ) – استخن ن ن نندام المبين ن نندات من أصل نبن ن نناتي – استخدام الفرمونن ن ننات والهرمونن ننات في مكافحة ا فات

– المكافحة السلوكية في مكافحة ا فات – اإلدارة المتكاملة لالفات.
و ق ن  2119جتهيزات املبيدات

مجموعات المبيدات المختلفة – صور استخدام المبيدات – تكنولوجيا تجهيز الصور السائلة – تكنولوجيا
تجهيز الصور الصلبة – تكنولوجيا تجهيز الصور الغازية – المواصفات القياسية و العالمية و المحلية
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لصور التجهيز المختلفة – المواد المضافة للمبيدات – اختبارات تجهيزات المبيدات ( النشاط السطحي و

اللزوجة  ،حجم القطرات و الحبيبات  ،اختبار ثبات المستحلب و المعلق تحت ظروف التخزين المختلفة ) -

التخزين الصحيح للمبيدات – التخلص من بقايا المبيدات المجهزة – عمل بعض التجهيزات المعملية و

اختبار فاعليتها االبادية .

و ق ن  2111مبيدات من أصل نباتي

فكرة عن استخدام المبيدات فى المكافحة – استخدام النباتات المقاومة لالصابة الحشرية فى مكن ننافحة ا فات
– أنواع مقاومة النبات لإلصابة الحشرية – المواد المضادة للحشرات فى النباتات – الشروط الواجب توافرها

فى النباتات المقاومة فى مجال مكافحة ا فات – المجموعات الكيماوية الموجودة فى النباتات – اهم

المجموعات الكيماوية النباتية المضادة لآلفات – طرق استخالص المواد الكيماوية المضادة لآلفات من

النباتات – الشروط الواجب توافرها فى النباتات التى يستخلص منها مركبات مضادة لآلفات – التكامل بين
المواد من اصل نباتى وطرق المكافحة االخرى.
و ق ن  2111مبيدات نيماتودا

طرق ومكافحة النيماتودا – أنواع المبيدات النيماتودية – المدخنات ( صفاتها وخصائصها  ،أنواعها ) –
تأثين ن ن ننر مدخن ن ن ن ن ننات التربة ( تقييم المبيدات المدخنة النيماتودية – إجراءات تطبيق مدخنات التربة – كيفية

تأثير وعمل مدخنات التربة – سمية النبات الناتجة عن مدخنات التربة ) – المبيدات بالمالمسة ( تعريفها –
كيفية تأثيرها على النيماتودا ) – المبيدات الجهازية ( تعريفها – خصائصها البيولوجية – كيفية تأثيرها

وطريقة عملها )  -أهم األنواع المعروفة من المبيدات الجهازية النيماتودية وتأثيرها على نمو النبات.
و ق ن  2112مبيدات أكاروسية

تعريف مبيدات األكاروس المتخصصة  -الخصائص الطبيعية و الكمياوية لمبيدات االكاروس  -الفعل السام

لمبيدات األكاروس المتخصصة  -التأثير السام المشترك للمبيدات الحشرية و األكاروسية  -التأثير السام

المشترك للمبيدات الفطرية و األكاروسية – التأثير االبادي على األكاروسات الضارة اقتصاديا – التأثير
االبادي على األكاروسات المتطفلة – طرق اختبار سمية المبيدات األكاروسية – العالقة بين التركيب

الكيماوي و النشاط االبادي األكاروسي للمجاميع المختلفة.
و ق ن  2113معقمات كيماوية

فكرة عامة عن استخدام األفراد العقيمة في مكافحة ا فات – نظرية تعقيم الحشرات كطريقة لمكافحة ا فات

– فكرة عامة عن اإلشعاعات والمواد الكيماوية المحدثة للعقم في الحشرات – تأثير كل من اإلشعاعات
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والمواد الكيماوية على ا فات – أسباب العقم في الحشرات – العوامل المؤثرة على حدوث العقم في ا فات –

كيفية إجراء المكافحة بالتعقيم في ا فات – دراسة العوامل المؤثرة على نجاح استخدام التعقيم في مكافحة

ا فات – المكافحة بالتعقيم وعالقتها بطرق المكافحة األخرى لآلفات.
و ق ن  2114مانعات تغذية

مفهوم المكافحة المتكاملة لآلفات – مفهوم مانعات التغذية – التعريفات المختلفة لمانعات التغذية للحشرات -
ميكانيكية فعل مانعات التغذية – المجموعات الكيماوية المختلفة لمانعات التغذية – مانعات التغذية من أصل
نباتي – عيوب ومميزات مانعات التغذية – مانعات التغذية والمكافحة المتكاملة.
و ق ن  2111تكنولوجيا الرش والتعفري والتبخري

مقدمة عن المنهج – مستحضرات المبيدات – التعرف على القواعد االساسية العامة الواجب اتباعها عند
تطبيق المبيدات  -العالقة بين اشكال مستحضرات المبيدات وطريقة التطبيق فى الحقل – صور الره

وتجهيزاته – االدوات المستخدمة فى الره ( الرشاشات وانواعها ) -انواع موتورات الره – الره بالطائرات

– الره بالحجم الصغير ومتناهى الصغر – مولدات الضباب – التبخير الفراغى – تبخير االشجار وطريقة

القدور – تبخير التربة والصوب – عوامل نجاح عملية ( الره او التعفير والتبخير ) – االعتبارات التى
يجب مراعاتها عند التطبيق – معايرة المعدات وحسابات معدالت تطبيق المبيدات – صيانة االالت –

االجواء المعدلة .

و ق ن  2116التمثيل احليوي وسلوك املبيدات

سلوك المبيدات فى التربة  -سلوك المبيدات فى النبات – سلوك المبيدات فى الحيوان والحشرات – تقسيم

المبيدات تبعا لتاثيرها  -تقسيم المبيدات تبعا لطريقة إحداث التأثير السام – التأثيرات الجانبية للمبيبدات
على النباتات – أساسيات الفعل اإلبادى للمبيدات – تفاعالت الهدم – تفاعالت البناء – هدم المبيدات
الفسفورية داخل الحشرات والنبات – نفاذية المبيدات من الجليد والجهاز الهضمى والتنفسي – عمليات
التنشيط والهدم للمبيدات.

و ق ن  2111مبيدات فطرية

التعريف ببعض المصطلحات المستخدمة في مجال المبيدات الفطرية – دراسة نفاذية المبيدات خالل الفطر

واختيارية المبيدات – دراسة المبيدات الفطرية الغير عضوية – دراسة المبيدات الفطرية العضوية ( الجهازية

والغير جهازية ) – دراسة طريقة تأثير المبيدات الفطرية – دراسة مقاومة الفطريات للمبيدات – التعرف على

السمية النباتية للمبيدات الفطرية.
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و ق ن  2118مبيدات الصحة العامة

التعرف على بعض المصطلحات المستخدمة فى مجال مبيدات آفات الصحة العامة – دراسة التركيب

الكيماوى لمبيدات آفات الصحة العامة ( الحشرات أو القوارض و الزواحف و الكالب ) – دراسة تقسيم
مبيدات آفات الصحة العامة حسب طريقة االستخدام ونوع ا فة المراد مكافحتها – دراسة طريقة تأثير

المبيدات على آفات الصحة العامة – طرق تطبيق المبيدات داخل المبانى وفى األماكن المفتوحة –

احتياطات األمان البيئى عند االستخدام وا ثار الجانبية لعمليات التطبيق على صحة االنسان – األجهزة

المستخدمة والتقنيات الحديثة فى عمليات التطبيق .
و ق ن  2119مبيدات حشائش (متقدم)

التعرف على بعض المصطلحات المستخدمة في مجال مبيدات الحشائه – دراسة االختيارية وعدم

االختيارية لمبين ن ن ن ن نندات الحشائه – دراسة اختراق مبيدات الحشائه لألوراق والجذور – دراسة ثبات مبيدات

الحشائه بالتربة – دراسة خلط مبيدات الحشائه – دراسة التركيب الكيماوي لمبيدات الحشائه – دراسة
تقسيم مبيدات الحشائه حسب طريقة االستخدام ونوع الحشائه المراد مكافحتها  -دراسة طريقة تأثير

مبيدات الحشائه – دراسة مقاومة الحشائه للمبيدات.
و ق ن  2121أكاروسات نباتية

مقدمة – الوضع التقسيمى لعائالت األكاروسات النباتية – الصفات المورفولوجية لألكاروسات النباتية – أهم

عائالت األكاروسات النباتية)  – ) Tetranychidae, Tenuipalpidae and Eriophyidaeالتمييز بين

العائالت – األهمية االقتصادية للعائالت – أهم االجناس من عائلة العناكب الحمراء الحقيقية ( Bryobia,
( Oligonychus, Panonychus, Tetranychus,

) – Eutetranychus, Petrobiaمفتاح تقسيم

لألجناس – أهم األنواع التابعة لها – دورات الحياة – العوائل – أهم االجناس التابعة للحلم الدودى

(  – ) Aceria , Vasates, Phyllocoptrus, Eriophyasأهم االنواع التابعة لها – دورات الحياة –

العوائل – مظاهر االصابة – أسس مكافحة األكاروس.
و ق ن  2121آفات نيماتودية

مقدمة – النيماتودا كآفات نباتية – أنواع النيماتودا المتطفلة على النباتات – نيماتودا تعقد الجذور – نيماتودا

الحويصالت – نيماتودا التقرح – نيماتودا الموالح – النيماتودا الكلوية – نيماتودا ثأليل حبوب القمح –

نيماتودا البراعم واألوراق – نيماتودا السوق واألبصال – عالقة النيمنناتودا بنقل الطفيليات واألمراض – طرق

المكافحة .

235

و ق ن  2122القواق والقوارض

األهمية االقتصادية للقوارض – وضع الفئران في المملكة الحيوانية – بعض أنواع الفئران المنتشرة في

مصر -النشاط البيولوجي للفئران – طبائع الفئران وغرائزها – دالئل وعالمات اإلصابة  -طرق تقدير

الخسائر في المحاصيل المختلفة – التنبؤ وطرق مكافحة الفئران في الحقول – احتياطات األمان الواجب

اتباعها عند استخدام مبيدات الفئران – اإلسعافات األولية – المكافحة المتكاملة للقوارض -األعمال اإلرشادية

في مجال مكافحة القوارض ويشمل ( االعتبارات والعوامل في تعليم الكبار – الشروط الواجب توافرها في

الرسالة اإلرشادية – استراتيجية اإلدارة العامة لمكافحة القوارض  -مسئوليات فنى المركز – مسئوليات فنى
المديرية – ملخص النتائج التى سيتم الحصول عليها – قيام اإلدارة العامة باالشراف الفنى الكامل – تكوين
كوادر فنية من اإلحصائيين – توعية وحث المزارعين – تنفيذ البرنامج القروي لحث القرويات – تطبيق

األساليب العلمية – نظام المعلومات باإلدارة العامة – إنشاء مراكز إقليمية ) – األهمية االقتصادية للقواقع
والبذاقات – أهم الصفات التى تتميز بها الرخويات – أهم األجهزة الفسيولوجية للرخويات موقع القواقع

والقوارض من المملكة الحيوانية – أهم األنواع المنتشرة – أهم التراكيب التى تستخدم في التقسيم (خارجيا) –

طرق المكافحة المتكاملة للقواقع األرضية.

و ق ن  2123دراسات خاصة يف منبيدات األفات

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بمبيدات ا فات لطالب الدراسات العليا.

و ق ن  2124املكافحة احليوية وبدائل املبيدات

المكافحة الحيوية والتوازن البيولوجي -مكافحة ا فات الحشرية بالمتطفالت والمفترسات واألمراض -التطفل
واالفتراس ومدي صالحية كال منهما  ،سلوك الحشرات الكاملة للمتطفالت– بعض الصفات البيولوجية

للمتطفالت الحشرية -تعدد األجنة في الحشرات المتطفلة– استخدام المكافحة البيولوجية ضمن ب ارمج

المكافحة المتكاملة للمفترسات– األسس البيئة للمكافحة البين ن ننولوجية لآلفات – ديناميكية التفاعل بين العائن ن ننل
والطفيل  -االستفادة من الحشرات المتطفلة والمفترسة المحلية واستخدامها في المكافحة التطبيقية لآلفات –
استيراد األعداء البيولوجية من الخارج – كيفية إكثار هذه األعداء البيولوجية واكثار العوائل المستخدمة

إلكثار المتطفالت والمفترسات – إطالق هذه األعداء الحيوية في الحقول – الطرق المختلفة المستخدمة في
تقييم كفاءة هذه األعداء الحيوية التى تم إطالقها  -العوامل المؤثرة على مدي نجاح األعداء البيولوجية في

الحد من تعداد ا فات الضارة  -الكائنات الدقيقة الممرضة– مستحضرات الكائنات الممرضة للحشرات –

االستخدام التطبيقي للكائنات الممرضة للحشرات.
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و ق ن  2121اإلدارة املتكاملة ألفات النخيل

أسس وقاية أشجار النخيل -طرق المكافحة التقليدية (المكافحة الطبيعية– المكافحة التطبيقية) -المكافحة
الكيميائية وسلبيات استخدام المبيدات الكيميائية– االتجاهات الحديثة في مكافحة ا فات–اإلدارة المتكاملة

فات النخيل -برامج المكافحة المتكاملة وعناصرها الرئيسية– النظام البيئي الزراعي– دراسة آفات النخيل–

المكافحة البيولوجية– المكافحة الكيميائية– اإلجراءات التشريعية– نماذج تطبيقية من برامج المكافحة
المتكاملة فات النخيل -المشاكل التى تواجه برامج اإلدارة المتكاملة.
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الثالث عشر :احملتوي العلمي ملقررات اهلندسة الزراعية
ها ز  1111آالت إحرتاق داخلي (متقدم)

المصطلحات األساسية للمحركات ،تصنيف محركات االحتراق الداخلي ،المحرك رباعي وثنائي األشواط،
توقيت فتح الصمامات ،دورة الهواء القياسية ،الكفاءة الح اررية لها ،حسابات القدرة البيانية والفرملية ،الكفاءات

الح اررية والميكانيكية والحجمية للمحرك والعوامل التي تؤثر فيها ،منحنيات األداء لمحرك البنزين والديزل
واحتراق الوقود ،ظاهرة التصفيق ونقر الديزل ،خصائص الوقود.
ها ز  1112هيدروليكا وميكانيكا موائ (متقدم)

الموائع الساكنة والقوي المؤثرة علي األسطح المغمورة ومركز الضغط ،معادلة استم اررية السريان ،معادلة
برنولي ،السريان الرقائقي والمضطرب ورقم رينولدز ،السريان تحت الجاذبية ،معادلة أويلر ومعادلة التصرف
والسرعات من فتحات مختلفة ،قياس سرعة السريان ،نظرية التناظر ،حركة السوائل في القنوات المكشوفة،

معادلة شيزي وماننج ومعامالتها النمطية ،السريان الحرج ،رقم فرود ،أسس تصميم القنوات المكشوفة ،حركة
السوائل في المواسير ،معادالت السريان ،السريان في شبكات ،تطبيقات علي الوصالت واألطوال المكافئة
للفواقد الثانوية ،انخفاض الضغط في االنابيب المثقبة ،حركة السوائل الخطية والدورانية ،التحليل الوحدوي

والتشابه الهيدروليكي.
ها ز  1113انتقال حرارة (متقدم)

أساسيات انتقال الح اررة والقوانين األساسية في تنقل الح اررة ،انتقال الح اررة بالتوصيل وبالحمل وباإلشعاع،

المبدالت الح اررية ،التبخير ،الغليان والتكثيف.
ها ز  1114هندسة املنشآت الزراعية والتحكم البيئى

التحكم البيئي للنبات ،تأثير المناخ البيئي على النبات ،البيوت المحمية ،خصائص اإلشعاع لمواد إنشاء
البيوت المحمية وتخزينها ،نظم تهوية البيوت المحمية.

ها ز  1111تكنولوجيا هندسة املصان الغذائية واأللبان

االعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم مصانع األغذية واأللبان من حيث موقع المصنع وتصميم المبني
ووضع األجهزة داخل المصنع ،البخار من حيث توليده وخواصه وأنواع الغاليات ،وصول اللبن للمصنع،

النقل ومحطة االستالم ،تخزين اللبن الخام ،تنقية وترشيح اللبن ،فرز وتعديل اللبن ،التجنيس ،التبريد ،التعبئة
أجهزة التسخين والتبريد المستخدمة في المصانع (البسترة  UHT ،التعقيم( ،احتياجات األمن والسالمة
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للمعدات بالمصنع ،المراوح والمضخات المستخدمة بالمصنع ،البخار من حيث توليده وخواصه وأنواع

الغاليات ،أجهزة التسخين والتبريد المستخدمة في المصانع.
ها ز  1116خواص وإختبار املواد (متقدم)

تعريف الخواص الميكانيكية للمواد الهندسية ،الشد االستاتيكي والعوامل المؤثرة علي خواص شد المعادن

واختبارات الشد ،الضغط االستاتيكي وانبعاج األعمدة واختبارات الضغط ،االنحناء االستاتيكي واختبار

االنحناء ،القص االستاتيكي ،االلتواء االستاتيكي ،اختبارات صالدة المعادن ،تعب المعادن ،كالل المعادن،

زحف المعادن ،مسائل عامة علي خواص واختبار مقاومة المواد.
ها ز  1111تكنولوجيا اورارات الزراعية املتطورة

فكرة عامة عن أهداف الميكنة ومعوقات الميكنة فى مصر ومركز التدريب في مصر ودورها في خدمة

الميكنة ،محطات الخدمة وأسلوب عملها ،إنشاء الوره الز ارعية ،معدات الوره باختالف أنواعها وطرق

ارت الحديثة ،صيانة وتشغيل ا الت
للجر ارت الز ارعية ،أنواع الجر ا
إدارتها ،طرق الصيانة اليومية والدورية ا
الز ارعية وطرق تخزينها ،قطع الغيار الالزمة لآلالت والج اررات الز ارعية ،طرق اإلختبار الزراعية القياسية
ارت ،مصادر استخدام القدرة في الجرار الزراعي (قضيب الشد– عمود اإلدارة
والعالمية لتقويم أداء الجر ا

الخلفي– طارة اإلدارة– الجهاز الهيدروليكي) ،اإلنزالق ونظرية الشد للجرار وتوزيع القدرة في الجرار الزراعي،
اتزان الجرار.

ها ز  1118نظم وهيدروليكا الرى بأساليب متطورة

التطور التاريخي لنظم الري الحديث ،وصف عام لنظم الري الحديث ،أنواع نظم الري بالتنقيط (التنقيط

السطحي– تحت سطحي– الفقاعي– الرشاشات الدقيقة) ،أنواع نظم الري بالره (الثابت– النقالي– المحوري–

المدفعي) ،العيوب الرئيسية في نظم الري الحديث (االنسداد– تراكم األمالح– التكاليف المرتفعة) ،المكونات

الرئيسية لنظم الري الحديث (وحدة التحكم– الخطوط الرئيسية والتحت رئيسية) ،المشعبات (الخطوط الفرعية–

فتحات التصرف) ،أساسيات التصميم (األداء الهيدروليكي ،توزيع مياه الري ،توزيع األمالح) ،أساسيات

التشغيل (االنسداد– معالجة المياه– تقييم األداء الحقلي) ،أساسيات إدارة مياه الري في نظم الري الحديث

(جدولة الري– قياس التصرف وصيانة النظام–التنقية) ،اإلعتبارات اإلقتصادية.

ها ز  1119تكنولوجيا التحكم البيئى والطاقة فى املنشآت الزراعية املتطورة

شكل وموقع المباني الزراعية ،معدات التظليل ،توجية المباني ،تصميم النوافذ الشمسي ،األسطح العاكسة،

حساب أحمال التسخين والتبريد ،البيوت المحمية ،عزل الحوائط ،معامل الكسب الحراري.
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ها ز  1111آالت ومعدات استصالح األراضى

الطرق المستخدمة إلخالء األرض في المناطق المختلفة وا الت المستخدمة ،السعة اإلنتاجية الت
االستصالح ،المقاومات التي تقابل آالت استصالح األ ارضي أثناء التشغيل ،تكاليف تشغيل آالت

البلدوز ارت،
ا
االستصالح ،الطرق الفنية لتشغيل آالت االستصالح ،التحكم الهيدروليكي والتحكم بالكابالت،

القصابيات ،الزحافات ،الفجاجات ،التركيب العام وأنواعها والطرق الفنية لتشغيلها وضبطها.
ها ز  1111آالت مزارع االنتاج احليوانى والداجني (متقدم(

مواصفات المنطقة المقام عليها مزارع اإلنتاج الحيوانى والدواجن ،الشروط الواجب توافرها في مباني المزارع،

أنواع المزارع (نوع التربية مفتوح أو مغلق– نوع النشاط أمهات أو تسمين) ،معدات التغذية المختلفة

المستخدمة في مزارع إنتاج الدواجن ومزارع اإلنتاج الحيواني (يدوية – أتوماتيكية) وفكرة عملها ،معدات

الشرب للطيور والحيوانات الكبيرة (يدوية وأتوماتيكية) وفكرة عملها ،أساسيات وشروط التهوية داخل مباني

المزرعة (حساب معدل تدفق الهواء داخل مبني المزرعة– حساب عدد المراوح– حساب مساحة فتحات

التهوية) ،التدفئة (حساب كمية الح اررة الالزمة لتدفئة عنابر التربية– أنواع الدفايات وفكرة عملها– طرق

التدفئة المتبعة داخل المزارع) ،المعدات الملحقة بالمزرعة (المجاره وأنواعها– خالطات األعالف– أجهزة
نقل األعالف) ،المحالب ا لية.

ها ز  1112قوى زراعية

طرق تقييم أداء ا الت الز ارعية ،العوامل المؤثرة في إنتاجية وأداء ا الت الز ارعية ،تحليل التكاليف واختبار
العرض األمثل للمعدة الز ارعية ،طريقة تحديد حجم وأنواع المعدات الز ارعية بالنسبة لحجم المزرعة ،إدارة
وتشغيل الج ار ارت مع ا الت الز ارعية.

ها ز  1113ميكنة زراعية

الوحدات األساسية والمشتقة ،وسائل نقل القدرة ،آالت إعداد مرقد البذرة ،آالت الزراعة والتسميد ،آالت خدمة

المحصول النامي ،آالت الحصاد ،وسائل النقل بالمزرعة ،الجرار الزراعي.
ها ز  1114رياضة (متقدم)

أساسيات التفاضل ،تفاضل الدوال المثلثية والقوي ،تطبيقات علي التفاضل ،تفاضل الدوال اللوغارتمية،

تفاضل الدوال األسية ،التكامل :طرق التكامل ،التكامل بالتعويض ،التكامل بالتجريئ ،التكامل بالتحويل إلي

كسور جزئية ،المصفوفات والمحددات.
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ها ز  1111أمن صناعى (متقدم(

بيئة العمل ا منة ،أدوات ومعدات العمل ا من ،ا مان في تداول المواد ،الحرائق والوقاية منها ،األمان في

تشغيل المعادن ،األمان في أشغال النجارة ،السالمة في الصحة المهنية ،قوانين األمن الصناعي.
ها ز  1116تطبيقات الطاقة الشمسية يف اجملاالت الزراعية

اإلشعاع الشمسي ،المجمعات الشمسية ،التجفيف بالطاقة الشمسية ،األفران والطباخات الشمسية ،بسترة
وتعقيم االغذية بالطاقة الشمسية ،تسخين المياه بالطاقة الشمسية ،إنتاج الماء بالطاقة الشمسية.
ها ز  1111تكنولوجيا اﻵالت الزراعية

أنواع المحاريث ونظم تشغيلها ،تحليل القوي المؤثرة علي بدن المحاريث المختلفة ،أجهزة شبك المحاريث

المجرورة والمعلقة ،آالت تخطيط األراضي وتجهيزها للزراعة (األمشاط والمهارس) ،آالت الزراعة المختلفة

(بالنثر– التسطير– الجور) ،آالت الزراعة الدقيقة ،آالت زراعة البطاطس ،آالت العزيق ،آالت ومعدات

التسميد ،آالت حصاد محاصيل العلف األخضر (ماكينة الحصاد الجامعة الكومباين) ،آالت حصاد
البطاطس والبنجر ،آالت حصاد القطن ،آالت الحصاد الخاصة للخضر والفاكهة.
ها ز  1118تكنولوجيا تصني السكر من القصب

خطوات صناعة السكر من القصب ،مخلفات صناعة السكر واإلستفادة منها ،تجهيز محاصيل السكر،
عصر واستخالص السكر ،تكرير السكر ،تعبئة وتغليف السكر.

ها ز  1119تكنولوجيا معاوة وإعادة استخدام مياه الصرف

االشعاع الشمسى ،المجمعات الشمسية ،تسخين المياه بالطاقة الشمسية ،انتاج الماء بالطاقة الشمسية،
اقتصاديات استخدام الطاقة الشمسية وأثرها البيئى.

ها ز  1121صيانة وتشغيل اﻵالت واورارات

صيانة ا الت الزراعية (المحاريث بأنواعها– آالت نثر السماد البلدي– األقراص– آالت الره والتعفير–

آالت الحصاد) ،صيانة الج اررات ،صيانة أجزاء الجرار (جسم المحرك– رأس السلندر– السلندر– البستم–

الشنابر– الصبابات– التاكيهات) ،صيانة األجزاء المساعدة للمحرك (دورة الوقود– دروة التزييت– دورة

التبريد– دائرة الكهرباء) ،إجراء العمرات الكاملة ،تليين الجرار الجديد والجرار بعد العمرة ،الصيانة الدورية

(اليومية– األسبوعية– الشهرية– كل عامين) ،طرق خزين الجرار ،طرق إعادة الجرار للعمل بعد التخزين،
احتياجات األمن والسالمة داخل وره الصيانة.
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ها ز  1121مساحة مستوية (متقدم(

مقدمه في علم المساحة ،القياسات واألخطاء ،األرقام المعنوية ،القياسات الطولية وتصحيحاتها ،المساحة
بالقياسات الطولية ،قياس المسافات اإللكتروني ،الميزانية ،تطبيقات الميزانية ،القياسات الزاوية بالتيودوليت،

قياس الزاوية والمسافات باستخدام المحطات المتكاملة ،حساب المساحات وتقسيم األراضي ،الترافرس،

المساحة التاكيومترية ،المساحة الطبوغرافية ،رسم الخرائط ،الحجوم وتسوية األراضي ،حساب المنحنيات.
ها ز  1122ميكانيكا املوائ

الموائع الساكنة والقوي المؤثرة علي األسطح المغمورة ومركز الضغط ،معادلة استم اررية السريان ،معادلو

برنولي ،السريان الرقائقي والمضطرب ورقم رينولدز ،السريان تحت الجاذبية ،معادلة أويلر ومعادلة التصرف
والسرعات من فتحات مختلفة ،قياس سرعة السريان ،نظرية التناظر ،حركة السوائل في القنوات المكشوفة،

معادلة شيزي وماننج ومعامالتها النمطية ،السريان الحرج ،رقم فرود ،أسس تصميم القنوات المكشوفة ،حركة
السوائل في المواسير ،معادالت السريان ،السريان في شبكات ،تطبيقات علي الوصالت واألطوال المكافئة

للفواقد الثانوية.

ها ز  1123نظرية آالت (متقدم)

تعريفات أولية ،مضلعات السرعة والعجلة ،آليات نقل الحركة واألذرع الميكانيكية ،الكامات ،االحتكاك،

تصميم ونقل الحركة بواسطة السيور والجنازير والتروس ،عزم الدوران ومنحني العزوم لألعمدة المرفقية

والحدافة.

ها ز  1124نظرية اإلنشاءات وحتليل االجهادات (متقدم)

القوي االستاتيكية والداخلية ،الكابولي ،الكمرات البسيطة والممتدة األطراف ،االطارات البسيطة ذات الثالث

مفاصل ،الجمالونات ،خواص المساحات المستوية ،عزوم القصور الذاتي ،توزيع الجهود العمودية واجهادات

القص ،التواء المحاور ذات القطع الدائري ،انحناء الكمرات واالنبعاج ،رسم أشكال القوى الداخلية.
ها ز  1121ختطيط وتصميم املباني الزراعية (متقدم)

مقدمة ،مواد وطرق البناء ،المون والخرسانات والدهانات ،عزل المباني ،أجزاء المبني ،حساب قطاعات
الكمرات والكوابيل ،األسقف ،األرضيات ،تصميم األساس ،الساللم ،المباني الزراعية وتصميماتها المختلفة،
المرافق العامة بالمزرعة (مياه– صرف صحي– تهوية).

ها ز  1126هندسة التجفيف الزراعى

نظرية التجفيف ،طرق حسابات معدالت التجفيف ،نظم تجفيف الخضر والفاكهة ،نظم تجفيف السوائل.
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ها ز  1121هندسة تصميم مسطحات الالند سكيب

مقدمة فى تصميمات الرى ،الرشاشات (أنواع الرشاشات ،شكل توزيع الره) ،اختيار المسافات بين
الرشاشات ،معدل الره ،انتظام توزيع المياه ،تخطيط المساحة ،معدل تسرب المياه فى التربة ،السعة

التخزينية للتربة ،االحتياجات المائية ،الفترة بين الريات ،عمق ماء الرى ،شبكة الرى ،حساب الفاقد فى

الضغط وأقطار األنابيب الشبكة ،المحابس والوصالت والفالتر ،أجهزة التحكم ،مصدر المياه ،نظم رى

المسطحات الخضراء والمالعب ،نظم الرى بالتنقيط ،خطوات التصميم.
ها ز  1128هندسة تصميم نظم الرى بالتنقيط

المكونات والمعدات ،خصائص المنقطات ،هيدروليكا نظم الرى بالتنقيط  ،تغيير وعدم انتظام سريان

المنقطات.
ها ز  1129هندسة تصميم نظم الرى بالرش

هيدروليكا السريان فى المواسير ،توزيع حجم قط ارت الره ،تبخر الره ،تأثير الرياح على توزيع الره،

محدودية رشح المياه ،تصميم وتشغيل نظم الرى بالره ،نظم الرى المحورى ،نظم الرى النقالى ،تقييم نظم

الرى بالره.

ها ز  1131هندسة تعبئة وتغليف اللنب ومنتجاته

طرق ومواد التعبئة ،تعقيم العبوات والتعبئة تحت ظروف معقمة وتحت ظروف معدله ،تعبئة اللبن السائل،
استخدام نظام الزجاجات أو التتراباك ،مكونات خطوط التعبئة ،المنتجات اللبنية.

ها ز  1131هندسة حاسب آىل

التعرف على برنامج  Accessوكيفية عمل قواعد البيانات ،كيفية عمل جداول فى قواعد البيانات والربط بين
هذه الجداول ،عمل برنامج باستخدام برنامج  ، Accessالتعرف على مبادىء البرمجة وكيفية رسم خرائط

التدفق ،مقدمة فى لغة  ،Basicالتعرف على المتغيرات ،أوامر لغة  ،Basicالمصفوفات ،دوال الب ارمج

الفرعية ،مقدمة فى البرمجة.

ها ز  1132هندسة حفظ االغذية (متقدم)

مقدمة عن الخواص الحسية والح اررية للمواد الغذائية ،صور الماء في المواد الغذائية ،طرق التحكم في البيئة

الخاصة بالمواد الغذائية ،عمليات البسترة والتعقيم (ثبات المقاومة الح اررية ،زمن القتل المكافئ ،إحتماالت

الفساد ،حساب زمن التعقيم ،دراسة أجهزة البسترة وكفاءتها) ،عمليات حف األغذية بالتبريد (نظرية التبريد،

الوسائل المستخدمة في التبريد ،النظم الرئيسية للتبريد الصناعي واقتصاديات تشغيله وكفاءة األنظمة ،المواد
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العازلة ،حمولة التبريد) ،التجميد (نظم التجميد ،خواص المواد المجمدة ،زمن التجميد ،تخزين المواد

المجمدة) ،التجفيف (خواص التجفيف وطرق التجفيف الصناعي والتجفيف الشمسي ،كفاءة المجففات،

تدريبات علي حساب ثابت التجفيف للمنتجات المختلفة) ،دراسة طرق الحف األخري من حف األشعة ،حف
بالتسكير ،بالتمليح ،بالتبخير وخالفه.

ها ز  1133هندسة طحن احلبوب

الخواص والخصائص الطبيعية لمحاصيل الحبوب ،الخواص الميكانيكية لمحاصيل الحبوب ،أجهزة النقل

والتداول داخل المطحن ،نظريات الفصل والتدريج للحبوب ،دياجرام تنظيف القمح فى مطحن حديث ،أجهزة

الغربلة والفصل والتنظيف ،تكييف القمح ونظريات الده والطحن والتنعيم ،أجهزة وطرق الده والطحن

والتنعيم ،عمليات الفصل بعد الطحن بالكيب كيلى والسرندات والبالنسيفتر ،خلط دقيق من أقماح مختلفة

للحصول على مواصفات محددة ،إنتاج دقيق بنسب استخالص مختلفة متحكم فيها ،عمليات التعبئة،
الصناعات الثانوية لمنتجات المطحن.
ها ز  1134هندسة ضرب األرز

أنواع األرز المزروعة فى مصر ،الخواص والخصائص الطبيعية لألرز ،الخواص الميكانيكية لحبوب األرز،
تجفيف األرز ،أجهزة النقل والتداول داخل المضرب ،نظريات الفصل والتدريج لألرز ،دياجرام تنظيف األرز

فى مضرب حديث ،أجهزة الفصل والغربلة والتدريج ،نظريات تقشير األرز ،ماكينات تقشير األرز ،نظريات
وطرق تبييض األرز ،الماكينات المستخدمة فى تبييض األرز ،طرق تلميع األرز ،أجهزة التعبئة ،أجهزة
تداول وانتاج السرسة والرجيعة والجرمة واستخداماتها المختلفة.

ها ز  1131كهربة الريف (متقدم)

المواد الكهربية وتقسيمها إلي موصالت وشبة موصالت وعوازل ،العوامل المؤثرة علي التوصيل والعزل للمواد

الكهربية ،التيار متعدد األوجه ،توصيلة النجمة والدلتا للتيار الكهربي ،القدرة الفعالة والمفعالة ومعامل القدرة
للدوائر الكهربية ،أساسيات توليد وتوزيع الطاقة الكهربية ،التوصيالت المنزلية ،اإلضاءة وحساب اإلضاءة
للمباني الزراعية وأنواع اللمبات الكهربية ،البطاريات الكيمائية لتوليد تخزين الطاقة الكهربية ،عوامل األمن

والسالمة في استخدام الطاقة الكهربية بالمزرعة ،نبذة عن توليد الطاقة الكهربية من الرياح والطاقة الشمسية.

ها ز  1136هندسة وتصميم شبكات الصرف

احتياجات التصميم والمقاييس والعوامل التصميمية لشبكات الصرف ،حساب التصرفات التصحيحية ،التصميم

الهيدروليكي لقنوات الصرف المكشوف ،التصرف الهيدروليكي ألنابيب الصرف المغطي ،التصميم
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الهيدروليكي بار الصرف الرأسي واألعمال الصناعية الالزمة لهذه الشبكات ،تخطيط وتصميم شبكات

الصرف الرأسي با بار ،تقييم وتطبيقات أنظمة الصرف المختلفة ،اختيار مضخات الصرف وحساب القدرة
الالزمة والتكلفة ،منحنيات األداء.
ها ز  1131هندسة وتكنولوجيا اﻵبار وحسابات مقننات املياه اووفية

أنواع الخزانات الجوفية ،الرطوبة األرضية والمياه الجوفية ،أسس سريان المياه الجوفية ،سريان المياه الجوفية

في المناطق المختلفة ،سريان المياه الجوفية لآلبار ،هيدروليكية ا بار في حالة الثبات وغير الثبات ،تداخل

ا بار ،تصميم ا بار ،االختبارات والقياسات المختلفة لآلبار ،طرق حفر ا بار ،الخزانات الجوفية في مصر،
توغل المياه المالحة عند المناطق الساحلية.
ها ز  1138هندسة وتكنولوجيا التحكم البيئى فى البيوت احملمية

العوامل البيئية وتأثيرها علي اإلنتاج الزراعي (حيواني– نباتي) ،طرق التحكم في العوامل البيئية داخل

المنشآت الزراعية ،توزيع هواء التهوية ،وسائل وأجهزة التحكم في التهوية ،التبريد التبخيري ،تأثيرات البيئية
الح اررية والغازية علي الحيوانات المزرعية والدواجن ،نظم التهوية لمنشآت البيوت المحمية ،تهوية مخازن

المحاصيل البستانية ،معدل سريان الهواء لمنشآت البيوت المحمية ،التهوية طاقة واقتصاديات.
ها ز  1139هندسة ونظم التخطيط العمرانى للمدن والقرى

مقدمة وتعاريف في أنواع التخطيط ،عالقة التخطيط الريفي باألقليمى ،التخطيط الريفي ،التخطيط الز ارعي
وتطوير المشاريع ،التجمعات الريفية ،الطرق واالتصاالت ،المراكز االجتماعية والخدمية والشبابية ،مراكز
تجمع األلبان ،المراكز التعليمية والطلبية ،التعاونيات الز ارعية ،مصادر المياه ،الخدمات الصحية ،كهربة

الريف.

ها ز  1141هندسة ونظم الطاقة اوديدة واملتجددة

مصادر الطاقة المتواجدة ،الطاقات التقليدية ومقارنتها بالطاقة الجديدة والمتجددة ،الطاقة الشمسية ،طاقة

الرياح ،طاقة الغاز الحيوي ،أجهزة قياس الطاقة الشمسية والطاقات األخري ،أشكال وأنواع المجمعات

الشمسية ،استخدام الطاقة الشمسية والطاقات األخري في االنتاج الزراعي ،خواص مخلفات المزرعة
واستخدامها في توليد الطاقة ،كفاءة أجهزة استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في الزراعة.

ها ز  1141نظرية وتصميم آالت إعداد مراقد البذرة

الخصائص الطبيعية للتربة ،نظرية القطع ،مخطط القوي ،أنواع المحاريث وتصميم وتشغيل (الحفار،
المطرحي القرصي ،الدوراني) ،أنواع آالت الحرث الثانوي.
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ها ز  1142تصميم وإنشاء خمازن اإلنتاج الزراعي

تخطيط وتصميم األنواع المختلفة من المخازن (المعدنية ،الخرسانية ،الخشبية) ،الخواص الطبيعية للمواد

الزراعية ،انخفاض ضغط الهواء في المخازن ،استنباط عالقات رياضية لوصصف العالقة بين انخفاض

الطاقة والمتغيرات األخري ،اختيار الم ارواح المثلي وتصميم المواسير والكيعان ،تنظيم مكونات الهواء في

مخازن الخضروات والفاكهة.

ها ز  1143هندسة التةيد والتجميد

نظم التبريد الطبيعي ،نظم التبريد باالمتصاص ،موائع التبريد وخصائصها ،نظم تجميد الغذاء ،حسابات

التجميد ،التجفيف والتجفيد.

ها ز  1144آالت خدمة البساتني

الجرار الزراعي وأنواعه وأحجامه والمواصفات وةاألبعاد األساسية ،جرار البساتسن وطرق استخدامه ،محركات
االحتراق الداخلي ،الدورات الح اررية للمحرك ،األجهزة المساعدة لمحرك الجرار ،أجهزة نقل الحركة واستغالل
قدرة الجرار،آالت خدمة مزارع البساتين ،المحاريث واألمشاط ،آالت التسوية ،آالت العزيق ،آالت شق

القنوات ،بريمات الحفر ،آالت توزيع السماد ،آالت الره والتعفير ،آالت الجني ،اقتصاديات تشغيل آالت

مزارع البساتين.
ها ز  1141الضخ واملضخات

وسائل رفع المياه التقليدية والحديثة ،نظريات الض المختلفة ،المضخات ذات االزاحة االيجابية ،المضخات

ذات االزاحة الغير ايجابية ،الطلمبات الطاردة المركزية ،الطلمبات المروحية ،طلمبات االعماق التربينية،

منحنيات أداء الطلمبات ،توصيل الطلمبات علي التوازي والتوالي ،اختيار الطلمبات المناسبة وصيانتها
ومشاكلها ،اقتصاتديات تشغيل الطلمبات.

ها ز  1146أجهزة قياس وحتكم

تعريف علم القياس ،القياس ووحدات القياس ،طرق القياس ،تطبيقات علم القياس ،االعتبارات لدقة القياس،

التمثيل الرياضي لنظام القياس ،األخطاء في القياس ،االعتبارات الهامة في أجهزة القياس ،مكونات القياس،
مرحلة التحويل الحسي ،مرحلة التحويل الوسطي ،مرحلة القياس النهائية ،األسس الميكانيكية لتشغيل أجهزة
القياس ،القياسات الجارية ،أجهزة قياس الرطوبة ،القدرة والزمن والسرعة ،أجهزة قياس الصغط والعزم والقوة

واألبعاد واالشعاع.
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ها ز  1141دراسات خاصة يف اهلندسة الزراعية

تقارير علمية وأبحاث في موضوعات خاصة بالهندسة الزراعية لطالب الدراسات العليا.

ها ز  1148تقنيات الري والصرف احلديث

تخطيط األنظمة المختلفة للري السطحي وهيدروليكا السريان في القنوات المكشوفة ،تخطيط األنظمة المختلفة

للري بالره (ثابت ومتحرك ومحوري) ،تخطيط األنظمة المختلفة للري بالتنقيط ،النظم المختلفة لحقن األسمدة
والمبيدات في أجهزة الري الحديثة ،احتياجات التصميم والمقاييس والعوامل التصميمية لشبكات الصرف،

حساب التصرفات التصحيحية ،التصميم الهيدروليكي لقنوات الصرف المكشوف ،التصرف الهيدروليكي

ألنابيب الصرف المغطي ،تقييم وتطبيقات أنظمة الصرف المختلفة ،اختيار مضخات الصرف وحساب القدرة

الالزمة والتكلفة ،منحنيات األداء للمضخات (الضغط والتصرف– القدرة– الكفاءة).
ها ز  1149هندسة تصميم آالت مصان األغذية

االعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميم مصانع األغذية واأللبان من حيث موقع المصنع وتصميم المبني

ووضع األجهزة داخل المصنع ،مراعاة الشئون الصحية داخل المصنع ،احتياجات األمن والسالمة للمعدات

بالمصنع ،المراوح والمضخات المستخدمة بالمصنع ،البخار من حيث توليده وخواصه وأنواع الغاليات ،أجهزة

التسخين والتبريد المستخدمة في المصانع.
ها ز  1111نظم إدارة ميكنة املزارع

تطبيقات عملية على الميكنة الز ارعية للمحاصيل الرئيسية ،التقييم االقتصادي للمزرعة ولآلالت الز ارعية،

اختيار ا الت المناسبة للمساحات الصغيرة والكبيرة ،أسلوب إدارة وتشغيل المعدات الز ارعية.
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