
 
 

  اإلطار العام لتطوير الالئحة الداخلية لكلية الزراعة 

 جامعة اإلسكندرية المرحلة الجامعية األولى -
 

 1942/1943جامعة االسكندرية في العام الجامعي  بدأت الدراسة في كلية الزراعة  
باإلضافة إلي قسم  تخصصات زادت على مر السنوات لتغطي عشرين تخصصًا رئيسياً بثمانية 

 األربع سنوات كلية تمنح درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية بنظامالظلت و  ،اإلنتاج الزراعي
عددًا من المقررات في كل سنة موزعة علي بدراسة الطالب  يقومالمقررات اإلجبارية حيث و 

خريجين  وفي ظل متغيرات عالمية متسارعة وسوق عمالة يعتمد على  ؛فصلين دراسيين
 ضرورة مراجعة وتطوير الكلية رأت مؤهلين وقادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا،

من خالل تعليم جامعي قي بمستوى الخريج تر ولالعصر  مستجدات تسايرلبرامجها الدراسية 
تطور منظومة تقنيات اإلدارة البيئية المستدامة للموارد  متميز بمعايير جودة عالمية لمواكبة

  .الزراعية والبشرية
 

 وأهدافه: مالمح التطويرأهم 
 

  التحول لنظام الساعات المعتمدة وذلك استجابة للمتغيرات الدولية والتي جعلت من تطبيق
 هذا النظام ضرورة حاكمة. 

  هذه  ؛عددًا من األقسام األكاديمية جديدة تعتمد على مشاركةبينية دراسية إنشاء برامج
)اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني، علوم األغذية، وقاية النبات، التقنية  البرامج هي

الحيوية الزراعية، العلوم االقتصادية واإلجتماعية الزراعية، الهندسة الزراعية، األراضي 
 على المنافسة في سوق العمل.القدرة  مله وتكامالً  أكثر شمولية يننتاج خريجإل  والمياه(

 تلك  المرجوة منق المخرجات يلتحق للبرامجالتعليمية  إعادة هيكلة المقررات الدراسية
 البرامج.

 ساعة معتمدة من متطلبات البرنامج كمقررات  35 عن لقما ال ي يقوم الطالب بدراسة
والمهارات العملية في المجاالت  ارفاختيارية من خارج وداخل التخصص إلكسابه المع

 الزراعية المختلفة فضاًل عن برنامج تخصصه.
  والذي يركز علي إكساب الطالب  التعليميةتطبيق نظام توكيد الجودة واالعتماد علي البرامج

 المعارف والمهارات الذهنية والعملية والعامة.

  عن  اإلهتمام بنوعية التدريببرامج التدريب الميداني بمضاعفة فترة التدريب وكذلك تطوير
 . الشركات الزراعية والمزارع الكبرى و  المؤسسات شراكات مع طريق بناء

 لرفع كفاءة الخريج كي ينافس في سوق العمل. اللغة االنجليزيةمثل  إضافة بعض المواد 

 .اإلرتقاء باألداء المهني للخريج وزيادة إدراكه بالقضايا العلمية والبيئية المعاصرة 
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 الزراعةكلية الالئحة الداخلية ل

 جــامعة اإلســكندرية
 

 األول  الباب
 رسالة الكلية وأقسامها العلمية ونظام القبول والدرجات العلمية

 

 :المستقبلية ورؤيتها(: رسالة الكلية 1مادة )
  :رسالة الكلية -أ 

بث المعارف من خالل تعليم جامعي متميزز بمعزايير جزودة عالميزة لمواكبزة  كليةالتنشد 
تطزززور منظومزززة تقنيزززات اإلدارة البيئيزززة المسزززتدامة للمزززوارد الزراعيزززة والبشزززرية وإعزززداد 

تلتززم  كمزاخريجين مؤهلين لسوق العمل وقادرين على المنافسة محليًا وإقليميزًا ودوليزًا، 
خززالل مجموعززات بحثيززة متعززددة مززن ق وتطززويره ه البحززث العلمززي الخززال يززبتوج الكليززة

 .تطوير قطاع الزراعةو التخصصات للمساهمه الفعاله في خدمة المجتمع 
 

 الرؤية المستقبلية للكلية: -ب 
بجامعة اإلسكندرية مركزًا علميًا متميزًا على المستوى القومي  الزراعة ن تصبح كليةأ

في تحقيق  واإلقليمي واألفريقي إلعداد كوادر بشرية تتناسب وآمال المجتمع المصري 
 تنمية مستدامة.

 

 :أهداف  الكلية -جـ 
مختلز  القطاعزات  الحتياجزاتيز فزي المنزتج المعرفزي علزى نحزو يسزتجيب تحقيق التم .1

 الزراعية ويتواكب مع االتجاهات العالمية المعاصرة.

إعداد كوادر مؤهلة تأهياًل علميًا متميززًا فزي مختلز  التخصصزات، قزادرة علزى التعامزل  .2
قزادرة علزى المشزاركة فزي اتخزاذ القزرار ومؤهلزة و مع المشاكل وإيجاد الحلول المناسزبة 

ا تقدمززه الكليززة مززن بززرامج أكاديميززة للمنافسززة فززي سززوق العمززل وذلززك مززن خززالل مزز
 وتدريبية وبحثية تتص  بالجودة واالبتكار.

تطوير منظومة التعليم بما يتفزق ومضزمون الجزودة وذلزك بتزوفير بيئزة محفززة وداعمزة   .3
 لعمليتي التعليم والتعلم.  
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والتطززوير المسززتمر للبززرامج الدراسززية لمرحلتززي البكززالوريوس والدراسززات العليززا التقززويم  .4
واالجتماعيزززة للمجتمزززع  يةاالقتصزززادلزيزززادة ارتباطهزززا وتوافقهزززا مزززع متطلبزززات التنميزززة 

المصززري واالسززتجابة لمتطلبززات سززوق العمززل القززومي واإلقليمززي لزيززادة فززر  العمززل 
 لخريجي الكلية.

إدخززال اإلدارة والبعززد البيئززي فززي البززرامج الدراسززية لمرحلتززي البكززالوريوس والدراسززات  .5
 بالدبلومات المهنية. واالهتمامالعليا 

تشجيع البحث العلمي من خالل مجموعات بحثية متعددة التخصصات وتحفيز وإشزرا   .6
قطاعززات اإلنتزززاج الزراعزززي والقطزززاع الخزززا  والمؤسسززات األهليزززة فزززي تمويزززل ودعزززم 

شروعات البحث العلمي واالستفادة بمخرجاتها ونتائجها والتعاون الوثيق مزع المراكزز م
 البحثية القومية واإلقليمية وفقا ألولويات المشاكل البحثية في خطة الدولة.

 .نشر الوعي البيئي والتقنيات الحديثة في مجال اإلدارة المستدامة للموارد الزراعية .7

تقززديم خززدمات متميزززة تضززع الكليززة كبيززت خبززرة متميززز فززي كافززة المجززاالت المرتبطززة  .8
باإلنتاج الزراعي وربز  الخزدمات التزي تقزدمها الكليزة واحتياجزات المجتمزع والمنتفعزين 

 وإشراكهم في تقييم األداء.  
يزة التوظي  الفعال وتعظيم االستفادة من جميع الموارد المتاحة بما يتالءم وبزرامج الكل .9

 األكاديمية والتنموية والبحثية.
 

:قسماً أكاديميا تسعة عشربجامعة اإلسكندرية من  الزراعةتتكون كلية (: 2دة )ام  ً 
  

 الكود م القسـماسـ سلسلم

 01 قسم التعليم اإلرشادي الزراعي -1
 02 قسم غابات وأشجار خشبية  -2
 03 قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية -3
 04 االقتصاد المنزليقسم  -4
 05 قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية -5
 06 قسم علوم وتقنية األلبان -6
 07 قسم أمراض النبات -7
 08 قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي -8

 
 (: 2مادة ) "تابع"
 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 
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 الكود اسم القسم مسلسل

 09 قسم إنتاج الدواجن -9
 11 قسم علم الحشرات التطبيقي -10
 12 قسم الخضر -11
 13 قسم الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق -12
 14 قسم علوم األراضي والمياه -13
 15 قسم علوم وتقنية األغذية -14
 16 قسم الفاكهة -15
 17 اآلفاتقسم كيمياء وتقنية مبيدات  -16
 18 قسم التنمية الريفية -17
 19 قسم علوم المحاصيل -18
 20 قسم الوراثة -19

 

يمنح مجلس جامعة اإلسكندرية بناًء علي طلب مجلس الكلية درجة (: 3مادة )
 :أحد البرامج التاليةفي  العلوم الزراعية البكالوريوس في

 

 .اإلنتاج النباتي -1
 اإلنتاج الحيواني. -2
 .علوم األغذية -3
 وقاية النبات. -4
 .الزراعية الحيوية التقنية -5
 ية واإلجتماعية الزراعية.االقتصادالعلوم  -6
 الهندسة الزراعية. -7
 .هاألراضي والميا -8
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وفي حالة اختيار  (، 3تمنح شهادات التخرج طبقاً للبرامج المذكورة في مادة ) (:4مادة )
، يضاف هذا التوجه الفرعي إلي جانب البرنامج  (option) الطالب توجهاً فرعياً 

 الرئيسي في الشهادة عند التخرج.
 

 
 

 

 * التوجه الفرعي إجباري.

 الكود ـج  والتوجهات الفرعية التابعة لهاالبرام        

  30 جامعة أو كليةمقررات عامة ومتطلبات 
 31 :اإلنتاج النباتي -1

 21 بساتين 
  02 خشبيةأشجار غابات و 
 19 محاصيل 
 32 :اإلنتاج الحيواني -2

  08 حيوانيإنتاج 
  09 يجنداإنتاج 
 33 :علوم األغذية -3

  06 لباناتقنية 
 15 غذائية اعاتصن 
 34 وقاية النبات: -4

 07 نبات أمراض 
  11 يةاقتصادحشرات 
 17 فاتمبيدات آ 

 35 :الزراعية الحيوية التقنية -5

 20 وراثة 

 36 :*ية واإلجتماعية الزراعيةاالقتصادالعلوم  -6

  01 زراعيإرشاد 
 03 زراعي اقتصاد 
 04 منزلي اقتصاد 
 18 مجتمع ريفي 
 05 الهندسة الزراعية. -7
 14 .األراضي والمياه -8

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 
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( المقررات الدراسية لدرجة 81حتي جدول  1توضح الجداول المرفقة )من جدول  (:5مادة )
البكالوريوس وعدد الساعات النظرية والدروس التطبيقية والساعات المعتمدة لكل مقزرر 

 :التالي ويتم ترقيم المقررات علي النحو
 

 .يتكون رقم المقرر من خمسة أرقامًا 
 ( يززدل علززي الززرقم 99حتززي  01مززن  ،الززرقم األول والثززاني مززن اليمززين )أحززاد وعشززرات

 المسلسل للمقرر.
 ( يزدل علزى المسزتوي مزن األول 400حتزي  100من  ،الرقم الثالث من اليمين )مئات

 للرابع.
 لززي كززود القسززم األكززاديمي القززائم ف( يززدل عف وعشززرات االالززرقم الرابززع والخززامس )اال

(، ويزدل الكزود 4( أو كود البرنامج أو التوجزه الفرعزي )مزادة 2)مادة   بتدريس المقرر
 علي أن هذا المقرر هو مقرر عام اليتبع برنامج محدد. 30

 

يززتم قبززول الطززالب الحاصززلين علززي الثانويززة العامززة مززن الشززعب المختلفززة علززى  (:6مااادة )
 النحوالتالي:

نتزززاج النبزززاتي، اإلنتزززاج "الشزززعبة العلميزززة" وذلزززك فزززي البزززرامج التاليزززة: اإل  الثانويزززة العامزززة)أ(  
ية االقتصزززاد، العلزززوم الزراعيززة الحيويزززة قنيززةالت، وقايزززة النبزززات، علزززوم األغذيززة، الحيززواني

 .األراضي والمياهواإلجتماعية الزراعية، 
 .الهندسة الزراعيةشعبة الرياضيات"  في برنامج الثانوية العامة " )ب(

كما يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين على دبلوم المزدارس الثانويزة الزراعيزة، 
 أ(. 6طبقًا للوائح والقوانين المنظمة وذلك في البرامج المذكورة في المادة )

 

في "العلوم" أو في "العلوم يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس  (:7مادة )
الصززيدلية"  أو فززي "العلززوم الطبيززة البيطريززة" أو فززي "العلززوم الطبيززة" للحصززول علززى درجززة 

 ، وقايزة النبزات،علزوم األغذيزة، تي، اإلنتزاج الحيزوانيالبكالوريوس في بزرامج اإلنتزاج النبزا
كمزا يجزوز قبزول الطزالب الحاصزلين علزى درجزة  األراضي والمياه، الزراعية الحيويةالتقنية 

بكزالوريوس أو ليسززانس مززن كليزات التجززارة واآلداب والتربيززة النوعيزة والخدمززة االجتماعيززة 
ية واإلجتماعية الزراعيزة، كزذلك يجزوز قبزول الطزالب الحاصزلين االقتصادفي برنامج العلوم 

وريوس فزززي برنزززامج علززى درجزززة البكززالوريوس فزززي الهندسززة للحصزززول علززى درجزززة البكززال

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 
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، هزززذا ويزززتم إعفزززاء الطزززالب الحاصزززلين علزززى درجزززة البكزززالوريوس أو الهندسزززة الزراعيزززة
الليسانس من الدراسة واالمتحان في المقررات المنزاظرة للمقزررات التزي سزبق لهزم دراسزتها 

وال يطبق ذلك على مقررات المسزتوى النهزائي )المسزتوى الرابزع(، ويكزون اإلعفزاء  بكلياتهم
 من مجلس الكلية، بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس األقسام المختصة.  بقرار
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 الباب الثاني
 نظام الدراسة وتقييم الطالب

 

يقزززوم النظزززام الدراسززي بالكليزززة علززي نظزززام السزززاعات المعتمززدة ونظزززام الفصزززول  (:8مااادة )
الدراسية وتنقسم السنة الدراسية إلي فصلين دراسيين، مدة كل فصزل دراسزي خمسزة عشزر 
أسززبوعًا يعقبهززا االمتحززان النهززائي ويجززوز لمجلززس الكليززة أن يقززرر فصززل دراسززي صززيفي 

الفصزل اختياريزاً، كمزا يجزوز فزي حالزة تخلز  الطالزب فزي ويكون تسزجيل الطزالب فزي هزذا 
متحزان فزي فصزل عدد من المقررات خزالل الفصزلين الدراسزيين األول والثزاني، أن يتقزدم لال

الصي ، وتكون مدة الدراسة فيه ثمانية أسابيع علي أن يزتم مضزاعفة السزاعات الدراسزية 
ويعقزززب األسزززبوع الثزززامن األسزززبوعية المخصصزززة للمقزززررات التزززي تزززدرس فزززي هزززذا الفصزززل 

 االمتحانات التطبيقية والتحريرية.
 

الساعة المعتمدة هي وحدة قياس دراسية تعادل ساعة واحدة لمحاضرة نظريزة أو  (:9مادة )
 ساعتين تطبيق معملي في األسبوع وذلك طوال الفصل الدراسي. 

 

الكليززة بتوزيززع بنززاًء علززي توصززية لجنززة شززئون التعلززيم والطززالب، يقززوم مجلززس  (:10) مااادة
الطالب المقيدين بالكلية علزي أعضزاء هيئزة التزدريس كمرشزدين أكزاديميين وذلزك لمناقشزة 
الطالب في ميوله الدراسزية وإرشزاده تجزاه البرنزامج الزذي يتفزق وميولزه واختيزار المقزررات، 
ويعتبر رأي المرشزد االكزاديمي إستشزاريًا، والطالزب هزو المسزئول عزن المقزررات التزي يقزوم 

 لتسجيل فيها وذلك بناًء علي رغبته. با
 

يشترط لحصول الطالب على درجة البكالوريوس فزي أحزد البزرامج أو التوجهزات  (:11مادة )
سززاعة معتمززدة )مائززة وأربعززون  140( أن يقززوم بدراسززة 4الفرعيززة الموضززحة فززي المززادة )

( توضزح 81إلى جزدول  1ساعة معتمدة( على األقل بنجاح. الجداول المرفقة )من جدول 
المقززررات الدراسززية الخاصززة باإلعززداد العززام والبززرامج والتوجهززات الفرعيززة وعززدد السززاعات 

 المعتمدة األسبوعية لكل منها.

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 
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سززاعة معتمززدة وحززد  12يقززوم الطالززب بتسززجيل المقززررات الدراسززية بحززد أدنززي (:12مااادة ) 
ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد، ويجوز لمجلس الكلية التجاوز عن هزذه  21أقصي 

 الحدود بناء علي توصية من لجنة شئون التعليم والطالب. 
 

دراسززتهم للحصززول علززى درجززة البكززالوريوس إلززى أربعززة  أثنززاءيصززن  الطززالب  (:13مااادة )
 مستويات دراسية:

  ساعة معتمدة بنجاح. 27الطالب الذين لم يتموا دراسة المستوى األول: وهم 

  ساعة معتمدة على األقل بنجاح. 27المستوى الثاني: وهم الذين أتموا دراسة 

  ساعة معتمدة على األقل بنجاح. 66المستوى الثالث: وهم الذين أتموا دراسة 

  جاح.ساعة معتمدة على األقل بن 100المستوى الرابع: وهم الذين أتموا دراسة 

ويتم االنتقال بين المستويات في نهاية كزل عزام جزامعي بعزد إعزالن نتيجزة الفصزل الدراسزي  
 الصيفي.

 

يجب علزي الطالزب متابعزة الزدروس واإلشزترا  فزي التطبيقزات أو قاعزات البحزث : (14)مادة 
والمناقشززة وفقززًا للنظززام الززذى يقززره مجلزززس الكليززة. وال يسززمح للطالززب بززدخول االمتحزززان 

من دروس كل مقرر على حده. ويعتبزر الطالزب "راسزبًا" فزي  %75النهائي إال بعد حضور 
المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا تقدم بعذر يقبلزه مجلزس الكليزة فيعتبزر 

 "غائبًا بعذر مقبول".
 

دراسزي، تعقد اختبارات دورية تنظمها مجالس األقسام المختصة خزالل الفصزل ال (:15مادة )
وتعقزد االمتحانزات الشزفهية والتطبيقيزة والتحريريزة فزي نهايزة الفصزل الدراسزي وتكزون مززدة 

     يقرها مجلس الكلية. االمتحان النظري ساعتين ما لم تكن هنا  ضرورة لغير ذلك
 

يحززدد مجلززس الكليززة بنززاًء علززى قززرارات مجززالس األقسززام المختلفززة نظززام توزيززع  (:16مااادة )
ل من االمتحانات التحريريزة النهائيزة والتطبيقيزة والشزفهية، وأعمزال السزنة الدرجات علي ك

فيما عدا بعض المقزررات ذات  %60وفي جميع األحوال درجة االمتحان التحريري النهائي 
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الطبيعة الخاصة والتي يحدد مجلس الكلية درجة االمتحان التحريزري النهزائي لهزذه المزواد، 
 من إجمالي الدرجة النهائية. %10هي عنوال تزيد درجة االمتحان الشف

 

أسززاس أن السززاعة تحسززب النهايززة العظمززى لمجمززوع درجززات كززل مقززرر علززى  (:17مااادة )
 درجة. 100المعتمدة تعادل  

 

   :المقررات بأحد التقديرات التاليةيقدر نجاح الطالب في كل مقرر من  (:18مادة )
 

التقدير  
Grade 

النقاط  
GPA 

  النسبة المئوية
Percentage 

 الدرجة
Degree  

 ممتاز

 A فأكثر %95من  4,0

إلى أقل من  %90من  3,7
95% A

 - 

إلى أقل من  %85من  3,4
90% B 

+
 

 جيد جداً 
إلى أقل من  %80من  3,0

85% B 

2,8 
إلى أقل من  %75من 

80% B 
-

 

 جيد
إلى أقل من  %70من  2,4

75% C 
+

 

إلى أقل من  %65من  2,0
70% C 

 مقبول

إلى أقل من  %60من  1,6
65% C 

-
 

إلى أقل من  %55من  1,3
60% D 

+
 

إلى أقل من  %50من  1,0
55% D 
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إلى أقل من  %30من  0,0 ضعي 
50% D 

-
 

 F %30أقل من  0,0 ضعي  جداً 
 

مزن درجزة االمتحزان التحريزري  %30الطالب راسبًا الئحيًا إذا حصزل علزى أقزل مزن  ويعتبر
 النهائي.

 

يحسب متوس  التقدير التراكمي للطالب الناجحين في نهاية كل مسزتوى وكزذلك  (:19مادة )
 ،(18التقدير العام لألربع مستويات )تقدير التخرج( بنفس النسزب الموضزحة فزي المزادة )

( لكززل فصززل دراسززي أو فززي نهايززة العززام الدراسززي أو GPAويحسززب المتوسزز  التراكمززي )
)عزدد  = مجمزوع         (GPAمتوسز  النقزاط ) ة: زززد التخزرج طبقزًا للمعادلزة التاليزعنز

عزدد السزاعات  ÷            عدد الساعات المعتمزدة لكزل مقزرر درسزه الطالزب(× النقاط 
 التي درسها الطالب.المعتمدة لجميع المقررات 

 

مجلززس الكليززة فززي نهايززة كززل عززام دراسززي البززرامج والتوجهززات الفرعيززة  يحززدد: (20مااـادة )
المختلفززة التززي يسززمح للطززالب بمتابعززة الدراسززة فيهززا فززي العززام التززالي مززع مراعززاة أحكززام 

(، ويتم توزيع الطالب علي البرامج والتوجهات الفرعيزة المختلفزة وفقزًا 4و 2المادتين رقم )
نزاًء علزي اسزتيفائه للمتطلبزات الالزمزة لزذلك والتزي يقرهزا الختيار الطالب وميوله العلمية وب

 مجلس الكلية بناًء علي توصية من لجنة شئون التعليم والطالب.
 

ال يسززمح للطالززب بدراسززة مقززرر لززه متطلززب سززابق إال بعززد اجتيززازه للمتطلززب (: 21مااـادة )
 بقرار من مجلس الكلية. أوالسابق بنجاح 

 

في مقرر دراسي إجباري عليه أن يقوم بالتسجيل مرة  الطالب الذي يرسب(: 22مـادة )
  .أخرى في ذات المقرر

 

ة التزدريس "دوائزر علميزة" داخليزة زن بزين أعضزاء هيئززمجلزس الكليزة مز يشزكل (:23)مـادة 
السززادة أعضززاء هيئززة التززدريس باألقسززام األكاديميززة المشززاركة فززي البرنززامج الواحززد،  مززن
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رض عليها الشزئون التعليميزة المتعلقزة بهزذا البرنزامج إلبزداء الزرأي فيهزا وعرضزها علزي يع  
 لجنة شئون التعليم والطالب ثم مجلس الكلية. 

 

يتم تسجيل الطالب في المقررات التي يختارونها في حزدود أحكزام هزذه الالئحزة : (24مادة )
سابق لبدء الدراسزة لكزل فصزل وفي ضوء جداول التدريس المعلنة في الكلية في األسبوع ال

قتزراح ادراسي ويقوم مجلس الكلية بوضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك بناًء على 
 من لجنة شئون التعليم والطالب. 

 

األكزاديمي السزماح للطالزب بزأن  المرشزديمكن لمجلس الكلية بناًء على اقتراح  (:25مـادة )
يحذف مقررًا دراسيًا أو أكثر كان قد سجل فيه أو بإضافة أي مقرر دراسزي أخزر فزي حزدود 
السززاعات المعتمززدة للفصززل الدراسززي وذلززك خززالل أسززبوعين مززن بززدء الدراسززة فززي الفصززل 

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

يتم تخريج طالب المستوى الرابع بعزد إعزالن نتيجزة امتحانزات الفصزل الدراسزي  (:26مادة )
)دور ينزززاير أو دور يونيزززو( وذلزززك فزززي حالزززة نجزززاح الطالزززب فزززي جميزززع لثزززاني ا األول أو

(، وفزي حالزة تخلز  11تسجيلها مع مراعاة أحكام المادة رقزم )المقررات الدراسية التي تم 
متحزان فزي فصزل الصزي  ويزتم تخرجزه الطالب في عدد من المقررات فإنه يمكنه التقزدم لال

في دور أغسطس وذلك في حالزة اجتيزازه جميزع المقزررات الدراسزية التزي تزم تسزجيلها مزع 
 (.12و11األخذ في االعتبار أحكام المادتين رقمي )

 

طالاااب علاااى اليشاااترط للحصاااول علاااى درجاااة البكاااالوريوس أن يحصااال  (:27ماااادة )

ماان أحااد المراكااز المعتماادة كمااا يقااوم  ICDLالرخصااة الدوليااة لقيااادة الحاسااب ا لااي 
 جميع طالب الكلية بدراسة المقررات اإلجبارية التالية:

 

 ساعة معتمدة تطبيقي نظري اسم المقرر الرقم الكودي

 - - 2 اإلنسانحقوق  30100
 - 2 2 مستوي أول -لغة إنجليزية  *30110
 2 4 - تدريب ميداني 30220
 - - 2 نشاط طالبي 30231
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 - 2 2 مستوى ثاني –لغة إنجليزية  *30310
 - 2 2 مستوى ثالث -لغة انجليزية  *30410
 .%65درجة النجاح * 

 قبزززلتزززدريب ميزززداني تخصصزززي )سزززاعتان معتمزززدتان( بتأديزززة  كزززذلك يقزززوم جميزززع الطزززالب
نتهززاء مززن المسززتوي الثالززث، كمززا يقززوم طززالب الكليززة بززرحالت علميززة داخززل جمهوريززة اال 

الززرحالت جزززاًء مكمززاًل لدراسززتهم العمليززة ويوافززق عليهززا مجلززس  همصززر العربيززة وتعززد هززذ
  قتراحات مجالس األقسام المعنية.االكلية في بداية العام بناًء علي 

 

يجزززوز إنشزززاء بزززرامج دراسزززية موازيزززة لزززبعض طزززالب الكليزززة للدراسزززة باللغزززة  (:28ماااادة )
االنجليزية أو اللغزة الفرنسزية فزي برنزامج أو أكثزر مزن البزرامج والتوجهزات الفرعيزة الزواردة 

مزن هزذه الالئحزة وطبقزا لزنفس برنزامج الدراسزة المرفقزة بهزا بنزاًء  4و 3في المادتين رقزم 
وافقزة مجلززس الجامعزة وبعزد تحديززد الشزروط الواجززب علزي طلزب مززن مجلزس الكليزة وبعززد م

توفرهززا فززي الطززالب الززذين سززوف يقيززدون فززي هززذه البززرامج والشززروط الواجززب توفرهززا فززي 
 أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين سوف يقومون بالتدريس بها. 

 

نزذار يخضع الطالب للنظم العامة بالجامعة والكليزة مزن حيزث نظزام الدراسزة واإل  (:29مادة )
والفصزززل وفزززر  إعزززادة القيزززد واألعزززذار المقبولزززة وووززز  القيزززد وكافزززة القواعزززد والقزززوانين 

 التنفيذية. هواللوائح المنظمة الواردة بقانون تنظيم الجامعات والئحت
 

تطبززق أحكززام هززذه الالئحززة اعتبززارًا مززن العززام الجززامعي التززالي لتززاري  صززدورها  (:30مااادة )
سزززتجدين والبزززاقين لبعزززادة بالفرقزززة األولزززى، أمزززا الطزززالب عتمادهزززا، علزززى الطزززالب الماو 

المقيززدون بالفرقززة الثانيززة أو األعلززى فززإنهم يسززتمرون فززي دراسززتهم طبقززًا لالئحززة التززي تززم 
 قبولهم عليها حتى تخرجهم.
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 الباب الثالث
 الدراسية بالبرامج المختلفةالمقررات 

 

المقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب برامج اإلنتااج النبااتي،  -أوالً : (31مادة )

، العلااوم الزراعيااة ، وقايااة النبااات، التقنيااة الحيويااةعلااوم األغذيااةاإلنتاااج الحيااواني، 
 (.2و 1)جدولي:  األراضي والمياهية واإلجتماعية الزراعية، االقتصاد

 

المقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب الشعبة األساسية )الفصل  :(1جدول )

 الدراسي األول(
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 1 - 1 مبادئ علم االقتصاد 03101
 - 2 - 2 المنزلي  مبادئ علم االقتصاد 04102
 - 2 - 2 أساسيات الرياضيات 05101
 - 3 2 2 أساسيات علم النبات 07101
 - 3 2 2 أساسيات علم الحيوان 11101
 - 3 2 2 وغير العضوية أساسيات الكيمياء الطبيعية 17101
 - 2 - 2 أساسيات علم المجتمع الريفي 18102
 - - - 2 حقوق اإلنسان *30100

 
المقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب الشعبة األساسية )الفصل  :(2جدول )

 الدراسي الثاني(
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 03101 2 - 2 مبادئ االقتصاد الزراعي 03102
 07101 3 2 2 المملكة النباتية 07102
 11101 3 2 2 أساسيات علم الحشرات 11102

17102 
أساسيات الكيمياء العضوية 

 العامة
2 2 3 - 

 - 2 2 1 أساسيات الكيمياء التحليلية 17103
 - 3 2 2 أساسيات علم الوراثة 20101
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 - - 2 2 مستوي أول -لغة إنجليزية  *30110
 * تعلن النتيجة ناجح أو راسب.
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ً 31مادة ) الهندسة برنامج "المقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب  -(: ثانيا

 (.4و 3)جدولي:  "الزراعية

 
 الهندسة الزراعيةالمقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب برنامج  :(3جدول )

 )الفصل الدراسي األول( 
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 2 - 2 الجبر والتفاضل 05103
 - 3 2 2 خوا  المادة والطاقة 05105
 - 2 4 - (1رسم هندسي ) 05111
 - 1 2 - نظم البرمجيات 05115
 - 2 - 2 مقدمة في الهندسة الزراعية 05121

17105 
أساسيات الكيمياء العضوية وغير 

 العضوية
2 2 3 - 

 - 2 - 2 المجتمع الريفيأساسيات علم  18102
 - - - 2 حقوق اإلنسان *30100

 

 الهندسة الزراعيةالمقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب برنامج  :(4جدول )

 )الفصل الدراسي الثاني( 
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 الكهربية والمغناطيسية والضوء 05102
 - 2 - 2 الهندسة التحليلية والتكامل 05104
 - 3 2 2 اإلستاتيكا والديناميكا 05108
 05111 2 4 - (2رسم هندسي ) 05112

 - 3 4 1 هندسة اإلنتاج 05114
 - 3 2 2 أساسيات وفسيولوجيا النبات 07104
 - - 2 2 مستوي أول –لغة إنجليزية  *30110

 * تعلن النتيجة ناجح أو راسب.
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اإلنتااج النبااتي، المقررات اإلجبارية للمستوي الثاني لطالب برامج  -أوالً (: 32مادة )

، العلااوم الزراعيااة اإلنتاااج الحيااواني، علااوم األغذيااة، وقايااة النبااات، التقنيااة الحيويااة
 (.7و 5)جدولي: االقتصادية واإلجتماعية الزراعية، األراضي والمياه 

 
 

 المقررات اإلجبارية للمستوي الثاني لطالب الشعبة األساسية :(5جدول )

 )الفصل الدراسي األول( 
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 أساسيات علم الغابات 02201
 - 3 2 2 أساسيات رعاية الحيوان الزراعي 08201
 - 3 2 2 أساسيات إنتاج الدواجن 09201
 - 3 2 2 أساسيات علم األراضي 14201
 - 3 2 2 أساسيات إنتاج المحاصيل 19201

 سزاعات  5ن )زة مقزررين اختيزاريين عاميززالل الفصزل الدراسزي األول بدراسززب خززوم الطالززيق
 :6 معتمدة( من جدول

 
  المقررات االختيارية للمستوي الثاني لطالب الشعبة األساسية :(6جدول )

 )الفصل الدراسي الثاني(
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 07102 3 2 2 علم األحياء الدقيقة 07201
 17102 2 - 2 مبادئ الكيمياء الحيوية 15201
 07102 3 2 2 الدقيقة الزراعيةعلم األحياء  33202
 17102 2 - 2 مبادئ الكيمياء الحيوية الزراعية 33203

  
 

 

 

 
 المقررات اإلجبارية للمستوي الثاني لطالب الشعبة األساسية :(7جدول )

 )الفصل الدراسي الثاني(
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الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 االتصال اإلرشادي الزراعي 01201

 07201 3 2 2 أساسيات علم األلبان 06201

 3202أو
 - 3 2 2 أساسيات إنتاج الخضر 12201
 - 3 2 2 نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 13201

15202 
أساسيات تصنيع وحفظ 

 األغذية
2 2 3 15201 

 3203أو
 - 3 2 2 أساسيات إنتاج الفاكهة 16201
 - 2 4 - تدريب ميداني 30220
 - - - - نشاط طالبي *30231

 * تعلن النتيجة ناجح أو راسب.
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الهندسااة ج ـي لطااالب برنامااـالمقااررات اإلجباريااة للمسااتوي الثاناا -ثانياااً ً : (32مااادة )

 (.9و 8)جدولي:  الزراعية
 

  الهندسة الزراعيةالمقررات اإلجبارية للمستوي الثاني لطالب برنامج  :(8جدول )

 )الفصل الدراسي األول(

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 05103 2 - 2 أساسيات نظرية الدوال 05203
 05102 3 2 2 مبادئ الهندسة الكهربائية وتطبيقاتها 05211
 05112 2 4 - رسم الماكينات 05213
 05108 3 2 2 نظرية اإلنشاءات وتحليل االجهادات 05215
 - 3 2 2 أساسيات علم األراضي 14201
 - 3 2 2 أساسيات إنتاج المحاصيل 19201

32203 
والسمكي أساسيات اإلنتاج الحيواني 
 والداجني

2 2 3 
- 

  

 

 الهندسة الزراعيةالمقررات اإلجبارية للمستوي الثاني لطالب برنامج  :(9جدول )

 )الفصل الدراسي الثاني(

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 3 2 2 مبادئ االقتصاد واالقتصاد الزراعي 03201
 05203 2 - 2 التفاضلية والتكامليةالمعادالت  05204
 05211 3 2 2 مبادئ الهندسة اإللكترونية وتطبيقاتها 05212
 - 3 2 2 المساحة المستوية 05214
 05215 3 2 2 خوا  واختبار المواد 05216
 05105 3 2 2 انتقال الحرارة 05218
 07104 3 2 2 أساسيات إنتاج البساتين 21203
 - - - 2 نشاط طالبي *30201
 - 2 4 - تدريب  ميداني 30220

 * تعلن النتيجة ناجح أو راسب.
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 والً: برنامج اإلنتاج النباتيأ
 

  خالل مرحلة  ساعة معتمدة 140بدراسة  لبرنامج اإلنتاج النباتييقوم الطالب الدارس
 علي النحو المبين في الجدول التالي: موزعة البكالوريوس

 

 

 ر ونبات الزينة وتنسيق الحدائق(،زهو )ساعات معتمدة  3خضر(، )ساعات معتمدة  6  *
ساعات  6، (غابات وأشجار خشبية)ساعات معتمدة  3فاكهة(، )ساعات معتمدة  6

 محاصيل(.)معتمدة 
زينة وتنسيق ساعات معتمدة )زهور ونبات ال 6ساعات معتمدة )خضر(،  9 **

 فاكهة(.  (ساعات معتمدة  9 الحدائق(،
            

 البرنامج
 علوم أساسية

علوم زراعية 
 أساسية

علوم زراعية 
 عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 *24 33 6 5 5 39 - 28 انتاج نباتي
توجه  -انتاج نباتي
 بساتينفرعي 

28 - 39 5 5 6 33 24** 

توجه  -انتاج نباتي
أشجار غابات و  فرعي

 خشبيه

28 - 39 5 5 15 33 15 

 توجه -انتاج نباتي
 محاصيل فرعي

28 - 39 5 5 15 33 15 
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وللمستوي ( 10المقررات اإلجبارية للمستوي الثالث  )جدول: -أوالً  (:33مادة )

 ( لطالب برنامج اإلنتاج النباتي.12الرابع )جدول: 
 

 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث 10جدول )
 }برنامج اإلنتاج النباتي{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 02201 3 2 2 زراعة وتنمية األشجار الخشبية 02306

 12201 3 2 2 إنتاج محاصيل الخضر 12305

 13201 2 2 1 النباتات الطبية والعطرية 13306

 13201 1 - 1 أساسيات إنتاج الزهور ونباتات الزينة 13308

 13201 2 2 1 المشاتل والصوب التجارية 13311

 16201 2 2 1 أشجار الفاكهةإكثار  16301

 16201 2 2 1 إنتاج فاكهة المناطق الحارة وشبة الحارة 16302

 16201 2 2 1 فاكهة المناطق المعتدلة والباردة 16303

أساسيات مكافحة اآلفات والمكافحة  17307
 - 3 2 2 المتكاملة

 19201 3 2 2 إنتاج محاصيل الحقل المصرية 19301

 - 3 2 2 تربية النباتأساسيات  19302
 30110 - 2 2 مستوى ثاني –لغة إنجليزية  * 30310
 - 2 4 - تدريب ميداني 31320

 *  تعلن النتيجة ناجح أو راسب.      
 

  (ساعات معتمدة 6)بدراسة مقررين اختياريين عامين {برنامج اإلنتاج النباتي} م طالبيقو 
 (.11)من جدول 
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 المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الثالث  :(11جدول )

 }برنامج اإلنتاج النباتي{
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

05394 
أساسيات الهندسة الزراعية 

 والمساحة
2 2 3 - 

 07101 3 2 2 فسيولوجيا النبات 07307
 14201 3 2 2 استصالح األراضي والري والصرف 14313
 14201 3 2 2 خصوبة األراضي وتغذية النباتات 14314
 05101 3 2 2 أسس اإلحصاء وتصميم التجارب 19307

التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال  21405
 - 3 2 2 البساتين

 

 
 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع 12جدول )

 }برنامج اإلنتاج النباتي{
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقرر
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

 - 2 2 1 صفات األخشاب والصناعات الخشبية 02416
 12201 2 2 1 الزراعات المحمية 12409

 13201 3 2 2 تصميم وتنسيق الحدائق 13402
 30310 - 2 2 مستوى ثالث -لغة انجليزية  *30410

31401 
فسيولوجيا المحاصيل الحقلية 

 07307 3 2 2 والبستانية

 *  تعلن النتيجة ناجح أو راسب.    
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 6)   ر زتخصص خض يينبدراسة مقررين اختيار  {ج اإلنتاج النباتيـبرنام} وم طالبزيق{ 1}
ة الزهور ونباتات الزينتخصص  مقرر اختياري ( و 13ساعات معتمدة( من جدول رقم )

تخصص  ومقررين اختياريين( 14ساعات معتمدة( من جدول رقم ) 3) وتنسيق الحدائق
غابات  ومقرر اختياري تخصص (15من جدول رقم )ساعات معتمدة(  6فاكهة )

تخصص رين اختييارين ( ومقر 16ساعات معتمدة( من جدول )3أشجار خشبية )و 
 (.17ساعات معتمدة( من جدول ) 6) محاصيل

 

ة ثالث مقررات اختيارية بدراس توجه فرعي بساتين{ -}برنامج اإلنتاج النباتي  يقزوم طالب{ 2}
( ومقزررين اختيزاريين تخصزص 13)سزاعات معتمزدة( مزن جزدول رقزم  9ر )تخصص خض
وثزالث  (14ساعات معتمدة( من جزدول رقزم ) 6) وتنسيق الحدائق ةالزيننباتات الزهور و 

  (.15من جدول رقم )ساعات معتمدة(  9) مقررات اختيارية تخصص فاكهة
 

بدراسزة ثالثزة  توجه فرعي غابات وأشاجار خشابية{ -}برنامج اإلنتاج النباتي  يقوم طالب {3}
( وخمسزززة مقزززررات 18سزززاعات معتمزززدة( مزززن جزززدول رقزززم ) 9مقزززررات اختياريزززة عامزززة )

 (. 16ساعة معتمدة( من جدول رقم ) 15) اختيارية تخصص غابات وأشجار خشبية
 

بدراسة ثالثة مقررات  توجه فرعي محاصيل{ -}برنامج اإلنتاج النباتي  يقوم طالب {4}
( وخمسة مقررات اختيارية 18رقم )ساعات معتمدة( من جدول  9اختيارية عامة )
 (. 17ساعة معتمدة( من جدول رقم ) 15تخصص محاصيل )
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  ة لطالب المستوي الرابع( مقررات الخضر االختياري13جدول )

 }برنامج اإلنتاج النباتي{
 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري المقـــرراسم 
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 12305 3 2 2 تقسيم محاصيل الخضر 12401
 12201 3 2 2 فسيولوجيا الخضر 12402
 12305 3 2 2 تربية الخضر 12403
 12305 3 2 2 الخضر لإنتاج بذور محاصي 12404
 12201 3 2 2 إنتاج خضر عضوية 12405
 12201 3 2 2 الشتويةمحاصيل الخضر  12406
 12201 3 2 2 محاصيل الخضر الصيفية 12407
 12201 3 2 2 تجهيز وتداول وتخزين محاصيل الخضر 12408
 12201 3 2 2 التكنولوجيا الحديثة لري وتسميد الخضر 12410

 
 

( مقررات الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق االختيارية لطالب 14جدول )
 }برنامج اإلنتاج النباتي{ المستوي الرابع

 

الرمز 
 الكودي

 اسم المقـــرر
نظر
 ي

 تطبيقي
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 2 2 تربية الزهور ونباتات الزينة 13401

تنسيق الزهور والتنسيق الداخلي  13403
 - 3 2 2 بالنباتات

 13201 3 2 2 تنسيق المدن والقرى  13404
 13308 3 2 2 ونباتات الزينةمجموعات الزهور  13405
 13201 3 2 2 نباتات الزينة االقتصادية والتصديرية 13407
 - 3 2 2 أشجار وشجيرات ونخيل الزينة 13410
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 ( مقررات الفاكهة االختيارية لطالب المستوي الرابع15جدول )
 }برنامج اإلنتاج النباتي{ 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 16201 3 2 2 إنتاج الزيتون والنخيل والتين والعنب 16304
 16201 3 2 2 فسيولوجي أشجار الفاكهة 16401
 16201 3 2 2 الموالح 16402
 16201 3 2 2 العنب 16403
 16201 3 2 2 فسيولوجي ثمار الفاكهة وتخزينها 16405
 16201 3 2 2 تربية أشجار الفاكهة 16406
 - 3 2 2 طرق تقليم أشجار الفاكهة 16408
 - 3 2 2 اإلنتاج العضوي لمحاصيل الفاكهة 16410
 - 3 2 2 موضوعات مختارة في مجال الفاكهة 16411
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 ختيارية لطالب المستوي الرابعخشبية االغابات وأشجار (: مقررات 16جدول )
 }برنامج اإلنتاج النباتي{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري سم المقـــررا
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 02201 3 2 2 لألخشاب ةالميكانيكيو  الطبيعية الخوا  02401

 02201 3 2 2 تركيب األخشاب وأساسيات التعرف عليها 02402

 02201 3 2 2 فسيولوجيا األشجار الخشبية 02403

 02201 3 2 2 حفظ األخشاب 02404

 02201 3 2 2 التركيب فوق الدقيق ألخشاب 02405

 02201 3 2 2 إدارة المشاتل وزراعة األشجار 02406

 02201 3 2 2 الغابات وأراضي بيئة 02407

 02201 3 2 2 تنمية واستثمار األشجار الخشبية والغابات 02408

 02201 3 2 2 أمراض وحشرات الغابات واألخشاب 02409

 02201 3 2 2 تجفي  وإنتاج األخشاب 02410

 02201 3 2 2 وراثة الغابات 02411

 02201 3 2 2 التصوير الجوي للغابات 02412

 02201 3 2 2 المعاينةقياسات األشجار ومبادئ  02413

 02201 3 2 2 تقنية صناعات ومنتجات األخشاب 02414

 02201 3 2 2 إدارة الغابات والمراعي 02415
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 ( مقررات المحاصيل االختيارية لطالب المستوي الرابع17جدول )
 اإلنتاج النباتي{}برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

موضوعات في تربية المحاصيل الحقلية  19401
 - 3 2 2 الهامة

19402 
إنتاج وجودة محاصيل العل  والمراعي في 

 19201 3 2 2 األراضي الصحراوية

 19201 3 2 2 تقنية جودة الحبوب والبقول الغذائية 19403
،19301 

 19301 3 2 2 إنتاج وتقنية جودة األلياف 19404

 3 2 2 بيولوجيا ومقاومة الحشائش 19405
19201 

،19301 

 19201 3 2 2 أسس بيئة محاصيل الحقل 19406
،19301 

 19301 2 2 2 تركيب وتقسيم نباتات محاصيل الحقل 19407
 19301 3 2 2 فسيولوجيا محاصيل الحقل 19408

 19301 3 2 2 إنتاج محاصيل الحبوب والبقول 19409

19410 
أسس التقنية الحيوية وتطبيقاتها في 

 19302 3 2 2 تحسين المحاصيل

 19201 3 2 2 استزراع الصحراء والمناطق الجافة 19411

 3 2 2 إنتاج وجودة التقاوي  19412
19201 

،19301 

 19201 3 2 2 إنتاج المحاصيل غير التقليدية 19413
،19301 

 19201 3 2 2 إدارة المراعي 19414

 19408 3 2 2 فسيولوجيا االجهادات البيئية 19415
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 (: المقررات االختيارية العامة لطالب المستوي الرابع 18جدول )
 }برنامج اإلنتاج النباتي{

 
   

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 03101 3 2 2 اقتصاديات الغابات *03324
 03101 3 2 2 اقتصاديات المحاصيل الحقلية *03420
 - 3 2 2 آلالت الزراعيةاهندسة  05440
 14201 3 2 2 تخطي  وتصميم نظم الري  05470
  17102 3 2 2 النباتيةالكيمياء الحيوية  15420

34401* 
آفات المحاصيل الحقلية وطرق 

 11102 3 2 2 مكافحتها

  11102 3 2 2 آفات األشجار الخشبية وطرق مكافحتها *34402
  11102 3 2 2 آفات الزراعات المحمية وطرق مكافحتها *34407

 ختيار المقرر طبقًا للتوجه الفرعي للطالب.ا*  يتم 
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 ثانياً: برنامج اإلنتاج الحيواني
 

  ساعة معتمدة خالل مرحلة  140 بدراسة لبرنامج اإلنتاج الحيوانييقوم الطالب الدارس
  علي النحو المبين في الجدول التالي: موزعةالبكالوريوس 

 البرنامج
 أساسيةعلوم 

علوم زراعية 
 أساسية

علوم زراعية 
 عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 24 30 8 6 5 39 - 28 االنتاج الحيواني
توجه  -انتاج  حيواني

 إنتاج حيواني  فرعي
28 - 39 5 6 14 30 18 * 

 توجه – انتاج  حيواني
 * 18 30 14 6 5 39 - 28 داجنيإنتاج  فرعي

 .يعساعة معتمدة خاصة بالتوجه الفر  15* 
 

وللمساتوي  ( 19قررات اإلجبارياة للمساتوي الثالاث  )جادول: الم -ثانياً : (33مادة )

 ( لطالب برنامج اإلنتاج الحيواني.23)جدول:               الرابع 
 

اإلنتاج  المستوي الثالث }برنامج(: المقررات اإلجبارية لطالب 19جدول )
 {الحيواني

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 08201 3 2 2 الحيوان الزراعيفسيولوجيا أساسيات  08301
 08201 3 2 2 أساسيات تغذية الحيوان الزراعي 08302

 08201 3 2 2 أساسيات إنتاج وتربية الحيوان الزراعي 08303

 09201 3 2 2 أساسيات تربية الدواجن 09301

 09201 3 2 2 أساسيات تغذية الدواجن 09302

 09201 3 2 2 الدواجن فسيولوجياأساسيات  09303

 30110 - 2 2 مستوى ثاني -لغة إنجليزية  * 30310
 05101 2 2 1 أسس اإلحصاء 32307

 - 2 4 - تدريب ميداني 32320
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 .النتيجة ناجح أو راسبتعلن *  
 بدراسززززززة مقززززززررين اختيززززززاريين عززززززامين { برنااااااامج اإلنتاااااااج الحيااااااواني} يقززززززوم طالززززززب                  

رر واحد اختياري تخصص إنتزاج حيزواني ز(  ومق20ن جدول رقم )زساعات معتمدة( م 5)
 داجنزي( ومقزرر واحزد اختيزاري تخصزص إنتزاج 21ساعات معتمدة( مزن جزدول رقزم ) 3)
 (.22ساعات معتمدة( من جدول رقم ) 3)

 
  لطالب ختيارية العامة المستوي الثالث(: المقررات اال20جدول )

 {اإلنتاج الحيواني }برنامج
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

03303 
اقتصاديات مزارع اإلنتاج الحيواني 

 والسمكي والداجني
2 - 2 03101 

 03102 2 - 2 إدارة األعمال الزراعية 03310

05397 
هندسة مباني وأدوات اإلنتاج 
 الحيواني والسمكي والدواجن

2 2 3 - 

 19202 2 2 1 محاصيل أعالف الحيوان والدواجن 19306
 20101 3 2 2 وراثة الحيوان الزراعي 20306

 
 

 ختيارية تخصص إنتاج حيواني لطالب المستوي الثالث(: المقررات اال21جدول )
 }برنامج اإلنتاج الحيواني{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 08302 3 2 2 تغذية وأعالف 08305
 08201 3 - 3 األيض وتغذية الحيوانات المزرعية 08308
 08201 3 2 2 أساسيات كيمياء وتغذية الحيوان 08309
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 لطالب المستوي الثالث داجنيختيارية تخصص إنتاج (: المقررات اال22جدول )
 الحيواني{}برنامج اإلنتاج 

 

الرقم 
 الكودي

 اسم المقرر
نظر
 ي

 تطبيقي
ساعة 
 معتمدة

متطلب ال
 سابقال

 09201 3 2 2 منتجات الدواجن 09304
 09201 3 2 2 إدارة مزارع الدواجن 09305
 - 3 2 2 التطورات الحديثة في علوم الدواجن 09306

 

اإلنتاج  (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع }برنامج23جدول )
 {الحيواني

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 08201 3 2 2 صحة الحيوان الزراعي 08439
 08201 3 2 2 ورعاية األسما  إنتاجأساسيات  08445
 09201 3 2 2 مزارع أمهات دجاج اللحم والتسمين 09418
 09201 3 2 2 صحة الدواجن 09419
 30310 - 2 2 مستوى ثالث -لغة انجليزية  30410

32405 
التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال 

 اإلنتاج الحيواني والداجني
1 2 2 - 

 

                        بدراسززززززة مقززززززرر واحززززززد اختيززززززاري عززززززام { برنااااااامج اإلنتاااااااج الحيااااااواني} يقززززززوم طالززززززب{ 1}
الث مقزززررات اختياريزززة تخصزززص إنتزززاج زوثززز( 24م )زززززدول رقزن جززززسزززاعات معتمزززدة( مززز 3)

( وثالث مقررات اختياريزة تخصزص إنتزاج 25ساعات معتمدة( من جدول رقم ) 9حيواني )
 (.26ساعات معتمدة( من جدول رقم ) 9) داجني

بدراسززة مقززررين  {إنتاااج حيااوانيفرعااي  توجااه -الحيااواني برنااامج اإلنتاااج } يقززوم طالززب{ 2}
( ودراسزززة خمسزززة مقزززررات 24سزززاعات معتمزززدة( مزززن جزززدول رقزززم ) 6اختيزززاريين عزززامين )

 (. 25ساعة معتمدة( من جدول رقم ) 15اختيارية تخصص إنتاج حيواني )
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بدراسزززة مقزززررين  {إنتااااج دواجااان فرعاااي توجاااه -برناااامج اإلنتااااج الحياااواني } يقززوم طالزززب{ 3}
( ودراسزززة خمسززة مقززررات 24مزززن جززدول رقزززم ) سززاعات معتمززدة( 6اختيززاريين عززامين )

 (.26ساعة معتمدة( من جدول رقم ) 15) داجنياختيارية تخصص إنتاج 
 ختيارية العامة لطالب المستوي الرابع (: المقررات اال24جدول )

 {اإلنتاج الحيواني }برنامج
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

التعليم اإلرشادي في مجال اإلنتاج  01415
 01201 3 2 2 الحيواني والسمكي والداجني

 03102 3 2 2 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418

11406 
وطرق آفات الحيوانات المزرعية والداجنة 

 11102 3 2 2 مكافحتها

تكنولوجيا األغذية الحيوانية والسمكية  15422
 15201 3 2 2 والداجنية

المواصفات القياسية والتشريعات لألغذية  33455
 - 3 2 2 واأللبان
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 ختيارية لطالب المستوي الرابع(: مقررات اإلنتاج الحيواني اال25جدول )
 {اإلنتاج الحيواني }برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 08302 3 2 2 تكوين العالئق وتغذية الحيوان 08401
 08201 3 2 2 المزارع والمشاريع الحيوانية 08408

مصادر البروتينات والطاقة في تغذية  08409
 الحيوان

2 2 3 08302 

 08302 3 2 2 التقنيات الحديثة في تغذية الحيوان 08412
 08303 3 2 2 الزراعيتربية الحيوان  08413
 08201 3 2 2 إنتاج حيوان اللبن 08414

إنتاج  حيوان اللحم والذبائح  08415
 08201 3 2 2 والقطعيات

 08201 3 2 2 إنتاج األغنام والماعز 08416

المناطق  فيإنتاج وتربية الحيوان  08417
 الصحراوية

2 2 3 08201 

فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز  08419
 08301 3 2 2 العصبي

أساسيات فسيولوجيا الهضم والتمثيل  08420
 08301 3 2 2 الغذائي

 08301 3 2 2 أقلمة الحيوانات الصحراوية 08421

08422 
فسيولوجيا التناسل والتلقيح 

 08301 3 2 2 الصناعي

أساسيات فسيولوجيا الدم وسوائل  08424
 08301 3 2 2 الجسم

 08301 3 2 2 فسيولوجيا النمو وإفراز اللبن 08425
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 لطالب المستوي الرابع االختيارية داجنينتاج الاإل(: مقررات 26جدول )
 {اإلنتاج الحيواني }برنامج

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

وراثة الصفات الوصفية والكمية في  09404
 09301 3 2 2 الدواجن

،20101 

 09301 3 2 2 التحسين الوراثي 09406

،20101 
 09302 3 2 2 مواد العل  واألعالف غير التقليدية 09407
 09302 3 2 2 اإلضافات غير الغذائية 09408
 09303 3 2 2 فسيولوجيا البيئة واإلنتاج 09410
 09303 3 2 2 فسيولوجيا اإلنتاج 09411

 09303 2 2 2 فسيولوجيا التمثيل الغذائي ونمو األجنة 09412

 - 3 2 2 إنتاج الحمام والسمان 09413
 - 3 2 2 الطيور المائية 09414
 - 3 2 2 إنتاج األرانب 09415
 - 3 2 2 إنتاج الرومي والنعام 09416
 09201 3 2 2 إنتاج البيض والتفري  09417
 09201 3 2 2 المزارع والمشاريع الداجنيه 09420
 09301 3 2 2 التربية إلنتاج البيض 09421
 09201 3 2 2 تقنية إنتاج البيض واللحم 09422
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 ثالثاً: برنامج علوم األغذية
 

  ساعة معتمدة خالل مرحلة  140يقوم الطالب الدارس لبرنامج علوم األغذية بدراسة
 علي النحو المبين في الجدول التالي: موزعةالبكالوريوس 

 

 
ً  (:33مادة ) وللمستوي  (27ث )جدول: ـللمستوي الثالاإلجبارية ررات ـقالم –ثالثا

 .علوم األغذية( لطالب برنامج 29الرابع )جدول: 
 

 {األغذيةعلوم (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث }برنامج 27جدول )
 

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر الرقم الكودي
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 06201 3 2 2 تقنية اللبن السائل ومنتجاته 06302
 15201، 07201 3 2 2 ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها 06303

 15201، 06201 3 2 2 كيمياء اللبن ومنتجاته 06304

 06201 3 2 2 المتخمرةالجبن واأللبان  06305

 15201 3 2 2 كيمياء األغذية 15306

 15201 3 2 2 تحليل األغذية 15307

 15201 3 2 2 تقنية حفظ الغذاء 15317

 30110 - 2 2 مستوى ثاني -لغة إنجليزية  * 30310
 - 2 4 - تدريب ميداني 33320
 .النتيجة ناجح أو راسب * تعلن

 البرنامج
 علوم أساسية

علوم زراعية 
 أساسية

علوم زراعية 
 عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 21 33 12 2 5 39 - 31 علوم األغذية
 تقنيةتوجه  -علوم األغذية 
 البان

31 - 39 5 2 18 33 15 

توجه  - علوم األغذية
 صناعات غذائية

31 - 39 5 2 18 33 15 
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 12)          بدراسزة أربعزة مقزررات اختياريزة عامزة  {علاوم األغذياةبرناامج } بزوم طالزيق 
 (.28من جدول )  ساعات معتمدة(

 

 العامة لطالب المستوي الثالث االختيارية(: المقررات 28جدول )
 {األغذيةعلوم } برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 اسم المقـــرر
نظر
 ي

 تطبيقي
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 05101 3 2 2 الرياضة واإلحصاء الزراعي 03305

03327 
اقتصاديات تسويق منتجات الصناعات 

 الزراعية
2 2 3 03101 

03329 
اقتصاديات التصنيع الغذائي ودراسة 

 الجدوى 
2 2 3 03101 

 - 3 2 2 عمليات التصنيع الغذائيهندسة  05391
 08201 3 2 2 إنتاج حيوان اللبن 08414
 08201 3 2 2 إنتاج حيوان اللحم والذبائح والقطعيات 08415
 17101 3 2 2 كيمياء فيزيائية متقدمة 17304
 17102 3 2 2 كيمياء عضوية متقدمة )أ( 17306
 17103 3 2 2 كيمياء تحليلية وطبيعية 17316
 05101 3 2 2 أسس اإلحصاء وتصميم التجارب 19307
 - 3 2 2 الخوا  الطبيعية للمواد الزراعية 23455

أآلت ومعدات خطوط اإلنتاج في  23458
 - 3 2 2 الصناعات الغذائية
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 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع29جدول )
 {علوم األغذية}برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 06201 3 2 2 التحليل الكيميائي لأللبان ومنتجاتها 06401

 - 3 2 2 تغذية اإلنسان 15412
 07201 3 2 2 ميكروبيولوجيا األغذية 15413

 19307 3 2 2 مراقبة جودة األغذية 15415

 30310 - 2 2 مستوى  ثالث -لغة انجليزية  * 30410
 
 

سزاعات معتمزدة(  9بدراسزة ثالثزة مقزررات اختياريزة ) {علاوم األغذياةبرناامج } يقوم طالزب{ 1}
ساعات معتمدة( مزن جزدول  6( ومقررين اختياريين تخصص تقنية ألبان )30من جدول )

 ة( مزن جزدولسزاعات معتمزد 6) صزناعات غذائيزة( ومقررين اختياريين تخصص 31رقم )
 (.32رقم )

 

بدراسزة مقزررين اختيزاريين  {فرعاي تقنياة ألباان توجاه - علوم األغذياةبرنامج } بزوم طالزيق{ 2}
 15ألبان ) ( وخمسة مقررات اختيارية تخصص تقنية30ساعات معتمدة( من جدول ) 6)

 (.31رقم ) ساعة معتمدة( من جدول
 

بدراسززة مقززررين  {صااناعات غذائيااةفرعااي  توجااه -علااوم األغذيااة برنااامج } بزوم طالزززيقزز{ 3}
صزززناعات  وخمسزززة مقزززررات تخصزززص( 30مزززن جزززدول ) سزززاعات معتمزززدة( 6)اختيزززاريين 
 (. 32ساعة معتمدة( من جدول رقم ) 15)غذائية 
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طالب المستوي الرابعالعامة  االختيارية(: المقررات 30جدول )  
 {علوم األغذية}برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري المقـــرراسم 
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

القواعد الصحية لمصانع األغذية  33451
، 06302 3 2 2 واأللبان

15317 

الخوا  الحسية والطبيعية لألغذية  33452
 واأللبان

2 2 3 - 

 06304 3 2 2 مضافات األغذية واأللبان 33453
،15306 

 مواد التعبئة والتغلي  لألغذية 33454
 واأللبان

2 2 3 - 

المواصفات القياسية والتشريعات  33455
 - 3 2 2 لألغذية واأللبان

 06303 3 2 2 سالمة األغذية واأللبان 33456
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علوم لطالب المستوي الرابع }برنامج  االختيارية(: مقررات تقنية األلبان 31جدول )
 {األغذية
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

  06201 3 2 2 والمثلوجات اللبنية هالمنتجات الدهني 06402

،06304 
 06303 3 2 2 اومنتجاته لأللبانالتحليل الميكروبيولوجي  06403

 06304 3 2 2 ومنتجاتهاأللبان التقنية الحيوية ل 06404
،06303 

 06305 3 2 2 المنتجات اللبنيزة الوظيفيزة 06405
 06305 3 2 2 الجزبن المعامزل 06406

 06305 3 2 2 نواتزج اللبزن الثانويزة 06407
،06302 

 06201 3 2 2 مضافات األغذية في الصناعات اللبنية 06408
 06201 3 2 2 القواعزد الصحية لمصانع األلبان 06409

06410 
 لأللبانمراقبة الجودة والمواصفات القياسية 

 اومنتجاته
2 2 3 06305 

،06302 
 15201 3 2 2 إفزراز وإنتزاج اللبزن 06411
 06201 3 2 2 تقنية األلبان المجزففة والمكثفزة 06412
 06201 3 2 2 مواد التعبئة والتغلي  في المنتجات اللبنيزة 06413

06414 
 لأللبانالخوا  الحسية والطبيعية 

 اومنتجاته
2 2 3 06305 

06415 
السموم الميكروبية والملوثات البيئية في 

 اللبن ومنتجاته
1 4 3 06201 

 - 3 2 2 موضوعات مختارة في مجال األلبان 06498
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 لطالب المستوي الرابع  االختياريةالصناعات الغذائية (: مقررات 32جدول )

 {علوم األغذية}برنامج 
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري المقـــرر اسم
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

تقنية الحفظ والتبريد والتجميد  15401
 15307 3 2 2 والتجفي 

 15307 3 2 2 تقنية حفظ األغذية بالحرارة 15402
 15317 3 2 2 تداول وتخزين الغذاء 15403

 19201 3 - 3 تقنية الحبوب ومنتجاتها 15404

،15306 
 15413 3 2 2 األغذيةسالمة  15405
 15307 3 2 2 األغذية ذات األصل الحيواني 15406
 15406 3 2 2 ومنتجاتها األسما تقنية  15407
 15202 3 2 2 تقنية صناعة األغذية 15408
 19201 3 - 3 تقنية السكر ومنتجاته 15409

والدهون تقنية الزيوت  15410
 15306 3 - 3 ومنتجاتها

 15413 3 2 2 تخمرات صناعية 15411

15414 
موضوعات مختارة في الكيمياء 

 - 3 2 2 الحيوية

 15201 3 2 2 كيمياء حيوية البروتينات 15417
 15201 3 2 2 أساسيات األنزيمات 15418
 15201 3 2 2 أساسيات األحماض النووية 15419
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 رابعاً: برنامج وقاية النبات
 

 ساعة معتمدة خالل مرحلة  140يقوم الطالب الدارس لبرنامج وقاية النبات بدراسة
 الجدول التالي: البكالوريوس موزعة علي النحو المبين في

 

 ساعة معتمدة خاصة بالتوجه الفرعي. 15* 
 

  

 البرنامج

 علوم أساسية
علوم زراعية 

 أساسية

علوم زراعية 
 عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

اجبار
 ي

اختيار
 ي

اجبار
 ي

 اختياري
اجبار
 ي

اختيار
 ي

 اختياري اجباري

 27 31 6 4 5 39 - 28 وقاية نبات
توجه فرعي   -وقاية نبات 

 أمراض نبات
28 - 39 5 4 12 31 21* 

توجه فرعي   - وقاية نبات
 حشرات اقتصادية

28 - 39 5 4 12 31 21* 

توجه فرعي   -وقاية نبات 
 مبيدات آفات

28 - 39 5 4 12 31 21* 
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( وللمسااتوي 33)جاادول: قااررات اإلجباريااة للمسااتوي الثالااث الم -رابعااا ً (:33مااادة )

 ( لطالب برنامج وقاية النبات.36الرابع )جدول: 

 
 

 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث 33جدول )
 }برنامج وقاية النبات{

 

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر الرقم الكودي
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 07201 3 2 2 النبات )عام(أمراض  07301

 07101 3 2 2 فسيولوجيا النبات 07307

11301 
أساسيات علم الشكل الظاهري وتقسيم 

 الحشرات
2 2 3 11102 

 11102 3 2 2 فسيولوجيا وبيئة الحشرات 11302

 17102 3 2 2 مبيدات اآلفات الحشرية والحيوانية 17302
 - 3 2 2 مبيدات اآلفات النباتية 17303

17307 
أساسيات مكافحة اآلفات والمكافحة 

 المتكاملة
2 2 3 - 

 30110 - 2 2 مستوى ثاني -لغة إنجليزية  * 30310
 - 2 4 - تدريب ميداني 34320
 .تعلن النتيجة ناجح أو راسب*  

 

 سززاعات معتمززدة( مززن  3بدراسززة مقززرر اختيززاري عززام ) {برنااامج وقايااة النبااات} يقززوم طالززب
  :(35من جدول رقم ) يقوم الطالب بدراسة ثالث مقرراتو ( 34جدول رقم )

  .ساعات معتمدة( 3{ )07كود  مقرر اختياري تخصص أمراض نبات } اواًل:

  .ساعات معتمدة( 3{ )11كود  } اقتصادية مقرر اختياري تخصص حشرات ثانيًا:

 .ساعات معتمدة( 3{ )17كود  } آفات مقرر اختياري تخصص مبيدات ثالثًا:
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 العامة لطالب المستوي الثالث االختيارية(: المقررات 34جدول )
 }برنامج وقاية النبات{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 05101 3 2 2 الرياضة واإلحصاء الزراعي 03305
 05101 3 2 2 أسس اإلحصاء وتصميم التجارب 19307
 - 3 2 2 بيولوجيا الخلية 20302

 

 
 التخصصية لطالب المستوي الثالث  االختيارية(: المقررات 35جدول )

 برنامج وقاية النبات{}
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 07201 3 2 2 أمراض النبات طرق دراسة 07303
 07201 3 2 2 أساسيات أمراض النبات 07304
 07101 3 2 2 تشريح النبات 07309
 11101 3 2 2 حيوان زراعي اقتصادي 11311
 11101 3 2 2 فسيولوجي حيوان 11312
 11101 3 2 2 االكاروسات االقتصادية 11313
 17101 3 2 2 كيمياء فيزيائية متقدمة 17304
 17102 3 2 2 كيمياء عضوية 17305
 17101 3 2 2 كيمياء تحليلية وطبيعية 17316
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 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع36جدول )
 }برنامج وقاية النبات{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

07417 
أمراض ما بعد الحصاد والتسويق 

 والتصدير
2 2 3 07301 

 11102 3 2 2 يةاالقتصادعلم الحشرات  11401

 30310 - 2 2 مستوى  ثالث -لغة انجليزية  30410

34405 
التقنية الحيوية وتطبيقاتها في 

 مجال وقاية النبات
1 2 2 07201 

34498 
موضوعات مختارة في مجال 

 وقاية النبات
1 2 2 - 

 - 2 4 - بحث في مجال وقاية النبات 34499
 
 

سززاعات معتمززدة( مززن  3بدراسززة مقززرر اختيززاري عززام ) {برنااامج وقايااة النبااات} يقززوم طالززب{ 1}
سززاعات معتمززدة( مززن  6( ومقززررين اختيززاريين تخصززص أمززراض نبززات )37جززدول رقززم )
سزاعات معتمزدة( مزن  6) اقتصادية اختياريين تخصص حشرات ( ومقررين38جدول رقم )
سززاعات معتمززدة( مززن  6) آفززات ( ومقززررين اختيززاريين تخصززص مبيززدات39جززدول رقززم )
 (. 40جدول رقم )

 

بدراسزة مقزررين اختيزاريين  {نبااتتوجه فرعي أمراض  -قاية النبات برنامج و} يقوم طالب{ 2}
مقززررات اختياريززة تخصززص ( وخمسززة 37سززاعات معتمززدة( مززن جززدول رقززم ) 6) عززامين

 (. 38ساعات معتمدة( من جدول رقم ) 15) أمراض نبات

 

بدراسززة مقززررين  {حشاارات اقتصاااديةتوجااه فرعااي  -برنااامج وقايااة النبااات } يقززوم طالززب{ 3}
اختياريززة (  وخمسززة مقززررات 37سززاعات معتمززدة( مززن جززدول رقززم ) 6اختيززاريين عززامين )
 (.39ساعات معتمدة( من جدول رقم ) 15) إقتصادية تخصص حشرات
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بدراسزة مقزررين اختيزاريين  {آفااتوجه فرعاي مبيادات ت -برنامج وقاية النبات } يقوم طالزب{ 4}
( وخمسززة مقززررات اختياريززة تخصززص 37رقززم )سززاعات معتمززدة( مززن جززدول  6عززامين )
 (.40ساعات معتمدة( من جدول رقم ) 15) آفات مبيدات

 
 العامة لطالب المستوي الرابع }برنامج وقاية النبات{ االختيارية(: المقررات 37جدول )

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 03102 3 2 2 األعمال الزراعيةاقتصاديات إدارة  03419

 11102 3 2 2 التقنية الحيوية لمقاومة اآلفات 10408

 - 3 - 3 أرصاد جوية زراعية 14417

 - 3 2 2 تربية محاصيل الحقل 19401

بيولوجيا ومقاومة الحشائش في المراعي  19420
 والمناطق الصحراوية

2 2 3 19201 

 - 3 2 2 آالت مقاومة اآلفات 22449
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 لطالب المستوي الرابع االختيارية(: مقررات أمراض النبات 38ول )جد
 }برنامج وقاية النبات{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 07301 3 2 2 البستانيةأمراض المحاصيل  07402
 07301 3 2 2 أمراض محاصيل الحقل 07403

 07301 3 2 2 أمراض نباتات الزهور والزينة 07404

 07301 3 2 2 تشخيص األمراض النباتية 07405

 07301 3 2 2 أمزراض البزذور 07406

 07301 3 2 2 أمراض النبات الفيروسية 07407

 07301 3 2 2 أمراض النبات النيماتودية 07408

 07301 3 2 2 أمراض النبات غير الطفيلية 07409

 07301 3 2 2 أساسيات مقاومة أمراض النبات 07410

 07301 3 2 2 أمراض النباتات الطبية والعطرية 07411

 07201 3 2 2 التلوث الميكروبي للبيئة النباتية 07412

المقاومة الحيوية لألمراض  07414
 النباتية

2 2 3 07201 

النباتات السامة والسموم  07415
 07201 3 2 2 الميكروبية

التكش  الوبائي والتنبؤ بحدوث  07416
 - 3 2 2 األمراض النباتية

الكائنات الحية الدقيقة النافعة  07418
 07201 3 2 2 واستخداماتها
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 لطالب المستوي الرابع االختياريةاإلقتصادية (: مقررات الحشرات 39جدول )
 }برنامج وقاية النبات{

 

الرقم 
 الكودي

 اسم المقـــرر
نظر
 ي

 تطبيقي
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

آفات المحاصيل البستانية ونحل  11402
 العسل

2 2 3 11102 

آفات المحاصيل الحقلية واألشجار  11403
 الخشبية وطرق مكافحتها

2 2 3 11102 

 11102 3 2 2 آفات منتجات األلبان والمواد الغذائية 11404

 11102 3 2 2 المكافحة البيولوجية لآلفات 11407
 11102 3 2 2 إدارة مكافحة اآلفات 11408
 11102 3 2 2 تربية نحل العسل 11409
 11102 3 2 2 األهمية الطبية لمنتجات نحل العسل 11410

الملقحات الحشرية للمحاصيل الحقلية  11411
 والبستانية

2 2 3 11102 

 11102 3 2 2 تربية ديدان الحرير 11412

 11102 3 2 2 المشروعات الصغيرة للنحل والحرير 11413

اآلفات الحشرية والحيوانية للحبوب  11414
 11102 3 2 2 والمواد المخزونة

 11101 3 2 2 للممرضات النبات الناقلةالحشرات  11415
 11101 3 2 2 الحشرات الطبية والبيطرية 11416
 11101 3 2 2 علم األجنة الحيوانية 11417
 11102 3 2 2 سلو  الحشرات 11418
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 لطالب المستوي الرابع االختيارية(: مقررات مبيدات ا فات 40جدول )
 }برنامج وقاية النبات{

 

الرقم 
 الكودي

 اسم المقـــرر
نظر
 ي

 تطبيقي
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 17101 3 2 2 كيمياء فيزيائية متقدمة 17304
 17102 3 2 2 كيمياء عضوية متقدمة )أ( 17306
 17302 3 2 2 كيمياء مبيدات النيماتودا 17313
 17306 3 2 2 كيمياء عضوية متقدمة )ب( 17315

17101،1 3 2 2 كيمياء تحليلية وطبيعية 17316
7103 

 17303 3 2 2 كيمياء مبيدات الفطريات 17402
 17303 3 2 2 كيمياء مبيدات الحشائش 17403

، 17302 3 2 2 التأثير السام لمبيدات اآلفات الحشرية 17405
17307 

، 17103 3 2 2 اآلفاتتحليل مبيدات  17406
17307 

 17307 3 2 2 أسس التقييم الحيوي للمبيدات 17407
 17103 3 2 2 كيمياء تحليلية متقدمة 17408
 - 3 2 2 كيمياء تجهيز المبيدات 17409
 - 3 2 2 موضوعات مختارة في مجال المبيدات 17498
 - 3 2 2 بحث في مجال مبيدات اآلفات 17499
 17307 3 2 2 البساتين وطرق مكافحتهاآفات  34403
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الحيوية الزراعية التقنيةخامساً: برنامج   
 

ساعة معتمدة خالل  140بدراسة  تقنية حيوية زراعيةلبرنامج يقوم الطالب الدارس 
 النحو المبين في الجدول التالي:مرحلة البكالوريوس موزعة علي 

 

 .)وراثة( الفرعي ساعة معتمدة خاصة بالتوجه 15* 
 

 

ً  (:33ادة )م ( وللمستوي 41المقررات اإلجبارية للمستوي الثالث  )جدول:  -خامسا

 .الزراعية الحيوية التقنية( لطالب برنامج 43الرابع )جدول: 
 

 

 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث 41جدول )
 {الحيوية الزراعية التقنية}برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 07201 3 2 2 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة )أ( 10301

، 07101 3 2 2 زراعة الخاليا واألنسجة النباتية 10302
20101 

 - 3 2 2 الخلية بيولوجيا 20302
 20101 2 - 2 الوراثة الجزيئيةمقدمة في  20304

 20302 3 2 2 وراثة سيتولوجية 20305

 30110 - 2 2 مستوى ثاني -لغة إنجليزية  *30310
 - 3 2 2 اآلفات الزراعية وطرق مكافحتها 34301
 05101 2 2 1 إحصاء بيولوجي 35307

 - 2 4 - تدريب ميداني 35320

 البرنامج
 علوم أساسية

علوم زراعية 
 أساسية

علوم زراعية 
 عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

 18 25 15 7 5 39 - 31 تقنية حيوية زراعية
توجه فرعي  –تقنية حيوية 

 وراثة
31 - 39 5 7 15 25 18* 
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 .تعلن النتيجة ناجح أو راسب*  
 ة بدراسززة خمسززة مقززررات اختياريززة عامزز {الحيويااة الزراعيااة قنيااةالت}برنااامج  يقززوم طالززب

 (.42ساعة معتمدة( من جدول ) 15)

 
 

 العامة لطالب المستوي الثالث  االختيارية(: المقررات 42جدول )
 {الحيوية الزراعيةقنية الت}برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

03412 
 اقتصاديات المشروعات الصغيرة

 والحرفية
2 2 3 03102 

، 06201 3 2 2 ميكروبيولوجيا اللبن ومنتجاته 06303
07201 

 07201 3 2 2 أمراض النبات )عام( 07301
 07101 3 2 2 النباتفسيولوجيا  07307
 08201 3 2 2 أساسيات إنتاج وتربية الحيوان الزراعي 08303
  08201 3 2 2 أساسيات كيمياء وتغذية الحيوان 08309
 11102 3 2 2 اآلفات الحشرية ونحل العسل 11303
 12201 3 2 2 الزراعات المحمية 12409
 15201 3 - 3 كيمياء األحماض النووية واإلنزيمات 15416
 17102 3 2 2 كيمياء حيوية البروتينات 15417
 - 3 2 2 مبيدات اآلفات الحشرية والحيوانية 17302

17307 
أساسيات مكافحة اآلفات والمكافحة 

 المتكاملة
2 2 3 - 

 - 3 2 2 أساسيات تربية النبات 19302

19419 
جودة المحاصيل الصناعية و إنتاج 

 - 3 2 2 الغذائية

 - 3 2 2 انتاج وأكثار النباتات البستانية مشاتل 21306
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 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع 43جدول )
 {الحيوية الزراعيةالتقنية }برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 10301 3 2 2 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة )ب( 10401

 20304 3 2 2 الهندسة الوراثية 20401

 20101 3 2 2 الوراثة الكمية 20404

 30310 - 2 2 مستوى ثالث -لغة انجليزية 30410

 2 2 1 التقنية الحيوية وتطبيقاتها الزراعية 35405
15201 ،
20304 

، 10301 3 2 2 الجينومات والبصمة الوراثية 35406
20304 

 
تقنية حيوية تخصص بدراسة ثالثة مقررات اختيارية  {برنامج التقنية الحيوية}يقوم طالب {1}

 9ة مقررات اختيارية تخصص وراثة )ز( وثالث44ن جدول )ززساعات معتمدة( م 9)
 .(45ساعات معتمدة( من جدول )

 

اختياري واحد بدراسة مقرر  وراثة{ فرعي توجه -}برنامج التقنية الحيوية يقوم طالب {2}
مقررات اختيارية  وخمسة( 44ساعات معتمدة( من جدول ) 3) تقنية حيوية تخصص

 .(45ساعات معتمدة( من جدول ) 15تخصص وراثة )
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 الرابعختيارية لطالب المستوي اإلزراعية الحيوية التقنية ال(: مقررات 44جدول )
 {الحيوية الزراعيةالتقنية }برنامج 

 
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

10402 
تطبيقات التقنية الحيوية 
 3 2 2 لتحسين المحاصيل الزراعية

19201 ،
19306 ،
20304 

تطبيقات التقنية الحيوية في  10403
 اإلنتاج الحيواني والسمكي

2 2 3 11101 

تطبيقات التقنية الحيوية في  10404
،06201 3 2 2 وعلوم األغذية اإلنزيمات

15202 

تطبيقات التقنية الحيوية في  10405
 - 3 2 2 حماية البيئة

على المكتبة الجينومية والحفاظ  10407
، 10401 3 2 2 األصول الوراثية

20304 

11102،1030 3 2 2 التقنية الحيوية لمقاومة اآلفات 10408
1 

 15201 3 2 2 البيولوجيا الجزيئية 10409
،20201 

طرق في التقنية الحيوية  10410
 - 3 2 2 والتطبيقات إلنتاج الطاقة

 3 2 2 الزراعة العضوية 10411
07101 ،
15201 

 07101 3 2 2 المناعة الوراثية 10413
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 (: مقررات اختيارية تخصص وراثة لطالب المستوي الرابع45جدول )
 {الحيوية الزراعيةالتقنية }برنامج 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

التقنية الحيوية وتطبيقاتها في  20402
 20304 3 2 2 مجال الوراثة

 20101 3 2 2 وراثة اإلنسان والمجتمع 20403
 20304 3 2 2 الوراثة الجزيئية والتعبير الجيني 20406
 20101 3 2 2 وراثة عشائر 20407
 20305 3 2 2 السمية الوراثية 20409

20412 
الحيوية وتحليل المعلوماتية 

 20410 3 2 2 الجينوم

 20304 3 2 2 الوراثة والتمثيل الغذائي 20413
 20304 3 2 2 وراثة الكائنات الدقيقة 20414
 20101 3 2 2 األصول الوراثية والطفرات 20415
 20304 3 2 2 أساسيات الجينومكس 20416
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الزراعيةسادساً: برنامج العلوم االقتصادية واإلجتماعية   

  ساعة  140بدراسة  العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةلبرنامج يقوم الطالب الدارس
 معتمدة خالل مرحلة البكالوريوس موزعة علي النحو المبين في الجدول التالي:

 

برنامج العلوم 
االقتصادية واالجتماعية 

 الزراعية

 علوم أساسية
علوم زراعية 

 أساسية

علوم زراعية 
 عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

توجه فرعي ارشاد 
 زراعي

28 - 39 5 4 20 29 15 

اقتصاد  توجه فرعي
 زراعي

28 - 39 5 4 20 29 15 

اقتصاد  فرعيتوجه 
 15 29 20 4 5 39 - 28 منزلي

مجتمع  توجه فرعي
 15 29 20 4 5 39 - 28 ريفي

 

( وللمستوي 46المقررات اإلجبارية للمستوي الثالث  )جدول:  سادساً ـ: (33مادة )

 ية واإلجتماعية الزراعية.االقتصاد( لطالب برنامج العلوم 48الرابع )جدول: 
 

ية االقتصادبرنامج العلوم }(: المقررات اإلجبارية للمستوي الثالث لطالب 46جدول )

 {واإلجتماعية الزراعية
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 01201 3 2 2 الطرق والمعينات التعليمية اإلرشادية 01301

 01201 2 2 1 أساسيات تعليم الكبار 01302

 03102 2 2 1 الزراعياقتصاديات التسويق  03312

 03102 2 2 1 الزراعيالتمويل واالئتمان  03325

 04102 2 2 1 والبيئةاألسرة  04302

 04102 2 2 1 التغذية ورعاية األسرة 04303

04304 
ترشيد وإدارة تسويق المنتجات 

 04102 2 2 1 النسيجية
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 18102 2 2 1 الريفيةالمؤسسات االجتماعية  18302

 18102 2 2 1 تنمية المجتمعات الريفية والمستحدثة 18306

 05101 2 2 1 تجميع وتحليل البيانات 18309

 30110 - 2 2 مستوى ثاني -لغة إنجليزية  * 30310
 - 2 4 - تدريب ميداني 36320

 .تعلن النتيجة ناجح أو راسب*    
 بدراسزززة أربزززع مقزززررات  ية واإلجتماعياااة الزراعياااة{االقتصاااادالعلاااوم  }برناااامج يقزززوم طالزززب

 (.47ساعات معتمدة( من جدول ) 12اختيارية عامة )

 
 (: المقررات االختيارية العامة للمستوي الثالث لطالب 47جدول )
 {ية واإلجتماعية الزراعيةاالقتصادالعلوم  برنامج}

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 2 2 أساسيات الهندسة الزراعية والمساحة 05394

 3 2 2 ميكروبيولوجيا اللبن ومنتجاته 06303
06201 ،
07201 

 07201 3 2 2 أمراض النبات )عام( 07301
 08201 3 2 2 أساسيات إنتاج وتربية الحيوان الزراعي 08303
 09201 3 2 2 أساسيات تربية الدواجن 09301
 11102 3 2 2 اآلفات الحشرية ونحل العسل 11303
 12201 3 2 2 الزراعات المحمية 12409
 13201 3 2 2 نباتات الزينة االقتصادية والتصديرية 13407
 - 3 2 2 والري والصرفاستصالح األراضي  14313
 14201 3 2 2 إكثار أشجار الفاكهة 16301
 - 3 2 2 مبيدات اآلفات الحشرية والحيوانية 17302
 19201 3 2 2 إنتاج محاصيل الحقل المصرية 19301
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 (: المقررات اإلجبارية للمستوي الرابع لطالب 48جدول )
 {ية واإلجتماعية الزراعيةاالقتصادبرنامج العلوم }

  

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 2 2 البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية 01400
 03102 2 2 1 مبادئ المحاسبة الزراعية 03415

 03101 2 2 1 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418

، 01201 2 2 1 لألمن والسالمة اإلرشاديالتطبيق  04410
04302 

 - 2 2 1 تحليل المشاكل االجتماعية والبيئية 18403
 30310 - 2 2 مستوى ثالث -لغة انجليزية  30410

36498 
موضوعات مختارة في مجال العلوم 

 الزراعية واالجتماعيةية االقتصاد
1 2 2 - 

ية االقتصادبحث في مجال العلوم  36499
 الزراعية واالجتماعية

- 4 2 - 
 

 إرشادتوجه فرعي  -ية واإلجتماعية الزراعية االقتصادالعلوم  برنامج} يقوم طالب{ 1}

( وخمسة 49ساعات معتمدة( من جدول ) 3بدراسة مقرر اختياري عام ) زراعي{
 (. 50ساعات معتمدة( من جدول ) 15) ارشاد زراعيمقررات اختيارية تخصص 

 توجااه فرعااي إقتصاااد -ية واإلجتماعيااة الزراعيااة االقتصااادالعلااوم  برنااامج} { يقززوم طالززب2}

( وخمسزززة 49سزززاعات معتمزززدة( مزززن جزززدول ) 3بدراسزززة مقزززرر اختيزززاري عزززام ) {زراعاااي
 (. 51ساعة معتمدة( من جدول ) 15مقررات اختيارية تخصص اقتصاد زراعي )

توجااه فرعااي اقتصاااد  -ية واإلجتماعيااة الزراعيااة االقتصااادالعلااوم  برنااامج} { يقززوم طالززب3}

( وخمسزة مقزررات 49جزدول ) ساعات معتمدة( من 3بدراسة مقرر اختياري عام ) منزلي{
 (. 52ساعة معتمدة( من جدول ) 15اختيارية تخصص اقتصاد منزلي )

 {ريفايمجتمع  توجه فرعي -ية واإلجتماعية الزراعية االقتصادالعلوم  برنامج} { يقوم طالب4}

( وخمسة مقررات اختيارية 49ساعات معتمدة( من جدول ) 3بدراسة مقرر اختياري عام )
 (.53ساعة معتمدة( من جدول ) 15ريفي )تخصص مجتمع 

 العامة للمستوي الرابع لطالب االختيارية(: المقررات 49جدول )
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 ية واإلجتماعية الزراعية{االقتصادبرنامج العلوم }
 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 2 2 هندسة اآلالت الزراعية 05440
  11102 3 2 2 آفات المنزل والحديقة وطرق مكافحتها 11405
 - 3 2 2 تغذية اإلنسان 15412

 

 الزراعي االختيارية لطالب المستوي الرابع  (: مقررات اإلرشاد50جدول )
 {الزراعيةية واإلجتماعية االقتصادبرنامج العلوم }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 01201 3 2 2 اإلرشاديسيكولوجية التعليم  01401
 01302 3 2 2 تنمية الموارد البشرية الزراعية 01402
 01302 3 2 2 الزراعي اإلرشاديالعمل  فيالقيادة  01403
 01302 3 2 2 يالعمل اإلرشاد فيالتدريب  01404
 01301 3 2 2 الصحافة الزراعية مبادئ 01405
 01301 3 2 2 نشر المبتكرات الزراعية 01406
 01201 3 2 2 اإلرشاديأساسيات إدارة العمل  01407
 01201 3 2 2 والتنمية الريفية الزراعياإلرشاد  01408
 01301 3 2 2 فيالتصوير الفوتوغرا 01409
 01201 3 2 2 المناهج اإلرشادية الزراعية 01410
 01201 3 2 2 المعارض اإلرشادية الزراعية 01411
 01301 3 2 2 والشفاهيةالوسائل التعبيرية التحريرية  01412

01413 
مجال التعليم  فيموضوعات مختارة 
 - 3 2 2 الزراعي اإلرشادي

بحث في مجال التعليم اإلرشادي  01414
 -    الزراعي
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 االختيارية لطالب المستوي الرابع الزراعي  االقتصاد(: مقررات 51جدول )
 {ية واإلجتماعية الزراعيةاالقتصادبرنامج العلوم }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 2 2 ياالقتصادتاري  الفكر  03401
 - 3 2 2 رياضيالقتصاد ألا 03402
 05101 3 2 2 ياالقتصاد اإلحصاء 03403

الموارد األرضية استخدام اقتصاديات  03404
 03102 3 2 2 والمائية

 03102 3 2 2 إدارة األعمال الزراعية 03405
 03102 3 2 2 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي 03406
 03101 3 2 2 اقتصاديات التصنيع الزراعي 03407
 03101 3 2 2 اقتصاديات الميكنة الزراعية 03408
 03101 3 2 2 اقتصاديات االستهال  03409
 03101 3 2 2 اإلنتاج الحيوانياقتصاديات  03410
 03102 3 2 2 السياسة والتنمية الزراعية 03411

الصغيرة اقتصاديات المشروعات  03412
 03102 3 2 2 والحرفية

 03102 3 2 2 العمالة الزراعية 03413
 - 3 2 2 التعاون الزراعي 03414
 03102 3 2 2 القوانين والتشريعات الزراعية 03416
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 المنزلي االختيارية لطالب المستوي الرابع االقتصاد(: مقررات 52جدول )
 {ية واإلجتماعية الزراعيةاالقتصادبرنامج العلوم }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 2 2 1 إدارة األعمال المنزلية 04401
 - 3 2 2 المنزلي االقتصادتعليم الكبار في  04402
 04230 3 2 2 وتأثيث المسكن التصميم الداخلي 04403
 - 3 2 2 مؤسسات رعاية األسرة والطفولة 04404
 04250 3 2 2 تقييم الحالة التغذوية 04405
 04304 3 4 1 تصميم وتنفيذ مالبس 04406
 04312 3 2 2 ترشيد االستهال  األسرى  04407
 01201 3 2 2 ي المنزلي التطبيقياالقتصاداإلرشاد  04408

تركيبات األمن والسالمة بالمباني  04409
 04302 3 2 2 السكنية

 04302 3 2 2 العالقات األسرية وتوجيه وتنشئة األبناء 04411
 04102 3 2 2 تكنولوجيا النسيج والمالبس 04412

الطهي التجريبي وتقييم األغذية كيميائيًا  04413
 04303 3 2 2 وصحياً 

 04302 3 2 2 المنزلي وتنمية المجتمع االقتصاد 04414
 01201 3 4 1 المنزلي وإدارة األزمات االقتصاد 04415

، 03102 3 4 1 المنزلي االقتصادثقافة التغيير في  04416
04302 
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 االختيارية لطالب المستوي الرابع المجتمع الريفى(: مقررات 53جدول )

 {ية واإلجتماعية الزراعيةاالقتصادبرنامج العلوم }
 

الرقم 
 الكودي

 اسم المقـــرر
نظر
 ي

 تطبيقي
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

المجتمع الريفي والتنمية  18301
 18102 3 2 2 يةاالقتصاد

18303 
التحليل الديموجرافي للمجتمع 

 18102 3 2 2 الريفي

 - 3 - 3 التدرج االجتماعي الطبقي 18304
 18101 3 - 3 النظريات االجتماعية المعاصرة 18305
 - 3 2 2 تنمية وإعداد القادة المحليين 18307
 18101 3 - 3 علم النفس االجتماعي 18308
 - 3 2 2 المجتمعات الريفية المقارنة 18310
 - 3 - 3 ديناميكيات التغير االجتماعي 18311
 18306 3 2 2 تخطي  وتقييم برامج التنمية الريفية 18401

النظريات االجتماعية وتطبيقاتها  18402
 18305 3 2 2 الريفية

تحليل المنظمات والمؤسسات  18404
 18102 3 2 2 االجتماعية الريفية

 - 3 - 3 تاري  الفكر االجتماعي 18405
 18102 3 2 2 السياسة االجتماعية الريفية 18406
 05101 3 2 2 االجتماعي وتطبيقاته اإلحصاء 18407
 18102 3 2 2 حوار في علم المجتمع الريفي 18409
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 سابعاً: برنامج الهندسة الزراعية
 

  ساعة معتمدة خالل مرحلة  140بدراسة  الهندسة الزراعيةلبرنامج يقوم الطالب الدارس
 البكالوريوس موزعة علي النحو المبين في الجدول التالي:

 

 علوم أساسية
علوم زراعية 

 أساسية
 عامة هندسيةعلوم 

الهندسة علوم 
 الزراعية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

34 - 28 - 20 18 22 18 

 
( وللمساتوي 54المقاررات اإلجبارياة للمساتوي الثالاث  )جادول:  -ساابعاً  (:33ماادة )

 .الهندسة الزراعيةبرنامج  ( لطالب56)جدول:                   الرابع 

 
 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث 54جدول )

 {الهندسة الزراعيةبرنامج }
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 05218 3 2 2 الديناميكا الحرارية 05311

 - 3 2 2 ميكانيكا الموانع 05313
 05216 3 2 2 تصميم آالت )أ( 05317

 - 2 4 - تدريب ميداني *05320
 - 3 2 2 هندسة القوى الزراعية 05340
 05101 3 2 2 أسس اإلحصاء وتصميم التجارب 19307
 30110 - 2 2 مستوى ثاني -إنجليزية لغة  30310

 

 ساعة معتمدة( من  18ستة مقررات اختيارية ) {الهندسة الزراعيةبرنامج } يقوم طالب
 (.55جدول )
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 لطالب المستوي الثالث العامة (: المقررات االختيارية 55جدول )
 {الهندسة الزراعيةبرنامج }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

،  05318 3 2 2 أآلت االحتراق الداخلي 05312
05340 

 05313 3 2 2 هيدروليكا المضخات والقنوات المكشوفة 05314
 05108 3 2 2 نظرية اآلالت 05315
 05313 3 2 2 أسس القياس والتحكم 05316

، 05315 3 2 2 تصميم أآلت )ب( 05318
05317 

، 05215 3 2 2 خرسانة مسلحة 05319
05216 

 - 3 2 2 األسس الهندسية لالستزراع السمكي 05382
 - 3 2 2 الطاقة المتجددة في الزراعة 05383
 - 3 2 2 الطاقة الحيوية واستخدامها 05384

الحرارية للطاقة الشمسية وتطبيقاتها النظم  05385
 - 3 2 2 الزراعية

 - 3 2 2 البرمجة باستخدام الحاسب اآللي 05387
 - 3 2 2 مبادئ طاقة الرياح وتطبيقاتها الزراعية 05388
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 (: المقررات اإلجبارية للمستوي الرابع لطالب 56جدول )
 {الهندسة الزراعيةبرنامج }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 1 - 1 تصميم وتخطي  مشروع التخرج 05400
 05400 2 4 - مشروع التخرج 05401

 05317 3 2 2 هندسة اآلالت الزراعية 05440
 05313 3 2 2 تصنيع المنتجات الزراعيةهندسة  05450

05460 
هندسة المنشآت الزراعية والتحكم 

 البيئي
2 2 3 - 

 05314 3 2 2 تخطي  وتصميم نظم الري  05470
 30310 - 2 2 مستوى ثالث -لغة انجليزية  30410

 

معتمزدة( سزاعات  3بدراسزة مقزرر اختيزاري عزام ) {الهندساة الزراعياةبرناامج } { يقوم طالزب1}
مقزززرر (، و 58سزززاعات معتمزززدة( مزززن جزززدول ) 6) (، ومقزززررين اختيزززاريين57مزززن جزززدول )

سزاعات معتمزدة( مزن  3)مقزرر اختيزاري (، و 59ساعات معتمزدة( مزن جزدول ) 3) اختياري 
 (.61ساعات معتمدة( من جدول ) 3(، ومقرر اختياري )60جدول )

 
 طالب المستوي الرابع لاإلختيارية العامة  الهندسة الزراعية(: مقررات 57جدول )

 {الهندسة الزراعيةبرنامج }
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

05486 
أسس ترشيد وإدارة استخدام الطاقة في 

 اإلنتاج الزراعي
2 2 3 - 

 05115 3 2 2 تطبيقات الحاسب اآللي في الهندسة الزراعية 05487
 - 3 2 2 ميكنة نظم االستزراع المائي 05489
 - 3 2 2 هندسة النظم الحيوية 05490
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 تخصصمن داخل (: المقررات الدراسية اإلختيارية 58جدول )
 هندسة القوى وا الت الزراعية  

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

، 05315 3 2 2 هندسة اآلالت الزراعية )أ( 22442
05318  

 22442 3 2 2 هندسة اآلالت الزراعية )ب( 22443

 05340 3 2 2 هندسة معدات استصالح األراضي 22444

 05340 3 4 1 صيانة وتشغيل اآلالت والقوى الزراعية 22445

 

 
 تخصص من داخل (: المقررات الدراسية اإلختيارية 59جدول )

 التصنيع الغذائي والحيوي وما بعد الحصاد
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 05218 3 4 1 هندسة حفظ األغذية بالمعاملة الحرارية 23451

هندسة حفظ وتخزين الغذاء بخفض  23452
 05311 3 2 2 المحتوى الرطوبة

هندسة حفظ وتداول الغذاء بخفض درجة  23453
 05311 3 2 2 الحرارة
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 تخصص من داخل (: المقررات الدراسية اإلختيارية 60جدول )
 هندسة المنشآت الزراعية والبيئة الحيوية 

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

والمعدنية  ةتصميم المنشآت الخراساني 24461
 05216 3 2 2 والخشبية

 05218 3 2 2 هندسة البيوت المحمية 24462

 - 3 2 2 تخطي  المناطق والمنشآت الريفية 24463
  

 

 تخصص من داخل (: المقررات الدراسية اإلختيارية 61جدول )
 هندسة نظم الري والصرف الزراعي

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 05314 3 2 2 هندسة الري والصرف الزراعي 25470
 05314 3 2 2 أنظمة الري بالتنقي  والميكرو 25474

نظم ري الحدائق والمسطحات  25478
 الخضراء

2 2 3 05314 
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 ثامناً: برنامج األراضي والمياه
 

 ساعة معتمدة خالل مرحلة  140بدراسة  األراضي والمياهلبرنامج  يقوم الطالب الدارس
 النحو المبين في الجدول التالي:البكالوريوس موزعة علي 

 

 علوم أساسية
علوم زراعية 

 أساسية
 علوم زراعية عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

28 - 39 5 2 15 33 18* 
 مقرر عام.معتمدة  اتساع 3* 

 

ً  (:33ماادة ) ( وللمساتوي 62المقاررات اإلجبارياة للمساتوي الثالاث  )جادول:  - ثامناا

 .راضي والمياهاألبرنامج  ( لطالب67الرابع )جدول: 
 

األراضي برنامج }(: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث 62جدول )
 {والمياه
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 14201 2 - 2 نشوء وتقسيم األراضي 14301
 14201 3 - 3 الكيمياء البيئية لألراضي 14302

 14201 3 2 2 الفيزياء البيئية لألراضي 14303

 14201 3 2 2 الميكروبيولوجيا البيئية 14304

 14201 2 - 2 أساسيات تغذية النبات 14305

أساسيات نظم المعلومات الجغرافية  14306
، 14101 3 2 2 بعدواالستشعار عن 

14201 

 - 3 2 2 الري والصرف الزراعي 14307
 - 2 4 - تدريب ميداني 14320
 30110 - 2 2 مستوى ثاني –لغة إنجليزية  30310

 
 

 ساعة معتمدة( من  3مقرر اختياري تخصصي ) {األراضي والمياهبرنامج } يقوم طالب
 (.64من جدول ) ساعات معتمدة( 6(، ومقررين اختياريين عام )63جدول )
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  (: المقررات االختيارية لطالب المستوي الثالث63جدول )
 {برنامج األراضي والمياه}

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

، 14201 3 2 2 األراضيحصر وتقييم  14310
14301 

 - 3 2 2 تطبيقات األرصاد الجوية الزراعية 14311
 - 3 2 2 صخور ومعادن 14312

 
 

 (: المقررات االختيارية العامة لطالب المستوي الثالث64جدول )
 {األراضي والمياهبرنامج }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 03102 3 2 2 اقتصاديات األراضي الزراعية 03315
 - 3 2 2 الموائع اميكانيك 05313

05394 
 ةأساسيات الهندسة الزراعي

 - 3 2 2 والمساحة

 07101 3 2 2 فسيولوجيا النبات 07307
 19201 3 2 2 إنتاج محاصيل الحقل المصرية 19301
 05101 3 2 2 أسس اإلحصاء وتصميم التجارب 19307
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 (: المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع 65جدول )
 {األراضي والمياهبرنامج }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

حليالت المعملية لألراضي -الت 14401
 14201 3 6 - والمياه والنبات واألسمدة

 - 2 - 2 إدارة الموارد المائية 14402

، 14201 2 - 2 تلوث األراضي والمياه ومعالجتها 14403
14302 

، 14201 3 2 2 تقنيات األسمدة والتسميد 14404
14314 

، 14201 2 - 2 إدارة الموارد األرضية 14405
14315 

 14304 2 2 1 والحيويةالزراعة العضوية  14406

 30310 - 2 2 مستوى ثالث –لغة إنجليزية  30310
 

 ة ززززززثززززالث مقززززررات اختياريززززة عام ةزبدراسزززز  {األراضااااي والمياااااهبرنااااامج } بزوم طالزززززيقزززز            
           مقززززززررات اختياريززززززة تخصصززززززية  ةززززززززخمسو  (66ن جززززززدول )زسززززززاعات معتمززززززدة( مزززززز 9)
 (.67ساعات معتمدة( من جدول ) 15)
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  (: المقررات االختيارية العامة لطالب المستوي الرابع66جدول )
 {برنامج األراضي والمياه}

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

للمشروعات دراسات الجدوى  04418
 03101 3 2 2 الزراعية

 - 3 2 2 آالت استصالح األراضي 05406
 - 3 2 2 تخطي  وتصميم نظم الري  05470
 12201 3 2 2 إنتاج محاصيل الخضر 12305
 12201 3 2 2 الزراعات المحمية 12409
 13201 3 2 2 تصميم وتنسيق الحدائق 13402

 االقتصادية نباتات الزينة 13407
 13201 3 2 2 والتصديرية

 16201 3 2 2 فسيولوجي أشجار الفاكهة 16401
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 (: المقررات االختيارية لطالب المستوي الرابع67جدول )
 {األراضي والمياهبرنامج }

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

 المتطلب السابق

 04418 3 2 2 إدارة المخلفات 14407
 14302، 14201 3 2 2 خوا  الغرويات 14408

، 14314، 14301 3 2 2 ري وتسميد المحاصيل الحقلية 14409
19301 

، 14307، 12305 3 2 2 ري وتسميد المحاصيل البستانية 14410
14314  

 - 3 2 2 الجوفيةهيدرولوجيا المياه  14411
 - 3 2 2 جودة المياه للزراعة 14412

تقييم األثر البيئي للمشروعات  14413
 - 3 2 2 الزراعية

 14201 3 2 2 الزراعات الملحية 14414
 - 3 2 2 اآلثار البيئية للتغيرات المناخية 14415
 14305، 14201 3 2 2 خصوبة األراضي وإدارتها 14416
 - 3 2 2 دراسات خاصة 14498

 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 



  
  

 

 
72 

 الباب الرابع
 

 المقررات الدراسية بفرع الكلية بفوكة 
 }كلية الزراعة الصحراوية والبيئية{

 
 

محافظاة مطاروح فرعااً  -تعتبر كلية الزراعة الصاحراوية والبيئياة بفوكاه : (34مادة )

 8ويطبق علي طالبها كل مواد الالئحة المذكورة في الباب الثالث )من الماادة للكلية، 
(، ويقباال فاارع الكليااة بفوكااه الطااالب ماان أبناااء محافظااة مطااروح 30حتااى المااادة 

الحاصاالين علااي الثانويااة العامااة والثانويااة األزهريااة ودبلااوم الزراعااة، وتضاام كليااة 
 :راسيين هماالزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة برنامجين د

 .(اإلنتاج النباتي والموارد الطبيعية الصحراوية) برنامج اإلنتاج النباتي -أ

 .(والداجني الصحراوي)اإلنتاج الحيواني  برنامج اإلنتاج الحيواني -ب
 

  ساعة معتمدة خالل مرحلة البكالوريوس موزعة علي النحو  140يقوم الطالب بدراسة
 المبين في الجدول التالي:

     

 

 

 البرنامج
 علوم أساسية

علوم زراعية 
 أساسية

علوم زراعية 
 عامة

علوم زراعية 
 تخصصية

 اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري اختياري اجباري

اإلنتاج النباتي والموارد 
 الطبيعية الصحراوية

 

22 

 

- 45 - 8 30 29 6 

اإلنتاج الحيواني 
 والداجني الصحراوي 

22 - 45 - 4 21 29 15 
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 (.69و 68المقررات اإلجبارية لطالب المستوي األول )جدولي:  -(: أوالً 35مادة )
 

 (: المقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب الشعبة األساسية بفوكة68جدول )
 )الفصل الدراسي األول(

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 1 - 1 مبادئ علم االقتصاد 03101
 - 3 2 2 أساسيات الرياضة واإلحصاء البيولوجى 05106
 - 3 2 2 أساسيات علم النبات 07101
 - 3 2 2 أساسيات علم الحيوان والحشرات 11103
 - 3 2 2 جوية وتطبيقاتها فيزياء األراضي وأرصاد 14102
 - 3 2 2 أساسيات الكيمياء العضوية وغير العضوية 17105
 .تعلن النتيجة ناجح أو راسب*  

 

 المقررات اإلجبارية للمستوي األول لطالب الشعبة األساسية بفوكة :(69جدول )

 )الفصل الدراسي الثاني(
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 03101 2 - 2 مبادئ االقتصاد الزراعي 03102
 - 3 2 2 الطاقة المتجددة في الزراعة 05383
 - 2 - 2 استصالح وصيانة األراضي الصحراوية 14419
 - 3 2 2 أساسيات الكيمياء التحليلية 17107
 - 2 - 2 مقدمة في المجتمعات البدوية والريفية 18103
 - 3 2 2 علم الوراثةأساسيات  20101
 - - 2 2 مستوى أول –لغة انجليزية  *30110

31101 
النظم البيئية وتشريعات حمايتها في 

 المناطق الصحراوية
2 - 2 - 

 .تعلن النتيجة ناجح أو راسب*     
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 (71و 70المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثاني )جدولي:  -(: ثانياً 35مادة )
 

 (: المقررات اإلجبارية للمستوي الثاني لطالب الشعبة األساسية بفوكة70جدول )
 )الفصل الدراسي األول(

 

الرقم 
 الكودي

 اسم المقـــرر
نظر
 ي

 تطبيقي
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

08202 
وإنتاج الحيوان الزراعي أساسيات رعاية 

 بالمناطق الصحراوية
2 2 3 - 

09202 
أساسيات إنتاج وتربية الدواجن بالمناطق 

 - 3 2 2 الصحراوية

12407 
أساسيات إنتاج الخضر بالمناطق الصحراوية 

 - 3 2 2 والزراعة المحمية

 - 3 2 2 الزراعات الصحراوية 19217
 17105 3 2 2 مبادئ الكيمياء الحيوية الزراعية 33203
 - 3 2 2 بيئة الواحات المصرية: سيوه دراسة حالة 37102
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 المقررات اإلجبارية للمستوي الثاني لطالب الشعبة األساسية بفوكة :(71جدول )

 )الفصل الدراسي الثاني(
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري المقـــرراسم 
ساعة 
 معتمدة

المتطل
ب 
 السابق

 - 3 2 2 أساسيات علم األلبان 06201

13202 
أساسيات الزهور ونباتات الزينة 
 والنباتات الطبية والعطرية

2 2 3 - 

 - 3 2 2 إدارة الموارد الطبيعية الصحراوية 14202

15203 
تكنولوجيا وتصنيع منتجات المناطق 

 - 3 2 2 والصحراويةالجافة 

16202 
أساسيات إنتاج الفاكهة بالمناطق الجافة  

 - 2 2 1 والصحراوية

 - 2 4 - تدريب ميداني 30220
 - - - 2 نشاط  طالبي *30231
 .تعلن النتيجة ناجح أو راسب*         
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 }أ{ برنامج اإلنتاج النباتي والموارد الطبيعية الصحراوية
 

برنامج اإلنتاج النبااتي  -المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الثالث  -(: ثالثاً 35مادة )

  (72والموارد الطبيعية الصحراوية )جدول:
 

 

 (: المقررات اإلجبارية للمستوي الثالث لطالب 72جدول )
 االنتاج النباتي والموارد الطبيعية الصحراوية{ }برنامج

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

14401 
لألراضي والمياه  المعملية تالتحليال

 - 2 4 - والنبات واألسمدة

16304 
إنتاج أشجار الزيتون والنخيل والتين 

 - 3 2 2 والعنب

 - 3 2 2 المناطق الجافة والصحراويةإدارة مراعي  19305

21304 
اإلنتاج العضوي لمحاصيل الخضر 

 - 3 2 2 والفاكهة

 - - 2 2 مستوى ثاني –لغة انجليزية  *30310
 - 2 4 - تدريب ميداني 30320

حصر وتقسيم التنوع اإلحيائي في البيئة  31303
 - 3 2 2 الجافة والصحراوية

 - 3 2 2 وتطبيقاتها الزراعيةالتقنية الحيوية  35405
 *  تعلن النتيجة ناجح أو راسب.

 

 بدراسزة سزتة مقزررات  { برناامج اإلنتااج النبااتي والماوارد الطبيعياة الصاحراوية} يقزوم طالب
 (.73ساعة معتمدة( من جدول )18اختيارية )
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 (: المقررات اإلختيارية للمستوي الثالث لطالب73جدول )
 }برنامج االنتاج النباتي والموارد الطبيعية الصحراوية{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

01400 
البرامج والمشروعات اإلرشادية 

 الزراعية
2 2 3 - 

 03102 3 2 2 التسويق والتجارة االلكترونية 03318

اقتصاديات التصنيع الغذائي ودراسة  03329
 03102 3 2 2 الجدوى 

03412 
اقتصاديات المشروعات الصغيرة 

 03102 3 2 2 والحرفيه

 - 3 2 2 الحرف اليدوية المنزلية 04334
 - 3 2 2 أمراض النبات )عام( 07301
 - 3 2 2 االقتصاديةعلم الحشرات  11401
 - 3 2 2 التصحر وتثبيت الكثبان الرملية 14315

15305 
تكنولوجيا تصنيع وتعبئة ثمار البلح 

 15203 3 2 2 والتمور والزيتون 

17307 
أساسيات مكافحة اآلفات والمكافحة 

 المتكاملة
2 2 3 - 

 05106 3 2 2 أسس اإلحصاء وتصميم التجارب *                               19307
 - 3 2 2 تخزين وتداول الحاصالت البستانية * 21305
 - 3 2 2 مشاتل إنتاج وإكثار النباتات البستانية * 21306

آالت خدمة المسطحات الخضراء  22447
 - 3 2 2 والمزارع

تطبيقات الطاقة المتجددة في المنشآت  24466
 الزراعية

2 2 3 - 

 - 3 2 2 الزراعيةهندسة تخطي  المنشآت  24468
 *  يتم اختيار احد هذه المقررات.
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ً (: 35مادة ) برنامج االنتاج النباتي  -المقررات اإلجبارية لطالب المستوي الرابع  -رابعا

 (.74والموارد الطبيعية الصحراوية )جدول: 

 

 (: المقررات اإلجبارية للمستوي الرابع لطالب 74جدول )
 }برنامج االنتاج النباتي والموارد الطبيعية الصحراوية{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 2 2 زراعة وتنمية األشجار الخشبية 02306
 - 3 2 2 تخطي  وتصميم نظم الري  05470
 12201 3 2 2 الزراعات المحمية 12409

13307 
إنتاج وتداول النباتات الطبية 

 والعطرية
2 2 3 - 

 30310 - 2 2 مستوى ثالث –لغة انجليزية  *30410

 - 3 2 2 معالجة وتدوير المخلفات المزرعية 31411

آفات المحاصيل الحقلية وطرق  34401
 مكافحتها

2 2 3 07301 

 ناجح أو راسب.*  تعلن النتيجة 
 
 
 

 بدراسة ستة مقررات  {برنامج االنتاج النباتي والموارد الطبيعية الصحراوية} يقوم طالب
 (.75ساعة معتمدة( من جدول ) 18) اختيارية
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 (: المقررات اإلختيارية لطالب المستوي الرابع75جدول )
 }برنامج االنتاج النباتي والموارد الطبيعية الصحراوية{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

03303 
اقتصاديات مزارع اإلنتاج الحيواني والسمكي 

 03102 3 2 2 والداجني

 03102 3 2 2 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418

06410 
مراقبة الجودة والمواصفات القياسية لأللبان 

 06201 3 2 2 ومنتجاتها

مواد العل  غير التقليدية وتكوين العالئق  09423
 - 3 2 2 واإلضافات الغذائية

 09202 3 2 2 إنتاج النعام واألرانب 09424

طرق في التقنية الحيوية والتطبيقات إلنتاج  10410
 - 3 2 2 الطاقة

 - 3 2 2 الزراعة العضوية 10411
 - 3 2 2 آفات المحاصيل البستانية ونحل العسل 11402
 - 3 2 2 تربية نحل العسل واألهمية الطبية لمنتجاته 11419
 - 3 2 2 اشجار وشجيرات ونخيل الزينة  * 13410
 - 3 2 2 المبيدات والتلوث البيئي 17410

19416 * 
واألعالف تربية وتحسين محاصيل الحبوب 
 للمناطق الجافة والصحراوية

2 2 3 19202 

19417 * 
الزراعة غير التقليدية في المناطق الجافة 

 - 3 2 2 وشبه الجافة

32403 
أساسيات كيمياء تغذية الحيوانات المزرعية 

 - 3 2 2 والدواجن

 07301 3 2 2 آفات وأمراض النخيل والزيتون والتين 34419
،11103 

 .احد هذه المقررات*  يتم اختيار 
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 }ب{ برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني الصحراوي
 

برناامج اإلنتااج  -المقاررات اإلجبارياة لطاالب المساتوي الثالاث  -(: خامساًً  35مادة )

 (.76الحيواني والداجني الصحراوي  )جدول: 
 

 المقررات اإلجبارية للمستوي الثالث لطالب  :(76جدول )
 }برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني الصحراوي{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 08201 3 2 2 أساسيات إنتاج اإلبل واألغنام والماعز 08314

08328 
 أساسيات إنتاج ورعاية األسما 
 - 3 2 2 بالمناطق الجافة والصحراوية

09308 
إدارة مزارع الدواجن بالمناطق 

 الصحراوية
2 2 3 09202 

 30110 - 2 2 مستوى ثاني –لغة انجليزية  *30310
 - 2 4 - تدريب ميداني 30320

32306 
فسيولوجيا الحيوان الزراعي والدواجن 

 - 3 2 2 في البيئة الجافة والصحراوية

32308 
أمراض وطفيليات الحيوانات واألسما  

 - 2 2 1 بالمناطق الجافة والصحراوية

 - 3 2 2 التقنية الحيوية وتطبيقاتها الزراعية 35405
 *  تعلن النتيجة ناجح أو راسب.

 

 مقزززررات بدراسزززة اربعزززة  { برناااامج اإلنتااااج الحياااواني والاااداجني الصاااحراوي} يقزززوم طالزززب
 6( ومقزررين اختيزاريين تخصصزيين )77ساعة معتمدة( من جدول ) 12)اختيارية عامة 

 (. 78ساعات معتمدة( من جدول )
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 (: المقررات اإلختيارية العامة للمستوي الثالث لطالب77جدول )
 الصحراوي{ }برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 - 3 2 2 اإلرشادية الزراعية تالبرامج والمشروعا 01400
 03102 3 2 2 اقتصاديات التصنيع الغذائي ودراسة الجدوى  03329
 03102 3 2 2 اقتصاديات المشروعات الصغيرة والحرفيه 03412
 03102 3 2 2 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418

 - 3 2 2 هندسة تصميم المباني الزراعية وتهيئة البيئة 05301

هندسة مباني وأدوات اإلنتاج الحيواني  05397
 - 3 2 2 والسمكي والداجني

 - 3 2 2 أساسيات مكافحة اآلفات والمكافحة المتكاملة 17307
 - 3 2 2 البيئيالمبيدات والتلوث  17410
 19202 3 2 2 إدارة مراعى المناطق الجافة والصحراوية 19305

تربية وتحسين محاصيل الحبوب واألعالف   19416
 19202 3 2 2 للمناطق الجافة والصحراوية

تطبيقات الطاقة المتجددة في المنشآت  24466
 الزراعية

2 2 3 - 

 - 3 2 2 هندسة تخطي  المنشآت الزراعية 24468
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 (: المقررات اإلختيارية التخصصية للمستوي الثالث لطالب78جدول )
 }برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني الصحراوي{

 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

08325 
إنتاج ورعاية األغنام والرعي بالمناطق 

 08202 3 2 2 الجافة والصحراوية

08333 
االستزراع السمكي بالمناطق الجافة 

 08328 3 2 2 والصحراوية

08451 
أساسيات إنشاء وتأسيس المزارع السمكية 

 - 3 2 2 وتعبئة األسما 

 09202 3 2 2 أساسيات فسيولوجيا الدواجن 09303

09307 
وإنتاج الدواجن في البيئة الجافة تربية 

 09202 3 2 2 والصحراوية

 09202 3 2 2 مزارع إنتاج البيض واللحم 09425
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برنااامج اإلنتاااج  -المقااررات اإلجباريااة لطااالب المسااتوي الرابااع  -(: سادساااً 35مااادة )

 (.79الحيواني والداجني الصحراوي )جدول: 
 

 (: المقررات اإلجبارية للمستوي الرابع لطالب 79جدول )
 }برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني الصحراوي{

 
الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

03303 
اإلنتاج الحيواني  اقتصاديات مزارع

 - 3 2 2 والسمكي والداجني

 08202 3 2 2 صحة وأمراض اإلبل واألغنام والماعز 08460

مواد العل  غير التقليدية وتكوين  09423
 - 3 2 2 العالئق واإلضافات الغذائية

 - 3 2 2 إنتاج النعام واألرانب 09424
 - 3 2 2 صحة الدواجن 09419
 30310 - 2 2 مستوى ثالث –لغة انجليزية  *30410

32403 
أساسيات كيمياء تغذية الحيوانات 

 - 3 2 2 المزرعية والدواجن

 *  تعلن النتيجة ناجح أو راسب.

 

 بدراسة ثالثة مقررات اختيارية  {برنامج االنتاج الحيواني والداجني الصحراوي} يقوم طالب
 9مقررات اختيارية تخصصية )( وبدراسة ثالثة 80ساعات معتمدة( من جدول ) 9عامة )
 (.81معتمدة( من جدول )ساعات 
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 (: المقررات اإلختيارية العامة للمستوي الرابع لطالب 80جدول )
 }برنامج الحيواني والداجني الصحراوي{

 
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري اسم المقـــرر
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 03102 3 2 2 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية 03418

06416 
تكنولوجيا تصنيع وتجهيز منتجات 

 06201 3 2 2 األلبان ومراقبة الجودة

 - 3 2 2 نباتات الزينة االقتصادية والتصديرية 13407

15421 
تكنولوجيا تصنيع وتجهيز اللحوم 

 15203 3 2 2 والدواجن

19413 
تجهيز وتداول النباتات الطبية 

 13305 3 2 2 والعطرية

19417 
الزراعة غير التقليدية في المناطق 

 19311 3 2 2 الجافة وشبه الجافة

 - 3 2 2 إدارة المراعى الطبيعية والصحراوية 19418

19421 
تربية وتحسين محاصيل الحبوب 

 19202 3 2 2 واألعالف

33451 
القواعد الصحية لمصانع األغذية 

 - 3 2 2 واأللبان

 

 

  

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 



  
  

 

 
85 

 (: المقررات اإلختيارية التخصصية للمستوي الرابع لطالب 81جدول )
 }برنامج الحيواني والداجني الصحراوي{ 

 
 

الرقم 
 الكودي

 تطبيقي نظري المقـــرراسم 
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 08201 3 2 2 تغذية الحيوان بالمناطق الصحراوية 08418

فسيولوجيا التناسل والتلقيح  08422
 08201 3 2 2 الصناعي

أساسيات إنشاء وتأسيس المزارع  08451
 - 3 2 2 السمكية وتعبئة األسما 

09409 
منتجات الدواجن بالمناطق 

 09202 3 2 2 الصحراوية

 09203 3 2 2 فسيولوجيا البيئة واإلنتاج 09410
 09202 3 2 2 مزارع إنتاج البيض واللحم 09425
 08201 3 2 2 أسس اإلحصاء 32307

إنشاء مزارع اإلنتاج الحيواني  32397
 - 3 2 2 والدواجن

32398 
موضوعات مختارة في مجال اإلنتاج 

 08201 3 2 2 الحيواني والداجني
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 الباب الخامس
 لألقسام األكاديمية المختلفةالمحتوي العلمي للمقررات الدراسية 

 
 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم التعليم اإلرشادي الزراعي  -1

 

 االتصال اإلرشادي الزراعي  01201

نشززأة وتطززور االرشززاد الزراعززي، ماهيززة ومبززادئ وأهززداف التعلززيم االرشززادى الزراعززي، 
مجززاالت العمزززل االرشززادى وأدواره التنمويزززة، الزززنظم والتنظيمززات االرشزززادية الزراعيزززة، 
تزززدريب الكزززوادر االرشزززادية، االتصزززال الفعزززال فزززي العمزززل االرشزززادى، طزززرق ووسزززائل 
االتصززال االرشززادى، نشززر وتبنززى المبتكززرات الزراعيززة، القيززادة ودورهززا فززي االتصززال 
االرشادى، أساسيات تخطي  وتقييم البرامج االرشزادية الزراعيزة، تطبيقزات عمليزة فزي 

 موضوعات المقرر.
 

 الطرق والمعينات التعليمية اإلرشادية   01301

يم والزززتعلم، تصزززني  الطزززرق ماهيزززة الطزززرق اإلرشزززادية، ودورهزززا فزززي عمليتزززي التعلززز
والمعينات االرشزادية، األسزس النفسزية واالجتماعيزة واالتصزالية فزي اسزتخدام الطزرق 
والمعينات اإلرشادية، مزايا ومحددات استخدام الطرق والمعينزات اإلرشزادية، التخطزي  
الختيار واستخدام الطزرق والمعينزات اإلرشزادية، مفهزوم تكنولوجيزا التعلزيم اإلرشزادي، 

لتعلززيم عزززن بعززد، امثلزززه فزززي طززرق التعلزززيم االرشزززادى اإللكترونززي، انتزززاج المعينزززات ا
 التعليمية اإلرشادية، تطبيقات عملية في موضوعات المقرر.   

 

 أساسيات تعليم الكبار     01302

مفهوم تعلزيم الكبزار وفلسزفته، األسزس النفسزية واالجتماعيزة لتعلزيم الكبزار، نظريزات  
خطززي  وتنفيززذ وتقيززيم بززرامج تعلززيم الكبززار، بعززض الخبززرات المحليززة التعلززيم والززتعلم، ت

 والعالمية في مجال تعليم الكبار.
 

 البرامج والمشروعات اإلرشادية الزراعية   01400

مفهزززوم البزززرامج اإلرشزززادية، ماهيزززة وأساسزززيات تخطزززي  البزززرامج اإلرشزززادية، دراسزززة 
ي مختلزز  المجززاالت الزراعيززة تفصززيلية لخطززوات تخطززي  وتنفيززذ البززرامج اإلرشززادية فزز

واالقتصادية المنزلية، والشبابية الريفية، الدراسزات التمهيديزة للمشزروعات اإلرشزادية، 
 أساليب تخطي  وتنفيذ وتقويم المشروعات اإلرشادية.
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 اإلرشاديسيكولوجية التعليم      01401

تعريزز  وأنززواع وخصززائص السززلو  االنسززاني، مراحززل تغييززر السززلو  ودور االرشززاد 
الزراعي في كل مرحلة، العوامل المزؤثرة علزي السزلو  االنسزاني، الزدوافع واالتجاهزات 
واالدرا  و التكيزززز  والشخصززززية والمقززززاييس النفسززززية وتطبيقززززات ذلززززك فززززي العمززززل 

 االرشادى.
 

 البشرية الزراعيةتنمية الموارد     01402

ماهيززة المززوارد البشززرية، مفهززوم وأبعززاد التنميززة البشززرية، دور التعلززيم االرشززادى فززى 
تنميززة المززوارد البشززرية، طززرق ووسززائل التنميززة البشززرية، اسززتراتيجية تنميززة المززوارد 

 البشرية فى مصر، تطبيقات فى تنمية الموارد البشرية الزراعية.
 

 القيادة في العمل اإلرشادي الزراعي      01403

مفهوم القيادة، نظريزات القيزادة ومصزادرها، العوامزل المحزددة للسزلو  القيزادى، أنزواع 
القززادة، أهميززة القيززادات الريفيززة فززى العمززل اإلرشززادى، صززفات القائززد المحلززى، طززرق 
 اكتشزززاف وإختيزززار وتزززدريب القزززادة المحليزززين، دور وظزززائ  القزززادة المحليزززين، بعزززض

 األساليب التى يمكن استخدامها فى تنمية القيادة .
 

 التدريب في العمل اإلرشادي       01404 

مفهززوم التززدريب، التززدريب والتعلززيم، أهميززة التززدريب، عناصززر النظززام التززدريبي، أنززواع 
التدريب وطرقه، تقدير االحتياجات التدريبية، تخطي  وتنفيذ وتقويم البزرامج التدريبيزة، 

اإلرشادي في مصر، تطبيقات عملية فى تخطي  البزرامج التدريبيزة فزى مجزال التدريب 
 اإلرشاد الزراعى.

 

 مبادئ الصحافة الزراعية    01405

مفهوم الصحافة والصحافة الزراعية، أهمية الصزحافة الزراعيزة، اإلعزالم والزرأي العزام 
هزززا، فزززن والصزززحافة الزراعيزززة، عناصزززر االتصزززال الصزززحفي، المزززادة الصزززحفية وتحرير 

اإلخززراج الصززحفي، اإلعززالن الزراعززي، نمززاذج لززبعض الدراسززات اإلرشززادية فززي مجززال 
 الصحافة الزراعية.

 

 نشر المبتكرات الزراعية      01406

ماهية النشر والتبنى، العناصر الرئيسية فى عمليتى نشر وتبنزى المبتكزرات الزراعيزة، 
ة، نمزاذج للدراسزات المعنيزه بنشزر العوامل المؤثرة على نشر وتبنى المبتكزرات الزراعيز
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وتبنزززى المبتكزززرات الزارعيزززة، تطبيقزززات عمليزززة حزززول عمليتزززى نشزززر وتبنزززى المبتكزززرات 
 الزراعية.

 

 أساسيات إدارة العمل اإلرشادي      01407

ووظائفهززا فززى العمززل اإلرشززادى، العناصززر الرئيسززية لززألدارة مفهززوم االدارة وأهميتهززا 
)التخطززي ، التنظززيم، التوجيززه، الرقابززة(، ادارة التنظززيم االرشززادى الزراعززى المصززرى، 

 نماذج لبعض الدراسات المعنيه بادارة التنظيمات االرشادية.
 

 اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية      01408

الريفية، مداخل اإلرشزاد الزراعزى فزى التنميزة الريفيزة، دور المفهوم اإلرشادى للتنمية 
االرشاد الزراعى فى التنميزة الريفيزة المتواصزلة ومحفزاتزه ومعوقاتزه، تطبيقزات عمليزة 

 )دراسة حاالت( حول االرشاد الزراعى كمدخل للتنمية الريفية.
 

 التصوير الفوتوغرافي    01409

التعلززيم االرشززادى، دراسززة تفصززيلية آللززة  ماهيززة التصززوير الفوتززوغرافى وأهميتززه فززى
التصززوير وأنواعهززا، األفززالم وأنواعهززا، مبززادئ التصززوير وطباعززة الصززورة، خصززائص 
الصورة اإلرشادية الجيدة ومصادرها، قزراءة الصزورة، تطبيقزات عمليزة فزى موضزوعات 

 المقرر.
 

 المناهج اإلرشادية الزراعية     01410

المناهج اإلرشادية، مزنهج اإلرشزاد الزراعزي العزام،  مفهوم المنهج اإلرشادي، تصني 
مززنهج السززلع، مززنهج نظززام التززدريب والزيززارات، مززنهج المؤسسززات التعليميززة، مززنهج 
المشزززاركة، مزززنهج المشزززروع، مزززنهج الزززنظم المزرعيزززة البحثيزززة اإلرشزززادية، المنزززاهج 
 اإلرشززادية المسززتخدمة فززي مصززر، تطبيقززات عمليززة حززول معززايير توظيزز  المنززاهج

 اإلرشادية.
 

 المعارض اإلرشادية الزراعية     01411

مفهزززوم المعزززرض الزراعزززي، أنزززواع المعزززارض، األسزززس النظريزززة والعمليزززة فزززي إقامزززة 
المعزززارض اإلرشزززادية، خطزززوات تخطزززي  وتنفيزززذ المعزززارض الزراعيزززة، االسزززتخدامات 

 التدريبية والتعليمية والبحثية للمعارض الزراعية.
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 الوسائل التعبيرية التحريرية والشفهية    01412

مفهزززوم وسزززائل التعبيزززر وتصزززنيفاتها، أساسزززيات اعزززداد واخزززراج وتقزززديم المعلومزززات 
والشزززفهى، والبيانززات فزززى العزززروض التحريريزززة والشززفهية، ضزززواب  التعبيزززر التحريزززرى 

 دراسة مشكالت التعبير التحريرى والشفهى، تطبيقات عملية على الوسائل التعبيرية.
 

 موضوعات مختارة في مجال التعليم اإلرشادي الزراعي    01413
 

 بحث في مجال التعليم اإلرشادي الزراعي 01414
 

 تدريب ميداني     36320
 

 االقتصادية واالجتماعية الزراعيةموضوعات مختارة في مجال العلوم   36498
 

 بحث في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 36499
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 أشجار خشبية غابات ومحتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم  -2

 
 أساسيات علم الغابات  02201

تقسيم الغابات، فوائد األشجار الخشبية االقتصادية والبيئية، مصدات الرياح واألحزمة 
البيئيزززة الخضزززراء وتأثيراتهزززا، دور األشزززجار الخشزززبية فزززي مقاومزززة التصزززحر، زراعزززة 
الغابزززات علزززى ميزززاه الصزززرف الصزززحي، أسزززس قياسزززات الغابزززات واألشزززجار، التركيزززب 

ت األخشزاب والصزناعات الخشزبية، التعزرف التشريحي والكيميائي لألخشاب، اسزتعماال
 على األشجار المحلية وبعض األخشاب المستوردة، الخشب كمصدر للطاقة.

 

 زراعة وتنمية األشجار الخشبية   02306

إنتاج شتالت األشجار، زراعة األشجار في المناطق الجافة، رعاية ومعاملة الزراعزات 
 عة الشجرية.الشجرية، قطع األشجار وعمليات تجديد المجمو 

 

 الخواص الطبيعية والميكانيكية لألخشاب  02401

الكثافزززة والثقزززل النزززوعى لألخشزززاب وعالقتهمزززا بخزززوا  األخشزززاب، عالقزززة األخشزززاب 
بالرطوبزة وبزالحرارة وبالصزوت والضزوء والتحليزل الجهزدى للكمزرات واألعمزدة الخشزبية، 

  المقاومزة لألخشزاب، الجهود األساسية وجهود التشغيل، العوامل المؤثرة علزى خزوا
 مقدمة عن الخوا  الريولوجية لألخشاب واإلختبارات غير المدمرة لألخشاب.

 

 تركيب األخشاب وأساسيات التعرف عليها  02402

أساسيات تكوين األخشاب، تركيب األخشاب الصزلدة واللينزة، التعزرف علزى األخشزاب، 
 .الخوا  الكيميائية لألخشاب

 

 ر الخشبيةفسيولوجيا األشجا  02403

أساسززيات فسززيولوجيا األشززجار الخشززبية، دور العناصززر الغذائيززة فززي نمززو األشززجار، 
عالقزة المزاء باألشزجار الخشزبية، العوامززل المناخيزة واألرضزية المزؤثرة علزى العمليززات 

 الفسيولوجية لألشجار الخشبية.
 
 حفظ األخشاب  02404

 التدهور الحيوي لألخشاب، كيماويات حفظ األخشاب، طرق حفظ ومعاملة األخشاب، 
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العوامززل المززؤثرة علززى عمليززة امتصززا  الكيماويززات، تززأثير المعاملززة الكيميائيززة علززى 
اب، نظريززات التحلززل الحززراري لألخشززاب الخززوا  الطبيعيززة وعلززى اسززتعماالت األخشزز

 .وتطبيقاتها ومعوقات احتراق األخشاب
 

  التركيب فوق الدقيق لألخشاب  02405

التركيب فوق الدقيق لألنسجة الخشبية، الطرق المعملية لتشريح األخشاب واسزتخدام 
الميكروسززكوب القطبززى واإللكترونززى، التركيززب فززوق الززدقيق للجززدار الخلززوى والتركيززب 

 .المورفولوجى للميكروفبرالت السليلوزية
 

  إدارة المشاتل وزراعة األشجار  02406

جمززع واسززتخال  بززذور األشززجار الخشززبية، معززامالت البززذور، إدارة المشززاتل وإنتززاج 
شززتالت األشززجار الخشززبية، طززرق زراعززة األشززجار الخشززبية فززي المنززاطق المختلفززة، 

 رة على اختيار األنواع الشجرية.الزراعات الشجرية الخاصة، العوامل المؤث
 

 بيئة وأراضي الغابات  02407

بيئززة الغابززات، العوامززل المناخيززة المختلفززة وتأثيراتهززا، تززأثير العوامززل األرضززية والميززاه 
على نمو الغابة، تأثير الغابات ومجزاميع األشزجار علزى عوامزل المنزاى وعلزى التربزة، 

ميائيززة والفيزيقيززة والمحتززوى العضززوى تكززوين وتقسززيم أراضززى الغابززات، الخززوا  الكي
الدوبالى ألراضى الغابات وأراضى المزارع الشزجرية، دور العناصزر الغذائيزة والتفاعهزل 

 بينها على نمو األشجار الخشبية.
 

 تنمية وإستثمار األشجار الخشبية والغابات  02408

األشززجار  مقدمززة فززى طززرق تنميززة األشززجار الخشززبية والغابززات، تربيززة وإدارة مجززاميع
 الخشبية، العوامل البيئية المؤثرة على نمو المجاميع الشجرية.

 

 أمراض وحشرات الغابات واألخشاب  02409

عوامززل تلزز  وتززدهور األشززجار الحيززه واألخشززاب، أمززراض وحشززرات األشززجار الحيززة 
والمقطوعززة ومنتجززات األخشززاب، حمايززة ومعاملززة األشززجار واألخشززاب ضززد اإلصززابات 

 شرية، مقاومة أمراض وحشرات األشجار واألخشاب.المرضية والح
 

  تجفيف وإنتاج األخشاب  02410

إنتززاج الخشزززب المنشزززور وأسززس عمليزززة تزززدريج األخشززاب الصزززلدة واللينزززة، األسزززس 
الفيزيائية للتجفي ، أساسيات تجفي  األخشزاب، طزرق التجفيز  التقليديزة والحديثزة، 
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والشمسززززى والمعجززززل، تخزززززين  عيززززوب التجفيزززز  فززززي األخشززززاب، التجفيزززز  الهززززوائى
 األخشاب.

  

 وراثة الغابات  02411

أساسيات وراثة الغابات وتطبيقاتهزا، طزرق اإلنتخزاب والتربيزة فزى األشزجار الخشزبية، 
الوراثيزة ونقزل الجينزات فزى أسس تحسين األشجار الخشبية، إستخدام طرق الهندسة 

 إنتاج وتحوير أنواع من األشجار الخشبية.
 

  التصوير الجوى للغابات  02412

مبززادئ التصززوير الجززوى وجززرد الغابززات، أساسززيات حصززر مسززاحات الغابززات وطززرق 
التصوير الجوى، القياسات األرضية لألشجار والمجاميع الشجرية مزن خزالل التصزوير 

 دام االستشعار عن بعد في جرد الغابات واألشجار.الرأسى، مقدمة عن استخ
 

  قياسات األشجار ومبادئ المعاينة  02413

قياس ارتفاع وأقطار األشجار، تقدير حجم األشجار والكتل، تدريج الكتل لالسزتعماالت 
المختلفززة، قواعززد الكتلززة لألخشززاب المنشززورة، تحليززل نمززو السززاق الشززجرى، جززداول 

والموقززع للمجززاميع الشززجرية، مبززادئ المعاينززة للمجززاميع الحجززم والززوزن للمحصززول 
 الشجرية والمزارع الشجرية.

 

  تقنية صناعات ومنتجات األخشاب  02414

الصناعات الخشبية فزي مصزر والعزالم، صزناعة األخشزاب المسزتديرة، صزناعة القشزرة 
الليفيزة والخشزب واألبالكاج واأللواح المركبة، اللواصق الخشبية ونظرياتها، المنتجزات 

الحبيبززى واأللززواح المركبززة، إنتززاج لززب الززورق وصززناعة الززورق، التشززطيب الززداخلى 
 والخارجى لألخشاب.

 

 إدارة الغابات والمراعى 02415

أساسيات إدارة الغابات والمراعى، رعاية وتنمية المجموعات الشجرية، أنزواع المراعزى 
دارتهزا، إدارة المراعزى والحيوانزات فزي والنباتات الرعوية، تحسزين المراعزى الطبيعيزة وإ

 الظروف الطبيعية.
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 صفات األخشاب والصناعات الخشبية 02416

الصزززفات الطبيعيزززة والكيميائيزززة والتشزززريحية والميكانيكيزززة لألخشزززاب المسزززتخدمة فزززي 
صناعة األخشاب المسزتديرة، صزناعة القشزرة، األبلكزاج، األلزواح  الصناعات الخشبية،

 المركبة، الخشب الحبيبى، إنتاج لب الورق والصناعات الورقية.
 

 تدريب ميدانى  31320
 

 حصر وتقسيم التنوع اإلحيائي في البيئة الجافة والصحراوية  31303

التنزززوع اإلحيزززائي بغابزززات التوزيعزززات الرئيسزززية للغابزززات بالعزززالم وتنوعهزززا اإلحيزززائي، 
المناطق الجافة من حيث التركيب النوعي للمجموعة النباتية وعالقته بالعوامل البيئية 
والززنظم الجراحيززة بالمنززاطق الجافززة، المنتجززات الخشززبية الممكززن الحصززول عليهززا مززن 
النظم البيئيزة المختلفزة، المنتجزات غيزر الخشزبية الممكزن الحصزول عليهزا مزن الزنظم 

ة المختلفززة، الززدور البيئززي لألشززجار الخشززبية والغابززات فززي المنززاطق الجافززة، البيئيزز
 التركيبات النباتية والحيوانية الطبيعية الموجودة بالمناطق الجافة والمرتبطة بالغابات.
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البكالوريوس قسم االقتصاد وإدارة األعمال محتويات مقررات مرحلة  -3
 الزراعية

 
 

 اإلقتصاد علم مبادىء   03101

مقدمزززة فزززى علزززم اإلقتصزززاد وصزززلته بزززالعلوم االساسزززية االخزززرى، المعزززارف والمشزززاكل 
اإلقتصززادية، البنيززان اإلقتصززادى القززومى، نظريززة سززلو  المسززتهلك، نظريززة االنتززاج، 
نظريززة التكززالي ، نظريززة العززرض، نظريززة تحديززد االسززعار واالنتززاج والتوزيززع فززى ظززل 

 مختل  انواع االسواق. 
 

 اإلقتصاد الزراعى مباديء  03102

الكزززون اإلقتصزززادى الزراعزززى )المقتصزززد الزراعزززى(، طبيعزززة وتطزززور وخزززوا   تعريززز 
الزراعة، القواعد اإلقتصادية الزراعية، التصزني  اإلقتصزادى ونظزم االنتزاج والتسزويق 

اقتصزززاديات الزراعزززة  ،ون الزراعزززي والسياسزززة الزراعيزززة اإلقتصزززاديةاوالتمويزززل والتعززز
  راعة المصرية والتنمية الزراعية المصرية.المصرية  ومشاكل الز 

 

 مبادئ االقتصاد واالقتصاد الزراعي       03201

تعريزز  علزززم االقتصززاد وفروعزززه، المشززكلة االقتصزززادية، المززوارد االقتصزززادية، نظريزززة 
سلو  المستهلك، نظريزة اإلنتزاج والتكزالي ، نظريزة العزرض والطلزب، تزوازن السزوق، 

عززي، االسززتهال  واالسززتثمار والززدخل القززومي، تززوازن الززدخل البنيززان االقتصززادي الزرا
 القومي.

 

 اقتصاديات مزارع اإلنتاج الحيواني والسمكي والداجني  03303

اقتصززاديات االنتززاج بمزززارع االنتززاج الحيززواني والززداجني والسززمكي بمززا فززى ذلززك داالت 
الززززدواجن االنتززززاج وداالت التكززززالي  وداالت العززززرض، اقتصززززاد تسززززويق الحيوانززززات و 

واألسززما  ومنتجاتهززا، بمززا فززي ذلززك دراسززة المسززالك التسززويقية للحيوانززات الزراعيززة 
وطبيعززة قززوى العززرض والطلززب فززى االسززواق وكيفيززة تحديززد االسززعار، دراسززة اسززتهال  

 اللحوم والدواجن واألسما  في االسواق الداخلية والخارجية.   
 

 الرياضة واإلحصاء الزراعي  03305

فاضززززل )الززززدوال ذات المتغيززززر الواحززززد وأكثززززر مززززن متغيززززر، النهايززززات، أساسززززيات الت
المشزززتقات، تطبيقزززات التفاضزززالت للزززدوال ذات أكثزززر مزززن متغيزززر، التفاضزززل الجزئزززى، 
التفاضزززل الكلزززى(، الحصزززر الشزززامل والعينزززات، مقزززاييس النزعزززة المركزيزززة، مقزززاييس 
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واالنحدار، تحليزل التشتت، جملة ووص  وعرض البيانات اإلحصائية، تحليل االرتباط 
 التباين.       

 

 اقتصاديات المشروعات الصغيرة  03307

تعريزز  المشززروع، مقومززات إنشززاء المشززروع، السززجالت الخاصززة بالمشززروع، مصززادر 
ل االسزززتثمار، سزززبل تحليززز تمويزززل المشزززروع، تسزززويق منتجزززات المشزززروعات الصزززغيرة،

التكامزززل مزززع المشزززروعات المجزززاورة والمشزززابهة، عمليزززات جلزززب خفزززض التكزززالي ، 
العزززروض واإلنشزززاء والتشزززغيل، تسزززويق منتجزززات المشزززروع، أدوات التحليزززل المزززالى 

 والربحية، أمثلة لمشروعات صغيرة ناجحة فى مختل  القطاعات.
 

 إدارة األعمال الزراعية  03310

ة األعمزززال الزراعيزززة، إدارة التمويزززل لألعمزززال الزراعيزززة، رقابزززة العمليزززات تعريفزززات إدار 
المزرعية، أدوات اتخاذ القرارات اإلدارية لمشزروعات االنتزاج الحيزوانى، مهزام وصزفات 

 المدير المزرعى، التحليل المالى لمزارع االنتاج الحيوانى.
 

 اقتصاديات التسويق الزراعي    03312

تعري  التسويق الزراعي والمشاكل التسزويقية الزراعيزة ومنزاهج البحزث فزي الدراسزات 
التسززويقية الزراعيززة، دراسززة التجززار والوسززطاء واألسززواق الداخليززة والخارجيززة للزززروع 
النباتيززة والحيوانيززة والداجنيززة، دراسززة أسززعار الزززروع، وتكاليفهززا التسززويقية وعمليززات 

عبئة والتغلي  والتخزين والنقزل والدعايزة والتزأمين، التعزرف التسويق مثل  التدريج والت
 على السياسات والتشريعات التسويقية الزراعية في مصر والخارج.    

 

 اقتصاديات األراضي الزراعية  04315

عزززرض األراضزززي الزراعيزززة، تثمزززين االراضزززى الزراعيزززة، اسزززتغالل االراضزززى الزراعيزززة 
حيززازة وتوزيززع األراضززي الزراعيززة، سياسززة إيجززار والتشززريعات والسياسززات المتعلقززة ب

األراضزززي الزراعيزززة، سياسزززة استصزززالح واسزززتزراع األراضزززي، التصزززني  االقتصزززادي 
 لألراضي الزراعية.

 

 التسويق والتجارة االلكترونية  03318

 مفهوم التسويق، النظام التسويقى، إستراتيجية التسويق، المؤسسات التسويقية، 
المهام التسويقية، إستراتيجيات السلعة والسوق والتسزعير، التزرويج والتوزيزع والرقابزة 
علزززى الصزززادرات، الكفزززاءة التسزززويقية، تقسزززيم األسزززواق الداخليزززة والخارجيزززة، دراسزززة 
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االلكترونيزززة وكيفيزززة عقزززد الصزززفقات احتياجزززات وطلزززب المسزززتهلكين، ماهيزززة التجزززارة 
اإلليكترونيزززة فزززي االسزززواق الداخليزززة والخارجيزززة، التزززرويج للمبيعزززات بإنشزززاء موقزززع 
إليكترونى يتضمن المقرر تدريب على عقد صفقة تجارية إليكترونيزة للتجزارة الداخليزة 

 والخارجية.
 

 اقتصاديات الغابات  03324

، العرض والطلب علزى الغابزات، اقتصزاديات االهمية النسبية للغابات فى مصر والعالم
اسززتخدام الغابززات، اقتصززاديات تنميززة الغابززات، اقتصززاديات تصززنيع منتجززات الغابززات، 

 التجارة الداخلية والخارجية لمنتجات الغابات.            
 

 التمويل واالئتمان الزراعي     03325

الزراعيزة وطبيعزة االسزواق التمويليزة، دراسة االحتياجات المالية للمززارع والمشزروعات 
االحتياجات التمويلية للعمليات اإلنتاجية والتسزويقية الزراعيزة، تكزوين ر وس االمزوال 
الزراعيززززة، المبززززادئ االئتمانيززززة واألسززززاليب التمويليززززة الخاصززززة باألعمززززال المزرعيززززة 

الزراعيزة، والزراعية، أنواع ومصادر وتكالي  ونظم سداد القروض الزراعية، الضرائب 
 التأمين الزراعي، المخاطرة وأنواعها وتأثيرها على النشاط الزراعي.

 

 اقتصاديات تسويق منتجات الصناعات الزراعية 03327

تعري  التسويق الزراعي والمشاكل التسزويقية الزراعيزة ومنزاهج البحزث فزي الدراسزات 
لمنتجزات الصزناعات الزراعيزة التسويقية الزراعية، دراسة األسواق الداخلية والخارجية 

،وكيفيززة  تحديززد التكززالي  التسززويقية و أهززم العمليززات التسززويقية لمنتجززات التصززنيع 
 الزراعى

 

 اقتصاديات التصنيع الغذائي ودراسة الجدوى  03329

تعري  التسويق الزراعي والمشاكل التسزويقية الزراعيزة ومنزاهج البحزث فزي الدراسزات 
ة االسوق الداخلية والخارجية لمنتجزات الصزناعات الزراعيزة التسويقية الزراعية، دراس

،وكيفيززة  تحديززد التكززالي  التسززويقية و أهززم العمليززات التسززويقية لمنتجززات التصززنيع 
 الزراعى

 

 تاريخ الفكر االقتصادي     03401
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دي في الحضزارات القديمزة وفزي العصزور الوسزطى، المدرسزة التجاريزة،  الفكر االقتصا
الطبيعيزززون،  المدرسزززة التقليديزززة، معارضزززة النظزززام الرأسزززمالي،  المدرسزززة التقليديزززة 

 الجديدة، كينز واالقتصاد الكينزي، االتجاهات المعاصرة في الفكر االقتصادي.
 

 االقتصاد الرياضي     03402

وتعظززيم المنفعززة أو اإلشززباع، نظريززة سززلو  المنززتج وتعظززيم نظريززة سززلو  المسززتهلك 
الززربح وتدنيززة التكززالي ، العززرض والطلززب وتززوازن األسززواق، العالقززات االقتصززادية فززي 
 االقتصاد القومي، االستثمار والنمو االقتصادي، السياسة المالية والسياسة النقدية.

 

 اإلحصاء االقتصادي     03403

مقزززاييس النزعزززة المركزيزززة والتشزززتت، التوزيعزززات االحتماليزززة غيزززر تنظزززيم البيانزززات، 
المتصززلة، التوزيززع الطبيعززي، االنحززدار واالرتبززاط، تحليززل السالسززل الزمنيززة، األرقززام 

 القياسية، اختبار كاي تربيع، تحليل التباين، مراقبة الجودة.
 

 اقتصاديات استخدام الموارد األرضية والمائية      03404

قتصززادي للمززوارد األرضززية، تقيزززيم االراضززى الزراعيززة، اسززتغالل االراضزززى العززرض اال
الزراعيززززة، اسززززتزراع وتعميززززر االراضززززى، اقتصززززاديات المززززوارد المائيززززة، التشززززريعات 

 والسياسات المتعلقة بالموارد االرضية والمائية وترشيد استخدام المياه.

 

 إدارة األعمال الزراعية     03405

االسززتغالل والتخطززي  والرقابززة المزرعيززة، اختيززار وحيززازة وتثمززين االقتصززاد المزرعززى، 
وتزززأجير المززززارع، االربحيزززة المزرعيزززة ومعاييرهزززا، رقابزززة العمليزززات المزرعيزززة، مهزززام 
وصزفات المزدير المزرعزى، العوامزل المززؤثرة علزى اإلنتاجيزة المزرعيزة، التحليزل المززالى 

 المزرعى.
 

 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي    03406

داالت اإلنتاج والتكالي  الزراعية، الكفزاءة االقتصزادية، اإلنتزاج فزي حالزة مزورد واحزد 
متغيزززر، اإلنتزززاج فزززي حالزززة مزززوردين متغيزززرين أو أكثزززر، اإلنتزززاج لنزززاتجين أو أكثزززر، 
اقتصاديات السعة المزرعية، البرمجة الخطية وتخطي  اإلنتزاج الزراعزي، تحليزل قزوائم 

 الدخل والتكالي  الزراعية.
 

 اقتصاديات التصنيع الزراعي      03407
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التعريزز  باألهميززة االقتصززادية لقطززاع الصززناعات الغذائيززة فززي مصززر، دراسززة القواعززد 
المشروعات االقتصادية المتعلقة بإنتاج وتسويق المنتجات الغذائية المصنعة،  تمويل 

اإلنتاجية بالصناعات الغذائية،  دراسة تكالي  التصزنيع والتسزويق للمنتجزات الغذائيزة 
المصزززنعة،  دراسزززة الربحيزززة ومعزززدل العائزززد الزززداخلي للمشزززروعات اإلنتاجيزززة لتصزززنيع 

 الغذاء، دراسة كيفية تحديد الحجم والمكان االمثلين للمصنع.
 

 اقتصاديات الميكنة الزراعية      03408

تطور اآلالت الزراعية والميكنة في مصر، دراسزة االسزتخدام االمثزل لزآلالت الزراعيزة، 
تدنيزة تكززالي  اسزتخدام االالت الزراعيززة، شزروط اسززتخدام وتطبيزق الميكنززة الزراعيززة، 
مشززاكل اسززتخدام الميكنززة، دراسززة القواعززد االقتصززادية المحززددة للطلززب علززى خززدمات 

شغيلية واالقتصادية للميكنة الزراعية بمصر، التخصيص الميكنة الزراعية، الكفاءة الت
 االمثل لتشغيل الميكنة الزراعية.

  

 اقتصاديات االستهالك    03409

مفهوم الطلب االستهالكي، العوامل المؤثرة على الطلب االستهالكي، دوال االسزتهال  
سزززتوى ومشزززتقاتها، التنبزززؤ بالطلزززب االسزززتهالكي، تحليزززل ميزانيزززات األسزززرة، قيزززاس م

 المعيشة في المجتمع وخطوط الفقر، األمن الغذائي وتخطي  االستهال .
 

 اقتصاديات اإلنتاج الحيواني      03410

اقتصززاديات اإلنتززاج بمزززارع الحيوانززات الزراعيززة بمززا فززي ذلززك داالت اإلنتززاج وداالت 
فزي  التكالي  وداالت العرض، اقتصاديات تسويق الحيوانزات الزراعيزة ومنتجاتهزا، بمزا

ذلك دراسة المسالك التسزويقية للحيوانزات الزراعيزة وطبيعزة قزوى العزرض والطلزب فزي 
االسززواق وكيفيززة تحديززد االسززعار، دراسززة اسززتهال  المنتجززات الحيوانززات الزراعيززة فززي 

 االسواق الداخلية والخارجية.
 

 السياسة والتنمية الزراعية      03411

ومجاالتهززا، مفهززوم وأهززداف التنميززة الزراعيززة، مفهززوم السياسززة الزراعيززة وأهززدافها 
اسزززاليب تحليزززل السياسزززات الزراعيزززة، السياسزززة الزراعيزززة المصزززرية، بزززرامج التنميزززة 
الزراعيززة، خطزز  التنميززة الزراعيززة المصززرية، التنميززة الزراعيززة المتواصززلة، أسززاليب 

 التخطي  الزراعي لتحقيق أهداف التنمية الزراعية.
 

 اقتصاديات المشروعات الصغيرة والحرفية    03412
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تعريزز  المشززروع، مقومززات إنشززاء المشززروع، السززجالت الخاصززة بالمشززروع، مصززادر 
تمويزززل المشزززروع، تسزززويق منتجزززات المشزززروعات الصزززغيرة، تحليزززل االسزززتثمار، سزززبل 

التكامزززل مزززع المشزززروعات المجزززاورة والمتشزززابهة، عمليزززات جلزززب خفزززض التكزززالي ، 
العزززروض واإلنشزززاء والتشزززغيل، تسزززويق منتجزززات المشزززروع، أدوات التحليزززل المزززالى 

 والربحية، أمثلة لمشروعات صغيرة ناجحة في مختل  القطاعات.
 

 العمالة الزراعية     03413

والزززريفيين،  أهزززم النظريزززات  المفزززاهيم المتعلقزززة بالعمزززل الزراعزززي، السزززكان الززززراعيين
والقززوانين االقتصززادية والقانونيززة الحاكمززة للعمززل والعمالززة الزراعيززة، أهززم المقززاييس 
والمعززايير المسززتخدمة فززي قيززاس قززوة العمززل ومسززتوى البطالززة فززي القطززاع الزراعززي، 
العالقززات التبادليززة بززين قززوة العمززل البشززري واآللززي وانعكاسززات ذلززك علززى االسززتغالل 

عي، الهجرة الداخلية والخارجية من الريز  وانعكاسزات ذلزك علزى الزدخل الزراعزي الزرا
 وعدالة توزيعه فيما بين السكان الزراعيين.

 

  التعاون الزراعي      03414

األسس المفاهيم التعاونية الزراعية ومباديء التعاون الجديدة ووضعيتها فزي السزياق 
ة للتعزززاون الزراعزززي ووسزززائل تحقيقهزززا، المنهجزززي، األهزززداف االقتصزززادية واالجتماعيززز

الخزززدمات االقتصزززادية واالجتماعيزززة التزززي تقزززدمها التعاونيزززات الزراعيزززة فزززي القريزززة 
المصززرية، الوضززع الززراهن للتعاونيززات الزراعيززة المصززرية والهيكززل التنظيمززي واإلداري 
للتعزززاون الزراعزززي، أنشزززطة التعزززاون الزراعزززي ودورهزززا بمنزززاطق االئتمزززان الزراعزززي، 

تشززريعات التعاونيززة الزراعيززة، تنظززيم الجمعيززات التعاونيززة وأنواعهززا، مصززادر تمويززل ال
 التعاونيات ومعوقات ومحددات ذلك التمويل.

 

 مبادئ المحاسبة الزراعية   03415

المفاهيم والمبادئ المحاسزبية، المعادلزة المحاسزبية والقيزد المززدوج، التسزجيل بزدفتر  
ذ، إجززراءات الجززرد والتسززويات الجرديززة لعمززل حسززابات اليوميززة والترحيززل لززدفتر االسززتا

)المتززاجرة واألربززاح والخسززائر وأعززداد الميزانيززة العموميززة(، االجززراءات المحاسززبية فززي 
المشززززروعات الزراعيززززة، االجززززراءات المحاسززززبية لبنززززك القريززززة والجمعيززززات التعاونيززززة 

 الزراعية.
 

 القوانين والتشريعات الزراعية   03416
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قواعد القزانون، خصزائص القاعزدة القانونيزة، العالقزة بزين القزانون والدولزة، مصزادر  
القزانون، التفرقززة بزين القززانون العززام والقزانون الخززا ، خصزائص التشززريع، التعريزز  

مصززادر القززانون الزراعززي، القيززود القانونيززة  بالقززانون الزراعززي، القززانون االقتصززادي،
الواردة على الملكية واإليجار الزراعي وأحكام التقاضي، القيود القانونية المنظمة لكزاًل 
مززن االسززتقالل واالئتمززان والعمززل والتززأمين المززرتب  بالنشززاط الزراعززي، بعززض الجززرائم 

اء عليهزا أو تجريفهزا، المرتبطة بسوء استخدام األرض الزراعية سواء مزن ناحيزة البنز
 الصيغ القانونية المرتبطة بعقود الملكية واإليجار في األراضي الزراعية.

 

 دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية    03418

التعري  بكل من المشروع الزراعي، أنواع المشزروعات الزراعيزة، تمويزل المشزروعات 
لمشزززروعات، دراسزززة التكزززالي  االسزززتثمارية الزراعيزززة، التحليزززل االقتصزززادى والمزززالى ل

واإليرادات واألرباح في المشروعات الزراعيزة، تحديزد قيمزة اصزول وخصزوم المشزروع، 
العالقزززة النسزززبية بزززين االربزززاح والتكزززالي  للمشزززروعات الزراعيزززة، التزززدفقات النقديزززة 

 للمشروع، ومعدل العائد الداخلي.
 

 إقتصاديات إدارة األعمال الزراعية  03419

ارة الزراعيززززة، إدارة المززززوارد البشززززرية الزراعيززززة، إدارة المخزززززون، اإلدارة تعريزززز  اإلد
التمويليززة لألعمززال الزراعيززة، التوجيززه والقيززادة فززى األعمززال الزراعيززة، أدوات اتخززاذ 

مراقبززة وتخطززي  اإلنتززاج لألعمززال الزراعيززة، التنظززيم المؤسسززي  –القززرارات اإلداريززة 
 للمنشأت الزراعية. 

 ت المحاصيل الحقلية اقتصاديا 03420

دراسزززة القواعزززد المحزززددة إلنتزززاج واسزززتهال  وتسزززويق الحاصزززالت الحقليزززة والقواعزززد 
االقتصززادية  المحززددة لألسززعار، والقواعززد المحززددة للعالقززات والتوليفززات بززين المززوارد 
 المتاحة لالستخدام فى المحاصيل الحقلية ، التجارة الخارجية للمحاصيل الحقلية .

 

 تدريب ميدانى   36320
 

 موضوعات مختارة في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 36498
 

 بحث في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 36499
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 االقتصاد المنزليمحتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم  -4
 

 مبادئ علم االقتصاد المنزلي     04102

التعري  بمفهوم وتطور وفلسفة علزم االقتصزاد المنزلزي )رسزالته، أهدافزه، مجاالتزه(، 
صززلة علززم االقتصززاد المنزلززي بززالعلوم اآلخززرى الزراعيززة وغيززر الزراعيززة، أهميززة علززم 

واالقتصزادية الفرديزة والعائليزة االقتصاد المنزلي في التنمية وحل المشاكل االجتماعية 
 وكذلك الخاصة ببعض المنشآت الجماعية وغير العائلية.

 

 األسرة والبيئة   04302

مفهوم كزل مزن األسزرة والبيئزة، تصزني  األسزرة والبيئزة، وظيفزة ودور األسزرة، األسزرة 
ة كوحدة منتجة، المؤثرات البيئية على األسرة في مختل  مجاالت الحياة، توعية األسر 

 بيئيًا واجتماعيًا.
 

 التغذية ورعاية األسرة     04303

التغذيزة وتخطززي  الوجبزات لفئززات العمزر المختلفززة، تخطزي  وجبززات الحزاالت الخاصززة، 
الصززحة اإلنجابيززة، الرعايززة الصززحية والنفسززية واالجتماعيززة ألفززراد األسززرة فززي مراحززل 

 الحياة المختلفة.
 

 ترشيد وإدارة تسويق المنتجات النسيجية     04304

ماهيزززة الترشزززيد، العمليزززة اإلداريزززة، إدارة العمليزززة الشزززرائية، إدارة التسزززويق، ترشزززيد 
اسززتهال  المالبززس والمفروشززات المنزليززة،  تسززويق المنتجززات النسززيجية، فززن اختيززار 

 وشراء المنتجات النسيجية.
 

 الحرف اليدوية المنزلية  04334

ساب الطالب مهارات تعلم الحرف اليدوية المنزلية وتدوير بعزض المخلفزات المنزليزة إك
وزيادة إدراكهم ألهمية الحرف اليدوية في التنمية المجتمعية، مفهوم الحزرف اليدويزة، 
تاريخهزززززا وتصزززززنيفها، العزززززدد واألدوات المسزززززتخدمة، الخامزززززات المسزززززتخدمة، طزززززرق 

 ، الخزف، المعادن، الطباعة(.التسويق، تطبيقات في مجاالت )النجارة
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 إدارة األعمال المنزلية    04401

األعمزززال المنزليزززة، أنزززواع األعمزززال المنزليزززة، الطاقزززة المسزززتهلكة فزززي أداء األعمزززال 
المنزلية بأعلى كفزاءة ممكنزة،  العوامزل  المنزلية والعوامل المؤثرة فيها،  أداء األعمال

 التي تحققجودة اآلداء.
 

 تعليم الكبار في االقتصاد المنزلي    04402

دراسززة خصززائص الكبززار وأسززس تعلززيمهم، منززاهج  ومؤسسززات بززرامج تعلززيم الكبززار، 
وأفضل الطرق والوسائل المستخدمة،  كيفية تعليم الكبار من خالل اسزتخدام مجزاالت 

 لمنزلي.االقتصاد ا
 

 التصميم الداخلي وتأثيث المسكن    04403

أسس التصميم، مفهوم التصميم الداخلي والمعماري، التصزميم والعوامزل المزؤثرة فيزه، 
متطلبززات الفززراد الززداخلي،  األثززاث المنزلززي، توزيعززه داخززل الفراغززات المختلفززة، أبعززاد 

 قطع األثاث، دوافع وأهداف التأثيث، تطبيقات عملية.
 

 مؤسسات رعاية األسرة والطفولة     04404

التعري  بمؤسسزات األسزرة والطفولزة، الحكوميزة واألهليزة، المحليزة والعالميزة، دراسزة 
 أهدافها، برامجها وأنشطتها،  والدور الذي تقوم به في تنمية األسرة والطفولة.

 

 تقييم الحالة التغذوية   04405

تغذويززة لبنسززان ومميزاتهززا وعيوبهززا، األدوات التعززرف بطززرق وأسززاليب تقيززيم الحالززة ال
واألجهزة والمعادالت والجداول الالزمة لتقزيم لحالزة التغذويزة، المسزوح الغذائيزة، فريزق 
العمل، اختيار العينة الممثلة، الميزانيزات الالزمزة لتقيزيم الحالزة التغذويزة للمجموعزات 

 الكبيرة، المعالجات اإلحصائية للنتائج.
 

 م وتنفيذ المالبس تصمي   04406

إكسززاب الطالززب المهززارات العلميززة الختيززار وتصززميم وتنفيززذ المالبززس، أنززواع وأنمززاط 
المالبس، مالبس المناسبات والفئات الخاصة، المالءمة الوظيفيزة للخامزة والتصزميم،  
ضززب  المقززاس وتعززديل العيززوب الملبسززية الخززداع البصززري ودوره فززي إخفززاء العيززوب 

 ض األنماط الملبسية.الجسمية، تنفيذ بع
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 ترشيد االستهالك األسري    04407

مفهوم وأهداف ومراحل ترشيد االستهال ، تطبيقات عمليزة فزي ترشزيد اسزتهال  بنزود 
وواجباتززه، دور  المعيشزة )غزذاء، ملزبس، مسزكن(، مفهزوم حمايزة المسزتهلك وحقوقزه

الهيئززات المختلفززة )الحكومززة، المنززتج، المسززتهلك، جمعيززات حمايززة المسززتهلك( فززي 
 تحقيق حماية المستهلك.

 

 اإلرشاد االقتصادي المنزلي التطبيقي    04408

اكتساب الخبرة في تبسي  المعلومات وتوصيلها عن طريق استخدام أسزلوب التزدريس 
والمعينزززات التعليميزززة المختلفزززة، تطبيزززق توصزززيل المصزززغر مزززع االسزززتعانة بالوسزززائل 

المعلومزززات الخاصزززة بمجزززاالت االقتصزززاد المنزلزززي للمجتمزززع مزززع مراعزززاة االختالفزززات 
 الفردية ألفراد المجتمع.

 

 تركيبات األمن والسالمة بالمباني السكنية    04409

والسزالمة اإلجراءات اإلنشزائية الخاصزة بزاألمن والسزالمة، التركيبزات الخاصزة بزاألمن 
 وطرق استخدامها، أماكن تواجدها، طرق صيانتها، مسمياتها التجارية.

 

 التطبيق اإلرشادي لألمن والسالمة    04410

ماهية األمن والسالمة وأهميته، وسائل التدريب للعاملين فزي مجزال األمزن والسزالمة، 
ليزززة لألمزززن توعيزززة وإرشزززاد االفزززراد بتنفيزززذ تعليمزززات األمزززن والسزززالمة، المعزززايير الدو 

 والسالمة، قوانين األمن والسالمة في جمهورية مصر العربية.
 

 العالقات األسرية وتوجيه وتنشئة األبناء    04411

التغيرات المعاصرة وأثرها علزى المنزاى األسزري، األسزس والمبزادئ والنظريزات الخاصزة 
جيززه وضززب  بتعززديل السززلو ، التنشززئة والتطبيززع االجتمززاعي، األسززاليب الفعالززة فززي تو 

السززلو ، االتجاهززات الوالديززة وأثرهززا علززى الطفززل، تفهززم سززلو  األبنززاء، التواصززل بززين 
المربززي واألبنززاء، التعامززل مززع المشززكالت بززين اآلبززاء واألبنززاء،  السززمات التززي نززود 

 تنشئتها في األبناء وكيفية تحقيق ذلك.
 

 تكنولوجيا النسيج والمالبس     04412

ائية والطبيعية والميكانيكيزة للشزعيرات والخيزوط واألقمشزة، طرق قياس الخوا  الكيمي
وتزززأثير تلزززك الخصزززائص علزززى األداء الزززوظيفي لتلزززك الخامزززات وتأثيرهزززا علزززى العمزززر 
االستهالكي للمنتج، دراسة األدوات واألجهزة والخامات الحديثة المستخدمة فزي إنتزاج 
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في إنتاج المالبس وخطزوط األقمشة والمفروشات وأيضًا األجهزة واألدوات المستخدمة 
 اإلنتاج المختلفة مع دراسة مراقبة الجودة ألي منج نسيجي أو ملبسي.

 

 الطهي التجريبي وتقييم األغذية كيميائياً وصحياً     04413

المختلفززة للطهززي واإلعززداد، دراسززة طززرق إعززداد وطهززي األغذيززة، اسززتخدام الطززرق 
 التحليل الكيميائي لألغذية وطرق الكش  عن ملوثات األغذية.

 

 االقتصاد المنزلي وتنمية المجتمع    04414

مفهوم ومجاالت تنمية المجتمع، تنمية فئات المجتمع معرفيزًا ومهاريزًا ووجزدانيًا مزن  
 خالل مجاالت االقتصاد المنزلي. 

 

 تصاد المنزلي وإدارة األزمات االق   04415

مفهززوم األزمزززات، أنزززواع األزمززات، العالقزززة بزززين األزمززات والكزززوارث، كيفيزززة اسزززتخدام 
 مجاالت االقتصاد المنزلي في إدارة األزمات األسرية والمجتمعية والبيئية.

 

 ثقافة التغيير في االقتصاد المنزلي    04416

داخزل األسزرة، طزرق وضزع الحلززول  مفهزوم ثقافزة التغييزر، طزرق تشزخيص المشزكالت
الجذرية باستخدام مجاالت االقتصاد المنزلي المختلفة، دور االقتصاد المنزلي في رب  
الفرد واألسرة بمؤسسات المجتمع المختلفة، دور االقتصاد المنزلي فزي تعريز  األفزراد 

 بآليات التغيير المتاحة بالمجتمع.
 

 تدريب ميدانى   36320
 

 مختارة في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعيةموضوعات  36498
 

 بحث في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 36499
 

 
  

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 



  
  

 

 
105 

محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم الهندسة الزراعية والنظم  -5
 الحيوية

 
 

    أساسيات رياضيات 05101

األعداد، الفئات والدوال، االسزتنتاج الرياضزى ونظريزة ذات الحزدين، الكسزور الجزئيزة، 
المصززفوفات والمحززددات، حززل المعززادالت اآلتيززة باسززتخدام المصززفوفات، اإلحززداثيات، 

الزائززد، معادلزة الخزز  المسززتقيم بالصززور المختلفززة، الززدائرة، القطززع المكززاف ، النززاقص، 
الزززدوال، النهايزززات، قواعزززد التفاضزززل، تفاضزززل الزززدوال المختلفزززة، المشزززتقات الجزئيزززة، 
 تطبيقات فى التفاضل، التكامل المحدد والتكامل غير المحدد، تطبيقات على التكامل.

 

 الكهربية و المغناطيسية والضوء 05102

 الكهربية، المغناطيسية، البصريات.
 

 الجبر والتفاضل 05103

المحددات، المصفوفات، المعكوس الضربى، استخدام طريقة جاوس لالختززال فزى حزل 
المعزززادالت، الكسزززور الجزئيزززة،  أنزززواع الزززدوال، النهايزززات، القواعزززد العامزززة للتفاضزززل، 
تفاضل الدوال المختلفة،  تفاضل الدوال المثلثية والمثلثية العكسية، المشزتقات العليزا، 

 لمرتبطة، تطبيقات هندسية وزراعية.التفاضل الجزئى، المعادالت ا
 

 الهندسة التحليلية والتكامل 05104

إلحزززداثيات الكرتيزيزززة، والخززز  المسزززتقيم، المماسزززات واألعمزززدة، الزززدائرة، القطاعزززات 
المخروطيززة، القطززع المكززاف ، القطززع النززاقص والقطززع الزائززد، تقززديم لمفهززوم التكامززل، 

ل، التكامززل المحززدد،  حسززاب المسززاحة التكامززل غيززر المحززدد، الطززرق العامززة للتكامزز
 المستوية، حساب حجوم المساحات الدورانية، التكامل بالتقريب.

 

 خواص المادة والطاقة 05105

 خصائص المادة، الديناميكا الحرارية، العمليات االنتقالية.
 

 أساسيات الرياضة واإلحصاء البيولوجي 05106

األعداد، الفئات والدوال، االسزتنتاج الرياضزى ونظريزة ذات الحزدين، الكسزور الجزئيزة، 
المصززفوفات والمحززددات، حززل المعززادالت اآلتيززة باسززتخدام المصززفوفات، اإلحززداثيات، 
معادلزة الخزز  المسززتقيم بالصززور المختلفززة، الززدائرة، القطززع المكززاف ، النززاقص، الزائززد، 
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فاضززل، تفاضززل الززدوال المختلفززة،  المشززتقات الجزئيزززة، الززدوال، النهايززات، قواعززد الت
تطبيقات فى التفاضل، التكامل المحدد والتكامل غير المحزدد، تطبيقزات علزى التكامزل، 
طرق تمثيل البيانات، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، االحتمزاالت، توزيزع 

طززى، اختبززارات المطابقززة بواسززوف، اختبززارات المعنويززة، الززتالزم الخطززى واالرتززداد الخ
 والجداول المصاحبة، اختبار مربع كاى.  

 

 االستاتيكا والديناميكا 05108

الكميات المتجهه والكميات القياسية، التعريفات والقزوانين االساسزية لالسزتاتيكا، دمزج 
فززى المسززتوى، اتزززان االجسززام الثابتززة والجسززيمات والززنظم المفصززلية وتحليززل القززوى 

واألجسزززام الثابتزززة والمفصزززلية، اتززززان االنظمزززة المعلقزززة )الهياكزززل(، اتززززان االجسزززام 
المتماسكة المتصلة، االحتكا  وتطبيقاته، مركز الثقزل )الجاذبيزة(، حركزة الجسزيمات، 

جسزززيمات، قزززوانين نيزززوتن، الحركزززة الحركزززة الخطيزززة، الحركزززة االحداثيزززة، ديناميكزززا ال
االهتزازيززة، الززدوران حززول محززور ثابززت، حركززة جسززيم فززى مجززال قززوة مركزيززة، الززدفع 

 والقوة الدافعة، الشغل والطاقة، كيناماتيكا األجسام، عزم القصور الذاتى.
 

 (1رسم هندسى ) 05111

األقززواس الرسززم الهندسززي وأدواتززه وطززرق اسززتخدامها، العمليززات الهندسززية البسززيطة و 
، Auto Cadالمماسزة، نظريزة اإلسزقاط، التعزرف علزى المهزارات األساسزية لبرنزامج 
، إعزداد Layersرسم األشكال الهندسية األساسزية، تعزديل عناصزر الرسزم، الطبقزات 

 الرسوم ثالثية األبعاد.
 

 (2رسم هندسى ) 05112

 المنظور الهندسى.الحوائ  الساندة، الرسم المدنى )المنشآت المعدنية(، استنتاج 
 

 هندسة اإلنتاج 05114

مززدخل إلززى هندسززة اإلنتززاج والتصززنيع وأنززواع الصززناعات، خززوا  المعززادن )الحديديززة 
وغير الحديدية(، عمليزات سزباكة المعزادن، عمليزات تشزكيل المعزادن، طزرق وأسزاليب 
وصززل أجزززاء المنتجززات، عمليززات تشززغيل المززواد بززالقطع، المززواد الهندسززية، عمليززات 
وأدوات القيززززاس واإلنتززززاج، أنمززززاط وأسززززاليب اإلنتززززاج، أنززززواع المخططززززات الداخليززززة 
للمصززانع، حسززاب التكززالي  الصززناعية وتحليززل التعززادل، أساسززيات تخطززي  ومراقبززة 

 اإلنتاج، مقدمة فى ضب  الجودة.
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 البرمجياتنظم  05115

أساسززيات البرمجززة ولغززات الحاسززب، التعبيززرات المنطقيززة والرياضززية، مخطزز  سززريان 
البرنزززامج، أخزززذ القزززرارات،  التكزززرارات، المتغيزززرات، البزززرامج الفرعيزززة، عمليزززة اإلدخزززال 

 واإلخراج.
 

 مقدمة فى الهندسة الزراعية 05121

ت السززوق المحلززى مفهززوم الهندسززة الزراعيززة والحيويززة كتخصصززات هندسززية، متطلبززا
والعززالمى مززن خريجززى الهندسززة الزراعيززة، تززاري  وتطززور الهندسززة الزراعيززة والحيويززة 
وتفرعاتها فى مصر والعالم، هندسة الطاقة الزراعية، تأثير الطاقة االقتصادي والبيئزي 
فززى التنميززة الزراعيززة، الميكنززة الزراعيززة، هندسززة الززرى والصززرف الزراعززى، هندسززة 

البيئة الزراعية، صزناعة وتزداول وتسزويق الغزذاء الطزازج والمصزنع، المنشآت وتهيئة 
 طرق ومعدات تداول المحاصيل فى المزرعة، التخزين فى المزرعة.

 

 أساسيات نظرية الدوال 05203

التفاضززل المتتززالى ونظريززة البينتززز، نظريززة القيمززة المتوسززطة، نظريززة رول، نظريزززة 
ونظرية دى موافر، األعداد الحقيقيزة واألعزداد كوشى، نظرية لوبيتال، اإلعداد المركبة 

التخيلية واألعداد المركبة، المتسلسالت الالنهائية، المتتابعات والمتسلسزالت، مفكزو  
تززايلور ومززاكلورين، التقززوس واالنحنززاء، الززدوال الدوريززة، متسلسززالت فززورير، فصززل 

 حنيات.المتغيرات باستخدام متسلسلة فورير، الدوال الزائدية، توفيق المن
 

 المعادالت التفاضلية والتكاملية 05204

المعززادالت التفاضززلية العاديززة مززن الرتبززة والدرجززة األولززى )قابلززة الفصززل للمتغيززرات، 
المتجانسة، التامزة، الخطيزة، معادلزة برنزولى(، المعزادالت التفاضزلية الجزئيزة الخطيزة 

لمعزززادالت التفاضزززلية بحزززذف الثوابزززت والزززدوال االختياريزززة، معادلزززة الجزززرانج، أنزززواع ا
الجزئية غيزر الخطيزة، تطبيقزات هندسزية للمعزادالت التفاضزلية إليجزاد الحلزول العامزة 
والخاصزززة، التكامزززل، المتعزززدد، بزززالتعويض البسزززي ، بزززالتجزئ، باسزززتخدام التفاضزززل، 
باسززتخدام المتسلسززالت الالنهائيززة، الدالززة األسززية، الززدوال الزائديززة، الززدوال المثلثيززة، 

لخطززى ونظريززة جززرين، التكامززل باسززتخدام دالززة الخطززأ ودالززة جامززا، التكامززل التكامززل ا
 باستخدام دالة بيتا.

 

 مبادئ الهندسة الكهربائية وتطبيقاتها 05211
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الكهربزى، المقاومزات، نظريزات التيار الكهربائى وقانون أوم، تركيب الذرة، فكزرة الجهزد 
الدوائر الكهربية، أنواع الوسائ  الكهربية وخواصها، المكث  الكهربى، التيار المتزردد، 

 الدوائر الثالثية األوجه.
 

 مبادئ الهندسة اإلليكترونية وتطبيقاتها 05212

أشززباه الموصززالت النقيززة وغيززر النقيززة، الرابطززة التسززاهمية، الوصززلة الثنائيززة، دوائززر 
توحيزد التيززار المتززردد،  الترانزسززتورات، الثايرسزتور، المكبززرات البسززيطة، االلكترونيززات 
الرقمية، األنظمة الرقمية، بوابات المنطزق، المذبزذبات متعزددة التوافقيزات، النطاطزات، 

 دوائر تطبيقية، المسجالت.
 

 رسم الماكينات 05213

دسزززية، إسزززقاط ألجززززاء مراجعزززة عامزززة علزززى عمليزززات اإلسزززقاط وعمزززل القطاعزززات الهن
مفصززلة ثززم تجميعهززا، طززرق التثبيززت المختلفززة، خطززوط سززريان الموائززع، المحركززات 

 اآللية، استخدام األوتوكاد فى رسم الماكينات.
 

 المساحة المستوية 05214

وحززدات القيززاس، مقيززاس الرسززم، الخززرائ  وأنواعهززا، المسززاحة بالبوصززلة المنشززورية، 
األراضزي، الورنيزات، المسزاحة بالثيودوليزت، الميزانيزة، الترافيرس، المساحات وتقسزيم 

 وحسابات ارتفاع الحفر والردم، المساحة التاكومترية،  أعمال الرفع المتكاملة.
  

 نظرية اإلنشاءات وتحليل اإلجهادات 05215

اإلنشززززاءات الخطيززززة المسززززتوية، حسززززاب القززززوى الداخليززززة فززززى المنشززززات الخطيززززة  
ى الداخلية، الكمرات المائلة، القوى الداخلية فيها، خزوا  المستوية، رسم أشكال القو 

المساحات، عزوم القصور الذاتى، دائرة مور للقصور الزذاتى،  االجهزادات العموديزة، 
 المرونة، دراسة حاالت عامة لالجهادات العمودية.

 

 خواص واختبار المواد 05216

تزززأثير الشزززد المحزززورى الخزززوا  الميكانيكيزززة للمزززواد الهندسزززية، سزززلو  المزززواد تحزززت 
االسززتاتيكى، الضززغ  اإلسززتاتيكى، االنحنززاء االسززتاتيكى، القززص االسززتاتيكى، االلتززواء 
االستاتيكى، مقاييس االنفعال، أحمال الصزدم، كزالل المعزادن،  خصزائص مزواد البنزاًء 

 واختباراتها.
 

 انتقال الحرارة 05218
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الحرارة االنتقال الحرارى، القوانين األساسية النتقال الحزرارة، انتقزال الحزرارة بالتوصزيل، 
انتقززال الحززرارة فززى االتجززاه القطززرى، التمثيززل الكهربززائى للمقاومززات الحراريززة، االنتقززال 

السززوداء، االنتقززال الحززرارى  الحززرارى باإلشززعاع، التبززادل الحززرارى بززين األجسززام غيززر
 بالحمل، المبادالت الحرارية.

 

 تدريب ميدانى 05220
 

 هندسة تصميم المبانى الزراعية وتهيئة البيئة 05301

أنواع المنشآت الزراعية وأساسيات نظرية اإلنشاءات، تخطي  القرى وتصزميم المنززل 
والزززدواجن، االتززززان الحزززرارى البزززدوى، الصزززوب الزراعيزززة، اإلنتزززاج الحزززرارى للماشزززية 

والرطزززوبى داخزززل بيزززوت الحيوانزززات المزرعيزززة، مصزززادر التلزززوث، خزززوا  المخلفزززات 
الطبيعية والكيميائية، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الممكن تطبيقها فى المنشزآت 
الزراعية،  تخطي  حظائر ماشية اللبن وتسمين العجول، تخطي  بيوت دجزاج البزيض 

 واللحم.
 

 الديناميكا الحرارية 05311

القززززززززانون األول والثززززززززانى للثرموديناميكززززززززا، العمليززززززززة الثرموديناميكيززززززززة، الززززززززدورات 
الثرموديناميكيزززة )كزززارنوت، أوتزززو، ديززززل،  جزززولى(، الزززنظم الثرموديناميكيزززة، خزززوا  
مخززالي  الهززواء وبخززار المززاء، دوائززر التبريززد الصززناعى،  المضززخات الحراريززة، حززاالت 

 وليد البخار والغاليات.الماء، عملية ت
 

 آالت االحتراق الداخلى 05312

تزززاري  وتطزززوير محركزززات االحتزززراق الزززداخلى، تقسزززيمات محركزززات االحتزززراق الزززداخلى،  
مكونات المحر ، نظريات تشغيل محركات االحتراق الداخلى، الوقود واحتراقه، األجهززة 

الهزواء، جهزاز خززروج المسزاعدة للمحزر  )جهزاز الوقزود، جهزاز التبريزد، جهزاز دخزول 
 العادم، جهاز التزييت، المجموعة الكهربائية(.
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 ميكانيكا الموائع 05313

خوا  الموائع، التجانس البعدى فى المعادالت الهندسية وتحليالتها، سريان الموائزع 
اتززززان الكتلزززة ومعادلزززة االسزززتمرار، سزززريان الموائزززع الحقيقيزززة، مبزززدأ المثاليزززة، قزززانون 

 الطاقة، السريان فى األنابيب،  قياسات الموائع، السريان فى القنوات المكشوفة.
 

 هيدروليكا المضخات والقنوات المكشوفة 05314

نظريزززة عمزززل اآلالت الهيدروليكيزززة )المضزززخات، التوربينزززات(، الضزززاغ  المزززانومترى، 
المضخات،  مثلث السرعات وقانون أويلر، السرعة النوعية، المضخات الطزاردة  أنواع

المركزية، منحنيات األداء، التكه ، تحضزير الطلمبزات، منحنزى خز  األنابيزب ونقطزة 
التشغيل، تشغيل المضخات على التوالى والتوازى، مضخات اإلزاحة اإليجابية الترددية 

كشزوفة، أكفزأ مقطزع هيزدروليكى، الطاقزة النوعيزة، والدورانية، السريان فى القنوات الم
 عوائق السريان، العمق المنتظم والحرج، تصميم المجرى عند السريان المنتظم.

 

 نظرية آالت  05315

تعري  اآللية رباعية االضالع، التسارع النسزبى لجسزيم و نقطزة التطزابق للحركزة فزى 
،  انواع الحركة االساسزية الحركزة مستوى الوصالت واإلزاحة،  انواع الكامات، التوابع

 المنتظمة، انواع التروس.
 

 أسس القياس والتحكم 05316

أساسززززيات علززززم القيززززاس والمعززززايرة، تعريفززززات ومفززززاهيم وقيززززاس، محززززوالت الطاقززززة 
Transducers  والززدوائر الكهربيززة الالزمززة لبحسززاس وقيززاس التغيززر، طززرق خفززض

حززززول القيززززاس والززززتحكم فيززززه، نظززززم تجميززززع البيانززززات والعززززرض  noiseالضوضززززاء 
والتسجيل، نظم تحميزل البيانزات، اسزتخدام الحاسزب كوسزي ، أسزس ونظريزات الزتحكم 

 فى بعض المتغيرات، مقدمة ألنظمة التحكم.
 

 تصميم آالت )أ( 05317

تصززميم األعمززدة والمحززاور، ربزز  األجزززاء )المسززامير واللحززام(، تصززميم وحززدات نقززل 
 لحركة والقدرة السيور والطارات، السالسل، الجنازير والعجالت المسننة، التروس.ا

 

 تصميم آالت )ب( 05318

تطبيقزات أساسزيات التصزميم فزى الجززرارات واآلالت الزراعيزة وتشزمل كراسزى التحميززل، 
 الوصالت،  القوابض، الفرامل.الزنبركات، 

 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 



  
  

 

 
111 

 خرسانة مسلحة 05319

نظززم وتصزززني  المبنزززى الزراعززى، األحمزززال المزززؤثرة علززى المبنزززى، خزززوا  الخرسزززانة 
والخرسانة المسزلحة، حديزد التسزليح، تصزميم المبزانى الخرسزانية المسزلحة مزن حيزث 
ت األعمزززدة الكمزززرات واألسزززن  الخرسزززانية واألساسزززات المختلفزززة،  تصزززميم المنشزززآ

 المعدنية، عوازل الرطوبة والحرارة والصوت.
 

 تدريب ميدانى 05320
 

 هندسة القوى الزراعية 05340

مصززادر القززوى الزراعيززة، تقسززيمات الجززرارات الزراعيززة، المواصززفات القياسززية للجززرار، 
وحدات نقل القدرة فى الجرار، مصادر استغالل القدرة، أجهزة التالمس، أجهزة الفرامزل 

 نظرية الشد، القوى المؤثرة على الجرار واتزان الجرار.والتوجيه، 
 

 األسس الهندسية لالستزراع المائى 05382

تعري  علم هندسة االستزراع المائى ولماذا يوجب دراسته، الطاقة فى النظم المائيزة، 
متطلبات االكسجين، ثانى أكسيد الكربون والغازات األخرى الناتجة من النظزام المزائى، 

فى النظم المائية، طزرق االسزتزراع السزمكى، المرشزحات وأنواعهزا، التهويزة  المغذيات
 ونظم التهوية.

 

 الطاقة المتجددة فى الزراعة 05383

مقدمززة عززن مصززادر الطاقززة فززى مصززر واسززتخداماتها، الطاقززة الشمسززية وحسززاباتها، 
، طاقزة المجمعات الشمسية، التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية، األنظمة الفوتولتيزة

 الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، الطاقة المائية وطاقة الحرارة األرضية.
 

 الطاقة الحيوية واستخدامها 05384

مقدمة عن الكتل الحيوية، حصاد وتزداول الكتزل الحيويزة، الهضزم الالهزوائى، األسزس 
الطاقززة واالعتبزارات التصززميمية للمخمززرات اإلنتاجيززة، التحليززل الحززرارى لعمليززات إنتززاج 

من الكتل الحيوية، التحول الكيماوى )عملية التغويز وصناعة الفحزم(، الوقزود السزائل 
 )الكحول والبيوديزل(، اقتصاديات الكتل الحيوية.

 الزراعيةالنظم الحرارية للطاقة الشمسية وتطبيقاتها  05385

مقدمززة عززن الطاقززة الشمسززية، النمززاذج الياضززية لتقززدير االشززعاع الشمسززى المباشززر 
وغير المباشر، مجمعات السطح المستوى، مجمعات التركيز الشمسى، تخزين الطاقزة 
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الشمسززية، سززخانات المززاء الشمسززية، نظززم التبريززد الشمسززية، تحليززه الميززاه بالطاقززة 
يزززاه بالطاقزززة الشمسزززية، اقتصزززاديات الطاقزززة الشمسزززية، التجفيززز  والطزززب  وضززز  الم

 الشمسية.
 

 البرمجة باستخدام الحاسب ا لي  05387

مفززاهيم أساسززية، أساسززيات البرمجززة، التعبيززرات المنطقيززة والرياضززية، مخطزز  سززريان 
البرنزززامج، أخزززذ القزززرارات، التكزززرارات، المتغيزززرات، البزززرامج الفرعيزززة، عمليزززة اإلدخزززال 

سززل، البززرامج الفرعيززة، مقدمززة فززى شززبكة المعلومززات العالميززة واإلخززراج، برنززامج االك
 .)اإلنترنت(

 

 مبادئ طاقة الرياح وتطبيقاتها الزراعية  05388

مقدمززة عززن مصززادر الطاقززة، خصززائص طاقززة الريززاح، مصززادر الحصززول علززى بيانززات 
الريززاح، األجهزززة والطززرق المسززتخدمة فززى قياسززات الريززاح، أساسززيات حسززابات طاقززة 

مفهوم الديناميكا الهوائيزة السزتخال  الطاقزة مزن الريزاح، نظزم توليزد الطاقزة  الرياح،
 من الرياح وتطبيقاتها الزراعية.

 

 هندسة عمليات التصنيع الزراعي 05391

وحززدات التشزززغيل )انتقزززال الحزززرارة، ميكانيكزززا الموائزززع(، حفزززظ المزززادة بإزالزززة جززززء مزززن 
الخاصة بها، حفظ المادة بالمعزامالت رطوبتها )التجفي ( أنواع المجففات والحسابات 

الحراريززة )البسززترة والتعقززيم(، حفززظ المززادة بخفززض درجززة حرارتهززا )التبريززد والتجميززد(، 
 التخزين المبرد، التشعيع، نقل وتداول المواد

 

 أساسيات الهندسة الزراعية والمساحة 05394

طرق تشغيلها بأمان، أنواع القدرة المزرعية، أساسيات المحركات، الجرارات الزراعية و 
اآلالت الزراعية المختلفة وعالقتها باألرض والمحصزول، مقدمزة فزى هندسزة التصزنيع 
الزراعززى، تخطززي  المبززانى وتهيئززة البيئززة والطاقززة الزراعيززة، أنظمززة الززرى المتطززور، 

 المساحة المستوية وطرق عمل الميزانية.
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 هندسة مباني وأدوات اإلنتاج الحيواني والسمكي والداجني 05397

أساسززيات تخطززي  المبززاني الزراعيززة، حظززائر الحيوانززات ومسززاكن الززدواجن وأساسززيات 
إيوائهزززا، تخطزززي  حظزززائر الحيوانزززات والمظزززالت ومراكزززز الحلزززب والتلقزززيح الصزززناعي، 

بية الدواجن، مخزازن األعزالف واألدوات ومسزتلزمات اإلنتزاج، تخطي  وإنشاء مزارع تر 
عوامل التحكم في بيئة الحيوان واالتززان الحزراري والرطزوبي لحظزائر الحيزوان ومسزاكن 

 الدواجن، إنشاء المزارع السمكية.
 

 تصميم وتخطيط مشروع التخرج 05400

منسززق لكززل  افززراد، انتخززاب 4تقسززيم الطلبززة إلززى مجموعززات ال تزيززد كززل منهززا عززن 
 مجموعة، اعداد اقتراح للمشروع، اعداد عرض ومناقشة المشروع.

 

 مشروع التخرج 05401

يتفرد الطالب يوما على األقل كل أسبوع، تنفيزذ المشزروع الزذى قزام بزالتخطي  لزه فزى 
 )سواء يقوم بحل مشكلة أو تنفيذ فكرة جديدة أو تنفيذ مشروع صغير(.05400مقرر

 

 األراضيآالت استصالح  05406

السياسزززة الزراعيزززة الستصزززالح األراضزززى، طزززرق إخزززالء األرض، معزززدات استصزززالح 
األراضززى ونظمهززا المختلفززة، دراسززة الخززوا  الميكانيكيززة للتربززة، حسززاب وسززائل نقززل 
القززدرة وقززوى الززدفع لززآلالت، طززرق تسززوية األرض، تقيززيم لوظززائ  معززدات واستصززالح 

ستصززالح األراضززى ومعززداتها )البلززدوزر، األراضززى وتكززالي  تشززغيلها، اختبززار آالت ا
 القصابيات،  آالت شق الترع والمصارف(

 

 هندسة ا الت الزراعية 05440

الميكنة الزراعيزة وتطبيقاتهزا، العوامزل المزؤثرة علزى السزعة الحقليزة وكفزاءة التشزغيل، 
رث التكالي  الكلية لآلالت الزراعية، طرق الشبك المختلفة لآلالت الزراعية، آالت الح

األولية والثانويزة، آالت العزيزق، آالت التسزميد الكيمزاوى والبلزدى، آالت الخز ، آالت 
 الرش والتعفير، آالت الحصاد، آالت الدراس، آالت التنظي  والتدريج، الكومباين.
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 المنتجات الزراعيةهندسة تصنيع  05450

العمليات األولية، علميات الفصل الميكانيكى، الجرش والطحن، ضرب األرز، عمليزات 
 الخل ، االستحالب، الكبس واالستخال ، الترشيح، الطرد المركزى، نقل المواد.

 

 هندسة المنشآت الزراعية والتحكم البيئى 05460

ت، تخطي  القرى وتصزميم المنززل أنواع المنشآت الزراعية وأساسيات نظرية اإلنشاءا
الريفزززى، الصزززوب الزراعيزززة، اإلنتزززاج الحزززرارى للماشزززية والزززدواجن، االتززززان الحزززرارى 
والرطزززوبى داخزززل بيزززوت الحيوانزززات المزرعيزززة، مصزززادر التلزززوث، خزززوا  المخلفزززات 
الطبيعية والكيميائية، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الممكن تطبيقها فى المنشزآت 

ة،  تخطي  حظائر ماشية اللبن وتسمين العجول، تخطي  بيوت دجزاج البزيض الزراعي
 واللحم.
 

 تخطيط وتصميم نظم الرى 05470

عوامززل تخطززي  نظززام الززرى، أنززواع وخصززائص وأداء نظززام الززري السززطحى، مكونززات 
وأنواع وخصائص نظم الري بالرش، هيدروليكا شبكة الزرى )أقطزار وفواقزد الضزغ  فزى 

وقززدرة المضززخة(، تشززغيل وتصززميم نظززم الززرى بززالرش الثابززت والنقززالى أنابيززب الشززبكة 
والمتحززر ، الززرى بززالتنقي  )الخصززائص، األنززواع، المكونززات(، أجهزززة الترشززيح، أجهزززة 

 حقن األسمدة، تصميم شبكة التنقي .
 

 أسس ترشيد وإدارة استخدام الطاقة فى اإلنتاج الزراعى 05486

استخدامات الطاقة فى الزراعة، تحزويالت الطاقزة  مقدمة عن استهال  وإنتاج الطاقة،
وكفزززاءة اإلدارة، إدارة الطاقزززة لمززززارع اإلنتزززاج الحيزززوانى، ترشزززيد الطاقزززة فزززى مززززارع 
الززدواجن، إدارة اسززتخدامات الوقززود الحفززرى والطاقززات األخززرى فززى اإلنتززاج الزراعززى، 

 المزرعية. طرق اتخاذ القرار إلدارة الطاقة فى المزرعة، خيارات خطة الطاقة
 

 تطبيقات الحاسب ا لى فى الهندسة الزراعية  05487

مقدمززة فززى لغززات الحاسززب اآللززى، جمززل وتعبيززرات رياضززية ومنطقيززة، جمززل إدخزززال 
وإخززراج، جمززل تحكززم متقدمززة، بززرامج تطبيقيززة فززى هندسززة التصززنيع الغززذائى، بززرامج 

يقيززة فززى الجززرارات تطبيقيززة فززى تخطززي  المبززانى وتهيئززة البيئززة الزراعيززة، بززرامج تطب
 واآلالت الزراعية، برامج تطبيقية فى الرى والصرف الزراعى.

 

 ميكنة نظم االستزراع المائى  05489
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تصميم المزارع السمكية، تصميم الخزانات والممرات، تصميم األقفزا ، نظزم القفزص، 
تصميم وإنشاء منشآت األقفزا ، عمليزات الحصزاد واآلالت المسزتخدمة فيهزا، أجهززة 
التهويززة، طززرق التعقززيم والوقايززة، تصززميم نظززام إنتززاج متكامززل )سززمك   حيزززوان   
محصززول( تصززميم وإنشززاء مراكززب الصززيد، وسززائل الصززيد، المصززايد، الشززبا ، اختيززار 

 معدة الصيد.
 

 هندسة النظم الحيوية 05490

 األساسيات والمبادئ الهندسية في العمليات الحيوية. تطبيق
 

 هندسة ا الت الزراعية )أ( 22442

نظريزززات تصزززميم وتشزززغيل آالت إعزززداد مرقزززد البزززذرة، نظريزززات تصزززميم وتشزززغيل آالت 
 الزراعة.

 

 هندسة ا الت الزراعية )ب(  22443

التعفيززر( نظريززات تصززميم وتشززغيل معززدات خدمززة المحصززول النززامى، العزيززق، الززرش، 
 نظريات تصميم وتشغيل معدات الحصاد وعمليات ما بعد الحصاد.

 

 هندسة معدات استصالح األراضي 22444

مقدمة، اإلخالء اآللى لألرض، معدات االستصالح )البلدوزر، معدات التحميل والنقل، 
القصززابيات، العزاقززات، محاريززث تحززت التربززة، قصززابيات التسززوية الدقيقززة( آالت فززتح 

ات وإقامززة الطززرق والجسززور )الحفززارات، الجرافززات، الكباشززات، المخنززدقات( إدارة القنززو 
 آالت ومعدات استصالح األراضي.

 

 صيانة وتشغيل ا الت والقوى الزراعية  22445

التركيزززب االنشزززائى للزززورش الصزززيانة المزرعيزززة، أنزززواع الوقزززود والزيزززوت المسزززتخدمة 
دورة الوقود، صيانة أجهزة التبريزد والتزييزت وكيفية تخزينها، صيانة المحر   وصيانة 

السزززحب والعزززادم والمجموعزززة الكهربائيزززة بزززالجرار، صزززيانة وتشزززكيل الجزززرار الزراعزززى، 
صيانة وتشغيل االالت الزراعية، صيانة وتشغيل آالت البذر والزراعة، صيانة وتشغيل 

 آالت خدمة المحصول النامى والحصاد.
  آالت خدمة المسطحات الخضراء والمزارع 22447

الجززرار الزراعززي وأنواعززه وأحجامززه والمواصززفات واألبعززاد األساسززية، جززرار البسززاتين 
والمسززطحات الخضززراء وطززرق اسززتخدامه، آالت خدمززة مزززارع البسززاتين والمسززطحات 
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آالت التسزززوية، آالت العزيزززق، آالت شزززق القنزززوات،  الخضزززراء، المحاريزززث واألمشزززاط،
بريمزات الحفززر، آالت توزيززع السززماد، آالت الززرش والتعفيززر، آالت الجنززى، اقتصززاديات 
تشزغيل آالت مززارع البسزاتين والمسزطحات الخضزراء، آالت حصزاد محاصزيل األعزالف 
وب الخضراء، آالت كبس القش والدريس في بزاالت، آالت ومعزدات جزرش وخلز  الحبز

وعمززل األعززالف المركزززة،  معززدات الحليززب اآللززى، تخطززي  االسززطبالت وميكنززة العمززل 
 بها.

 

  آالت مقاومة ا فات 22449

أهميززة الميكنززة فززى عمليززات المكافحززة، أهززم اسززتخدامات الززرش فززى الزراعززة، خززوا  
السوائل، معادلة االستمرار والطاقة، مستحضزرات المبيزدات، التركيزب العزام للرشاشزات 

لعفارات، آالت الرش الهيدروليكية، الطلمبات، حسابات االنتاجيزة والكفزاءة الحقليزة، وا
معززايرة آالت الزززرش، طززرق ترذيزززذ المبيززدات، أنزززواع البشززابير الهيدروليكيزززة، العوامزززل 
المزززؤثرة علزززى قطزززر حبيبزززات الزززرش وقيزززاس قطزززرات الزززرش، عالقزززات عامزززة للزززرش 

فزززارات اآلليزززة، آالت العزيزززق الميكزززانيكى، بالبشزززابير، انجزززراف المبيزززدات، التعفيزززر والع
 الرش بالطائرات.

 

 هندسة حفظ األغذية بالمعاملة الحرارية 23451

مقدمة فى التدهور والفساد الميكروبزى للغزذاء، معزدل التثبزي  الميكروبزى عنزد درجزات 
حرارة ثابتة، معدالت الهدم الميكروبى واألنزيمزى وعالقتهزا بدرجزة حزرارة الوسز  وزمزن 
التعرض حساب زمن المعاملة الحرارية للسزوائل الغذائيزة فزى نظزم السزريان المسزتمر، 

 طرق وحسابات البسترة، نظم وأجهزة البسترة طرق وحسابات وأجهزة التعقيم.
 

 هندسة حفظ وتخزين الغذائى بخفض المحتوى الرطوبى 23452

ان الطاقة والكتلزة بزين الماء الحر والمرتب ،  النشاط المائى وعالقته بحفظ الغذاء، اتز 
المادة الزراعية والهواء،  مفهوم المحتوى الرطوبى المتوازن وطرق تقديرها ومعادالت 
حسزززابها، مفهزززوم المحتزززوى الرطزززوبى المتزززوازن وطزززرق تقزززديرها ومعزززادالت حسزززابها، 

 تجفي  الحبوب، عمليات التركيز والتبخير الديناميكا الحرارية فى تبخير الغذاء.
 

 هندسة حفظ وتداول الغذاء بخفض درجة الحرارة 23453

نظززم التبريززد )التبريززد الطبيعززى، التبريززد الميكززانيكى بالضززغ ( والتخزززين البززارد للمززواد 
الغزززذاء، التنبزززؤ بمعزززدالت الزراعيزززة، تجميزززد الغزززذاء، الزززديناميكا الحراريزززة فزززى تجميزززد 
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التجميد وتقدير زمن التجميد، حسزاب زمزن فزك المزادة المجمزدة، نظزم وتصزميم أجهززة 
 التجميد، تخزين المواد الغذائية المجمدة.

 

 الخواص الطبيعية للمواد الزراعية 23455

مقدمززة وتعززاري  وتقسززيم لكززل مززن الخصززائص والخززوا  الطبيعيززة للمززواد الزراعيززة، 
المحتززوى الرطززوبى للمززادة الزراعززة، الخصززائص الطبيعيززة، تطبيقززات  تحديززد وحسززاب

إحصائية فى تداول المواد وتحديد توزيزع الحجزم الجسزيمى للمزواد الحبيبيزة، الخزوا  
االنسزززيابية للسزززوائل والمزززواد المزززواد البالسزززتيكية ولزززبعض النمزززاذج الحقليزززة، تعريززز  

اد الزراعيززززة، الخصززززائص الخززززوا  اللزجززززة، الخززززوا  الديناميكيززززة الهوائيززززة للمززززو 
االحتكاكيززة لسززريان الحبززوب، تحديززد الخززوا  الحراريززة، الخززوا  الضززوئية، الخززوا  
الكهربيززة، الخززوا  الصززوتية، الخززوا  المغناطيسززية والكهروسززتاتيكية، الخصززائص 

 الذرية للماء والغذاء.
 

 آالت ومعدات خطوط اإلنتاج في الصناعات الغذائية 23458

، خطززوط صززناعة السززكر، خطززوط صززناعة الزيززوت والزيزززوت خطززوط صززناعة األلبززان
 المهدرجة، خطوط صناعة النشا والخميرة، خطوط صناعة األعالف.

 

 تصميم المنشآت الخرسانية والمعدنية والخشبية  24461

مقدمززة فززى الخرسززانة المسززلحة، البنززاًء المعززدني، أشززكال المعززدن اإلنشززائي، البنززاًء 
الجهزززادات للخرسزززانة المسزززلحة، معزززادالت تصزززميم الخشزززبى، الجمالونزززات، تصزززميم ا

االنحنزززاء لكمزززرة خرسزززانية مسزززلحة، تصزززميم المبزززانى الخرسزززانية مزززن حيزززث األعمزززدة 
والكمزززرات والبالطزززات الخرسزززانية واألساسزززات المختلفزززة، اإلجهزززاد المسزززموح، المزززواد، 
 الوصالت،  عوامل فى تصميم الكمرة، المقاطع المضغوطة وغير المضغوطة، المرتكزز

 الجانبى للكمرة، االنحناء
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 هندسة البيوت المحمية 24462

وصزز  المقززرر، وضززع صززناعة البيززوت المحميززة الزراعيززة، تدفئززة البيززوت المحميززة 
ومكوناتززه، نظززم  الزراعيززة، تبريززد وتكييزز  الصززوب الزراعيززة، تصززميم البيززوت المحميززة

التحكم البيئي للنباتزات ونظزم التهويزة المختلفزة فزى منشزآت الصزوب الزراعيزة وطزرق 
 إدارتها، تقدير وتنظيم عمليات نمو النباتات، نظم التبريد التبخيرى.

 

 تخطيط المناطق والمنشآت الريفية  24463

اني، تخطززي  مقدمززة عززن المبززاني الريفيززة والمززواد، تخطززي  منزززل الفززالح وبنززاًء المبزز
حظائر الحيوانات والمتطلبات العامة، اإليواء المفتوح، تزوفير الميزاه النظيفزة والصزرف 
الصززحى للمبززانى الريفيززة لبنسززان والحيززوان، مقدمززة عززن الطاقززة الشمسززية، خززوا  
الهززواء، االتززززان الحزززرارى والكتلززى داخزززل مبزززانى الحيززوان والطيزززور والبيزززوت المحميزززة  

ى طزززرق اإليززواء الريفيزززة وملحقاتهززا، مقدمزززة فززى نظزززم الراحزززة الزراعيززة، تطبيقزززات فزز
 الحرارية لبنسان.

 

 تطبيقات الطاقة المتجددة في المنشآت الزراعية  24466

مقدمزززة فزززى الطاقزززة المتجزززددة، معلومزززات عزززن الطاقزززة الشمسزززية، تصزززميم الخزززرائ  
األنظمزة  الشمسية، كمبيوتر بروجرام لحساب كمية الطاقة الشمسزية الكليزة السزاقطة،

الخاملة الستخدامات الطاقزة الشمسزية فزى تصزميم المبزانى الزراعيزة، توجيزه المبزانى 
وتنظيم الفراغات داخل المساكن، تصميم مجمعات الطاقة الشمسية كجزء من المبنى، 
 تخزين الطاقة الشمسية، أجهزة القياس، مقدمة فى طاقة الرياح وطاقة البيوماس.

 

 ت الزراعية هندسة تخطيط المنشآ 24468

أساسيات ومتطلبات المبانى الزراعية، تخطزي  حظزائر ماشزية اللزبن، المظزالت لتربيزة 
الحيوان الزراعى، تخطي  حظائر العجول الصغيرة والرضزيعة، تخطزي  حظزائر للطلوقزة 
)الثور(، تخطي  مبانى حلب األبقزار، مبنزى حفزظ وتبريزد اللزبن، تخطزي  عنزابر دجزاج 

لحبوب والفاكهة والخضر والسيالج، أشكال الصوب الزراعية، البيض واللحم، مخازن ا
تخطي  منزل الفزالح والمززارع، متطلبزات القريزة المصزرية، مقدمزة عزن الزتحكم البيئزى 
داخل المبزانى الزراعيزة، تخطزي  األنظمزة الخاملزة السزتخدامات الطاقزة الشمسزية فزى 

 المبانى الزراعية.
 

 هندسة الري والصرف الزراعي  25470

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –ريوس الالئحة الداخلية لمرحلة البكالو



  
  

 

 
119 

مصززادر الميززاه، منشززآت الززتحكم فززي ميززاه الززري، االحتياجززت المائيززة، عالقززات المززاء 
بالنبات والتربة، شبكات الترع والمصزارف، تصزميم فتحزات ميزاه الزري، مناوبزات الزري، 

تواجزززد الميزززاه األرضزززية فزززي مصزززر، أنزززواع قيزززاس التصزززرف فزززي القنزززوات المكشزززوفة، 
الخزانززات األرضززية، حفززر اآلبززار، تنميززة اآلبززار، سززريان الميززاه األرضززية وهيززدروليكا 
اآلبار، الصرف، أنواع المصارف، مسافات وأعماق المصارف، أقطار أنابيب الصرف، 

 تصميم شبكة الصرف.
 

 أنظمة الرى بالتنقيط والميكرو 25474

بززالتنقي ، االحتياجززات المائيززة فززى الززرى بززالتنقي ، تصززميم النقاطززات، خصززائص الززرى 
شكل االبتالل تحت النقاطات، حساب االحتكا  فى خطوط شزبكة التنقزي ، اسزتراتيجية 
تحديد أقطار أنابيب الشبكة، انسداد النقاطات، أجهزة الترشيح، أجهزة حقزن األسزمدة، 

 قي ، تقييم نظام الرى بالتنقي .الرى بالتنقي  تحت السطحى، تصميم شبكة التن
 

 نظم رى الحدائق والمسطحات الخضراء 25478

مقدمة فى تصميمات الرى، الرشاشات )أنواع الرشاشات، شكل توزيع الرش(، اختيزار 
المسافات بين الرشاشات، معدل الرش، انتظام توزيع المياه، تخطي  المساحة، معزدل 

ة للتربززة، االحتياجززات المائيززة، الفتززرة بززين تسززرب الميززاه فززى التربززة، السززعة التخزينيزز
الريززات، عمززق مززاء الززرى، شززبكة الززرى، حسززاب الفاقززد فززى الضززغ  وأقطززار األنابيززب 
الشزبكة، طزرق اليمزاه، المحزابس والوصزالت والفالتزر، أجهززة الزتحكم، مصزدر الميززاه، 

 نظم رى المسطحات الخضراء والمالعب، نظم الرى بالتنقي ، خطوات التصميم.
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محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم علوم وتقنية األلبان -6  
 

 أساسيات علم األلبان 06201

أساسزززيات إدرار اللزززبن، التركيزززب الكيمزززاوي للزززبن، المجزززاميع الميكروبيزززة ذات العالقزززة 
ومنتجاتززه، تقنيززة الجززبن واأللبززان المتخمززره، تقنيززة المثلوجززات اللبنيززة بصززناعة اللززبن 

 والمنتجات الدهنية واأللبان المكثفة المجففة.
 

 تقنية اللبن  السائل ومنتجاته 06302

الخززوا  الطبيعيززة للززبن تززدريج اللززبن الخززام، المعززامالت االوليززة علززي اللززبن الخززام 
المعزززامالت التصزززنيعية  )فززرز، تعزززديل، تجنزززيس( )ترشززيح، تنقيزززة، تبريزززد، تخزززين(،  

المعامالت الحرارية المختلفزة، التعبئزة والتخززين، االسزاليب الصزحية لتنظيز  وتطهيزر 
 أدوات ومعدات  مصانع االلبان مشروبات االلبان المطعمة.

 

 ميكروبيولوجيا اللبن ومنتجاته  06303

االحتياجات الغذائية لميكروبزات األلبزان، العوامزل الطبيعيزة والكيماويزة المزؤثرة عليهزا، 
التعززززاون )التضززززاد بينهمززززا(،  المجززززاميع الميكروبيززززة ذات العالقززززة باأللبززززان وأسززززس 
تقسزززيمها )البكتيريزززا، الفطريزززات، الخمزززائر، الفيروسزززات، الكائنزززات الدقيقزززة األخزززرى( 

 ميكروبات. الطرق الحديثة للتعرف علي ال
 

 كيمياء اللبن ومنتجاته  06304

التركيززب والخززوا  الكيماويززة للمكونززات اللبنيززة والعوامززل المززؤثرة عليهززا )البروتينززات، 
الزززدهون، الكربوهيزززدرات،  الفيتامينزززات، االنزيمزززات، االمزززالح( وطزززرق الكشززز  عنهزززا 

 وتقديرها.
 

 الجبن واأللبان المتخمرة  06305

عززامالت التكنولوجيززة المختلفززة لتصززنيع االجبززان، تسززوية أسززس تقسززيم األجبززان، الم
االجبززان، البادئززات، االسززاليب المتقدمززة فززي صززناعة االجبززان، أسززس تقسززيم االلبززان 

 المتخمرة، انواعها وطرق صناعتها.
 

 التحليل الكيماوي لاللبان ومنتجاتها 06401

، حموضزة، pH)طرق أخذ العينات، طرق تقزدير الخزوا  الطبيعيزة والكيماويزة للزبن 
دهزززن، وزن نزززوعي، تقزززدير اللزززون، الالكتزززوز، االمزززالح، البروتينزززات(، طزززرق تقزززدير 

 التركيب الكيماوي في المنتجات اللبنية المختلفة. 
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 المنتجات الدهنية والمثلوجات اللبنية 06402

صناعة المنتجات الدهنيزة )القشزدة، الزبزد، السزمن، المزارجرين(، اساسزيات اساسيات 
صززناعة المثلوجززات اللبنيززة )التركيززب وخززوا  المززواد الداخلززة فززي تركيززب المثلوجززات 

 اللبنية( خطوات وأساسيات صناعة وأنواع المثلوجات اللبنية.
 

 التحليل الميكروبيولوجي لأللبان ومنتجاتها  06403

الكربوهيزززدرات، تحليزززل بزززروتين اللزززبن، تحليزززل دهزززن اللزززبن، االنشزززطة مقدمزززة، تخمزززر 
االيضية للكائنات الحيزة الدقيقزة وعالقتهزا بالمنتجزات اللبنيزة، تحليزل منتجزات االلبزان 
 )المنتجات الدهنية، الجبن، االلبان المتخمرة، االلبان المكثفة والمجففة والمعقمة(.

 

 ومنتجاتهاالتقنية الحيوية لأللبان  06404

دراسة كل من ميتابوليزم الخلية، المسارات الميتابولزميزة، لتخمزرات، التخليزق الحيزوي 
لمكونات اللبن ومنتجاته، البوليمرات الحيويزة، االنزيمزات البيولوجيزة الجزيئيزة، مززارع 
 االنسجة، اساسيات الكيمياء المناعية، اساسيات الهندسة الوراثية لبروتينات اللبن.

 

 لمنتجات اللبنية الوظيفيةا 06405

العالقزززة الوثيقزززة بزززين الغزززذاء  Probioticتطزززور االغذيزززة اللبنيزززة الداعمزززة للحيويزززة 
 0والصحة، التوازن بين امداد الجسم بالعناصر الغذائية

 

 الجبن المعامل  06406

تاري  الصزناعة وأهميتهزا، االسزاس النظزري، امزالح االسزتحالب، العوامزل المزؤثرة فزي 
والمززواد الخززام الداخلززة فززي الصززناعة، خطززوات الصززناعة، تصززميم مصززانع الصززناعة 

 الجبن المعامل، الحسابات المتعلقة بالصناعة، التقييم الحسي وعيوب الجبن.
 

 نواتج اللبن الثانوية  06407

اسززتخدام نززواتج اللززبن الثانويززة فززي بيئززات التخمززر، المخبززوزات، المشززروبات، الحلززوي 
 م وبدائلها، انتاج االحماض العضوية والكحوليات.المجمدة، منتجات اللحو 

 

 مضافات االغذية في الصناعات اللبنية  06408

مززواد التحليززه السززكرية وغيززر السززكرية، ملززح الطعززام، المززواد المضززادة لألكسززدة، مززواد 
االسزززتحالب، المنفحزززة وبزززدائلها،  الملونزززات الغذائيزززة بنوعيهزززا الصزززناعي والطبيعزززي، 

نكهة، الماء، المواد الحافظة، المواد المسزتخدمة للتحمزيض، كلوريزد المثبتات، مواد ال
الكالسيوم، المواصفات القياسية والجودة الميكروبيولوجيزة للخامزات المسزاعدة وتركيزز 

 . Codexاضافتها حسب المواصفات العالمية 
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 القواعد الصحية لمصانع األلبان  06409

دور التطهيزززر فزززي رف،ع الجزززودة النزززاتج النهزززائي، قواعزززد تطهيزززر المبزززاني واألدوات 
ومصززادر الميززاه، الززتخلص مززن القمامززة، انشززاء وتطززور تكنيززك التطهيززر، االعتبززارات 
يم القانونية في مكافحة اآلفزات، مكافحزة القزوارض، المبيزدات الفطريزة، مبيزدات الجزراث

والمطهزززرات، فعاليزززات المنظفزززات، النظافزززة الفعالزززة، التعبئزززة الصزززحية،  المضزززادات 
الحيوية، مركبات السلفا وتأثير متبقيات هذه المزواد علزي صزناعة االلبزان ومنتجاتهزا، 
 الغسيل األتوماتيك في مصانع االلبان، الشروط الصحية للعاملين بصناعة االلبان.

 

 مراقبة الجودة والمواصفات القياسية لأللبان ومنتجاتها  06410

اإلدارة  تركيزب صززناعة االلبززان، االنزدماج واالقتنززاء، الصززفقات بزين الصززانع والمنززتج، 
تصزززني  النزززواتج، التجهيززززات الصزززناعية، البزززرامج التنظيميزززة، التعاونيزززات فزززي انتزززاج 

لززربح الجززدي فززي تسززويق وصززناعة اللززبن، التغيززرات فززي كفززاءة التصززنيع، االسززعار، ا
منتجززات االلبززان، دراسززات الجززدوى الفنيززة لمصززانع االلبززان والمزززارع التززي تنززتج اللززبن 

 الخام، التشريعات المصرية المختلفة والمواصفات القياسية للبن ومنتجاته.
 

 إفراز وإنتاج اللبن   06411

العوامل المؤثرة علزي نمو وتطور الغدد اللبنية، تخليق اللبن وعالقته بالدورة الدموية، 
افراز وتركيبه، الحالبة اليدوية واآللية، التركيب الكيماوي لأللبان غيزر عاديزة التركيزب 

 والكش  عنها.
 

 تقنية األلبان المجففة والمكثفة  06412

مواصززفات اللززبن المعززد للتكثيزز  والتجفيزز ، تقنيززة صززناعة اللززبن المكثزز  والمج زز  
الخوا  الطبيعية للبن المج   ومنتجاته، انواع  والمعدات المستخدمة في الصناعة،

 االلبان المجففة والمكثفة، التعري  بنواتج اللبن الثانوية ومجاالت استخدامها.
 

 مواد التعبئة والتغليف في المنتجات اللبنية  06413

خوا  وصفات واستخدام وجودة العبوات الغذائية المختلفة، سالمة ومالئمة العبزوات 
لبنيزززة المختلفزززة، تعبئزززة المنتجزززات اللبنيزززة، بطاقزززات عبزززوات االغذيزززة، للمنتجزززات ال

 الباركود، االتجاهات الحديثة في تعبئة المنتجات اللبنية.

 الخواص الحسية والطبيعية لأللبان ومنتجاتها  06414

الطبيعية لمكونات الطعوم، أساسيات التقييم الحسي، التقيزيم الحسزي صفات المصادر 
للمنتجات اللبنية )اللبن السائل، المثلوجات اللبنية، المنتجات الدهنية اللبنية، الجبن، 
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األلبان المتخمرة...(، كيفية إعزداد العينزات للتقيزيم الحسزي والطبيعزي، عيزوب الطعزوم 
 في المنتجات اللبنية المختلفة.

 

 السموم الميكروبية والملوثات البيئية في اللبن ومنتجاته 06415

مقدم،ة، شجرة السالمة، السموم الميكروبية )سموم المكور العنقودي الزذهبي، سزموم 
االفالتوكسززينات، سززموم الميكوتوكسززينات بخززالف االفالتوكسززينات، سززموم السززلمونيال 

اته، بقايا المعادن الثقيلة في اللبن سموم البوتشيلزم(، بقايا المبيدات في اللبن ومنتج
 ومنتجاته، بقايا المواد المشعة في اللبن ومنتجاته.

 

 تكنولوجيا تصنيع وتجهيز منتجات األلبان ومراقبة الجودة  06416

تركيب اللبن، العالقة بين الصانع والمنتج، دراسة الجدوى االقتصادية لمزارع ومصانع 
األلبزززان وتسززززويق منتجززززات االلبززززان، التشززززريعيات المصززززرية المختلفززززة والمواصززززفات 

 القياسية للبن ومنتجاته. 
 

 موضوعات مختارة في مجال األلبان 06498
 

 علم األحياء الدقيقة الزراعية 33202

الميكروبيززة )البكتيريززا، الفطريززات، الخمززائر، الفيروسززات، الكائنززات الدقيقززة  المجززاميع
االخززرى(، أسززس تقسززيمها، والطززرق الحديثززة للتعززرف علززي الميكروبززات، االحتياجززات 
الغذائيززة لميكروبززات األلبززان، العالقززة بززين االحيززاء الدقيقززة والنباتززات، تحلززل المززادة 

 زالة التلوث من االرض بالطرق الحيوية.العضوية وانطالق العناصر الغذائية، إ
 

 مبادئ الكيمياء الحيوية الزراعية 33203

كيميزززاء المكونزززات الحيويزززة الرئيسزززية، الكربوهيزززدرات والبروتينزززات والزززدهون، أقسزززام 
اإلنزيمات، التفاعالت اإلنزيمية، األحماض النووية والفيتامينات والهرمونات، عمليات 

تمثيل الضوئى في النباتزات الخضزراء وعمليزات الميتزابوليزم الهدم  والبناء والتنفس وال
)الهدم والبناء(، تركيب ووظائ  الخليزة النباتيزة، مكونزات النبزات الرئيسزية والثانويزة، 
عمليزززات الهزززدم والبنزززاء والتزززنفس والتمثيزززل الضزززوئى فزززي النباتزززات الخضزززراء، مززززارع 

 األنسجة والتحكم  فيها بوسائل البيولوجيا الجزيئية.
 

 تدريب ميداني 33320
 

 القواعد الصحية لمصانع االغذية واأللبان  33451
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الشززروط الصزززحية الواجززب توافرهزززا فززي مصزززانع االغذيززة واأللبزززان، البززرامج الصزززحية 
وطرق ومواد التطهير والتنظيز  والتعقزيم واسزتخداماتها فزي مصزانع االغذيزة واأللبزان 
ومعالجززة النفايززات ومقاومززة اآلفززات، الشززروط الواجززب مراعاتهززا وتوافرهززا فززي المززاء 

 CIPالفحززص الصززحي لمصززانع االغذيززة،  المسززتخدم فززي مصززانع االغذيززة واأللبززان،
 التنظي  المركزي، الطرق المختلفة للتخلص من مخلفات مصانع االلبان واألغذية. 

 

 الخواص الحسية والطبيعية لالغذية واأللبان 33452

الخوا  الحسية لألغذية واأللبان )المظهر، اللزون، الطعزم، الرائحزة القزوام( وعالقتهزا 
السيكولوجية لبنسان، الخزوا  الطبيعيزة والتركيزب الكيمزاوي بالجوانب الفسيولوجية و 

لألغذيزززة واأللبزززان، التقزززدير الحسزززي والكمزززي للخزززوا  العضزززوية الحسزززية لألغذيزززة، 
 الخصائص الهندسية والضوئية والريولوجية لألغذية واأللبان. 

 

 مضافات االغذية واأللبان   33453

لونززات الطبيعيززة والصززناعية، المحليززات المززواد المضززافة )المثبتززات، المسززتحلبات، الم
 وبدائلها، المواد الحافظة،  المطعمات، بدائل المكونات الغذائية واأللبان(. 

 

 مواد التعبئة والتغليف لالغذية واأللبان   33454

خزززوا  وصزززفات وجزززودة واسزززتخدام العبزززوات الغذائيزززة المختلفزززة،  سزززالمة ومالئمزززة 
العبززوات لألغذيززة واأللبززان، بطاقززة العبززوات واالتجاهززات الحديثززة فززي مجززال التعبئززة 

 والتغلي  وصناعة العبوات، استخدام النانوتكنولوجي في مواد التعبئة والتغلي . 
 

 لالغذية واأللبانالمواصفات القياسية والتشريعات   33455

المواصفات القياسية والتشزريعات المصزرية المختلفزة لألغذيزة واأللبزان، دور القزوانين 
والتشزريعات فززي حمايزة المنززتج المحلزي والمسززتهلك، الهيئزات المرتبطززة بزنظم التوحيززد 

 القياسي، القانون التجاري وعالقته بالضواب  المختلفة باالستيراد والتصدير.
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 سالمة االغذية واأللبان 33456

سززالمة االغذيززة واأللبززان مززن الناحيززة الميكروبيولوجيززة والكيماويززة، المززواد المضززافة 
الطبيعية في االغذية واأللبان،  المصادر الميكروبية وغير الميكروبية المسببة لتلزوث 

 االغذية واأللبان، طرق الكش  علي سالمة االغذية واأللبان.
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 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم أمراض النبات  -7
 

 أساسيات علم النبات    07101

النباتزات الزهريزة، الشزكل الظزاهري للمجمزوع  الوص  العام للنبزات الزهزري ودورة حيزاة 
الجززززذري والمجمززززوع الخضززززري والتحززززورات للقيززززام بوظززززائ  محززززددة، أنززززواع األوراق 
وتحوراتهززا، الخليززة النباتيززة وانقسززامها، أنززواع األنسززجة النباتيززة ووظائفهززا، وصزز  
التركيززب الززداخلي لألعضززاء النباتيززة )جززذر وسززاق وورقززة(، كيفيززة تكيزز  النبززات مززن 

 الناحية التركيبية مع البيئة.
 

 المملكة النباتية 07102

أسس تصني  الكائنات الحية، وضع المملكة النباتية بين الممالك المختلفة، تصني  
الطحالزززب، الحزازيزززات، النباتزززات الوعائيزززة الالبذريزززة ومعزززراة البزززذور ومغطزززاة البزززذور، 

وأنواع الثمار وطرق انتشارها، تقسزيم النباتات كاسيات البذور ودراسة الزهرة والنورات 
 النباتات الزهرية ودراسة بعض العائالت النباتية الشائعة للنباتات كاسيات البذور.

 

 أساسيات وفسيولوجيا النبات 07104

الخلية النباتية، التركيب الجزيئي والتمثيل الضوئي، التنفس والطاقة، الدراسة الشكلية 
والتشززريحية للنباتززات الراقيززة، التغذيززة المعدنيززة والمتطلبززات الغذائيززة، التكززاثر النبززاتي 

 والتنوع النباتي، تكي  النباتات مع البيئة.  
 

 علم األحياء الدقيقة  07201

يكروبيولوجيا وتطبيقاتها المختلفة، دراسة مختصزرة عزن تصزني  نبذة تاريخية عن الم
المجموعزززات التابعزززة للمملكزززة الميكروبيزززة، المجموعزززات المختلفزززة غيزززر البكتيريزززة، 
مورفولوجيا البكتريا وتركيبها التشريحي، دراسات بيئيزة )النمزو، االحتياجزات الغذائيزة، 

سزات الوراثيزة واسزتخدام البكتريزا فزي تأثير العوامل الفيزيائيزة والكيماويزة(، بعزض الدرا
مجززال الهندسزززة الوراثيزززة، التحزززوالت االيضزززية، دراسززة حديثزززة عزززن تقسزززيم وتصزززني  

 البكتيرات.
 أمراض النبات )عام(  07301

األهميززة االقتصززادية لألمززراض النباتيززة، وكيفيززة مهاجمززة الكائنززات المرضززية لعوائلهززا 
للعائززل، كيزز  تحمززي النباتززات نفسززها مززن النباتيززة، تأثيرهززا علززى العمليززات الحيويززة 

اإلصززابة، الطززرق العامززة لمقاومززة األمززراض النباتيززة، بعززض األمززراض النباتيززة التززي 
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تتسززززبب عززززن الفطريززززات والبكتريززززا والفيروسززززات والكائنززززات الشززززبيهة بالميكوبالزمززززا 
 مالئمة.)الفيتوبالزما( والنباتات الزهرية المتطفلة والنيماتودا والظروف البيئية غير ال

 

 طرق دراسة أمراض النبات 07303

التعزززرف علزززى المزززرض بالحقزززل وطزززرق اخزززذ العينزززات، طزززرق عززززل وتنقيزززة الكائنزززات 
الممرضززة للنبززات علززى بيئززات الزراعززة المختلفززة، طززرق حفززظ مزززارع الكائنززات الدقيقززة 
بالمعمززل، طززرق إجززراء العززدوى الصززناعية بالمعمززل والصززوبة والحقززل، طززرق تجهيززز 
الشرائح للفحص الميكروسكوبي المؤقت والمستديم، اسزتخدام المراجزع العلميزة وطزرق 

 كتابتها، طرق تصميم التجارب.
 

 أساسيات أمراض النبات 07304

، كيفيززة تحززرر تعريزز  المززرض والطفيززل، الكائنززات الممرضززة للنبززات وطززرق تكاثرهززا
وانتشار الجراثيم، انتشار مسببات األمراض النباتية والعوامل التي تساعد علزى توزيزع 
المزززرض، اسزززتيطان مسزززببات األمزززراض النباتيزززة، العالقزززات المختلفزززة بزززين الكائنزززات 
الدقيقززة، العالقززة بززين العائززل والطفيززل، تززأثير العوامززل البيئيززة علززى حززدوث اإلصززابة 

 بالمرض النباتي.
 

 فسيولوجيا النبات  07307

الخلية النباتية، البروتوبالزم، الغاء البالزمي والنفاذية، العمليات الكيماوية والفيزيائيزة 
فزززي النبزززات، الحموضزززة، االمتصزززا ، الغرويزززات، االنتشزززار، االسزززموزية، النفاذيزززة، 

دنيزة، امتصا  الماء والذائبات، دخول الزذائبات، تبزادل الغزازات، النزتح، التغذيزة المع
الميتززابوليزم، اإلنزيمززات، التززنفس، التمثيززل الضززوئي، النمززو والتكثزز  والتميززز، الضززوء 

 والحركة، منظمات النمو، طول الفترة الضوئية، االرتباع.

 تشريح النبات 07309

الخليززة النباتيززة، تكشزز  األجنززة فززي النباتززات، األنسززجة النباتيززة وتكشززفها والنظريززات 
الجذور والسوق واألوراق واألزهار والثمار والبزذور، العالقزة بزين الخاصة بها، تشريح 

التركيب التشزريحي لألعضزاء النباتيزة ووظائفهزا. تزأثير العوامزل البيئيزة علزى التركيزب 
 الداخلي للنبات.

 

 نيةأمراض المحاصيل البستا 07402
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مقدمة، دراسة تفصيلية لبعض األمراض الهامة التي تصيب الخضر والفاكهزة والزينزة 
 وطرق مقاومتها.

 

 أمراض محاصيل الحقل 07403

دراسات ألهزم أمزراض محاصزيل الحقزل االقتصزادية وطزرق مقاومتهزا وسزلو  المسزبب 
 في المرض تحت ظروف التكثي  الزراعي.

 

 والزينةأمراض نباتات الزهور  07404

دراسززات ألهززم األمززراض التزززي تصززيب نباتززات الزهززور والزينزززة وطززرق مقاومتهززا فزززي 
 البستان والبيوت المحمية ونباتات الظل بالمنازل.

 

 تشخيص األمراض النباتية 07405

التعري  بالمرض النباتي واألعراض المرضية المختلفة وطبيعة تطورها، كيفيزة دراسزة 
والمعمزل والعيزادة الزراعيزة ودورهزا فزي تشزخيص األمزراض المرض النباتي فزي الحقزل 

النباتية، طرق التنبزؤ بزالمرض النبزاتي، التعزرف علزى المسزببات المرضزية المصزاحبة 
لألعززززراض، التززززدريب علززززى تشززززخيص أهززززم األمززززراض النباتيززززة للمحاصززززيل الهامززززة 

 االقتصادية.
 

 أمراض البذور 07406

ر البزززذور فزززي نقزززل المسزززببات المرضزززية، األهميزززة االقتصزززادية ألمزززراض البزززذور، دو 
وأمراض البزذور الفيروسزية والفطريزة والبكتيريزة والنيماتوديزة، تزأثير فطريزات التخززين 
علززى جززودة البززذور، الشززكل الخززارجي والتركيززب التشززريحي للبززذور وعالقتززه بانتقززال 
ئيزززة المسزززببات المرضزززية، ميكانيكيزززات االنتقزززال ومواقزززع إصزززابة البزززذور، العوامزززل البي

 والفيزوكيميائية المؤثرة في توطيد المرض ومساره، دراسة أسس المقاومة.
 أمراض النبات الفيروسية 07407

األهمية االقتصادية، نبذة تاريخية، مورفولوجيا الفيروس وتركيبه، تصني  الفيزروس، 
تضاع  الفيزروس وحركتزه فزي النبزات، أعزراض اإلصزابة واألعزراض الشزبيهة، طزرق 

تشززار، سززالالت الفيززروس والمقاومززة المكتسززبة، طززرق تعريزز  الفيروسززات، النقزل واالن
بعض األمراض الفيروسية الهامزة التزي تصزيب المحاصزيل الزراعيزة المختلفزة وطزرق 

 مقاومتها.
 

 أمراض النبات النيماتودية 07408
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تاريخيزة، األهميزة االقتصزادية، الشززكل الخزارجي والتركيزب التشزريحي للنيمززاتودا، نبزذة 
بعززض الوظززائ  الحيويززة فززي النيمززاتودا، التقسززيم العززام للنيمززاتودا، األعززداء الطبيعيززة 
للنيماتودا، أعراض اإلصابة، االصابة استجابت النبات، طرق النقل واالنتشار، عالقزة 

ات الممرضة، تأثير العوامل البيئية علزى النيمزاتودا، بعزض النيماتودا بغيرها من الكائن
 األمراض النيماتودية التي تصيب المحاصيل الزراعية المختلفة وطرق مقاومتها.

 

 أمراض النبات غير الطفيلية 07409

تعري  بأمراض النبات البيئيزة وخطرهزا، العوامزل المناخيزة والعوامزل الجويزة واألرضزية 
لزززى النبززات، تلززوث الهزززواء والمززاء والتربززة والتزززأثير الضززار علزززى والمائيززة وتأثيرهززا ع

النبززات، األمززراض المتسززببة عززن عوامززل جويززة مناخيززة والرطوبززة األرضززية، األمززراض 
المتسززببة عززن السززموم العضززوية، أمززراض نقززص العناصززر الغذائيززة أو زيادتهززا فززي 

 لنبات البيئية.محاصيل الحقل والخضر والفاكهة والزينة، وسائل مقاومة أمراض ا
 

 أساسيات مقاومة أمراض النبات         07410

الطززرق المتبعززة السززتبعاد المسززبب المرضززي مززن العائززل، الطززرق المسززتخدمة إلبززادة 
المسبب المرضي أو تقليل مستوى اللقاح الخا  به، مكافحزة األمزراض النباتيزة عزن 

الحمايززة المتبادلززة طريززق التحصززين أو تحسززين مقاومززة العائززل بطززرق مختلفززة مثززل 
والمقاومززة المسززتحثة وتحسززين ظززروف نمززو النبززات واسززتخدام األصززناف المقاومززة، 
المكافحة الكيماوية، المكافحة الحيويزة، طزرق المكافحزة المتكاملزة لألمزراض النباتيزة، 

 الحديث في مجال مكافحة األمراض النباتية.
 

 أمراض النباتات الطبية والعطرية  07411

نباتززات الطبيززة والعطريززة، أهززم األمززراض التززي تصززيب النباتززات، التعززرف مقدمززة عززن ال
علزززى طزززرق المقاومزززة والحزززد مزززن نشزززاط المسزززببات المرضزززية الفطريزززة والنيماتوديزززة 

 والبكتريا والفيروسية والنباتات الزهرية المتطفلة.
 

 التلوث الميكروبي للبيئة النباتية  07412

تعريزز  التلززوث، مصززادر التلززوث الميكروبززي، كيفيززة نقززل التلززوث إلززى البيئززة الزراعيززة، 
تلوث مياه الري ميكروبيزًا،  مصزادر التلزوث باسزتخدام السزماد العضزوي، خطزورة الزري 

ة، التلزوث بمياه المصارف، خطزورة إلقزاء المخلفزات فزي مجزرى النيزل والمجزارى المائيز
 الميكروبي للتقاوي ودورها في نشر المرض وطرق الوقاية والعالج.
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 المقاومة الحيوية لألمراض النباتية   07414

تعري  المقاومة الحيوية، دراسة أهم الكائنات الحيزة المتطفلزة علزى بعزض المسزببات 
 المرضززية، طززرق تطبيززق المكافحززة باسززتخدام الكائنززات الحيززة حقليززًا وتحززت ظززروف
الزراعة المحمية، دراسة ألهم األمزراض التزي نجحزت المقاومزة الحيويزة فزي الحزد مزن 
انتشارها، دراسة ميكانيكية مهاجمزة العائزل الحيزوي للطفيزل الممزرض، دراسزة األسزس 

 االقتصادية الستخدامها.
 

 النباتات السامة والسموم الميكروبية  07415

حززدث ضززرراً  لبنسززان والحيززوان، أنززواع مقدمززة، التعززرف بالنباتززات السززامة والتززي قززد ت
الكائنات الدقيقة التزي تفزرز مزواد سزامة،  المسزببات المرضزية للنباتزات وقزدرتها علزى 

 افراز السموم ، األثر الضار لهذه السموم على صحة اإلنسان والحيوان.
 

 التكشف الوبائي والتنبؤ بحدوث األمراض النباتية  07416

شززز  األمزززراض النباتيزززة، مراحزززل تكشززز  المزززرض بصزززورة عالقزززة العوامزززل البيئيزززة بتك
وبائيززة، كميززة اللقززاح وعالقتهززا بحززدوث المززرض وشززدة اإلصززابة، إعززداد بززرامج للتنبززؤ 

 بحدوث بعض األمراض الوبائية وطرق مكافحتها.
 

 أمراض ما بعد الحصاد والتسويق والتصدير  07417

الرئيسززية، إدارة المززرض مقدمززة عززن أهززم أمززراض مززا بعززد الحصززاد علززى المحاصززيل 
بالحقل قبل الحصاد طرق القط  والتعبئزة وعمزر الثمزرة وفسزيولوجيا الثمزار وعالقتهزا 
بتكش  أمزراض مزا بعزد الحصزاد، طزرق التزداول والتخززين بغزرض مكافحزة األمزراض، 

 مقاومة المسببات المرضية أثناء التخزين والنقل والتسويق.
 عة وإستخدامها الكائنات الحية الدقيقة الناف 07418

مقدمززة، دراسززة أهززم الكائنززات الحيززة التززي تفززرز الفيتامينززات والهرمونززات، المضززادات 
الحيويزززة، الكائنزززات المسزززتخدمة فزززي الصزززناعة، الكائنزززات المسزززتخدمة فزززي المكافحزززة 
الحيويزززة، دراسزززة العالقزززة بزززين الجزززذر الفطريزززة وعالقتهزززا بصزززحة النبزززات، اسزززتخدام 

 ي تنقية البيئة الزراعية.الكائنات الحية الدقيقة ف
 

 ا فات الزراعية وطرق مكافحتها  34301

تعريزز  بالمسززببات المرضززية الفطريززة والبكتيريززة والنيماتوديززة والفيروسززية والنباتززات 
الزهريزززة المتطفلزززة والتعزززرف علزززى دورات الحيزززاة وسزززلو  الطفيزززل فزززي إصزززابة العائزززل 
واستخدام طرق المكافحة المتنوعة فزي الحزد مزن انتشزار المسزببات المرضزية، دراسزة 
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الضززززرر ودورات الحيززززاة ألهززززم الحشززززرات األهميززززة االقتصززززادية وأعززززراض اإلصززززابة و 
االقتصادية واآلفات الحيوانية األخرى، كيمياء المبيدات الحشزرية غيزر العضزوية وذات 
األصززل النبززاتي والعضززوية المخلقززة، دراسززة الخززوا  الكيماويززة والطبيعيززة للمبيززدات 

ميكروبيزة، الفطرية والبكتيرية، دراسة الخوا  السامة للمبيدات الفطرية والبكتيريزة وال
 طبيعة الحشائش كآفة. الطرق المختلفة مكافحتها.  

 

 تدريب ميداني  34320
 

 آفات المحاصيل الحقلية وطرق مكافحتها  34401

التعريزز  بززاألعراض المرضززية الشززائعة علززى محاصززيل الحقززل، دراسززة أهززم المسززببات 
هريزززة المتطفلزززة المرضزززية الفطريزززة والبكتيريزززة والنيماتوديزززة والفيروسزززية والنباتزززات الز 

وطزززرق عزلهزززا والتعزززرف عليهزززا، دراسزززة المزززرض ودورة المزززرض لزززبعض المحاصزززيل 
االقتصزززادية ووضزززع الضزززواب  للحزززد مزززن انتشزززارها وطزززرق الوقايزززة المختلفزززة وطزززرق 
المقاومة الحيوية األهمية االقتصادية وأعراض اإلصزابة والضزرر ودورات الحيزاة ألهزم 

 صيل الحقل، الطرق المختلفة لمكافحتها.  الحشرات االقتصادية التي تهاجم محا
 

 آفات األشجار الخشبية وطرق مكافحتها  34402

التعري  باألعراض المرضية الشزائعة علزى األشزجار الخشزبية، دراسزة أهزم المسزببات 
المرضزززية الفطريزززة والبكتيريزززة والنيماتوديزززة والفيروسزززية والنباتزززات الزهريزززة المتطفلزززة 

ا، دراسززززة المززززرض ودورات الحيززززاة ألهززززم الحشززززرات وطززززرق عزلهززززا والتعززززرف عليهزززز
 االقتصادية التي تهاجم األشجار الخشبية، الطرق المختلفة لمكافحتها. 

 

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال  وقاية النبات   34405

واإلنزيمزززات الخاصزززة بالدراسزززة  DNAالتعريززز  بالهندسزززة الوراثيزززة، دراسزززة حمزززض 
لززوب وطززرق العزززل وتخليززق الجززين صززناعيًا، طززرق إدخززال والتعززرف علززى الجززين المط

الجينات إلى الخاليا النباتية، إنتاج نباتات مقاومة ألمراض النبات ومقاومزة الحشزرات 
 وإنتاج نباتات مقاومة للملوحة وتحسين صفات النباتات االقتصادية.

 

 آفات الزراعات المحمية وطرق مكافحاتها   34407

التعري  باألعراض المرضزية الشزائعة فزي الصزوب ودراسزة أعزراض اإلصزابة والضزرر 
ودورة الحياة ألنواع مسببات األمراض والحشرات واالكاروسات التزي تصزيب الزراعزات 

 المحمية، الطرق المختلفة لمكافحتها.
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 وأمراض النخيل والزيتون والتين  آفات  34419

التعريززز  بزززاألعراض المرضزززية الشزززائعة علزززى النخيزززل والزيتزززون والتزززين، دراسزززة أهزززم 
المسززببات المرضززية الفطريززة والبكتيريززة والنيماتوديززة والفيروسززية والنباتززات الزهريززة 
المتطفلة وطرق عزلها والتعرف عليها، دراسة المرض ودورة المرض لهذه المحاصزيل 

ضززع الضززواب  للحززد مززن انتشززارها وطززرق الوقايززة والمقاومززة المختلفززة، اعزززراض وو 
اإلصززززابة والضززززرر ودورات الحيززززاة ألهززززم الحشززززرات االقتصززززادية التززززي تهززززاجم هززززذه 

 المحاصيل والطرق المختلفة لمكافحتها.  
 

 موضوعات مختارة في مجال وقاية النبات  34498
 

 بحث في مجال وقاية النبات  34499
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 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي -8
 

 أساسيات رعاية الحيوان الزراعي  08201

تعريزز  رعايززة الحيززوان، األهميززة االقتصززادية لبنتززاج الحيززواني، أهميززة ماشززية اللززبن 
أنزززواع القطعزززان، سزززالالت ماشزززية اللحزززم واللزززبن وثنائيزززة الغزززرض، الماشزززية  واللحزززم،

المصرية، أساليب الرعايزة والتربيزة لماشزية اللحزم واللزبن، الجزاموس وأسزاليب رعايتزه 
ومسززتقبله فززي مصززر، إنتززاج اللززبن واللحززم والعوامززل المززؤثرة علززى اإلنتززاج، تأسززيس 

يزززة إنتزززاج األغنزززام وتقسزززيم األغنزززام القطعزززان وإنشزززاء مززززارع األلبزززان والتسزززمين، أهم
وسززالالتها، أسززاليب الرعايززة، إنشززاء مزززارع األغنززام، إنتززاج الضززأن والصززوف، إنتززاج 

 الماعز، تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 أساسيات رعاية وانتاج الحيوان الزراعي بالمناطق الصحراوية  08202

لمزة والتفاعزل بزين الظزروف الحيوان الزراعي والبيئزة الصزحراوية، مفهزوم الرعايزة واألق
البيئية والتركيب الوراثي للحيوان، الخصزائص البيولوجيزة للحيوانزات الصزحراوية، نظزم 
والرعاية واإلنتاج في المناطق الصزحراوية، األنزواع والسزالالت الحيوانيزة المربزاه تحزت 
ظروف المناطق الصزحراوية وخصائصزها اإلنتاجيزة، سياسزة تنميزة القطعزان وتحسزين 

تززاج تحززت ظززروف البيئززة الصززحراوية، الرعززي والكثافززة الرعويززة، أسززاليب الرعايززة، اإلن
إنشززاء مزززارع األغنززام، إنتززاج الضززأن والصززوف، إنتززاج المززاعز واإلبززل، دراسززة مشززاكل 
الحيوانزززززات فزززززي المنزززززاطق الصزززززحراوية، االحتياجزززززات الغذائيزززززة لحيوانزززززات المنزززززاطق 

الحزارة عزن طريزق التغذيزة، تزدريبات  الصحراوية، طرق رفع إنتاجية حيوانات المنزاطق
 وتطبيقات عملية.

 

 أساسيات فسيولوجيا الحيوان الزراعي   08301

مقدمززة عززن علززم وظززائ  األعضززاء، الززدم وسززوائل الجسززم المختلفززة، التززنفس، تنظززيم 
درجززة حززرارة الجسززم فسززيولوجيا الهضززم واالمتصززا ، فسززيولوجيا التناسززل والتلقززيح 

لجهاز البزولي واإلخزراج، التنظزيم العصزبي الهرمزوني لوظزائ  الصناعي وإفراز اللبن، ا
 الجسم، أقلمة الحيوان، تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 أساسيات تغذية الحيوان الزراعي   08302

مصززادر وتحليززل مززواد العلزز ، األعززالف التقليديززة وغيززر التقليديززة، أساسززيات تغذيززة 
ضززمية للحيززوان النززامي والناضززج، الحيززوان الزراعززي،  الفززرق بززين تركيززب القنززاة اله
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المقررات الغذائية لتغذية الحيوان، تغذية العجزول وحيوانزات التسزمين، تغذيزة الحيزوان 
في أطواره الفسيولوجية المختلفة )تناسل، حمل، والدة، رضاعة، فطام...(، طرق رفع 

ذيزة، إنتاجية الحيوان الزراعي تحت الظروف البيئية المختلفزة عزن طريزق الغزذاء والتغ
 تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 أساسيات إنتاج وتربية الحيوان الزراعي 08303

أهميزززة ماشزززية اللزززبن وصزززفات الضزززرع المورفولوجيزززة، تقيزززيم الضزززرع، تزززأثير التربيزززة 
اإليرادات والمصروفات فزي مززارع إنتزاج اللزبن، واإليواء على تأقلم السالالت األجنبية، 

قطعان األغنام، قطعان االستبدال واإلحالل، الصفات المؤثرة على إنتاجية األغنام مزن 
الحمززالن والصززوف، النمززو والتسززمين، أنززواع ذبززائح السززوق المختلفززة وكيفيززة التعززرف 

لبيئة والوراثزة، معامزل عليها، األساليب الحديثة لرفع الكفاءة اإلنتاجية، التفاعل بين ا
 القرابة والتربية الداخلية، طرق التزاوج، تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 تغذية وأعالف 08305

هضم وامتصا  الغذاء داخل كرش الحيزوان، أهميزة الفيتامينزات واألمزالح فزي تغذيزة 
الحيززوان، أنززواع وأهميززة األعززالف الخشززنة التقليديززة وكززذلك األنززواع غيززر التقليديززة، 
معدالت الغذاء للحيوانات المختلفة، تقدير القيمة الغذائية لمواد العل  الخشنة، تقدير 
االحتياجززززات الغذائيززززة للحيوانززززات، مكونززززات األغذيززززة واألعززززالف الخشززززنة، تززززدريبات 

 وتطبيقات عملية.
 

 األيض وتغذية الحيوانات المزرعية 08308

فززي الحيوانززات الزراعيززة، أهميززة  عالقززة اإلنسززان والحيززوان بالبيئززة، المشززاكل الغذائيززة
المجترات في تغذيزة اإلنسزان، مكونزات النبزات والحيزوان األيزض فزي تغذيزة الحيوانزات 
المزرعيزززززة، العوامزززززل التزززززي تزززززؤثر علزززززى االيض،األكسزززززدة واالختززززززال، الفيتامينزززززات 
والميتززابوليزم، ميتززابوليزم الززدهون والبروتينززات والكربوهيززدرات، عمليززات البنززاء والهززدم 

 ي األنسجة، اإلنزيمات وعمليات التمثيل الغذائي في الحيوانات.ف
 
 

 

 
 

 أساسيات كيمياء وتغذية الحيوان  08309

الجهزاز الهضزمي والهضزم فزي الحيوانزات الزراعيزة )الماشزية واألغنزام والمزاعز واإلبزل 
واألرانزززب( والعوامزززل التزززي تزززؤثر عليزززه، ميكروبزززات الكزززرش، الطزززرق البحثيزززة علزززى 
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األهميززة البيولوجيززة للبروتينززات، الطاقززة واسززتخدامها فززى تغذيززة الحيززوان، المجتززرات، 
 تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 أساسيات إنتاج األبل واألغنام والماعز  08314

والسززالالت، قطعززان اإلبززل واألغنززام والمززاعز، أهميززة اإلبززل واألغنززام والمززاعز، األنززواع 
التززداخل بززين البيئززة والوراثززة، نظززم اإلنتززاج، الصززفات المززؤثرة علززى إنتاجيززة األغنززام 
والمزززاعز مزززن الحمزززالن والصزززوف، الخصزززائص التناسزززلية لببزززل واألغنزززام والمزززاعز، 

ح السزوق دراسات الجدوى وإنشاء المززارع، النمزو والتسزمين وإنتزاج اللزبن، أنزواع ذبزائ
المختلفززة وكيفيززة التعززرف عليهززا، األسززاليب الحديثززة لرفززع الكفززاءة اإلنتاجيززة، الكفززاءة 

 البيولوجية إلنتاج اللحوم وطرق رفع كفاءتها، تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 إنتاج ورعاية األغنام والرعى بالمناطق الجافة والصحراوية   08325

المختلفززة والصززحراوية، تقسززيم سززالالت  إنتززاج األغنززام فززي مصززر وتوزيعهززا بالمنززاطق
األغنام وخصائصها التناسزلية، نظزم إنتزاج األغنزام وإنتزاج األغنزام عزن طريزق التربيزة 
والتغذيززة، إدارة مزززارع األغنززام بالصززحراء وطززرق الرعززي المختلفززة، دراسززات الجززدوى 

إلنتززاج وإنشززاء مزززارع األغنززام فززي المنززاطق الجافززة والصززحراوية، الكفززاءة البيولوجيززة 
اللحزززوم، إنتزززاج الصزززوف والشزززعر، نمزززو وتطزززور الفزززروة، التحسزززين الزززوراثي لألغنزززام 

 الصحراوية، تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 أساسيات إنتاج ورعاية األسماك بالمناطق الجافة والصحراوية 08328

طززرق االسززتزراع بالمنززاطق الصززحراوية، تقسززيم األسززما  ومصززادر األسززما  بمصززر، 
ء المزارع، برامج التسميد بالمزارع السمكية وزيزادة خصزوبة األحزواض، أساسيات إنشا

االحتياجززات الغذائيززة لألسززما ، إدارة المزززارع السززمكية، رعايززة األسززما  أثنززاء النقززل 
والتشززتية والتخزززين وأثنززاء الصززيد والفززرز، الصززعوبات والمشززكالت الخاصززة بززالمزارع 

راسززة الجززدوى للمزززارع السززمكية بتلززك السززمكية، تفززري  األسززما ، أمززراض األسززما ، د
 المناطق، تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 األستزراع السمكي بالمناطق الجافة والصحراوية 08333

تصني  األسما ، األسما  الغضزروفية، األسزما  العظميزة، إنشزاء المززارع السزمكية، 
تغذيززة  طززرق االسززتزراع فززي البيئززة الصززحراوية، صززيد السززما  فززي المزززارع السززمكية،
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األسما ، تفري  األسما ، أمراض األسما ، جودة وتسويق األسزما ، دراسزة الجزدوى 
 لمشاريع األسما ، تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 تكوين العالئق وتغذية الحيوان 08401

تقزدير القيمززة الغذائيزة لمززواد العلز ، تقززدير االحتياجززات صزناعة األعززالف فزي مصززر، 
الغذائيززة للحيززوان والعوامززل المززؤثرة عليززه، تغذيززة حيوانززات اللززبن، تغذيززة الحيوانزززات 

 النامية واللحم، تغذية األغنام، تغذية األرانب، تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 المزارع والمشاريع الحيوانية 08408

ة، أهززدافها وأغراضززها اإلنتاجيززة، االعتبززارات التززي تراعززى عنززد أنززواع المزززارع الحيوانيزز
القيام بإنشاء وتأسيس المزارع الحيوانية، تأسيس القطعان، المراحل المختلفة إلنشزاء 
المزززارع ودراسززة جززدوى المشززروع، نظززم التربيززة والرعايززة واإلنتززاج واإلدارة، تززدريبات 

 وتطبيقات عملية.
 

 والطاقة في تغذية الحيوانمصادر البروتينات    0 8409

أنواع البروتينات المختلفة وتركيبها، مصادر البروتينات والطاقة المختلفة، طزرق رفزع 
المحتززوى البروتينززي لمززواد العلزز  المختلفززة، مززواد أزوتيززة غيززر بروتينيززة ودورهززا فززي 
تغذية الحيوانزات، تعريز  الطاقزة، دور الطاقزة فزي تغذيزة الحيزوان، مصزادر الفقزد فزي 

طاقة، الطرق المستعملة لزيادة االسزتفادة مزن الطاقزة، الزرب  بزين الطاقزة والبزروتين ال
فزززي تغذيزززة الحيزززوان، األحمزززاض األمينيزززة وكيفيزززة تعظزززيم االسزززتفادة منزززه، تزززدريبات 

 وتطبيقات عملية.
 

 التقنيات الحديثة في تغذية الحيوان   0 8412

التقنيزات الحديثزة فزي إعزدادها وطزرق األعالف المالئة والمركزة ومزدى االسزتفادة مزن 
تقدير مكوناتها، االستفادة من األعالف التقليدية وغير التقليدية في تغذية المجتزرات، 
استخدام األدلة المختلفة ومدى دقتها في تقييم مواد العل ،  استخدام المزواد الناتجزة 

ن الكفززاءة مززن إنتززاج الوقززود الحيززوي فززي تغذيززة الحيززوان، الطززرق الحديثززة فززي تحسززي
الغذائيززة فززي تغذيززة الحيززوان، دور المحفزززات والمثبطززات فززي تغذيززة الحيززوان، تززدريبات 

 وتطبيقات عملية.
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 تربية الحيوان الزراعي   08413

والوراثة، واالرتبزاط بزين الصزفات،  التباين في الصفات االقتصادية، التفاعل بين البيئة
التربيزززة الداخليزززة، تزززأثير التماثزززل الجينزززى، معامزززل القرابزززة، التربيزززة الخطيزززة، التربيزززة 
الخارجية والخل  وقوة الهجين، التدريج وطرق االنتخاب لعديد مزن الصزفات، االرتبزاط 

ت البيئيززة، الززوراثي، دليززل االنتخززاب، مسززتويات االسززتبعاد المسززتقلة، تقليززل االختالفززا
تقدير الكفاءة اإلنتاجية، تقدير القيمزة التربويزة للطالئزق، الهندسزة الوراثيزة وتطبيقهزا 

 في مجال تربية الحيوان الزراعي، تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 إنتاج  حيوان اللبن 08414

تربية ماشزية اللزبن، التركيزب الزداخلي والخزارجي للضزرع، تقيزيم كفزاءة الضزرع إلنتزاج 
إنتاج اللبن النظي ، المعايير الوراثية والعوامل البيئية المؤثرة فزي إنتزاج اللزبن، اللبن 

انتخاب حيوانات اللبن، نظم اإلنتاج، اقتصاديات مزارع األلبان، المحافظة على صزحة 
حيززوان اللززبن، الحليززب اآللززي وإنتززاج اللززبن، اختيززار ماشززية اللززبن، تززدريبات وتطبيقززات 

 عملية.
 

 ان اللحم والذبائح والقطعياتإنتاج حيو 08415

أهميززة حيززوان اللحززم، تطززور حيززوان اللحززم، أنززواع وسززالالت ونمززاذج حيززوان اللحززم، 
الصززفات االقتصززادية واإلنتاجيززة لحيززوان اللحززم، العوامززل المززؤثرة علززى إنتززاج اللحززم، 
تقسززيم وتززدريج حيوانززات التربيززة، اختيززار عجززول التسززمين، أقسززام ماشززية اللحززم فززي 

ويق ماشية اللحم، اختيار الحيوانزات للزذبح، الزذبائح والقطعيزات، تزدريبات السوق، تس
 وتطبيقات عملية.

 

 إنتاج األغنام والماعز 08416

إنتاج األغنام فى مصر والعزالم، نظزم إنتزاج األغنزام والمزاعز، تقسزيم سزالالت األغنزام 
األغنام، دراسزات والماعز العالمية والخصائص التناسلية لألغنام والماعز، إدارة مزارع 

الجدوى وإنشاء مزارع األغنام، الكفاءة البيولوجية إلنتاج اللحوم وطرق رفع كفاءتهزا، 
تكثي  إنتاج األغنزام عزن طريزق التربيزة والتغذيزة، إنتزاج اللزبن مزن األغنزام والمزاعز، 

وتطززور الفززروة، التحسززين الززوراثي لألغنززام والمززاعز،  إنتززاج الصززوف والشززعر، نمززو
 بيقات عملية.تدريبات وتط

 

 
 انتاج وتربية الحيوان فى المناطق الصحراوية 08417

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 



  
  

 

 
138 

الحيززوان الزراعززي وأهميتززه فززي المنززاطق الصززحراوية، مفهززوم األقلمززة والتفاعززل بززين 
الخصززززائص البيولوجيززززة للحيوانززززات الظززززروف البيئيززززة والتركيززززب الززززوراثى للحيززززوان، 

الصزززحراوية، نظزززم التربيزززة واإلنتخزززاب والتحسزززين فزززي الحيوانزززات ونظزززم اإلنتزززاج فزززي 
المناطق الصحراوية، إنتاج اللحم واللبن والصزوف والشزعر والجلزد، األنزواع والسزالالت 
الحيوانيززة المربززاه تحززت ظززروف المنززاطق الصززحراوية وخصائصززها اإلنتاجيززة، سياسززة 

لقطعززان وتحسززين اإلنتززاج تحززت ظززروف البيئززة الصززحراوية، الرعززي والكثافززة تنميززة ا
 الرعوية، تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 تغذية الحيوان بالمناطق الصحراوية  0 8418

األعالف الصحراوية ومدى مالئمتها للتغذية، الوضع الحالي المتبع في تغذيزة  مصادر
االحتياجزات الغذائيزة لألغنزام والمزاعز الحيوان الزراعزي بالصزحراء وأسزاليب تحسزينه، 

 واإلبل، التغذية على األعالف المتاحة في الصحراء لألغنام والماعز واإلبل.
 

 فسيولوجيا الغدد الصماء والجهاز العصبى   08419

قيزززة، علزززم الغزززدد الصزززماء، تحزززت المهزززاد، الغزززدة النخاميزززة، البنكريزززاس، الغزززدة الدر 
الهرمونات المنظمة للكالسزيوم، الهرمونزات األخزرى، تركيزب األدرينال، الغدد الجنسية، 

الجهزززاز العصزززبى، بزززدء وانتقزززال اإلشزززارة العصزززبية، فسزززيولوجيا العضزززالت، تزززدريبات 
 وتطبيقات عملية. 

 

 أساسيات فسيولوجيا الهضم والتمثيل الغذائي 08420

م، تركيززب الجهززاز الهضززمى فززى الثززدييات، الغززدد الملحقززة بالجهززاز الهضززمى، الهضزز
االمتصزا  والتمثيززل الغززذائى،  التنظززيم العصزبى والهرمززونى، االضززطرابات الهضززمية، 

 تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 أقلمة الحيوانات الصحراوية 08421

مفهززوم األقلميززة، الصززفات العامززة للبيئززة الصززحراوية، أنززواع الحيوانززات الصززحراوية، 
الصزززفات الشزززكلية والتشزززريحية المميززززة لحيوانزززات الصزززحراء، الصزززفات الفسزززيولوجية 
للحيوانززات الصززحراوية، تحسزززين إنتاجيززة الحيوانززات الصزززحراوية، تززدريبات وتطبيقزززات 

 عملية 
 

 فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعى   08422
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أساسيات التناسل ووظائ  األعضاء والغدد التناسلية فى الحيوانات المزرعية، تكزوين 
زرعززة، الجاميطززات، اإلخصززاب والحمززل والززوالدة، التلقززيح الصززناعى فززى حيوانززات الم

الخصززوبة والعقززم فززى حيوانززات المزرعززة، تقنييززات حديثززة فززي مجززال تناسززل الحيوانززات 
 المزرعية )نقل األجنة، تنظيم الشياع( تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 أساسيات فسيولوجيا الدم وسوائل الجسم   08424

البالزمززا، تركيززب ووظززائ  الززدم ومكوناتززه مززن البالزمززا والمكونززات الخلويززة وبروتينززات 
تجلزز  الززدم، مجززاميع الززدم،  سززوائل الجسززم المختلفززة )السززائل داخززل الخاليززا، السززائل 

 خارج الخاليا( الجهاز الدورى والقلب، تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 فسيولوجيا النمو وإفراز اللبن   08425

 مفززاهيم النمززو والتطززور، نمززو وتطززور األنسززجة العضززلية والدهنيززة والعظززام، التنظززيم
العصززبى الهرمززونى للنمززو والتطززور، العوامززل البيئيززة والغذائيززة المززؤثرة علززى النمززو، 
تشريح الغدة الثدييزة، مكونزات اللزبن والعوامزل المزؤثرة عليزه، النزواحي الكيموحيزة فزي 
تخليزززق وإفزززراز مكونزززات اللزززبن، التنظزززيم العصزززبى والهرمزززونى إلفزززراز اللزززبن، التنظزززيم 

 الملوثات والسموم إلي اللبن. الهرموني لنمو الغدة، إنتقال
 

 صحة الحيوان الزراعي 08439

عالمززات الصززحة فززي الحيوانززات المزرعيززة المختلفززة، المسززببات المرضززية، ميكانيكيززة 
مقاومة المرض، المناعة وأنواعها، األمصال واللقاحات، التحصينات الوقائيزة الدوريزة 

سزززالمة وصزززحة مسزززاكن ضزززج األمزززراض الوبائيزززة والمعديزززة، التطهيزززر والمطهزززرات، 
الحيوانززات، الملوثززات البيئززة والبيولوجيززة المسززببه لألمززراض فززي الحيوانززات المزرعيززة، 
سالمة الغذاء والماء بمززارع بمززارع اإلنتزاج الحيزواني، السزموم والتسزمم الغيزر معديزة 
والمعدية التي تصيب الحيوانات المزرعية، األمراض المشتركة بين الحيوان واإلنسان، 

راض الناتجززة عززن سززوء الغززذاء والتغذيززة والميتابولزميززة مززن الطفيلززيالت الداخليززة األمزز
والخارجيززة، األمززراض التززي تنتقززل لبنسززان عززن طريززق المنتجززات الحيوانيززة، تززدريبات 

 وتطبيقات عملية على المواضيع السابقة.
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 أساسيات إنتاج ورعاية األسماك 08445

طزززرق االسزززتزراع، تصزززني  األسزززما  علميزززًا وبيولوجيزززًا، أساسزززيات إنشزززاء المززززارع 
السمكية وبرامج التسميد بالمزارع السمكية وزيادة خصوبة األحواض، أساسيات تغذية 

العالئزززق الالزمزززة األسزززما ، االحتياجزززات الغذائيزززة ومعزززدالت التغذيزززة وحجزززم حبيبزززات 
لألسززما  فززى مراحززل نموهززا المختلفززة، إدارة المزززارع السززمكية، تفززري  األسززما  وأثنززاء 
الصززيد والفززرز، رعايززة األسززما  فززى مراحززل نموهززا المختلفززة، الصززعوبات والمشززكالت 
الخاصززة بززالمزارع السززمكية، بززرامج إدارة ورعايززة اسززما  المزززارع أثنززاء فتززرة التحضززين 

، مزارع اسما  المياه العذبة والمالحة، استزراع القشريات والمحاريات، ومواسم التربية
 أمراض األسما ، دراسة الجدوى االقتصادية،  تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 صحة وأمراض األبل والماعز واألغنام   08460

طرق فحص اإلبل والماعز واألغنزام وعالمزات الصزحة فزي تلزك الحيوانزات، المسزببات 
ي المراعزي والمنزاطق الصزحراوية، المناعزة وأنواعهزا، التحصزينات الوقائيزة المرضية ف

الدوريزززة ضزززد األمزززراض الوبائيزززة والمعديزززة، الطفيليزززات الداخليزززة والخارجيزززة وطزززرق 
الوقائية والعالج منها، األمراض غيزر المعديزة والمشزتركة التزي تصزيب اإلبزل والمزاعز 

فززي المنززاطق الصززحراوية، سززالمة  فززي المنززاطق الصززحراوية، طززرق إنتقززال األمززراض
وصحة الغذاء وماء الشرب، النباتات الصحراوية السامة وطرق التعرف عليها وطزرق 
عالج الحيوانات المغزذاه عليهزا، الملوثزات البيئيزة والبيولوجيزة المسزببة لألمزراض فزي 
المناطق الصحراوية، قزوانين الحجزر البيطزري، الحظزائر الصزحية لألغنزام والمزاعز فزي 

لمناطق الصحراوية، أهم األمزراض التزي تنتقزل عزن طريزق المنتجزات الحيوانيزة لببزل ا
 واألغنام والماعز، تدريبات وتطبيقات عملية على المواضيع السابقة.

 

 أساسيات انشاء وتأسيس المزارع السمكية وتعبئة األسماك 08451

المززارع السزمكية تعري  االستزراع المائي وأنواعزه، طزرق االسزتزراع السزمكي، أنزواع 
وأنماطهززا، الدراسززات التمهيديززة إلنشززاء المزززارع السززمكية، انشززاء جسززور االحززواض 
وتفادى العيوب، انشاء بوابات الرى، انشاء بوابات الصرف، ميول االحزواض، مشزاكل 
انشزززاء المززززارع السزززمكية وكيفيزززة التغلزززب عليهزززا. طزززرق الصزززيد والتعبئزززة، تزززدريبات 

 وتطبيقات عملية.
 أساسيات االنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى  32203
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وضززع الحيوانززات فززى المملكززة الحيوانيززة، سززالالت الماشززية واألغنززام والمززاعز، أسززس 
ع األلبزززان إنشزززاء مززززارع اإلنتزززاج الحيزززواني، إسزززطبل الحليزززب وماكيناتزززه، إدارة مززززار 

والتسمين، نظم تنشئة العجول والعجالت، رعاية الطالئزق والرعايزة التناسزلية للقطيزع، 
العوامززل المززؤثرة علززى إنتاجيززة الحيوانززات المزرعيززة، تقسززيم األسززما ، أنززواع المزززارع 
السززمكية، االسززتخدامات المختلفززة لمنتجززات مزززارع الززدواجن، أنززواع مزززارع الززدواجن، 

جن، أنززواع واشززتراطات مسززاكن الززدواجن، العوامززل البيئيززة المززؤثرة تصززميم مزززارع الززدوا
علززى إنتززاج الززدواجن طززرق التربيززة التكززاثر وإنتززاج البززيض، مبززادئ تغذيززة الززدواجن، 

 تدريبات وتطبيقات عملية.
 

 فسيولوجيا الحيوان الزراعي والدواجن فى البيئة الجافة والصحراوية 32306

م والتناسززل والتكززاثر، أجهزززة الجسززم المختلفززة، علززم الفسززيولوجى، فسززيولوجيا الهضزز
تنظيم درجة حرارة الجسم، تركيب ووظائ  الدم ومكوناتزه، تجلز  الزدم، مجزاميع الزدم، 
سزززوائل الجسزززم المختلفزززة، دور المناعزززة الخلويزززة، الزززدور الوقزززائى للجهزززاز المنزززاعى، 

الجسززم النمززو، التنظززيم العصززبي والهرمززوني لوظززائ  الجسززم، عالقززة وظززائ  أجهزززة 
 باألقلمة، تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 أسس اإلحصاء   32307

اإلحصززاء ووظائفززه والطريقززة العمليززة، العشززيرة والعينززات وأقسززامها، عززرض وتلخززيص 
البيانات، المقاييس الوصفية، التوزيع الطبيعي، تحليزل التبزاين، الفزروض والمزوديالت 
االحصززائية واختبززارات المعنويززة، االرتززداد، االرتبززاط ، تحليززل التبززاين المشززتر ، أنززواع 

وأساسززيات وخطززوات تصززميمها، تطبيقززات علززى التجززارب  التجززارب الحيوانيززة والداجنززة
 العشوائية البسيطة والكاملة، تمارين وتطبيقات عملية.  

 

 أمراض وطفيليات الحيوانات واألسماك بالمناطق الجافة والصحراوية 32308

طرق فحص الحيوانات واألسما ، تشخيص وصحة وعالج االسما ، التزداخل وارتبزاط 
ببات المززززرض، تطهيززززر المزززززارع والمزززززارع السززززمكية وتطعززززيم البيئززززة واألسززززما  ومسزززز

االسزززما ، تقسزززيم االمزززراض، االمزززراض البكتيريزززة، االمزززراض الفيروسزززية، االمزززراض 
الفطرية، االمزراض الطفيليزة، االمزراض الغذائيزة، االمزراض الخاصزة بزالبيض والذريعزة 

لمنززع االمزززراض  بعززد الفقززس مباشززرة، االمززراض الوراثيززة واألورام، التوصززيات العامززة
 وعالجها، تدريبات وتطبيقات عملية.
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 تدريب ميدانى   32320
 

   مزارع اإلنتاج الحيواني والدواجن إنشاء  32397

مراعاتهزا عنزد إنشزاء أنواع المزارع والمشاريع الحيوانية والداجنية، العوامل التي يجب 
المزززارع،  مراحززل ودراسززات إقامززة المشززروعات والمزززارع الحيوانيززة والداجنيززة، التحليززل 
وعناصر الدراسزة الفنيزة )رأس المزال، األرض طبيعتهزا وموقعهزا، الحيوانزات والزدواجن 
واألرانب... اإلدارة والعمالة، االدوات( شروط نجاح المشروع،  تقييم جزدوى المشزروع، 

 ل الربحية االجتماعية واثر المشروع على اإلنتاج القومي.تحلي
 

 موضوعات مختارة فى مجال اإلنتاج الحيواني والداجنى  32398
    

 أساسيات كيمياء تغذية الحيوانات المزرعية والدواجن 32403

االنسززجة الحيوانيززة،  الهضززم والعوامززل التززى تززؤثر عليززه، ميكروبززات الكززرش، الطززرق 
لمجترات، األهمية البيولوجية للبروتينات، الطاقة واستخدامها فى تغذيزة البحثية على ا

الحيوان والدواجن. صزناعة األعزالف فزى مصزر، تقزدير القيمزة الغذائيزة لمزواد العلز ، 
تقززدير االحتياجززات الغذائيززة للحيززوان والعوامززل المززؤثرة عليززه، تغذيززة حيوانززات اللززبن، 

 ة األغنام، تدريبات وتطبيقات عملية.تغذية الحيوانات النامية واللحم، تغذي
 

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها فى مجال اإلنتاج الحيواني والداجنى     32405

مفهوم التقنية الحيوية، استخدامها، التقنية الحيوية وبزرامج تربيزة الحيزوان، التحسزين 
اإلنتزززاج المتوقزززع فزززي مجزززال اإلنتزززاج الحيزززواني بتطبيزززق التقنيزززة الحيويزززة فزززي مجزززال 

الحيززززواني والززززداجني، مصززززر والتقنيززززة الحيويززززة، كروموسززززومات الززززدواجن، الخريطززززة 
الكروموسومية للدجاج، المجاميع االرتباطية، تطبيقات الهندسة الوراثية في الدواجن، 

 تدريبات وتطبيقات عملية.
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 ـ محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم إنتاج الدواجن 9
 
 

 أساسيات وإنتاج الدواجن   09201

أساسززيات علززم وصززناعة الززدواجن، األنززواع المختلفززة مززن الززدواجن، التفززري ، التكززاثر 
وإنتزززاج البزززيض، أمزززراض الزززدواجن، مزززواد العلززز  ومبزززادئ تغذيزززة الطيزززور، المسزززاكن 

 االحتياجات البيئية، جودة بيض ولحم الدواجن، بعض الطيور الثانوية.واألدوات و 
 

 أساسيات إنتاج وتربية الدواجن بالمناطق الصحراوية:       09202

أساسززيات علززم وصززناعة الززدواجن، األنززواع المختلفززة مززن الززدواجن ومالئمتهززا للبيئززة 
البيض، مزواد العلز  ومبزادئ الصحراوية، السالالت المصرية، التفري ، التكاثر وإنتاج 

 تغذية الطيور، المساكن واألدوات واالحتياجات البيئية، بعض الطيور الثانوية.
 

 أساسيات تربية الدواجن                          09301

التكرار الجينى، العوامل المزؤثرة علزى التكزرار الجينزى، التبزاين، التشزابه بزين األقزارب، 
ربيززة الداخليززة، التربيززة الخارجيززة، االنتخززاب، تكززوين السززالالت المعززايير الوراثيززة، الت

 التجارية. 
 

 أساسيات تغذية الدواجن                             09302

دراسزززة أساسزززيات تزززاري  تغذيزززة الزززدواجن، متطلبزززات الزززدواجن مزززن العناصزززر الغذائيزززة 
المختلفزززة وتحليلهزززا الكيميزززائي وهزززي الكربوهيزززدرات والبروتينزززات والزززدهون واألمزززالح 

 المعدنية والماء، وبعض التدريبات العملية على تقدير بعض هذه العناصر. 
 

 أساسيات فسيولوجيا الدواجن     09303

فسيولوجيا الدواجن، فسيولوجيا الهضم والتكزاثر، أجهززة الجسزم المختلفزة، تنظزيم علم 
درجة حرارة الجسم، تركيب الجهاز الزدورى والزدم، التنظزيم العصزبى والهرمزونى إلنتزاج 

 البيض والتكاثر، الجهاز المناعى.
 

 منتجات الدواجن                              09304

اج اآللية، صفات جودة البزيض، تخززين البزيض، تسزويق تصنيع البيض، مجازر الدج
البززيض واللحززم، إدارة المزززارع إلنتززاج بززيض نظيزز ، إدارة المزززارع إلنتززاج كتاكيززت لحززم 

 متجانسة وذات جودة عالية. 
 إدارة مزارع الدواجن                              09305
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الظروف البيئية المثلي داخزل مسزاكن الزدواجن، العمليزات اإلداريزة اليوميزة المختلفزة، 
التعامل مع منتجزات مززارع الزدواجن، مخلفزات مززارع الزدواجن، التطزورات الحديثزة فزي 

 اإلدارة، دراسات الجدوى لمشاريع الدواجن المختلفة.
 

 التطورات الحديثة في علوم الدواجن   09306

دراسة الحديث فزي عمليزات التفزري ، طزرق التربيزة والرعايزة، طزرق التغذيزة ومكونزات 
 مخالي  األعالف، إنتاج البيض واللحم، اإلدارة الحديثة لمزارع الدواجن. 

 

 تربية وإنتاج الدواجن فى البيئة الجافة والصحراوية   09307

ت التفزززري ، طزززرق التربيزززة والرعايزززة بالبيئزززة الصزززحراوية دراسزززة الحزززديث فزززي عمليزززا
والجافززة، الصززفات الوصززفية فززي الززدجاج، عالقززات االرتبززاط واالنحززدار بززين الصززفات، 
تحسين الصفات الوصفية، الصفات الكمية، وزن الجسم، معدل النمو، إنتاج البيض، 

، تكزوين سزالالت صفات التكاثر، المقاومة الوراثية لألمراض، تحسين الصزفات الكميزة
 إنتاج البيض واللحم بالمناطق الصحراوية.

 

 إدارة مزارع الدواجن بالمناطق الصحراوية                              09308

الظززروف البيئيززة المثلززي داخززل مسززاكن الززدواجن وأنواعهززا بالمنززاطق الصززحراوية،كيفية 
العمليات اإلدارية اليومية المختلفزة، التحكم بالجو الداخلى اثناء ارتفاع درجة الحرارة، 

التعامل مع منتجزات مززارع الزدواجن، مخلفزات مززارع الزدواجن، التطزورات الحديثزة فزي 
 اإلدارة، دراسات الجدوى لمشاريع الدواجن المختلفة.

 

 وراثة الصفات الوصفية والكمية في الدواجن                      09404

ن الزريش، شزكل العزرف، الهيكزل العظمزى، مجزاميع الصفات الوصفية فزي الزدجاج، لزو
الدم، عالقزات االرتبزاط واالنحزدار بزين الصزفات، تحسزين الصزفات الوصزفية، الصزفات 
الكمية، وزن الجسم، معزدل النمزو، إنتزاج البزيض، وزن البزيض، سزمك القشزرة، لزون 
ن القشزززرة، صزززفات التكزززاثر، النفزززوق والحيويزززة، المقارنزززة الوراثيزززة لألمزززراض، تحسزززي

 0الصفات الكمية
  

 التحسين الوراثى                            09406

االنتخززاب، طززرق االنتخززاب لصززفة واحززدة، طززرق االنتخززاب ألكثززر مززن صززفة، دليززل 
 االنتخاب، طرق الخل  المختلفة، تكوين سالالت إنتاج البيض واللحم. 

 غير التقليدية                               واألعالف مواد العلف    09407
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مقدمة األقسام المختلفة لمواد العل ، االحتياجات الغذائية للدواجن والتي تمد الطائر  
بالعناصر الغذائيزة المختلفزة، الزنظم الغذائيزة المختلفزة، بعزض التمزارين العمليزة علزى 

 تركيب األعالف.خل  و 
 

 اإلضافات غير الغذائية      09408

توضيح أهمية اإلضافات غير الغذائية والتعري  بها، دواعي استخدام هزذه اإلضزافات 
في أعزالف الزدواجن، تزأثير هزذه اإلضزافات علزى المنزتج النهزائي للزدواجن سزواء كزان 

 بيض أو لحم.
 منتجات الدواجن بالمناطق الصحراوية      09409

توضززيح منتجززات الززدواجن، تخزززين وتسززويق البززيض فززي الظززروف الصززحراوية، إدارة 
 المزارع الصحراوية إلنتاج بيض ولحم جيد.

 

 فسيولوجيا البيئة واإلنتاج     09410

تزززأثير الحزززرارة، الرطوبزززة، التهويزززة، الملوثزززات فزززي مسزززكن الزززدواجن علزززى الصزززفات 
التلززوث فززي مزززارع الززدواجن، حززدود الفسززيولوجية واإلنتاجيززة )بززيض، لحززم(، مصززادر 

االمززززان للعناصززززر الغذائيززززة والملوثززززات، تززززأثير االضززززاءة علززززى العمليززززات اإلنتاجيززززة 
 والفسيولوجية.

 

 فسيولوجيا اإلنتاج     09411

دراسزززة الهرمونزززات الخاصزززة بإنتزززاج البزززيض وعالقزززة الغزززدد الصزززماء بزززذلك، دراسزززة 
 عالقة البيئة بإنتاج البيض واللحم. الهرمونات الخاصة بالنمو وإنتاج اللحم، دراسة

 

 فسيولوجيا التمثيل الغذائي ونمو األجنة    09412

دور الهرمونززات واألنزيمززات فززي عمليززة التمثيززل الغززذائي للعناصززر الغذائيززة المختلفززة 
وكذلك التأثيرات البيئية على عمليات التمثيزل الغزذائي، النمزو المبكزر لألجنزة والتعزرف 

 واألجهزة الرئيسية ومراحل نمو الجنين.على األعضاء 
 

 إنتاج الحمام والسمان   09413 

التقسززيم العلمززي للحززام والسززمان، األنززواع، أساسززيات التربيززة، إدارة القطيززع، التغذيززة، 
 التفري ، الظروف الصحية، التكاثر وإنتاج البيض وذلك في قطعان الحمام والسمان.
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 الطيور المائية    09414

التقسززيم العلمززي للطيززور المائيززة، األنززواع، أساسززيات التربيززة، إدارة القطيززع، التغذيززة، 
 التفري ، الظروف الصحية، التكاثر وإنتاج البيض وذلك في قطعان الب  واألوز.

 

 نتاج األرانب  إ   09415

مميزززات األرانززب، تززاري  اسززتئناس األرانززب، سززالالت األرانززب، المسززاكن والتجهيزززات، 
 طرق التربية، التغذية والتكاثر في األرانب، أمراض األرانب.

 

 إنتاج الرومي والنعام      09416

مزززارع إنتززاج الرومززي والنعززام، العوامززل البيئيززة المززؤثرة فززي إنتززاج البززيض واللحززم فززي 
 الرومي والنعام، التفري ، إدارة القطيع، الظروف الصحية، أساسيات التربية. 

 

 إنتاج البيض والتفريخ      09417

السزززالالت، إنتزززاج بزززيض مخصزززب، اختيزززار قطيزززع التربيزززة، أنزززواع المفرخزززات معاملزززة 
ن بززيض التفززري ، العوامززل المززؤثرة علززى نسززبة التفززري ، مراحززل تربيززة القطيززع وتخززري

 البياض، االلسن االجباري.
  

 مزارع أمهات دجاج اللحم والتسمين                         09418

السززالالت، النمززو فززي الطيززور، طززرق التربيززة، التفززري ، التربيززة لتحسززين صززفات لحززم 
 م للتسويق، االنتاج التجاري والسالالت المتخصصة. الذبيحة، أعداد كتاكيت اللح

 

 صحة دواجن                         09419

الشززروط الصززحية فززي مزززارع الززدواجن، التطهيززر والمطهززرات، المناعززة فززي الززدواجن، 
 أمراض الدواجن ومسبباتها، األدوية واللقاحات، الوقاية وبرامج التحصين. 

 

 المزارع والمشاريع الداجنة       09420

اختيار موقع المزرعة واالشتراطات المطلوبة فيزه، أنزواع المززارع، العوامزل المزؤثرة فزي 
إنشزاء المززارع، االحتياجززات البيئيزة فزي المزززارع، تحديزد الغزرض مززن المزرعزة ووضززع 

 تصور للناحية الفنية واالقتصادية، مشاريع الدواجن واألرانب.
 

 ية إلنتاج البيض      الترب 09421

السالالت، التربية لصفات إنتاج البيض، تكوين الهجزين والقطعزان التجاريزة، التفزري ، 
 صفات كتاكيت إنتاج البيض، حضانة ورعاية وإنتاج أمهات إنتاج البيض.
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 تقنية إنتاج البيض واللحم                                09422

مزززارع إنتززاج البززيض، مزززارع إنتززاج اللحززم، العوامززل البيئيززة المززؤثرة فززي إنتززاج البززيض 
 واللحم، التفري ، األدوات واألجهزة المستخدمة في إنتاج البيض واللحم.

 

 إلضافات غير الغذائية   وا مواد العلف غير التقليدية وتكوين العالئق  09423

التعري  باألعالف غير التقليدية، األقسام المختلفة لألعالف غير التقليديزة )مخلفزات 
حيوانيزة ونباتيزة( واسزتخدامها فزي تركيزب بعزض مخزالي  األعزالف، دراسزة تزأثير هزذه 
األعززالف علززى المنززتج النهززائي للززدواجن والحيززوان، الطززرق المختلفززة لتكززوين العالئززق 

تها، توضيح أهمية اإلضافات غير الغذائية والتعري  بهزا، دواعزي اسزتخدام هزذه وأمثل
اإلضززافات فززي أعززالف الززدواجن، تززأثير هززذه اإلضززافات علززى المنززتج النهززائي للززدواجن 

 سواء كان بيض أو لحم. 
 

 إنتاج النعام واألرانب      09424

طرق التفزري ، فسزيولوجيا األنواع، أساسيات وطرق التربية، إدارة القطيعان والتغذية، 
التكاثر وإنتاج البيض فى النعام. سالالت األرانب، المساكن والتجهيزات، طرق التربيزة 
واإلنتاج، طرق التغذية ومكونات األعزالف، فسزيولوجيا التكزاثر والتناسزل فزي األرانزب، 

 أمراض وصحة األرانب والنعام.
 

                مزارع إنتاج البيض واللحم                 09425

مزززارع إنتززاج البززيض، مزززارع إنتززاج اللحززم، العوامززل البيئيززة المززؤثرة فززي إنتززاج البززيض 
واللحزم، التفززري ، األدوات واألجهزززة المسززتخدمة فززي إنتززاج البززيض واللحززم، السززالالت، 
إنتززاج بززيض مخصززب، اختيززار قطيززع التربيززة، أنززواع المفرخززات معاملززة وتخززرين بززيض 

 المؤثرة على نسبة التفري . التفري ، العوامل
 

 أساسيات االنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى  32203

وضززع الحيوانززات فززى المملكززة الحيوانيززة، سززالالت الماشززية واألغنززام والمززاعز، أسززس 
إنشزززاء مززززارع اإلنتزززاج الحيزززواني، إسزززطبل الحليزززب وماكيناتزززه، إدارة مززززارع األلبزززان 

الت، رعاية الطالئزق والرعايزة التناسزلية للقطيزع، والتسمين، نظم تنشئة العجول والعج
العوامززل المززؤثرة علززى إنتاجيززة الحيوانززات المزرعيززة، تقسززيم األسززما ، أنززواع المزززارع 
السززمكية، االسززتخدامات المختلفززة لمنتجززات مزززارع الززدواجن، أنززواع مزززارع الززدواجن، 

البيئيززة المززؤثرة  تصززميم مزززارع الززدواجن، أنززواع واشززتراطات مسززاكن الززدواجن، العوامززل
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علززى إنتززاج الززدواجن طززرق التربيززة التكززاثر وإنتززاج البززيض، مبززادئ تغذيززة الززدواجن، 
 تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 فسيولوجيا الحيوان الزراعي والدواجن فى البيئة الجافة والصحراوية 32306

علززم الفسززيولوجى، فسززيولوجيا الهضززم والتناسززل والتكززاثر، أجهزززة الجسززم المختلفززة، 
تنظيم درجة حرارة الجسم، تركيب ووظائ  الدم ومكوناتزه، تجلز  الزدم، مجزاميع الزدم، 
سزززوائل الجسزززم المختلفزززة، دور المناعزززة الخلويزززة، الزززدور الوقزززائى للجهزززاز المنزززاعى، 

وظززائ  الجسززم، عالقززة وظززائ  أجهزززة الجسززم النمززو، التنظززيم العصززبي والهرمززوني ل
 باألقلمة، تدريبات وتطبيقات عملية.

 

 أسس اإلحصاء    32307

اإلحصززاء ووظائفززه والطريقززة العلميززة، العشززيرة والعينززات وأقسززامها، عززرض وتلخززيص 
البيانززات، المقززاييس الوصززفية، التوزيززع الطبيعززى، تحليززل التبززاين، االرتززداد، االرتبززاط، 

التجزززارب الحيوانيزززة والداجنزززة وأساسزززيات وخطزززوات تصزززميمها، تطبيقزززات علزززى أنزززواع 
 التجارب العشوائية البسيطة والكاملة.

 

 تدريب ميدانى   32320
 

 إنشاء مزارع اإلنتاج الحيواني والدواجن    32397

أنواع المزارع والمشاريع الحيوانية والداجنية، العوامل التي يجب مراعاتهزا عنزد إنشزاء 
رع،  مراحززل ودراسززات إقامززة المشززروعات والمزززارع الحيوانيززة والداجنيززة، التحليززل المزززا

وعناصر الدراسزة الفنيزة )رأس المزال، األرض طبيعتهزا وموقعهزا، الحيوانزات والزدواجن 
واألرانب... اإلدارة والعمالة، االدوات( شروط نجاح المشروع،  تقييم جزدوى المشزروع، 

 ر المشروع على اإلنتاج القومي.تحليل الربحية االجتماعية واث
 

 موضوعات مختارة فى مجال اإلنتاج الحيواني والداجنى  32398
 

 أساسيات كيمياء تغذية الحيوانات المزرعية والدواجن 32403

االنسززجة الحيوانيززة، الهضززم والعوامززل التززى تززؤثر عليززه، ميكروبززات الكززرش، الطززرق 
البحثية على المجترات، األهمية البيولوجية للبروتينات، الطاقة واستخدامها فى تغذيزة 
الحيوان والدواجن. صزناعة األعزالف فزى مصزر، تقزدير القيمزة الغذائيزة لمزواد العلز ، 

يززوان والعوامززل المززؤثرة عليززه، تغذيززة حيوانززات اللززبن، تقززدير االحتياجززات الغذائيززة للح
 تغذية الحيوانات النامية واللحم، تغذية األغنام، تدريبات وتطبيقات عملية.
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 التقنية الحيوية وتطبيقاتها فى مجال اإلنتاج الحيواني والداجنى     32405

مفهوم التقنية الحيوية، استخدامها، التقنية الحيوية وبرامج التربية، التحسين المتوقع 
فزززى مجزززال اإلنتزززاج الحيزززوانى بتطبيزززق التقنيزززة الحيويزززة، مصزززر والتقنيزززة الحيويزززة، 

ية للزززدجاج، المجزززاميع االرتباطيزززة، كروموسزززومات الزززدواجن، الخريطزززة الكروموسزززوم
 تطبيقات الهندسة الوراثية في الدواجن.
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 الزراعية{ التقنية الحيوية}محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس  -10
 

 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة )أ(   10301

عالقة البناء بالوظيفة في خاليا األحياء الدقيقة ونشزاط الكائنزات الدقيقزة ونموهزا فزي 
البيئزززات المختلفزززة وعوامزززل التزززأثير عليزززه، التنظزززيم الزززوراثي واأليضزززي لتكزززوين وعمزززل 
اإلنزيمزززات، األيزززض الميكروبزززي للنمزززو وإنتزززاج الطاقزززة، تفاعزززل البكتيريزززا والفيروسزززات 

ى سالسززالت األحيززاء الدقيقززة الهامززة والمفيززدة والحفززاظ البكتيريززة، العزززل والتعززرف علزز
 عليها.

 

 زراعة الخاليا واألنسجة النباتية   10302

أساسزززيات زراعزززة الخاليزززا واألنسزززجة النباتيزززة، تحضزززير البيئزززات وتعقيمهزززا، تحضزززير 
األنسززجة النباتيززة المختلفززة، التكززاثر الززدقيق للنباتززات، مزززارع البروتوبالسززت، تقنيززة 

 صناعية، االختالفات الخضرية في مزارع األنسجة والتعرف عليها.البذور ال
 

 التقنية الحيوية لألحياء الدقيقة )ب(  10401

االتجاهززات الحديثززة فززي التقنيززة الحيويززة وعالقتهززا بالعمليززات الميكروبيززة، الكائنززات 
 الدقيقزة واسززتخداماتها فززي الغززذاء والصزناعة والزراعززة والطززب، المفززاعالت البيولوجيززة
علززى المسززتويات المختلفززة، بيئززات النمززو، تصززميم المفززاعالت التخمريززة وتشززغيلها، 
المزارع المستمرة، طرق استخال  المنتج المطلوب وتقنية إنتاجيه على نطاق كبيزر، 
اختبززارات السززالالت والحفززاظ عليهززا وتززدهورها، تثبيززت الخاليززا الميكروبيززة واإلنزيمززات 

 واستخداماتها، الطفرات.
 

 تطبيقات التقنية الحيوية لتحسين المحاصيل الزراعية  10402

األسزززس والتقنيزززات لنقزززل الجينزززات الجنسزززيا فزززي النباتزززات، انزززدماج البروتوبالسزززت، 
االستنسززاى الجينززي،  البنززاء الجينززي،  تطبيززق تقنيززات نقززل الجينززات والتعبيززر الجينززي 

راثي للنبزززات لتحسزززين المحاصزززيل، األسزززاس الزززوراثي للمقاومزززة، تفاعزززل التركيزززب الزززو 
والكزائن الممززرض، ميكانيكيزة الززدفاع ضززد الحشزرات الضززارة، المسزح الجزيئززي لجينززات 
المقاومززة وعزلهززا، استنسززاى جينززات للمقاومززة، الضززغوط المناخيززة علززى المحاصززيل 
الزراعيززة، الطبيعززة متعززددة الجينززات لتحمززل اإلجهززاد الالحيززوي، اسززتراتيجية التحمززل 

ومة األمزراض فزي النباتزات، التحزول الزوراثي باسزتخدام للظروف المناخية، هندسة مقا
 الجينات المرغوبة، الواسمات الوراثية الجزيئية.
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 تطبيقات التقنية الحيوية في اإلنتاج الحيواني والسمكي  10403

التميززز الخلززوي فززي الحيوانززات ودراسززة المقاومززة للعقززاقير، زراعززة الخاليززا الحيوانيززة، 
التلقيح والتجميد الصناعي وفرز الجنس، تنظيم التعبير الجينزي، نقزل األجنزة، األجنزة 
المتعززددة، اإلخصززاب خززارج الكززائن الحززي، الهندسززة الوراثيززة فززي الحيوانززات، اسززتخدام 

لخاليزززا واألنسزززجة، أسزززس التقنيزززة الحيويزززة لزيزززادة وتحسزززين إنتزززاج اللزززبن، هندسزززة ا
االستنسزززاى، إنتزززاج أسزززما  وحيزززدة الجزززنس، الواسزززمات الكيمزززوي حيويزززة والجزيئيزززة، 

 التشخيص الجزيئي.
 

 تطبيقات التقنية الحيوية في االنزيمات وعلوم  األغذية  10404

التقنيززات الحديثززة لدراسززة البنززاء ثالثززي األبعززاد للبززروتين، التنبززؤ ببنززاء البروتينززات، 
االنزيمات في الزراعة والصناعة، اإلنزيمات المثبته وتطبيقاتها، االنزيمزات فزي الطزب 
وإعكاس التسزمم، عالقزة االنزيمزات والهرمونزات والفيتامينزات، األسزس العلميزة لحفزظ 
الغززذاء، إنتززاج ميكروبززات منتجززة لمززواد هامززة غززذائيًا ولمززواد جديززدة، تطبيززق التقنيززة 

لمصزززنع وإنتزززاج منتجزززات جديزززدة، خصزززائص الجزززودة الحيويزززة فزززي معالجزززة الغزززذاء ا
والسززالمة وأثززر التصززنيع الغززذائي بطززرق التقنيززة الحيويززة، معالجززة المنتجززات الثانويززة 

 والنفايات.
 

 تطبيقات التقنية الحيوية في حماية البيئة  10405

إنتاج منتجات حيوية السزتبدال المزواد الكيماويزة والحفزاظ علزى بيئزة نظيفزة، اسزتخدام 
ندسة الوراثية لمعالجة ملوثات البيئة المختلفة، رصزد وتقزدير األثزر البيئزي للتقنيزة اله

الحيوية، التشريعات لحماية البيئة، االتجاهات الحيوية لمعالجة المياه وملوثات البيئة 
بوجزززه عزززام، األسزززمدة والمبيزززدات الحيويزززة، تثبيزززت النتزززروجين، اسزززتخال  الزيزززوت 

 ربونات والبالستيك من البيئة.والمعادن الثقيلة والهيدروكا
 

 المكتبة الجينومية والحفاظ على األصول الوراثية  10407

المصادر الوراثيزة والتنزوع الزوراثي فزي السزالالت النباتيزة والحيوانيزة، تقزدير للسزالالت 
تحززت الخطززر باسززتخدام الطززرق الكيمائيززة والجزيئيززة، الحفززاظ علززى السززالالت بززالطرق 

 ت جينية.الجزيئية وعمل مكتبا
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 التقنية الحيوية لمقاومة ا فات  10408

أساسيات التحكم البيولزوجي، األعزداء والطفيليزات الطبيعيزة لآلفزات والحشزرات الضزارة 
باسزتخدام الميكروبزات، وإنتاجها على مستوى كبير، التحكم الحيزوي للحشزرات الضزارة 
 مسح للمبيدات الحيوية وعزلها، استخدام الحشرات المفيدة.

 

 البيولوجيا الجزيئية   10409

هزو المزادة الوراثيزة، بنزاء  DNAالوظائ  البيولوجية والعالقات بين مكونات الخلية، 
، معادلزززة األسزززاس، عمليزززة النسززز ، الترجمزززة، األسزززاس الجزيئزززي DNAوتضزززاع  

 المركب. DNAللطفرات، تنظيم التعبير الجيني في البكتيريا وفي حقيقية النواه، 
 

 طرق في التقنية الحيوية والتطبيقات إلنتاج الطاقة   10410

التحديزد  التحول البكتيري، تحضيرات البالزميزدات الصزغيرة والكبيزرة، التحليزل بإنزيمزات
 southern andوعمزل تراكيزب جينيزة،  عمزل الخزرائ  الوراثيزة، جزل الكزوفزوريز، 

western blotting ،TLC-  HPLC PCR SSR- الطاقزززة مزززن الكتززززل ،
الحيوية، تقنيات تحويزل الطاقزة، نظزم البكتيريزا والطحالزب، مززارع الطاقزة،  االسزتخدام 

زراعية، نظم إنتاج االيدروجين كوقود الكامل للمحاصيل إنتاج الكحول من المخلفات ال
 وتقليل الكربون،  التمثيل الضوئي الصناعي.

 

 الزراعة العضوية       10411

التحويززل مززن اإلنتززاج التقليززدى المتعززارف عليززه إلززي اإلنتززاج العضززوي، إدارة سياسززات 
التسزززميد العضزززوي، اختيزززار أنزززواع السزززالالت والنباتزززات المالئمزززة، االعزززداء الطبيعيزززة 

آلفزززات، عمليزززات مزززا بعزززد الحصزززاد، التعامزززل وتصزززنيع وتخززززين المنتجزززات النباتيزززة ل
 العضوية.

 

 المناعة الوراثية  10413

مقدمة لعلم المناعة الميكروبية، األساس الخلوي للمناعة التأقلمية واألصيلة، العدوى 
الميكروبيززة ومقاومزززة العائزززل، أقسززام وبنزززاء وخصزززائص األجسززام المضزززادة المختلفزززة 

وعالقتهمززا، الززذاكرة المناعيززة، بروتينززات   Bوخاليززا  Tوتكوينهززا، دور كززل مززن خاليززا 
نززاعي وتخليززق األجسززام المضززادة المختلفززة،  تفاعززل المناعززة فززي الززدم، رد الفعززل الم

انتجززين، جسززم مضززاد، الخاليززا العائلززة الطبيعيززة والعززدوى الفيروسززية، جينززات أجسززام 
 المناعة.

 إحصاء بيولوجى      35307
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طرق تمثيل البيانات، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، االحتمزاالت، توزيزع 
بواسززون، اختبززارات المعنويززة، الززتالزم الخطززى واالرتززداد الخطززى، اختبززارات المطابقززة 

                           والجداول المصاحبة، اختبار مربع كاى.                            
    

 تدريب ميدانى         35320
 

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها الزراعية   35405

مناقشززات متكاملززة عززن االتجاهززات الحديثززة فززي الوراثززة والتقنيززة الحيويززة بمجاالتهززا 
المختلفززة والهندسززة البيولوجيززة وعالقتهززا وأثرهززا علززى الزراعززة، إنتززاج النباتززات لمززواد 

 جديدة. 
           

 والبصمة الوراثية  الجينومات      35406

مشروع الجينوم البشرى ونتائجه، توصي  جينومات الكائنات الدقيقة والنباتات، طرق 
كلونة )أستنساى( الجينات، دراسة المواقزع الجينيزة وبنائهزا والتعبيزر الجينزى، وظزائ  
الجينزززات، رصزززد التتابعزززات ومقارنزززة الجينومزززات والبروتينزززات، الواسزززمات الجزيئيزززة، 

  البصمة الوراثية، البروتيومكس.
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 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم  علم الحشرات التطبيقي -11
 

 أساسيات علم الحيوان   11101

الخلية الحيوانية واألنسجة )التركيب والوظيفة(، انقسزام الخليزة، أنزواع التكزاثر، إنتزاج 
الجاميطززات، التطززور الجينززى، مقدمززة  لتصززني  الحيززوان والتسززمية العلميززة، الصززفات 

 0العامة والتركيب والوظيفة لحيوانات تمثل المجاميع المختلفة للملكة الحيوانية
 

 أساسيات علم الحشرات 11102

مززا هززى الحشززرة، المميزززات العامززة لصزز  الحشززرات، سززلو  الحشززرات، جززدار الجسززم، 
حشزززرة وزوائزززدها، الجهزززاز التنفسزززى وميكانيكيزززة التزززنفس، الجهزززاز منزززاطق جسزززم ال

الهضززمى والتغذيززة، الجهززاز الززدورى واألنسززجة المرتبطززة، اعضززاء االخززراج، الجهززاز 
التناسززلى وأنززواع التكززاثر، الجهززاز العصززبى، اعضززاء الحززس واإلحسززاس، الهرمونززات 

 وعملية التطور، تقسيم الحشرات. 
 

 والحشرات أساسيات علم الحيوان 11103

الخليزة الحيوانيززة واألنسززجة )التركيززب والوظيفززة(، مقدمززة لتصززني  الحيززوان والتسززمية 
العلمية، الصفات العامة والتركيب والوظيفة لحيوانات تمثل المجاميع المختلفزة للملكزة 
الحيوانيززة، المميزززات العامززة لصزز  الحشززرات، جززدار الجسززم، منززاطق جسززم الحشززرة 

فسززى، الجهززاز الهضززمى، الجهززاز الززدورى، اعضززاء االخززراج، وزوائززدها، الجهززاز التن
 الجهاز التناسلى، الجهاز العصبى، اعضاء الحس، تقسيم الحشرات. 

 

 أساسيات علم الشكل الظاهرى وتقسيم الحشرات  11301

جدار الجسم، مناطق الجسزم المختلفزة وزوائزدها، التشزريح المقزارن ألجهززة الحشزرات 
يميه، التسميه العلمية للحشزرات، جمزع الحشزرات والمجوعزات المختلفة، المراتب التقس

 الحشرية، الصفات التقسيميه واالختالفات الفردية، المفاتيح التقسيميه. 
 

 فسيولوجيا وبيئة الحشرات  11302

وظائ  وميكانيكية عمل أجهزة الجسزم  الخصائص الكيميائيه والطبيعية لجدار الجسم،
الحشزززرات، الحشزززرات فزززي النظزززام البيئزززى، عوامزززل البيئزززة المختلفزززة وغزززدد وهرمونزززات 

 العشائر.  الطبيعية والبيولوجية الكفاءة الحيوية ومنحنيات نمو
 

 االفات الحشرية ونحل العسل  11303
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األسززس العامززة لمكافحززة اآلفززات الحشززرية، األهميززة االقتصززادية للحشززرات، العوائززل 
ومظاهر اإلصابة والضزرر وطزرق المكافحزة لزبعض اآلفزات ذات األهميزة االقتصزادية، 
دراسززة طائفززة النحززل والنشززاطات الداخليززة والخارجيززة، منتجززات نحززل العسززل، الجززدوى 

 أمراض وأعداء النحل.  االقتصادية إلنشاء منحل، تربية الملكات،
 

 حيوان زراعى اقتصادى. 11311

الطفيليزززات والتطفزززل، األوليزززات المتطفلزززة، العالقزززة بزززين كزززل مزززن الديزززدان ومفصزززليات 
األرجززل والرخويززات وغيرهززا وبززين المحاصززيل النباتيززة، االهميززة االقتصززادية للحيوانززات 

 البحرية واألسما ، دور القوارض والطيور في مجال الزراعة. 
 

 فسيولوجى الحيوان  11312

التركيزززب الزززدقيق للخليزززة الحيوانيزززة ووظزززائ  العضزززيات، وظزززائ  الجهزززاز الهضزززمى، 
الدورى، االخراجى، التنفسى، فسيولوجى األنسجة المثارة، ظاهرة الكهربزاء البيولوجيزة 

 للعضلة والعصب، النقل في مناطق الشبك،  الغدد الصماء، فسيولوجى التكاثر.
 

 وسات االقتصاديةاالكار 11313

الصزززفات العامزززة والتشزززريح الزززداخلى والخزززارجى لالكاروسزززات، االكاروسزززات النباتيزززة، 
االكاروسزززززات المتطفلزززززة، اكاروسزززززات المزززززواد المخزونزززززة، االكاروسزززززات المفترسزززززة، 

 اكاروسات تراب المنازل.
 

 علم الحشرات االقتصادية    11401

ات، الوصززز  والعوائزززل والضزززرر األهميزززة االقتصزززادية للحشزززرات وأسزززس مكافحزززة اآلفززز
ومظهر اإلصابة ودورة الحياة وطرق مكافحة آفات محاصيل الحقل والخضر والفاكهزة 
واألشجار الخشبية ونباتات الزينة والنباتزات الطبيزة والعطريزة وآفزات المزواد المخزونزة 

  0واآلفات ذات األهمية الطبية والبيطرية
 

 لعسلآفات المحاصيل البستانيه ونحل ا  11402

األهميززة االقتصززادية وأسززس المكافحززة لآلفززات البسززتانية، الوصزز  والعوائززل ومظهززر 
اإلصزززابة ودورة الحيزززاة وطزززرق المكافحزززة آلفزززات الخضزززر والفاكهزززة ونباتزززات الزينزززة 
والنباتززات الطبيززة والعطريززة، انززواع نحززل العسززل وسززالالته، طائفززة النحززل والنشززاطات 

فزززي تلقزززيح المحاصزززيل ومنتجزززات نحزززل العسزززل  الداخليزززة والخارجيزززة لهزززا، دور النحزززل
 وتأسيس المنحل ودراسة الجدوى.
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 آفات المحاصيل الحقلية واألشجار الخشبية وطرق مكافحتها 11403

لحشززرية، الوصزز  االهميززة االقتصززادية للحشززرات واألسززس العامززة لمكافحززة اآلفززات ا
والعوائززززل ومظهززززر اإلصززززابة ودورة الحيززززاة وطززززرق المكافحززززة لآلفززززات ذات االهميززززة 
االقتصزززادية للمحاصزززيل الحقليزززة فزززي الحقزززل والمخززززن واألشزززجار الخشزززبية القائمزززة 

 ومنتجاتها.
 

 آفات منتجات األلبان والمواد الغذائية   11404

والمواد والمنتجات الغذائيزة وطزرق مقدمه عن األسس العامة لتخزين منتجات األلبان 
المكافحة العامة آلفات هذه المنتجات، الوص  ومظهر اإلصزابة ودورة الحيزاة وطزرق 
المكافحة آلفات الحيوانات المزرعية المدرة لأللبان واآلفات المرتبطة لمنتجزات األلبزان 

 واآلفات المرتبطة بالمواد الغذائية المصنعة.
 

 يقة وطرق مكافحتها آفات المنزل والحد  11405

دراسة الوص  ودوره الحياة والضرر وطرق المكافحة لكل من الحشرات واالكاروسزات 
المنزليزة التزى تسزبب أمراضزا لبنسزان، دراسزة أنزواع وإضزرار وطزرق مكافحزة كزل مززن 
الحشرات واالكاروسات التى تصيب كل من الحبزوب والمزواد المخزونزة وخشزب األثزاث 

 ات الزينة والحدائق المنزليةوكذلك التى تصيب نبات
 

 آفات الحيوانات المزرعية والداجنة وطرق مكافحتها   11406

دراسة أنواع الطفيليات الحيوانية من أوليات وديدان وما تسببه من خسزارة فزى الثزروة 
 –البززرغش  -الحيوانيززة والداجنززه وطززرق عالجهززا . ودراسززة انززواع الحشززرات )الن زز 

البراغيززث وغيرهززا( واالكاروسززات )القززراد والحلززم( التززى  –القمززل  -البعززوض -الززذباب
تصيب الحيوانات المزرعية وانواع الدواجن والموجودة بزالروث مزع دراسزة دورة الحيزاة 

 ومظهر االصابة والضرر وطرق العالج وطرق الوقاية من االصابة .
 

 المكافحة البيولوجية لآلفات   11407

االسس البيئية، وتاري  وتطزور مجزال المكافحزة البيولوجيزة، الحشزرات المتغذيزة علزى 
حشزززرات اخزززرى )مفترسزززات وطفيليزززات(، ممرضزززات الحشزززرات )البكتريزززا، الفيروسزززات، 
األوليزات، الديزدان االسزطوانية، الركتسزيات( طزرق ادخزال عناصزر المكافحزة االحيائيززة 

 افحة االحيائية، طرق المكافحة االحيائية. والعوامل المحددة لنجاحها، مستقبل المك
 

 إدارة مكافحة ا فات   11408
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مقدمززه عززن الحشززرات الضززارة، أضززرار الحشززرات للنباتززات )ضززرر الحشززرات القارضززة، 
داخليززة التغذيززة(، ضززرر الحشززرات ضززرر الحشززرات الثاقبززة الماصززه، ضززرر الحشززرات 

تحت التربة. ضرر الحشرات الناشى عن وضزع البزيض، الحشزرات كناشزرات لألمزراض 
النباتية، مسببات الفوران الحشزري، سزبل متابعزة عشزائر االفزات وأخزذ العينزات، سزبل 
مكافحة االفات بوسائل غيزر المبيزدات الحشزرية )الفرمونزات ووقايزة النبزات، منظمزات 

لمكافحززة البيولوجيززة،  المكافحززة الوراثيززة، مقاومززه النباتززات للحشززرات، االدارة النمززو، ا
 البيئية للحشرات(.

 

 تربية نحل العسل  11409

تأسززيس المنحززل ودراسززة الجززدوى، أنززواع نحززل العسززل وسززالالته، طائفززة النحززل، لغززة 
نحززل  النحزل، النشزاطات الداخليزة والخارجيززة لطائفزة النحزل، فرمونززات النحزل، منتجزات

العسل وصفاتها الطبيعية والكيمائية، أعداء النحل )آفات وأمراض(، حماية النحل مزن 
 التسمم بالمبيدات. 

 

 األهمية الطبية لمنتجات نحل العسل.  11410

نحل العسل ومنتجاته، الخوا  الطبيعية والتركيب الكيميائى وطرق اإلنتزاج واألهميزة 
كزى وسزم النحزل والبروبزوليس، حبزوب اللقزاح الطبية لكل من عسل النحل والغزذاء المل

 وشمع النحل، المواصفات القياسية لمنتجات نحل العسل.
 

 الملقحات الحشرية للمحاصيل الحقلية والبستانية   11411

األنززواع الهامززة لنحززل العسززل والنحززل البززرى، اقتصززاديات تلقززيح المحاصززيل النباتيززة، 
ثزار النحزل البزرى واسزتخدامه فزي تلقزيح استخدام نحل العسل في تلقيح المحاصزيل، اك

المحاصززيل، عالقززة بعززض الحشززرات األخززرى بتلقززيح المحاصززيل، توجيززه النحززل لتلقززيح 
 المحاصيل.

 تربية ديدان الحرير   11412

صناعة الحرير، ديدان الحرير )التشريح الخارجى والداخلى ووظائ  األعضزاء( تربيزة 
ديدان الحرير، أمراض ديدان الحرير وطرق مكافحتهزا، تجفيز  وطزب  وحزل الشزرائق، 
الصززفات الطبيعيززة والكيميائيززة للحريززر، دراسززات الجززدوى ومززداخل حديثززة فززي مجززال 

 صناعة الحرير.
 

 المشروعات الصغيرة للنحل والحرير    11413

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 



  
  

 

 
158 

اختيززار منطقززة المنحززل، أجنززدة العمليززات النحليززة فززي فصززول السززنة األربعززة، أمززراض 
القز،  وأعداء النحل، الجدوى االقتصادية إلنشاء منحل، الطرق االساسية لتربية دودة

تقنيززة حززل الشززرائق، افززات وإمززراض ديززدان الحريززر، الجززدوى االقتصززادية لتربيززة دودة 
 حرير القز.

 

 االفات الحشرية والحيوانية للحبوب والمواد المخزونه   11414

دراسزة العوامززل المختلفززة التززي تسززاعد علزى انتشززار االفززات الحشززرية والحيوانيززة التززي 
عززراض اإلصززابة والضززرر لمجززاميع هززذه االفززات تصززيب الحبززوب المخزونززه ودراسززة ا

ودراسة الطرق الوقائية والعالجية التعزرف علزى مجزاميع الحشزرات واالكاروسزات التزي 
 تصيب المواد المخزونه ومنتجاتها المختلفة.

 

 الحشرات الناقلة لممرضات النبات   11415

ائنززات الدقيقززة، العالقززة بززين النباتززات والحشززرات، أنززواع التعززايش بززين الحشززرات والك
الحشززرات المسززببه ألمززراض النبززات، الحشززرات الناقلززة للمسززببات المرضززية )فطريززة، 
 بكتيرية، فيروسيه( والطرق المختلفة لمكافحة الحشرات الناقلة لمسببات األمراض.

 

 الحشرات الطبية والبيطرية  11416

باإلنسززان والحيززوان االهميززة الطبيززة للحشززرات ومفصززليات األرجززل األخززرى المرتبطززة 
وعالقتهززا بنقززل مسززببات اإلمززراض، بيولززوجى وسززلو  وطززرق مكافحززة الحشززرات ذات 

 االهمية الطبية والبيطرية.
  

 علم األجنة الحيوانية  11417

الخاليا الجنسية )المنشأ، النضج، اإلخصاب(، دراسة مراحزل التطزور الجنينزى وتشزكل 
الحيوانزات مثزل الحشزرات والسزهيم والضزفدع األنسجة وكيفية تكزون األعضزاء لزبعض 

 والطيور والثدييات.
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 سلوك الحشرات  11418

مزا هزو السززلو  الحشزرى، التوجيززه )الحركزى والضزوئى وبززالحرارة وبالرائحزة وبالرطوبززة( 
االتصززاالت الميكانيكيززة والكيماويززة والبصززرية فززي الحشززرات، سززلو  التغذيززة، سززلو  

 التكاثر، السلو  المرتب ، السلو  الموروث، التعليم 
 

 تربية نحل العسل واألهمية الطبية لمنتجاته  11419

منحززل ودراسززة الجززدوى، أنززواع نحززل العسززل وسززالالته، طائفززة النحززل، لغززة تأسززيس ال
النحزل، النشزاطات الداخليزة والخارجيززة لطائفزة النحزل، فرمونززات النحزل، منتجزات نحززل 
العسل وصفاتها الطبيعية والكيمائية، أعداء النحل )آفات وأمراض(، حماية النحل مزن 

طبية لكل من عسل النحل والغذاء الملكى التسمم بالمبيدات، طرق اإلنتاج واألهمية ال
وسم النحل والبروبوليس، حبوب اللقاح وشمع النحزل، المواصزفات القياسزية لمنتجزات 

 نحل عسل النحل.
 

 تدريب ميداني  34320
 

 آفات المحاصيل الحقلية وطرق مكافحتها  34401

ببات التعريزز  بززاألعراض المرضززية الشززائعة علززى محاصززيل الحقززل، دراسززة أهززم المسزز
المرضزززية الفطريزززة والبكتيريزززة والنيماتوديزززة والفيروسزززية والنباتزززات الزهريزززة المتطفلزززة 
وطزززرق عزلهزززا والتعزززرف عليهزززا، دراسزززة المزززرض ودورة المزززرض لزززبعض المحاصزززيل 
االقتصزززادية ووضزززع الضزززواب  للحزززد مزززن انتشزززارها وطزززرق الوقايزززة المختلفزززة وطزززرق 

اض اإلصابة والضرر ودورات الحيزاة ألهزم المقاومة الحيوية واألهمية االقتصادية وأعر 
 الحشرات االقتصادية التي تهاجم محاصيل الحقل، الطرق المختلفة لمكافحتها.  

 

 آفات األشجار الخشبية وطرق مكافحتها  34402

التعري  باألعراض المرضية الشزائعة علزى األشزجار الخشزبية، دراسزة أهزم المسزببات 
المرضزززية الفطريزززة والبكتيريزززة والنيماتوديزززة والفيروسزززية والنباتزززات الزهريزززة المتطفلزززة 
وطززززرق عزلهززززا والتعززززرف عليهززززا، دراسززززة المززززرض ودورات الحيززززاة ألهززززم الحشززززرات 

 ر الخشبية، الطرق المختلفة لمكافحتها. واالكلروسات االقتصادية التي تهاجم األشجا
 

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال وقاية النبات   34405

واإلنزيمزززات الخاصزززة بالدراسزززة  DNAالتعريززز  بالهندسزززة الوراثيزززة، دراسزززة حمزززض 
والتعززرف علززى الجززين المطلززوب وطززرق العزززل وتخليززق الجززين صززناعيًا، طززرق إدخززال 
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اتيززة، كيفيززة اسززتخدام الهندسززة الوراثيززة فززي إنتززاج نباتززات الجينززات إلززى الخاليززا النب
مقاومة ألمزراض النبزات ومقاومزة للحشزرات وإنتزاج نباتزات مقاومزة للملوحزة وتحسزين 

 صفات النباتات االقتصادية.
 

 وطرق مكافحاتهاآفات الزراعات المحمية    34407

التعري  باألعراض المرضزية الشزائعة فزي الصزوب ودراسزة أعزراض اإلصزابة والضزرر 
ودورة الحيززززاة ألنززززواع مسززززببات األمززززراض ودراسززززة أنززززواع الحشززززرات واالكاروسززززات 

 االقتصادية التي تصيب الزراعات المحمية، الطرق المختلفة لمكافحتها.
 

 لتين آفات وأمراض النخيل والزيتون وا  34419

التعريززز  بزززاألعراض المرضزززية الشزززائعة علزززى النخيزززل والزيتزززون والتزززين، دراسزززة أهزززم 
المسززببات المرضززية الفطريززة والبكتيريززة والنيماتوديززة والفيروسززية والنباتززات الزهريززة 
المتطفلة وطرق عزلها والتعرف عليها، دراسة المرض ودورة المرض لهذه المحاصزيل 

ا وطززرق الوقايززة والمقاومززة المختلفززة، اعزززراض ووضززع الضززواب  للحززد مززن انتشززاره
اإلصززززابة والضززززرر ودورات الحيززززاة ألهززززم الحشززززرات االقتصززززادية التززززي تهززززاجم هززززذه 

 المحاصيل والطرق المختلفة لمكافحتها.  
 

 موضوعات مختارة في مجال وقاية النبات  34498
 

 بحث في مجال وقاية النبات  34499
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 البكالوريوس قسم  الخضرمحتويات مقررات مرحلة  -12

 
 اساسيات انتاج الخضر 12201

دراسززة اساسززيات انتززاج محاصززيل الخضززر بدايززة مززن الزراعززة حتززى الحصززاد ودراسززة 
بتحسزين اإلنتزاج، العوامل المؤثرة على الجودة والطرق التكنولوجيزة الحديثزة المتعلقزة 

القيمززة الغذائيززة واالقتصززادية لمحاصززيل الخضززر، العوامززل البيئيززة المززؤثرة علززى نمززو 
وإنتزززاج محاصزززيل الخضزززر، تكزززاثر محاصزززيل الخضزززر، اعزززداد االرض للزراعزززة، طزززرق 
زراعزززة الخضزززر، عمليزززات الرعايزززة المختلفزززة، معزززامالت مزززا بعزززد الحصزززاد لمحاصزززيل 

الزراعزززة العضزززوية، الزراعزززة المحميزززة، الزززدورة  الخضزززر، دور الهرمونزززات النباتيزززة، 
 الزراعية، دور التربية في تحسين محاصيل الخضر.

 

 انتاج محاصيل الخضر   12305

تقسززيم محاصززيل الخضززر، إنتززاج محاصززيل العززائالت النباتيززة )الباذنجانيززة، القرعيززة، 
الخبازيزززة، الخيميزززة، البقوليزززة، الصزززليبية، الورديزززة، الزنبقيزززة، الرجليزززة، الزيزفونيزززة، 

العليقيززة، الرمراميززة، المركبززة( انتززاج فطززر عززيش الغززراب، ويتضززمن إنتززاج المحاصززيل 
المختلفززة مقدمززة عامززة عززن المززوطن واألهميززة وأهززم األصززناف واالحتياجززات البيئيززة 
للمحصزول وميعزاد الزراعززة وكميزة التقززاوي وطريقزة الزراعزة وعمليززات الرعايزة وميعززاد 

 النضج والحصاد.
 

 تقسيم محاصيل الخضر   12401

اساسيات تقسيم محاصيل الخضزر، اسزس تمييز)تصزني ( اصزناف محاصزيل الخضزر 
الثمريزززة، اسزززس تمييزززز أصزززناف محاصزززيل الخضزززر الورقيزززة، اسزززس تمييزززز اصزززناف 
 محاصيل الخضر الجذرية، أسس تمييز اصناف محاصيل الخضر الورقيه والبصلية.

 

 فسيولوجيا الخضر 12402

فسيولوجيا النبات وعالقته بالعلوم المختلفة، العوامل البيئية المزؤثرة علزى  مقدمة لعلم
نمو وتطور الخضر )عوامل أرضية، عوامل جويزة، عوامزل احيائيزة(، تغذيزة محاصزيل 

 الخضر، الهرمونات النباتية، فسيولوجيا  االزهار، فسيولوجيا االثمار.
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 تربية الخضر 12403

دراسزة اساسززات تربيزة النباتززات واألسززس الوراثيزة لتربيززة محاصزيل الخضززر المختلفززة، 
بززرامج التربيززة المختلفززة لمحاصززيل الخضززر الذاتيززة وخلطيززة التلقززيح، التقنيززة الحيويززة 

 ر المختلفة.والهندسة الوراثية وتطبيقاتها في مجال تحسين محاصيل الخض
 

 إنتاج بذور محاصيل الخضر 12404

ماهيزة البززذرة،  تطزور إنتززاج بزذور محاصززيل الخضزر، العوامززل الرئيسزية المززؤثرة علززي 
مراحل تكوين بذور محاصيل الخضر، العالقة بين تربية النبات وإنتاج البذرة، الوسائل 

معززامالت  التجاريززة إلنتززاج بززذور محاصززيل الخضززر المختلفززة،  اسززتخال  البززذور،
 البذور، تخزين بذور محاصيل الخضر.

 

 أنتاج خضر عضوية  12405

مفزززاهيم الزراعزززة العضزززوية، نشزززأة الزراعزززة العضزززوية، أسزززباب التحزززول مزززن الزراعزززة 
التقليدية للزراعة العضوية، المنظمزات العاملزة فزي الزراعزة العضزوية، الوضزع الحزالى 

الزراعزة العضزوية، الممارسزات الزراعيزة للزراعة العضوية في مصر والعالم، متطلبات 
في الزراعة العضوية والمكافحة وإنتاج بعض محاصيل الخضزر فزي الزراعزة العضزوية 

 للتصدير.
 

 محاصيل الخضر الشتوية 12406

الصفات العامة لمحاصيل الخضر الشتوية، العوامل البيئية المؤثرة على نمو محصول 
بصزززل والثززوم، انتزززاج محاصززيل الخضزززر وجززودة محاصزززيل الخضززر الشزززتوية، انتززاج ال

الورقيززة الشززتوية، انتززاج محاصززيل الخضززر الجذريززة الشززتوية انتززاج محاصززيل الخضززر 
الثمريزززة الشزززتوية، انتزززاج المشزززروم )عزززيش الغزززرب(، إنتزززاج الخضزززر غيزززر التقليديزززة 

 الشتوية.
 

 محاصيل الخضر الصيفية 12407

والموروفولوجيززة والتشززريحية التعريزز  بمحاصززيل الخضززر الصززيفية، الصززفات النباتيززة 
لمحاصززيل الخضززر الصززيفية،  انتززاج محاصززيل الخضززر الصززيفية والورقيززة والجذريززة 
والثمريززززة)الطماطم، الفاصززززوليا، اللوبيززززا، الفلفززززل، الباذنجززززان، القرعيززززات، البطاطززززا، 

 الملوخية، الذرة السكرية(.
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 تجهيز وتداول وتخزين محاصيل الخضر                              12408

مقدمة لفسيولوجيا ما بعد الحصاد، تقييم الفاقد في محاصيل الخضر ما بعد الحصاد، 
تكنولوجيا تقليل الفاقد،  العوامزل المزؤثرة علزى الجزودة فزي محاصزيل الخضزر، النضزج 

محاصيل الخضر، تزداول محاصزيل الخضزر، التعبئزة والعبزوات  واإلنضاج، الحصاد في
لمحاصيل الخضزر، التبريزد المبزدئى، تخززين محاصزيل الخضزر، الجزو الهزوائى المعزدل 

 للمخزن.
 

 الزراعات المحمية    12409

مقدمة إلدارة البيوت المحمية،  فوائد ومضار البيزوت المحميزة، العوامزل المزؤثرة علزى 
تركيبهززا، انززواع البالسززتيك المسززتخدمة فززي البيززوت المحميززة، اختيززار موقززع الصززوب و 

العوامززل المززؤثرة علززى انتززاج الخضززر تحززت البيززوت المحميززة، بيئززة البيززوت المحميززة، 
انتاج الشتالت، معامالت الرعاية، تنظزيم نمزو النبزات تحزت الزراعزة المحميزة،  انتزاج 

 بعض محاصيل الخضر تحت البيوت المحمية.
 

 ولوجيا الحديثة لري وتسميد الخضرالتكن    12410

أهمية الماء لنمو نباتات الخضزر، العوامزل المزؤثرة علزى حاجزة نباتزات الخضزر للزري، 
االحتياجزززات المائيزززة لمحاصزززيل الخضزززر خزززالل مراحزززل النمزززو المختلفزززة، نظزززم الزززري 
الحديثه، حساب كميات مياه الزري تحزت الزنظم الحديثزة، العناصزر الغذائيزة وأهميتهزا، 

مدة المعدنيززة والعضززوية، حسززاب االحتياجززات الغذائيززة لتسززميد محاصززيل الخضززر األسزز
تحززت نظززم الززري المختلفززة، بززرامج التسززميد خززالل مراحززل النمززو المختلفززة لمحاصززيل 

 الخضر.
 

 أساسيات إنتاج الخضر بالمناطق الصحراوية والزراعات المحمية 12411

مالئمزة الظزروف البيئيزة لزراعزة  التعري  بالنظزام البيئزي بالمنزاطق الصزحراوية، مزدى
محاصيل الخضر، عمليات تجهيز األرض الصحراوية لزراعزة الخضزر، عمليزات رعايزة 
وخدمززززة محاصززززيل الخضززززر بالبيئززززة الصززززحراوية، أسززززس الزراعززززة المحميززززة بالبيئززززة 
الصحراوية، فوائد ومضار الزراعة المحميزة، طزرق الحمايزة المختلفزة، وسزائل الزتحكم 

 ية تحت نظام الزراعة المحمية.في الظروف البيئ
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 الزراعات الصحراوية لمحاصيل الخضر  12412

خصززززائص البيئززززة الصززززحراوية، عمليززززات رعايززززة محاصززززيل الخضززززر تحززززت الظززززروف 
التكنولوجيزززة، إنتزززاج  الصزززحراوية، ري وتسزززميد محاصزززيل الخضزززر باسزززتخدام الوسزززائل

 بعض محاصيل الخضر التقليدية وغير التقليدية تحت الظروف الصحراوية.
 

 اساسيات انتاج البساتين  21203

القيمة االقتصادية للمحاصيل البستانية، العوامل البيئية المؤثرة على نموها، العمليات 
سززتانية، الزراعززة الزراعيززة، التكززاثر، دور الهرمونززات، تربيززة وتحسززين المحاصززيل الب

 المحمية والعضوية، التنسيق الداخلى بالزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
 

 اإلنتاج العضوى لمحاصيل الخضر والفاكهة  21304

مفزززاهيم الزراعزززة العضزززوية، نشزززأة الزراعزززة العضزززوية، أسزززباب التحزززول مزززن الزراعزززة 
الزراعزة العضزوية، الوضزع الحزالى التقليدية للزراعة العضوية،  المنظمات العاملة في 

للزراعة العضوية في مصر والعالم، متطلبات الزراعزة العضزوية، الممارسزات الزراعيزة 
فززي الزراعززة العضززوية والمكافحززة وانتززاج بعززض محاصززيل الخضززر والفاكهززة عضززويا 

 للتصدير.
 

 تخزين وتداول الحاصالت البستانية 21305

التززي تحززدث للثمززار أثنززاء وبعززد الحصززاد والتززداول، التغيززرات الفسززيولوجية والكيماويززة 
العوامززل المززؤثرة علززى الجززودة، النضززج واإلنضززاج، طريقززة الجمززع والتغليزز  والتززداول 
للثمززار والمحاصززيل وإعززدادها للتصززدير، طززرق تخزززين الثمززار والعوامززل المززؤثرة علززى 

 تخزينها.
 

 مشاتل انتاج وإكثار النباتات البستانية   21306

مشاتل، اختيزار أرض المشزتل ومواصزفاتها، إعزداد األرض للزراعزة، وتجهيزهزا أنواع ال
ومنشزززآت المشزززاتل المختلفزززة، أنزززواع الصزززوب المختلفزززة ومواصزززفاتها واسزززتخداماتها 
وأشكالها وكيفية انشائها واقتصادياتها، الظروف البيئية داخزل الصزوب والزتحكم فيهزا، 

وشززتالت الفاكهززة تحززت الصززوب، انتززاج بعززض محاصززيل الخضززر والنباتززات الزهريززة 
 زيارات ميدانية لمشاهدة الصوب والمشاتل التجارية. 

 

 تدريب ميدانى 31320
 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال البساتين 21405
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مقدمززة عززن التقنيززة الحيويززة، تقنيززة زراعززة االنسززجة، تقنيززة دمززج  البروتوبالسززت، 
النباتززات المعدلززة وراثيززا، اسززتخدام المعلمززات الوراثيززة فززي مجززال التحسززين النبززاتى، 

 مميزات وعيوب استخدام التقنية الحيوية. 
 

 فسيولوجيا المحاصيل الحقلية والبستانية 31401

بات وعالقته بالعلوم المختلفة، العوامل البيئية المزؤثرة علزى مقدمة لعلم فسيولوجيا الن
نمززو وتطززور المحاصززيل الحقليززة والبسززتانية، تغذيززة المحاصززيل الحقليززة والبسززتانية، 

 الهرمونات النباتية، فسيولوجيا االزهار، فسيولوجيا االثمار.
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الزينة وتنسيق محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم  الزهور ونباتات  -13
 الحدائق

 

 نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 13201

االكثززار الجنسززي والخضززري لنباتززات الزينززة وخززدمتها والعوامززل المززؤثرة علززي نموهززا، 
الزهزززور ونباتزززات الزينزززة، مشزززاتل الزهزززور ومكوناتهزززا، دراسزززة مختصزززرة لمجموعزززات 

محاصزززيل الزهزززور االقتصزززادية، أساسزززيات تخطزززي  وتنسزززيق الحزززدائق. التعزززرف علزززي 
الزهززور ونباتززات الزينززة وطززرق إكثارهززا وعمليززات خززدمتها وإنتاجهززا عمليززا، مشززاهدات 

 وزيارات الحدائق والمشاتل ومزارع الزهور.
 

 بية والعطريةأساسيات الزهور ونباتات الزينة والنباتات الط   13202

طرق التكزاثر، طزرق الزراعزة، عمليزات الخدمزة، العوامزل الوراثيزة والبيئيزة التزي تزؤثر 
علي اإلنتزاج، التعزرف علزي الزهزور الحوليزة والعشزبية المسزتديمة وابصزال الزينزة فزي 
مصززر، اسززتخداماتها، تسززويقها محليززا، تصززدير الزهززور، النباتززات الطبيززة والعطريززة، 

 طرق اعدادها، طرق استخال  الزيوت. مجاميعها، أهميتها،
 

 إنتاج وتداول النباتات الطبية والعطرية    13306

طرق التكاثر والزراعة والرعاية واإلنتاج، مجاميعها، أهميتهزا، طزرق تجفيفهزا، نقلهزا، 
تخزينهززا، طززرق، طززرق انتززاج الزيززوت، انتززاج النباتززات الطبيززة والعطريززة فززي مصززر 

، طززرق التجفيزز  والتخززززين والتصززنيع، التعززرف علزززي لالسززتهال  المحلززي والتصزززدير
النباتززات الطبيززة والعطريززة، مشززاهدات وزيززارات لمنززاطق نمززو وزراعززة هززذه النباتززات 

 وكذلك أماكن جمعها وتجفيفها ونقلها وتخزينها واستخال  زيوتها.
 

 إنتاج وتداول النباتات الطبية والعطرية    13307

أهميتهزززا، طزززرق تجفيفهزززا، نقلهزززا، تخزينهزززا، طزززرق وضزززعها التقسزززيمي، مجاميعهزززا، 
اعزززدادها، طزززرق اسزززتخال  الزيزززوت، انتزززاج النباتزززات الطبيزززة والعطريزززة فزززي مصزززر 
لالسزززتهال  المحلزززي والتصزززدير، طزززرق التزززداول والتخززززين والتصزززنيع، التعزززرف علزززي 

 النباتات الطبية والعطرية في األراضي الصحراوية.
 

 باتات الزينة أساسيات إنتاج الزهور ون  13308
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طززرق التكززاثر والزراعززة، عمليززات الخدمززة، العوامززل الوراثيززة والبيئززة التززي تززؤثر علززى 
اإلنتززاج )الضززوء، الحززرارة والغززازات، التربززة األرضززية الغززذاء، الريززاح، الضززغ  الجززوي، 

 منظمات النمو بأنواعها، التسميد والري...(.
 المشاتل والصوب التجارية     13311

أنواع المشاتل، اختيزار أرض المشزتل ومواصزفاتها، إعزداد األرض للزراعزة، وتجهيزهزا 
ومنشزززآت المشزززتل المختلفزززة، أنزززواع الصزززوب المختلفزززة ومواصزززفاتها، اسزززتخداماتها، 

البيئيزة داخزل الصزوب والزتحكم فيهزا، أشكالها، كيفية انشائها واقتصزادياتها، الظزروف 
 انتاج بعض المحاصيل الزهرية والنباتات الطبية والعطرية للتصدير تحت الصوب.

 

 تربية الزهور ونباتات الزينة     13401

األسززس الوراثيززة لتربيززة الزهززور ونباتززات الزينززة ،السززيادة، االضززافة، التفززوق، درجززة 
وعزززدم التوافزززق، الطفزززرات والكيميزززرات، التوريزززث، التضزززاع  الكروموسزززومي، العقزززم 

السززالله النقيززة والتربيززة الداخليززة، قززوة الهجززين، طززرق تربيززة الزهززور ونباتززات الزينززة، 
مزارع األنسجة، التهجين الخضري، الهندسة الوراثية، تطبيقزات عمليزة لتربيزة الزهزور 

 والنباتات الزينة. 
 

 تصميم وتنسيق الحدائق    13402

للحزززدائق، نظزززم تخطزززي  وتصزززميم الحزززدائق، العناصزززر التنسزززيقية التطزززور التزززاريخي 
بالحززدائق، خطززوات إنشززاء الحززدائق، صززيانة الحززدائق، شززرح ألنززواع الحززدائق وطززرق 
تصميمها وتنسيقها )الحدائق فزي مصزر، الحزدائق العامزة، حزدائق المنزازل والفزيالت، 

حراوية، حزدائق حدائق المصزانع، حزدائق األطفزال، الحزدائق الصزخرية،  الحزدائق الصز
 األرياف، حدائق األسطح وغيرها(.

 

 تنسيق الزهور والتنسيق الداخلي بالنباتات   13403

زهور القط ، قط  الزهور، اعدادها، نقلها، طزرق إطالزة عمرهزا، مسزتلزمات تنسزيق 
الزهززور، أسززس تنسززيق الزهززور، طززرق تنسززيق الزهززور، التنسززيقات الخاصززة بززالزهور 

ر، التنسزززيق الزززداخلي بنباتزززات الزينزززة، األكزززواريم، الحزززدائق والمناسزززبات، لغزززة الزهزززو 
 المصغرة، معارض الزهور، نباتات التنسيق الداخلي. 

 

 تنسيق المدن والقري    13404
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المساحات الخضراء واهميتهزا بالمزدن والقزري، تخطزي  وتنسزيق المسزاحات الخضزراء، 
تصني  المدن وتخطيطها، أنواع الشوارع وتنسيقها، تنسيق أمزاكن انتظزار السزيارات، 
تنسززيق مراكززز المززدن واألمززاكن المخصصززة للمشززاه، تنسززيق الميززادين العامززة، تنسززيق 

سززززاحات الرياضززززية، تنسززززيق المنززززاطق المنززززاطق السززززكنية، المالعززززب الرياضززززية وال
الصناعية، تنسيق أماكن االستجمام، تنسيق وتخطي  القري، تنسزيق الحزدائق العامزة 

 في المدن.
 

 مجموعات الزهور ونباتات الزينة 13405

الوصززز  النبزززاتي لهزززا، أنواعهزززا، رعايتهزززا  المسزززطحات الخضزززراء ومغطيزززات التربزززة،
وصيانتها، انشاء المسطحات واستخداماتها في المالعزب الرياضزية، وطزرق الزراعزة، 
المتسزززلقات، المزززدادات، نباتزززات الظزززل والصزززوب والنباتزززات المائيزززة والنصززز  مائيزززة، 
 النباتزززات الشزززوكية والعصزززارية والعشزززبيات المسزززتديمة والحوليزززات واألبصزززال المزهزززرة،
تقسيمها واستعماالتها، طرق زراعتها، خدمتها، مستلزماتها البيئية، أهم نباتاتهزا فزي 

 مصر، العمليات الزراعية والخدمة.
 

 نباتات الزينة االقتصادية والتصديرية    13407

محطزززات اإلنتزززاج، العوامزززل الداخليزززة والخارجيزززة التزززي تزززتحكم فزززي اإلنتزززاج، التقزززاوي، 
الززري، الحززرارة، الضززوء، الرطوبززة النسززبية، الريززاح، الغززازات، التربززة، التسززميد والمززاء و 

المزززواد المنظمزززة للنمزززو، مقاومزززة اآلفزززات، اسزززتنباط أصزززناف جديزززدة وتسزززويقها، أهزززم 
 محاصيل الزهور ونباتات الزينة في مصر وطرق إنتاج وتسويقها. 

 

 أشجار وشجيرات ونخيل الزينة   13410

وصزززيانتها ورعايتهزززا، المسزززتلزمات البيئزززة  تقسزززيمها ومجموعتهزززا، تكاثرهزززا وزراعتهزززا
الضرورية، وظائفها ودورها فزي البيئزة وفزي تنسزيق الحزدائق والمواقزع، أهزم األشزجار 

 والشجيرات ونخيل الزينة في البيئة المصرية.
 

 تخزين وتداول الحاصالت البستانية 21305

الحصززاد والتززداول، التغيززرات الفسززيولوجية والكيماويززة التززي تحززدث للثمززار أثنززاء وبعززد 
العوامززل المززؤثرة علززى الجززودة، النضززج واإلنضززاج، طريقززة الجمززع والتغليزز  والتززداول 
للثمززار والمحاصززيل وإعززدادها للتصززدير، طززرق تخزززين الثمززار والعوامززل المززؤثرة علززى 

 تخزينها.
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 أساسيات انتاج البساتين  21203

القيمة االقتصادية للمحاصيل البستانية، العوامل البيئية المؤثرة على نموها، العمليات 
الزراعيززة، التكززاثر، دور الهرمونززات، تربيززة وتحسززين المحاصززيل البسززتانية، الزراعززة 

 المحمسة والعضوية، التنسيق الداخلى بالزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
 

 مشاتل انتاج وأكثار النباتات البستانية   21306

أنواع المشاتل، اختيزار أرض المشزتل ومواصزفاتها، إعزداد األرض للزراعزة، وتجهيزهزا 
ومنشزززآت المشزززاتل المختلفزززة، أنزززواع الصزززوب المختلفزززة ومواصزززفاتها واسزززتخداماتها 
وأشكالها وكيفية انشائها واقتصادياتها، الظروف البيئية داخزل الصزوب والزتحكم فيهزا، 

الزهريززة وشززتالت الفاكهززة تحززت الصززوب، انتززاج بعززض محاصززيل الخضززر والنباتززات 
 زيارات ميدانية لمشاهدة الصوب والمشاتل التجارية. 

 

 تدريب ميدانى 31320
 

 فسيولوجيا المحاصيل الحقلية والبستانية 31401

مقدمة لعلم فسيولوجيا النبات وعالقته بالعلوم المختلفة، العوامل البيئية المزؤثرة علزى 
والبسززتانية، تغذيززة المحاصززيل الحقليززة والبسززتانية،  نمززو وتطززور المحاصززيل الحقليززة

 الهرمونات النباتية، فسيولوجيا االزهار، فسيولوجيا االثمار.
 

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال البساتين 21405

مقدمزززة عزززن التقنيزززة الحيويزززة، تقنيزززة زراعزززة االنسزززجة، تقنيزززة دمزززج البروتوبالسزززت، 
النباتززات المعدلززة وراثيززا، اسززتخدام المعلمززات الوراثيززة فززي مجززال التحسززين النبززاتى، 

 مميزات وعيوب استخدام التقنية الحيوية. 
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محتويااات مقااررات مرحلااة البكااالوريوس قساام علااوم األراضااي  -14
 والمياه

 
 

 النظم البيئية وتشريعات حمايتها في المناطق الصحراوية  14101

تعريززز  العلزززوم البيئيزززة، الزززنظم البيئيزززة وطبيعتهزززا، القزززوانين الفاعلزززة فزززي األنظمزززة، 
السزلوكية، التربيزة والمزواد المغذيزة، االستقرار والتغيير في المجتمعزات البيئيزة، البيئزة 

البيئززة الخاصززة بالكائنززات والنباتززات الصززحراوية، ميزانيززات المززواد المغذيززة واألنظمززة 
البيئيززة، مراقبززة البيئززة المحيطززة مززن الفضززاء الخززارجي، المصززادر الرئيسززية للتلززوث 

 البيئي.
 

 فيزياء األراضى وأرصاد جوية وتطبيقاتها  14102

فيزيائيزززة لزززألرض وطزززرق قياسزززها، حركزززة المزززاء فزززي االرض فزززي دراسزززة الخزززوا  ال
الظروف المشبعه وغير المشبعه، دراسة الهواء االرضى، دراسة حرارة االرض، انتقزال 
الطاقزززة والمزززادة فزززي االرض، دراسزززة عناصزززر المنزززاى )الحزززرارة، االمطزززار، الرطوبزززة 

البخززر( وطززرق  النسززبية، الريززاح، الضززغ  الجززوى، االشززعة السززاقطة، نسززبة السززطوع،
قياس كل منها، الخزرائ  المناخيزة وطزرق اعزدادها، التنبزؤات الجويزة، تحليزل البيانزات 

 المناخية.
 

 أساسيات علم األراضي  14201

مفهززززوم االرض، تكززززوين األراضززززي وخواصززززها المورفولوجيززززة والطبيعيززززة والكيماويززززة 
األراضزي، العناصزر والبيولوجية، التركيب المعدنى لألرض، مقدمزة فزي حصزر وتقسزيم 

 الغذائية وخصوبة األراضي، األراضي المصرية.
 

 إدارة الموارد الطبيعية الصحراوية 14202

دراسززة أنززواع اسززتخدامات األراضززي، أسززس ونظززم تقززويم األراضززي علززى حسززب القززدرة 
اإلنتاجية واالستغالل الزراعي، خرائ  القدرة اإلنتاجية، نوعية مياه الرى وكفزاءة نقلهزا 

ادرها وتوزيعهززا الززى الحقززول، الززتحكم فززي التصززرفات المائيززة، دراسززة أنززواع مززن مصزز
الميززاه الجوفيززه الحززرة والمقيززدة، ديناميكيززة حركززة الميززاه الجوفيززة، الطززرق المختلفززة 
الستكشززاف واسززتخراج الميززاه الجوفيززة، االبززار العاديززة واالرتوازيززة والينززابيع، اإلنتززاج 

جوفيزة، نوعيزة الميزاه الجوفيزة والمعزدالت المناسزبة النوعى للطبقات الحاملزه للميزاه ال
 لالستغالل.

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –ئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس الال



  
  

 

 
171 

 

 نشوء وتقسيم االراضى  14301

عوامل وعمليات تكوين االراضى، مورفولوجيا االراضى، األفاق االساسية التشخيصية، 
 نظم تقسيم االراضى.

 

 الكيمياء البيئية لألراضى  14302

التركيززب المعززدنى لززألرض، تززأثير معززادن الطززين علززى الخززوا  الكيميائيززة، المحلززول 
االرضى وصور ونشاط االيونات واتزانها مع الطور الصزلب، الخزوا  الكهروكيميائيزة 
لألرض، تفاعالت التبادل االيونى وتفاعالت االمتصا ، تفاعالت األكسدة واالختزال، 

 صير وسلو  الملوثات فى االرض.م
 

 الفيزياء البيئية لألرض  14303

الخوا  الفيزيائية والميكانيكية لألرض وطرق قياسزها، انتقزال الطاقزة والمزادة )مزاء، 
 حرارة، هواء( باألرض.

 

 الميكروبيولوجيا البيئية  14304

ض، الززدورات االرض كبيئززة لنمززو الكائنززات الدقيقززة، الكائنززات الحيززة الدقيقززة فززى االر 
البيولوجية للكربون والنيتروجين والفوسزفور والكبريزت فزى االرض والحديزد والمنجنيزز، 
الهندسة الوراثيزة وزيزادة كفزاءة كائنزات االرض النافعزة، العالقزة بزين االحيزاء الدقيقزة 
بززاألرض والنبززات، المززادة العضززوية بززاألرض، دور الكائنززات فززى إزالززة الملوثززات مززن 

 االرض.
 

 أساسيات تغذية النبات  14305

تقسززيم العناصززر الغذائيززة، فسززيولوجيا العناصززر الغذائيززة بالنبززات، آليززات انتقززال المززاء 
 والمغذيات الى النبات، دور العناصر الغذائية فى نمو النبات واإلنتاج المحصولى.

 

 أساسيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  14306

الجغرافيززه واالستشززعار عززن بعززد، مكونززات الززنظم، مصززادر مقدمززة لززنظم المعلومززات 
البيانات وتقنيات الحصول عليها ومعالجزة البيانزات الجغرافيزه، تقنيزة االستشزعار عزن 
بعد، تحليل بيانات المرئيات الفضائية، التحليل الحقلى والمعملى المصاحب، اسزتخراج 

 وعرض البيانات على الخرائ  االرضية.
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 الرى والصرف الزراعى  14307

التعرف على طرق الرى والصرف المختلفة، كمية الزرى المضزافة، الفتزرة بزين الريزات، 
كفززاءة الززرى، التسززرب المززائى فززى الحقزززل، العوامززل المحززددة الختيززار نظززام الزززرى أو 

 ن القنوات المفتوحة، التخطي  العام لشبكات الرى والصرف.الصرف، تبطي
 

 حصر وتقييم األراضى  14310

أسززس حصززر االراضززى، طززرق حصززر االراضززى، أسززس تقيززيم االراضززى، طززرق تقيززيم 
 االراضى، استخدام برامج الحاسب فى تقييم االراضى.

 

  تطبيقات االرصاد الجوية الزراعية  14311

تحليززل البيانززات المناخيززة، الطززرق التجريبيززة لتقززدير عناصززر دراسززة عناصززر المنززاى، 
 المناى والبخر نتح، استخدام برامج الحاسب فى التنبؤ بالتغيرات المناخية الزراعية.

 

  صخور ومعادن  14312

التركيززب الكيميززائى ألقسززام المعززادن وظززروف نشززأتها، الخززوا  الطبيعيززة والبلوريززة 
دورة الصزخور فزى الطبيعزة، خزوا  الصزخور الناريزة والبصرية واإلشعاعية للمعادن، 

 والرسوبية والمتحولة وتقسيماتها، الدراسات الميكروسكوبية للمعادن والصخور.
 

 استصالح األراضي والرى والصرف 14313

أنواع األراضي وخواصها وطزرق استصزالحها، تقزويم مشزروعات استصزالح األراضزي، 
ننزات المائيزة، طزرق الصزرف،  تخطزي  شزبكات نظم الرى المختلفزة، االحتياجزات والمق

 الرى وشبكات الصرف.
 

 خصوبة األراضي وتغذية النباتات 14314

كيمياء وتفاعالت العناصر الغذائية في االرض والعوامل التي تحزدد صزالحيتها، أنزواع 
االسمدة المعدنية والعضوية، االحتياجات السمادية، طزرق اضزافة االسزمدة، اختبزارات 

 األراضي، تفاعالت مكونات االرض العضوية والمعدنية مع العناصر الغذائية.خصوبة 
 

 

 
 التصحر وتثبيت الكثبان الرملية     14315

المقصزود بتزدهور وتصزحر األراضزي، طزرق وأسزباب حزدوثها، طزرق مقاومزة التزدهور 
والتصززحر، التعريززة المائيززة والهوائيززة وطززرق قياسززها والحمايززة منهززا، المحافظززة علززى 
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خصززوبة األراضززي وعلززى خواصززها الطبيعيززة والكيماويززة والحيويززة.طرق تثبززت الكثبززان 
 الرملية.

 

 التحليالت المعملية لألراضى والمياه والنبات واألسمدة  14401

رق أخزذ العينزات النباتيزة، طزرق هضزم الخوا  الكيميائية لزألرض، تحليزل الميزاه، طز
النبزززات، تقزززدير العناصزززر بالنبزززات، تقزززدير النيتزززروجين والفوسزززفور والبوتاسزززيوم فزززى 
االسززمدة التجاريزززة، تقززدير العناصزززر الصززغرى فزززى االرض والنبززات واألسزززمدة، اجهززززة 

 التحليل الدقيق.
 

 إدارة الموارد المائية  14402

المصزززادر المائيزززة، المزززاء فزززى االرض وطزززرق الزززدورة الهيدرولوجيزززة، قيزززاس كميزززات 
قياسززه، كفززاءة نقززل الميزززاه مززن مصززادرها، توزيززع الميزززاه الززى الحقززول، الززتحكم فزززى 

 التصرفات المائية.
 

  تلوث االراضى والمياه ومعالجتها  14403

التلززوث الكيمززائيى والبيولززوجى واإلشززعاعي لألراضززى والميززاه، الميززاه كمصززدر لتلززوث 
والمائية واألرضية واألنظمة المحيطة والكائنزات الحيزة، االرض كمزدفن البيئة الهوائية 

للنفايززات الملوثززة، تلززوث الميززاه الجوفيززة، التلززوث بالمبيززدات والعناصززر الثقيلززة، عززالج 
 التلوث كيميائيا وطبيعيا وبيولوجيا، طرق التنبؤ بتلوث االراضى والمياه.

 

  تقنيات االسمدة والتسميد  14404

عدنيززة النيتروجينيززة، الفوسززفاتية، البوتاسززية، أسززمدة العناصززر الصززغرى، االسززمدة الم
كيميزززاء العناصزززر السمززززادية بزززاألرض، الصزززور التزززى يمتصزززها النبزززات مزززن العناصزززر 
السززمادية، صززناعة االسززمدة المعدنيززة فززى مصززر، طززرق نقززل تززداول وحفززظ االسززمدة، 

دوليززة ومحليززة(، طززرق  قززوانين البيئززة المرتبطززة بصززناعة واسززتخدام االسززمدة )نمززاذج
 التسميد، طرق رفع كفاءة استخدام األسمدة المعدنية.

 

 

 
 ادارة الموارد االرضية  14405

أنززواع اسززتخدام االراضززى، أسززس ونظززم تقززويم االراضززى علززى حسززب القززدرة االنتاجيززة 
الزراعى، خرائ  القدرة االنتاجية واإلنتاج الزراعزى، جزودة االراضزى وطزرق واالستغالل 
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الحفاظ عليها، طرق رفع كفاءة استغالل االراضى، استخدام برامج الحاسب فى التنبؤ 
 بتدهور االراضى.

 

  الزراعة العضوية والحيوية  14406

ظمززة للزراعززة أسززس الزراعززة العضززوية، التسززميد فززى الزراعززة العضززوية، القززوانين المن
العضززوية فززى العززالم وفززى مصززر، التسززميد العضززوى والحيززوى، مقاومززة اآلفززات فززى 
الزراعة العضوية، القياسات الالزمة للحكم على جزودة المحاصزيل المنتجزه تحزت نظزم 

 الزراعة العضوية.
 

  إدارة المخلفات  14407

بيولوجيزززززة مصزززززادر المخلفزززززات الخزززززوا  المورفولوجيزززززة والكيميائيزززززة والفيزيقيزززززة وال
للمخلفات، طرق جمع ونقل وتداول المخلفات، انتاج االسمدة العضوية من المخلفزات 
المختلفزززة، انتزززاج االعزززالف مزززن المخلفزززات، منتجزززات اخزززرى مزززن المخلفزززات، التقيزززيم 

 االقتصادى لمنتجات المخلفات .
 

  خواص الغرويات  14408

والكهربيزززة والحركيزززة تعريززز  علزززم الغرويزززات، تقسزززيم الغرويزززات، الخزززوا  الضزززوئية 
 والسطحية والميكانيكية للنظم الغروية، أمثلة للنظم الغروية.

 

  رى وتسميد المحاصيل الحقلية  14409

أسززس رى المحاصززيل الحقليززة، االحتياجززات المائيززة للمحاصززيل الحقليززة، جدولززة الززرى 
 للمحاصززيل الحقليززة، التسززميد المعززدنى والعضززوى للمحاصززيل الحقليززة طززرق التسززميد
وصور االسمدة للمحاصيل الحقلية، التسميد مزع الزرى فزى المحاصزيل الحقليزة، طزرق 

 رفع كفاءة الرى والتسميد للمحاصيل الحقلية.
 

  رى وتسميد المحاصيل البستانية  14410

أسززس رى المحاصززيل البسززتانية، االحتياجززات المائيززة للمحاصززيل البسززتانية، جدولززة 
الززرى للمحاصززيل البسززتانية، التسززميد المعززدنى والعضززوى للمحاصززيل البسززتانية طززرق 
التسززميد وصززور االسززمدة للمحاصززيل البسززتانية، التسززميد مززع الززرى فززى المحاصززيل 

 اصيل البستانية.البستانية، طرق رفع كفاءة الرى والتسميد للمح
 

  هيدرولوجيا المياه الجوفيه  14411
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الدورة الهيدرولوجية للمصادر المائية، مصادر المياه الجوفية، تقسيم المياه الجوفية، 
الميزززاه، طزززرق استكشزززاف الميزززاه ديناميكيزززة الميزززاه الجوفيزززة وتطبيقاتهزززا علزززى حركزززة 
 الجوفية، االنتاج النوعى للطبقات الحاملة للمياه.

 

  جودة المياه للزراعة  14412

المززوارد المائيززة الزراعيززة، خززوا  ميززاه الززرى الكيميائيززة والطبيعيززة، المكونززات الذائبززة 
الميززاه والمعلقززة فززى الميززاه، المعززايير المحززدده لصززالحية ميززاه الززرى مشززاكل ملوحززة 

وإدارتها مشاكل السمية لبعض المكونات الذائبة وطرق التغلب عليها، مشزاكل الرشزح 
الناتجة عن خوا  مياه الزرى، تزأثير نوعيزة ميزاه الزرى علزى التربزه والنبزات والمزززارع 
المائية، خوا  مياه الشرب لحيوانات المزرعزة، معزايير جزودة ميزاه الشزرب لحيوانزات 

لززى مشززاكل ميززاه الشززرب لحيوانززات المزرعززة، طززرق التغلززب المزرعززة، طززرق التغلززب ع
 على مشاكل مياه الشرب لحيوانات المزرعة.

 

  تقييم االثر البيئى للمشروعات الزراعية  14413

أسززس وطززرق تقيززيم االثززر البيئززى للمشززروعات، انززواع المشززروعات الزراعيززة وتأثيرهززا 
سزززتخدام لألسزززمدة المعدنيزززة علزززى البيئزززة المحيطزززة، المشزززروعات الزراعيزززة كثيفزززة اال

والعضوية والكيماويات الزراعية وتأثيرها على جزودة المنتجزات الزراعيزة وجزودة الميزاه 
السزززطحية والجوفيزززة واالنبعاثزززات الغازيزززة، تقيزززيم االثزززر البيئزززى لمشزززروعات االنتزززاج 
الحيوانى، مشروعات االنتاج الداجني، مشروعات التصنيع الزراعى، مشروعات انتاج 

 دة العضوية والكومبوست.االسم
 

  الزراعات الملحية  14414

تعري  الزراعة الملحية، مصادر تملح االراضزى والميزاه، النباتزات المحبزه لألمزالح أو 
الهالوفيززت، النباتززات المتحملززة لألمززالح، زراعززة محاصززيل العلزز  والمحاصززيل الزيتيززة 

عززة الملحيززة، الزراعززة تحززت نظززم الزراعززة الملحيززة، التسززميد المعززدنى تحززت نظززم الزرا
 الملحية فى مصر.
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  االثار البيئية للتغيرات المناخية  14415

االسززس العلميززة لدراسززة التغيززرات المناخيززة، تززأثير االحتبززاس الحززرارى علززى االرض، 
غزززازات االحتبزززاس الحزززرارى، انبعاثزززات ثزززانى أوكسزززيد الكربزززون، ميززززان ثزززانى أوكسزززيد 
الكربززون فززى االرض، االرض كوعززاء لتخزززين انبعاثزززات الكربززون، طززرق رصززد تززدهور 

اسززتخدام نمززاذج الحاسززب فززى  –المناخيززة المززوارد االرضززية والمائيززة نتيجززة التغيززرات 
 ادارة التغيرات المناخية.

 

  خصوبة االراضى وإدارتها  14416

نبذه تاريخية، كيميزاء وتفزاعالت العناصزر الغذائيزة فزى االرض، العوامزل المزؤثره علزى 
صززالحية العناصززر الغذائيززة فززى االرض، اختبززارات خصززوبة االراضززى، الدراسززة الكميززة 

تفزززاعالت مكونزززات االرض العضزززوية  –للعالقزززة بزززين العنصزززر الغزززذائى ونمزززو النبزززات 
 والعناصر الغذائية.

 

 ة زراعيةأرصاد جوي  14417

دراسزة عناصزر المنزاى )الحزرارة، االمطزار، الرطوبزة النسزبية، الريزاح، الضزغ  الجزوى، 
االشزعة السززاقطة، نسززبة السزطوع، البخززر( وطززرق قيززاس كزل منهززا، الخززرائ  المناخيززة 

 وطرق اعدادها، التنبؤات الجوية، تحليل البيانات المناخية.
 

 عالقة االرض بالماء والنبات والبيئة 14418

لطاقة الالزمة الستخال  المبزاه مزن التربزه، نظزام حركزة الميزاه فزي التربزه والنبزات، ا
فقد المزاء عزن طريزق البخزرنتح، طزرق حسزاب معزدل البخزر نزتح، االتززان المزائى فزي 
النظام الديناميكى استخال  المياه مزن التربزه بواسزطة النبزات، تزأثير االتززان المزائى 

 ات.على العمليات الفسيولوجية للنب
 

 استصالح وصيانة األراضي الصحراوية     14419

أنواع األراضي وخواصها وطزرق استصزالحها، تقزويم مشزروعات استصزالح األراضزي، 
نظززم الززرى المختلفززة، االحتياجززات والمقننززات المائيززة، طززرق الصززرف، تخطززي  شززبكات 
 الرى وشبكات الصرف، المقصزود بتزدهور وتصزحر األراضزي، طزرق وأسزباب حزدوثها،
طرق مقاومزة التزدهور والتصزحر، التعريزة المائيزة والهوائيزة وطزرق قياسزها والحمايزة 
 منها، المحافظة على خصوبة األراضي وعلى خواصها الطبيعية والكيماوية والحيوية.

 

  دراسات خاصة  14498
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 الواحات المصرية: سيوه دراسة حالة بيئة 37102

مفززاهيم ومصززطلحات خاصززة بالبيئززة والنظززام البيئززي، التلززوث البيئززي، التربززة والتلززوث 
البيئززي، المبيززدات، الملوثززات غيززر العضززوية، المخلفززات العضززوية، تفززاعالت المبيززدات 

نظزام في التربزة، خفزض تركيزز المبيزد فزي التربزة، أنزواع ودورة العناصزر الثقيلزة فزي ال
البيئي، التخلص من ملوثزات التربزة الغيزر عضزوية، تزأثير التلزوث علزى البيئزة، تزأثير 
 الممارسات الزراعية الخاطئة على صحة النظام البيئة الزراعية: سيوة دراسة حالة.

 

 تدريب ميداني 33320
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 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم علوم وتقنية األغذية -15
 

 أساسيات الكيمياء الحيوية  15201

تركيب الخليه، كيمياء المكونات الحيوية الرئيسية والثانوية }الكربوهيدرات والبروتينزات 
الحيويززة والززدهون واألحمززاض النوويززة والفيتامينززات والهرمونززات واألنزيمززات، الطاقززة 

 وعمليات الميتابوليزم )الهدم والبناء({.
 

 أساسيات تصنيع وحفظ األغذية 15202

الخوا  الحسية والطبيعية لألغذية، فساد األغذية، التسمم الغزذائى، عبزوات األغذيزة  
خطزوات تجهيزز التغذيزة للتصززنيع، المحاليزل الملحيزة والسززكرية، مبزادئ حفزظ األغذيززة 

 ميد والتجفي .بالتعليب والتبريد والتج
 

 تقنية وتصنيع منتجات المناطق الجافة والصحراوية 15203

األهمية االقتصادية للتين ، أصناف التزين ومالئمتهزا للتصزنيع، تجفيز  التزين، طزرق 
التجفي  وتخزين المنتجات المجففة وجودتها، مربزى التزين، التصزنيع وجزودة المنزتج، 

لبعض المنتجات، مربى، عصير، االستفادة التين الشوكى كأحد منتجات البيئة، أمثلة 
مززن المخلفززات، الزيتززون وأهميتززه االقتصززادية ومنتجاتززه، أصززناف الزيتززون الصززالحة 
للتصززنيع والمنزرعززة فززي مصززر، الطززرق المختلفززة لتخليززل الزيتززون األخضززر واألسززود، 
جزززودة الزيتزززون المخلزززل. زيزززت الزيتزززون، الطزززرق المتبعزززة فزززي اسزززتخراجه، الزززدرجات 

فززة لزيززت الزيتززون النززاتج،  جززودة زيززت الزيتززون، األعشززاب الطبيززة، الشززعير، المختل
 العنب ومنتجاته.

 

 تقنية تصنيع وتعبئة ثمار البلح والتمور ومنتجاتها   15305

األهميزززة االقتصزززادية للتمزززور واإلنتزززاج العزززالمي والمحلزززي، أهزززم األصزززناف المنزرعزززة،  
مززور، جززودة التمززور الطازجززة والمجففززة، تززداول وتعبئززة التمززور، التركيززب الكيمززاوي للت

الطرق المختلفة للتصنيع واإلنتاج )عجينزة التمزور، لفزائ ، المربزات، عصزير التمزور 
المركز، إنتاج الكحول، الخميرة، الخل(، االسزتفادة مزن مخلفزات التصزنيع، إطالزة فتزرة 

 الحفظ والتخزين بالمعاملة باإلشعاع والمواد الحافظة.
 ذيةكيمياء األغ 15306

كيمياء مكونزات الغزذاء مزن مزاء وكربوهيزدرات وليبيزدات وبروتينزات وإنزيمزات ومعزادن 
 وفيتامينات وصبغات ومانعات طبيعية للتغذية وملوثات لألغذية. 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 
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 تحليل األغذية  15307

العينززات والتعزرف علززى الطززرق المختلفززة والمتخصصززة طزرق سززحب وتخزززين وتجهيززز 
فززي تحليزززل األغذيززة ومكوناتهزززا وتقززدير المزززواد المضززافة والملوثزززات وبقايززا المبيزززدات 

 والسموم في األغذية.
 

 تقنية حفظ الغذاء  15317

الغذاء والتغذية، التزداول الصزحى لألغذيزة، اإلضزافات الغذائيزة، انتقزال األمزراض عزن 
لتغيرات التي تحدث في الغذاء، تعبئة وتغليز  وتخززين األغذيزة، حفزظ طريق الغذاء، ا

 األغذية بالتعليب والتبريد والتجميد والتجفي  والتدخين والتمليح والتخليل واإلشعاع.
 

 تقنية الحفظ بالتبريد والتجميد والتجفيف  15401

الطزرق علزى األسس العلميزة لحفزظ األغذيزة بالتبريزد والتجميزد والتجفيز  وتزأثير هزذه 
 خوا  األغذية وقيمتها التغذوية.

 

 تقنية حفظ األغذية بالحرارة  15402

األسزززس العلميزززة لحفزززظ األغذيزززة بزززالحرارة، طزززرق حسزززاب زمزززن المعاملزززة الحراريزززة، 
استخدام نظم المعاملة الحرارية على درجات حرارة عالية ووقت قصزير، واإلشزعاع فزي 

 حفظ األغذية المعلبة.
 

 خزين األغذية  تداول وت 15403

نظززم تززداول ونقززل وتخزززين األغذيززة، أنززواع وطززرق تقززويم المخززازن، تززداول وتخزززين 
االغذيززة الطازجززة والجافززة ومنتجاتهززا، اسززتخدام اإلشززعاع والمززواد الحافظززة فززي اطالززة 

 فترة تخزين االغذية، تقويم جودة األغذية المخزنة وتحديد العمر التخزينى لها.
 

 منتجاتها تقنية الحبوب و 15404

األهميزززة االقتصزززادية والتركيزززب الكيمزززاوى للحبزززوب وتقنيزززة الطحزززن والضزززرب للحبزززوب 
والعجزززائن الغذائيزززة وخواصزززها الريولوجيزززة ومنتجزززات الخبيزززز وإنتزززاج المولزززت والنشزززا 

 وشراب الذرة عالى الفركتوز.
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 سالمة األغذية 15405

سالمة األغذية من الناحية الميكروبيولوجية والكيميائية، المزواد السزامة الطبيعيزة فزي 
األغذية، المصادر الميكروبية وغير الميكروبية لملوثات وسموم األغذية، طرق التأكزد 

 من سالمة الغذاء واستخدام التحليل المناعى.
             

 صل الحيوانياألغذية ذات األ 15406

تصزززني  وتقسزززيم والتركيزززب الكيموحيزززوى لعضزززالت اللحزززوم واألسزززما ، فسزززاد وحفزززظ  
اللحززوم واألسززما  ومنتجاتهززا، مواصززفات الجززودة لمنتجززات اللحززوم واألسززما  والعوامززل 

 التي تؤثر عليها، طرق االستفادة من المخلفات.
 

 تقنية األسماك ومنتجاتها  15407

غذويززة والتركيززب العضززلى والكيمززاوى لألسززما ، تغيززرات مززا تقسززيم األسززما ، القيمززة الت
بعد الصيد، تداول ونقزل وتخززين األسزما  الطازجزة، حفزظ األسزما  بالتبريزد والتجميزد 
والتجفي  والتمليح والتدخين والتعليب واإلشعاع والمضادات الحيوية وطزرق االسزتفادة 

 من مخلفات األسما .
 تقنية صناعة الغذاء  15408

صزززناعة السزززكر والحلويزززات والشزززيكوالتة، صزززناعة الزيزززوت والزززدهون الغذائيزززة تقنيزززة 
تصنيع اللحزوم واألسزما  والزدواجن والبزيض ومنتجاتهزا، صزناعة الحبزوب ومنتجاتهزا، 

 تداول وتصنيع الخضروات والفواكه، منتجات األلبان.
 

 تقنية السكر ومنتجاته  15409

رية، تركيززز وبلززورة وإنتززاج وجززودة إعززداد واسززتخال  وتنقيززة عصززائر المحاصززيل السززك
السززكر الخززام والمكززرر، المنتجززات الثانويززة لمصززانع إنتززاج السززكر، صززناعة الحلززوى 

 والشيكوالتة وبدائل السكر.
 

 تقنية الزيوت والدهون ومنتجاتها  15410

المصادر المختلفة والخزوا  الطبيعيزة والكمياويزه، تفزاعالت الزيزوت والزدهون وإعزداد 
ريززززر وهدرجززززة وخلزززز  وأسززززتره الزيززززوت والززززدهون، منتجززززات الزيززززوت واسززززتخال  وتك

 والدهون.
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 التخمرات الصناعية  15411

التخمرات الغذائية )تعريفها، خواصها(، أهم الميكروبات والمواد الخام المسزتخدمة فزي 
الغذائيززة، الطززرق الرئيسززية لتحضززير وحفززظ المزززارع الميكروبيززة )البكتيريززة، التخمززرات 

الفطرية، مزارع الخمائر( األجهزة المستخدمة في النظم التخميرية، تطبيقات في تقنيزة 
 التخمر، الطرق العامة المستخدمة في عزل نواتج التخمرات الغذائية.

 

 تغذية إنسان  15412

سزوء التغذيزة، هضزم وامتصزا  مكونزات الغزذاء، تزأثير  االحتياجات الغذائية وأمزراض
إعداد وطهى وتصنيع األغذية على قيمتها التغذوية، التقزويم الحيزوى لألغذيزة، تغذيزة 

 الفئات الحساسة وإعداد المخالي  الغذائية وتدعيم الغذاء والتثقي  الغذائى.
 

 ميكروبيولوجيا األغذية  15413

فزي األغذيزة، الموقزع التقسزيمى والتعزرف علزى البكتريزا الكائنات الحية الدقيقة الهامة 
والخمائر والفطريات ذات العالقة بفساد األغذية، المصادر الميكروبيزة المسزببة لفسزاد 

 األغذية، التسمم والعدوى الغذائية.
 

 موضوعات مختارة في الكيمياء الحيوية 15414
 

 مراقبة جودة األغذية 15415

مراقبة الجودة، أسس جودة السلع الغذائية، مستويات وطرق أهداف ومسئوليات قسم 
التحكم فزي الجزودة،  فحزص جزودة الشزحنات الغذائيزة، الطزرق اإلحصزائية فزي مراقبزة 

 الجودة، ونظم أاليزو العالمية وتحليل المخاطر لنقاط التحكم الحرجة.
 

 كيمياء األحماض النووية واألنزيمات  15416

 ,DNA)ى واألهمية الحيوية والوظيفيزة لألحمزاض النوويزة )التركيب الكيماوى والبنائ

RNA.أقسام األنزيمات المختلفة وحركية األنزيمات والعوامل المؤثرة على نشاطها ، 
 كيمياء حيوية البروتينات  15417

عززززل وتنقيزززة البروتينزززات، طزززرق دراسزززة حجزززم وشزززكل الجزيئزززات البروتينيزززة، مفهزززوم 
Domain ا الحيويززززة، نمززززاذج مززززن البروتينززززات الهامززززة، فززززي البروتينززززات وأهميتهزززز

 ميتابولزم البروتينات، األحماض األمينية.
 

 أساسيات األنزيمات  15418 
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أقسززززام اإلنزيمززززات، حركيززززة اإلنزيمززززات، تفززززاعالت اإلنزيمززززات، منشززززطات ومثبطززززات 
اإلنزيمزززات، العالقزززة مزززا بزززين اإلنزيمزززات والشزززفرة الوراثيزززة والهرمونزززات والفيتامينزززات 

 ومعادن اآلثار.
 

 أساسيات األحماض النووية  15419

 - RNA)التركيزب الكيمزاوى والبنزائى لألحمزاض النوويزة، الزدور الزوظيفي والحيزوى 

DNA) ل وتفريززد إنزيمززات الفصززل والوصززل، ميتززابولزم األحمززاض النوويززة، طززرق عززز
 .وتقدير األحماض النووية

 

 الكيمياء الحيوية النباتية  15420

تركيززب ووظززائ  الخليززة النباتيززة، مكونززات النبززات الرئيسززية والثانويززة، عمليززات الهززدم  
والبنززاء والتززنفس والتمثيززل الضززوئى فززي النباتززات الخضززراء، مزززارع األنسززجة والززتحكم  

 فيها بوسائل البيولوجيا الجزيئية.
 

 تقنية تصنيع وتجهيز اللحوم والدواجن  15421

األهميزززة االقتصزززادية والتغذويزززة للحزززوم) الحمزززراء، البيضزززاء( التركيزززب الهسزززتولوجي  
والكيماوي للحوم واألنسزجة، التغيزرات التزي تحزدث بعزد عمليزة الزذبح وعالقتهزا بجزودة 

ورجر، اللحززم، خزززوا  اللحززم الطزززازج، حفزززظ اللحززوم مزززن الفسززاد، تصزززنيع اللحوم)البززز
 السجق، الالنشون، البسطرمة(، االستفادة من مخلفات المجازر.

 

 تقنية األغذية الحيوانية والسمكية والداجنية  15422

تصززني  وتقسززيم والتركيززب الكيموحيززوي لعضززالت اللحززوم واألسززما  والززدواجن، القيمززة 
  الغذائيزززة للحزززوم الحيوانزززات واألسزززما  والزززدواجن، حفزززظ وتصزززنيع اللحزززوم واألسزززما

والزززدواجن، مواصزززفات جزززودة منتجزززات اللحزززوم والزززدواجن واألسزززما  والعوامزززل المزززؤثرة 
 عليها، طرق االستفادة من المخلفات.

 

 علم األحياء الدقيقة الزراعية 33202

المجززاميع الميكروبيززة )البكتيريززا، الفطريززات، الخمززائر، الفيروسززات، الكائنززات الدقيقززة 
الحديثززة للتعززرف علززي الميكروبززات، االحتياجززات االخززرى(، أسززس تقسززيمها، والطززرق 

الغذائيززة لميكروبززات األلبززان، العالقززة بززين االحيززاء الدقيقززة والنباتززات، تحلززل المززادة 
 العضوية وانطالق العناصر الغذائية، إزالة التلوث من االرض بالطرق الحيوية.

 مبادئ الكيمياء الحيوية الزراعية 33203
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كيميزززاء المكونزززات الحيويزززة الرئيسزززية، الكربوهيزززدرات والبروتينزززات والزززدهون، أقسزززام 
اإلنزيمات، التفاعالت اإلنزيمية، األحماض النووية والفيتامينات والهرمونات، عمليات 

ضزراء وعمليزات الميتزابوليزم الهدم  والبناء والتنفس والتمثيل الضوئى في النباتزات الخ
)الهدم والبناء(، تركيب ووظائ  الخليزة النباتيزة، مكونزات النبزات الرئيسزية والثانويزة، 
عمليزززات الهزززدم والبنزززاء والتزززنفس والتمثيزززل الضزززوئى فزززي النباتزززات الخضزززراء، مززززارع 

 األنسجة والتحكم  فيها بوسائل البيولوجيا الجزيئية.
 

 تدريب ميداني 33320
 

 القواعد الصحية لمصانع االغذية واأللبان  33451

الشززروط الصزززحية الواجززب توافرهزززا فززي مصزززانع االغذيززة واأللبزززان، البززرامج الصزززحية 
وطرق ومواد التطهير والتنظيز  والتعقزيم واسزتخداماتها فزي مصزانع االغذيزة واأللبزان 

لمززاء ومعالجززة النفايززات ومقاومززة اآلفززات، الشززروط الواجززب مراعاتهززا وتوافرهززا فززي ا
 CIPالمسززتخدم فززي مصززانع االغذيززة واأللبززان، الفحززص الصززحي لمصززانع االغذيززة،

 التنظي  المركزي، الطرق المختلفة للتخلص من مخلفات مصانع االلبان واألغذية. 
 

 الخواص الحسية والطبيعية لالغذية واأللبان 33452

الخوا  الحسية لألغذية واأللبان )المظهر، اللزون، الطعزم، الرائحزة القزوام( وعالقتهزا 
بالجوانب الفسيولوجية والسيكولوجية لبنسان، الخزوا  الطبيعيزة والتركيزب الكيمزاوي 
لألغذيزززة واأللبزززان، طزززرق تقزززدير الخزززوا  العضزززوية الحسزززية لألغذيزززة، الخصزززائص 

 غذية واأللبان. الهندسية والضوئية والريولوجية لأل
 

 مضافات االغذية واأللبان   33453

المززواد المضززافة )المثبتززات، المسززتحلبات، الملونززات الطبيعيززة والصززناعية، المحليززات 
 وبدائلها، المواد الحافظة، المطعمات، بدائل المكونات الغذائية واأللبان(. 

 

 مواد التعبئة والتغليف لالغذية واأللبان   33454

وجودة واستخدام العبوات الغذائية المختلفة، سالمة ومالئمة العبزوات خوا  وصفات 
لألغذيززة واأللبززان، بطاقززة العبززوات واالتجاهززات الحديثززة فززي مجززال التعبئززة والتغليزز  

 وصناعة العبوات، استخدام النانوتكنولوجي في مواد التعبئة والتغلي . 
 

 المواصفات القياسية والتشريعات لالغذية واأللبان  33455
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المواصفات القياسية والتشزريعات المصزرية المختلفزة لألغذيزة واأللبزان، دور القزوانين 
والتشزريعات فززي حمايزة المنززتج المحلزي والمسززتهلك، الهيئزات المرتبطززة بزنظم التوحيززد 

 التجاري وعالقته بالضواب  المختلفة باالستيراد والتصدير. القياسي، القانون 
 

 سالمة االغذية واأللبان 33456

سززالمة االغذيززة واأللبززان مززن الناحيززة الميكروبيولوجيززة والكيماويززة، المززواد المضززافة 
الطبيعية في االغذية واأللبان،  المصادر الميكروبية وغير الميكروبية المسببة لتلزوث 

 بان، طرق الكش  علي سالمة االغذية واأللبان.االغذية واألل
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 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم الفاكهة -16
 

 أساسيات إنتاج الفاكهة 16201

علزى تكزوين البزراعم  الوص  النباتى وطبيعة حمل البراعم الزهرية والعوامل التي تزؤثر
الزهريززة، االزهززار والتلقززيح وعقززد الثمززار، تززأثير المنززاى والتربززة علززى زراعززة أشززجار 
الفاكهززة، التكززاثر وإنشززاء الحززدائق، الززرى، التسززميد، التقلززيم، العزيززق، خزز  الثمززار، 

 0المحصول، جمع وتخزين الثمار
 

 أساسيات إنتاج الفاكهة بالمناطق الجافة والصحراوية  16202

الوص  النباتى وطبيعة حمل البراعم الزهرية والعوامل التي تزؤثر علزى تكزوين البزراعم 
الزهريززة، االزهززار والتلقززيح وعقززد الثمززار، تززأثير المنززاى والتربززة علززى زراعززة أشززجار 
الفاكهززة، التكززاثر وإنشززاء الحززدائق، الززرى، التسززميد، التقلززيم، العزيززق، خزز  الثمززار، 

ألشززززجار الفاكهززززة المنزرعززززة المنززززاطق الجافززززة  المحصززززول، جمززززع وتخزززززين الثمززززار
 والصحراوية. 

 

 إكثار أشجار الفاكهة   16301 

دراسزززة طزززرق تكزززاثر محاصزززيل الفاكهزززة المختلفزززة، أسزززس وتكنيكزززات التكزززاثر بالبزززذرة 
والعوامل التي تؤثر على السزكون، أسزس وتكنيزك التكزاثر الخضزرى )العقلزة، التطعزيم، 

فززي اكثززار أشززجار الفاكهززة، التكززاثر الخضززرى بالترقيززد التركيززب(، االصززول المسززتعملة 
والفسائل والسرطانات، التكاثر باستخدام مزارع االنسجة، العالقة بزين التكزاثر وانتشزار 

 بعض االمراض واآلفات التي تصيب أشجار الفاكهة.
 

 إنتاج فاكهة المناطق الحارة وشبه الحارة       16302

ليات الزراعية )تسميد، رى، عزيق، تقليم(، االصزناف الموطن والتوزيع الجغرافي، العم
 0االمراض واآلفات، وذلك لكل محصول على حده

 

 فاكهة المناطق المعتدلة والباردة   16303

المزوطن واالنتشززار، العوامززل البيئيزة )منززاى، تربززة(، الزرى، التسززميد، العزيززق، التقلززيم، 
 ده.االصناف، االمراض واآلفات، وذلك لكل محصول على ح

 إنتاج الزيتون والنخيل والتين  والعنب     16304

القيمززة الغذائيززة، الوصزز  النبززاتى، الظززروف البيئيززة المناسززبة) منززاى، تربززة ( للنخيززل 
والزيتون والعنب والتين، التلقيح وعقد الثمزار، التكزاثر وإنشزاء وخدمزة البسزتان )رى، ,
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تحسزززين جزززودة الثمزززار،  تسززميد، مكافحزززة الحشزززائش( تربيزززة وتقلزززيم األشززجار، طزززرق 
االصناف، جمع وتعبئة وتخزين الثمار،  االمراض واآلفات، وذلزك لكزل محصزول علزى 

 0حده
 

 فسيولوجى أشجار الفاكهة   16401

الفاكهزة، تزأثير نزوع االصزل  تأثير العوامل البيئية على االزهار وعقد الثمار في أشجار
المستخدم والهرمونزات علزى أشزجار الفاكهزة، تزأثير الحالزة الغذائيزة والتزوازن الغزذائى 

 0على نمو وإثمار أشجار الفاكهة
 

 الموالح   16402

انتشار الموالح في مصر والعالم، التقسيم النبزاتى واألصزناف التجاريزة، تزأثير العوامزل 
)مناى، تربة(، التكاثر واألصول المستعملة، انشاء حزدائق  البيئية على زراعة الموالح

الموالح، الرى، العزيق، التقليم، المحصول، جمع الثمار، التعبئة والتخززين والتصزدير، 
 0االمراض واآلفات التي تصيب الموالح

 

 العنب   16403

ة) مناى، التوزيع الجغرافي، القيمة الغذائية، الوص  النباتى، الظروف البيئية المناسب
تربززة (،نمززو شززجيرة العنززب وتكززوين البززراعم الزهريززة والتلقززيح وعقززد الثمززار، التكززاثر 
وإنشاء البستان،خدمة بساتين العنزب )رى، تسزميد، مكافحزة الحشزائش( تربيزة وتقلزيم 
شزجيرات العنززب، طززرق تحسزين جززودة الثمززار، االصززناف، جمزع وتعبئززة وتخزززين ثمززار 

 0العنب، االمراض واالفات
 

 فسيولوجي ثمار الفاكهة وتخزينها      16405

الخصائص التشريحية والكيماوية والفسيولوجية لثمار الفاكهزة وعالقتهزا بجمزع الثمزار 
وتززداولها وتخزينهززا، التغيززرات الفسززيولوجية والكيماويززة التززي تحززدث فززي ثمززار الفاكهززة 

ل ثمزززار أثنزززاء نموهزززا وبعزززد الجمزززع، الطزززرق المختلفزززة لجمزززع وتعبئزززة وتخززززين وتزززداو
 0الفاكهة، اعداد ثمار الفاكهة للتصدير

 

 تربية أشجار الفاكهة       16406

القواعد االساسية لتربية وتحسزين محاصزيل الفاكهزة، اعزداد الكرموسزومات فزي أنزواع 
الفواكزززه المختلفزززة وعالقتهزززا بالتربيزززة، التضزززاع  الكروموسزززومى وأنواعزززه وعالقتزززه 

يزة والصزناعية، العقزم فزي نباتزات الفاكهزة وأنواعزه، بالتربية، الطفرات البرعميزة الطبيع
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طززرق التربيززة والتحسززين وأساسززيات اسززتخدام الهندسززة الوراثيززة فززي تربيززة وتحسززين 
 المحاصيل االقتصادية مع التركيز على الفاكهة.

 
 طرق تقليم أشجار الفاكهة    16408

دراسة الطرق التقليدية والحديثزة المتبعزة لتقلزيم أشزجار محاصزيل الفاكهزة المسزتديمة 
 الخضرة والمتساقطة األوراق وذلك تحت نظام الزراعة الكثيفة والعادية.

 

 اإلنتاج العضوي لمحاصيل الفاكهة    16410

واالختالف بينها وبين الزراعة التقليدية، إنشاء يشرح المقرر ماهية الزراعة العضوية 
المزززارع العضززوية والظززروف البيئيززة المالئمززة لهززا والعمليززات الزراعيززة المختلفززة )ري، 
تسززميد، تلقلززيم( ومعززامالت تحسززين الجززودة والمكافحززة الحيويززة لآلفززات وجززع وتعبئززة 

 وتخزين الثمار.
 

 موضوعات مختارة في مجال الفاكهة 16411
 

 اإلنتاج العضوى لمحاصيل الخضر والفاكهة  21304

مفزززاهيم الزراعزززة العضزززوية، نشزززأة الزراعزززة العضزززوية، أسزززباب التحزززول مزززن الزراعزززة 
التقليدية للزراعة العضوية،  المنظمات العاملة في الزراعزة العضزوية، الوضزع الحزالى 

لزراعيزة للزراعة العضوية في مصر والعالم، متطلبات الزراعزة العضزوية، الممارسزات ا
فززي الزراعززة العضززوية والمكافحززة وانتززاج بعززض محاصززيل الخضززر والفاكهززة عضززويا 

 للتصدير.
 

 تخزين وتداول الحاصالت البستانية 21305

التغيززرات الفسززيولوجية والكيماويززة التززي تحززدث للثمززار أثنززاء وبعززد الحصززاد والتززداول، 
والتغليزز  والتززداول  العوامززل المززؤثرة علززى الجززودة، النضززج واإلنضززاج، طريقززة الجمززع

للثمززار والمحاصززيل وإعززدادها للتصززدير، طززرق تخزززين الثمززار والعوامززل المززؤثرة علززى 
 تخزينها.

 تدريب ميدانى 31320
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محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم كيمياء وتقنية مبيدات  - 17
 االفات

 
 أساسيات الكيمياء الطبيعية وغير العضوية 17101

تركيب الزذرة والزرواب  الكيميائيزة، الدراسزات الطيفيزة للزذرة وترتيزب توزيزع االلكترونزات 
فززي الززذرة، النظريززة االلكترونيززة الحديثززة )الميكانيكززا الكميززة( وترتيززب شززغل المسززارات 

وأقسزامها وتكوينهزا ووحزدات القيزاس، حزاالت المزادة اإللكترونية باإللكترونات، المادة 
الغازيزززة وقزززوانين الغزززازات، الحالزززة السزززائلة وبعزززض الخصزززائص الطبيعيزززة للسزززوائل، 
المحاليزززل، المحاليزززل المثاليزززة والحقيقزززة والصزززفات العامزززة للمحاليزززل، الحالزززة الغرويزززة 

الكيميزاء الحراريزة،  الكيمياء الحرارية، العوامل التي تزؤثر علزي حزرارة التفاعزل، قزوانين
 0االتزان، الرموز، التفاعالت الكيميائية

 

 أساسيات كيمياء عضوية عامة  17102

تركيززب الجزيئززات العضززوية، ميكانيكيززة التفززاعالت العضززوية، طريقززة تسززمية المركبززات 
العضززوية وخواصززها الطبيعيززة والكيماويززة وطززرق تحضززير العديززد مززن المركبززات والتززي 

ليفاتيززززة )االلكانززززات، االلكاينززززات هاليززززدات االلكيززززل، الكحززززوالت تشززززمل المركبززززات اال 
االليفاتيزززة، االثيزززرات، االلدهيزززدات والكيتونزززات، األحمزززاض الكربوكسزززيلية ومشزززتقاتها( 
المركبات النيتروجينية، المركبات العطرية )مركبات النيتروالعطرية، األمينات العطريزة، 

الكربوكسزززيلية العطريزززة، االلدهيزززدات،  أمزززالح ثزززاني االزونيزززوم، الفينزززوالت، االحمزززاض
الكيتونزززات، االحمزززاض الكبريتونيزززة العطريزززة(، االصزززباد، البتروكيماويزززات، المركبزززات 
الحلقية المتجانسزة وغيزر المتجانسزة، االسزتيرويدات،  التربينزات، المركبزات العضزوية 

 0علي صور البوليمرات
 

 أساسيات الكيمياء التحليلية  17103

ليززل الكمززي والنشززاط االيززوني واالتزززان الكيميززائي والتحليززل المززائي تقسززيم طززرق التح
وحاصزززل االذابزززة وتفزززاعالت الترسزززيب وتكزززوين المعقزززدات والتحليزززل اللزززوني والقطزززب 
الكهربززي وعالقتززه بالتحليززل الكيميززائي، تفززاعالت األكسززدة واالختزززال،  طززرق التحليززل 

لجزيئززات، طززرق التعززرف علززي بأنواعززه الكرومززاتوجرافي، التحليززل الطيفززي للعناصززر وا
 0التركيبات واألوزان والرموز الجزيئية
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 أساسيات الكيمياء العضوية وغير العضوية  17105

وحزاالت تركيب الذرة والرواب  الكيميائية وترتيزب توزيزع االلكترونزات ووحزدات القيزاس 
المادة وخصائص كل حالة وقوانين الكيمياء الحرارية واالتزان الكيماوي باإلضزافة إلزي 
دراسة ميكانيكيات وطرق تحضزير وتفزاعالت المركبزات العضزوية المختلفزة سزواء ذات 
السلسلة المفتوحة أو الحلقية باإلضافة إلي المركبات العطرية واالستريدات والصبغات 

 0والبتروكيماويات النباتية والتربينات
 

 مبيدات ا فات الحشرية والحيوانية 17302

كيمياء المبيدات الحشرية غير العضوية، الزيوت المعدنية وخواصها كمبيدات حشزرية 
والمزززواد النشزززطة سزززطحيا ودورهزززا، كيميزززاء المبيزززدات الحشزززرية ذات األصزززل النبزززاتي، 
كيميزززاء المبيزززدات الحشزززرية العضزززوية المخلقزززة، مركبزززات الكلزززور العضزززوية، مركبزززات 

ار إلزي المركبزات ذات التزأثير السزام علزي الفوسفور العضوية، مركبات الكربامات، يشز
االكززاروس مززن هزززذه المجززاميع المختلفزززة، البيروثرويززدات المخلقزززة، كيميززاء مبيزززدات 

  0حشرية من مجاميع مختلفة
 

 مبيدات االفات النباتية  17303

دراسة الخوا  الكيماوية والطبيعية للمبيدات الفطريزة والبكتيريزة وأقسزامها المختلفزة، 
الخززوا  السزامة للمبيززدات الفطريزة والبكتيريززة والميكروبيزة، طبيعززة الحشززائش دراسزة 

كآفة، الطرق المختلفزة لمكافحتهزا.تجهيز مبيزدات الحشزائش وكيفيزة تطبيقهزا، سزلو  
مبيزدات الحشزائش فزي النباتزات الراقيزة والتربزة، االقسزام المختلفزة الكيماويزة لمبيززدات 

 الحشائش.
 

 قدمة كيمياء فيزيائية مت  17304

االسس الرياضية في قوانين الديناميكا الحرارية الثالثة، الكيمياء الحراريزة، االنتروبزي 
والززديناميكا الحراريززة، حركيززة التفززاعالت الكيمياويززة لألنظمززة غيززر المتزنززة والمتجززددة 
مثزززل الخاليزززا الحيزززة، وتطبيقاتهزززا فزززي بحزززوث العلزززوم البيولوجيزززة والكيميزززاء الحيويزززة 

نوتكنولوجى وتطبيقاتهززا والفيمتوثارنيززه فززي سززرعة التفززاعالت الحيويززة، الجزيئيززة، النززا
نظرية انصاف الموصالت ودورها في تقنية صزناعة الحاسزبات وأجهززة التحليزل البزالغ 
الدقزززة، حركيزززة الجزيئزززات، الطاقزززة السزززطحية وكيميزززاء السزززطوح خاصزززة عنزززد سزززطوح 
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وجزيئيزززة التفزززاعالت االغشزززية الخلويزززة والسزززطوح البينيزززة، معزززادالت قيزززاس سزززرعة 
بأنواعهززا تطبيقهززا فززي توليززد الطاقززة النوويززة وكززذا الطاقززة المتجززددة مززن طاقززة الريززاح 
والطاقزة الشمسزية والطاقزة الهيدروليكيزة مزن مسزاق  الميزاه، قزانون الوجزوه والتغيزرات 

 0في حالة المادة، االتزان الكيماوي والكيمياء الكهربائية والتحليل الكهربائي
 

 كيمياء عضوية    17305

الخاصزززية العطريزززة فزززي المركبزززات العضزززوية وبعزززض الجزئيزززات البيولوجيزززة، تفزززاعالت 
االستبدال، الميكانيكية العامة لالستبدال، تأثير المستبدالت علزي النزواه العطريزة علزي 
النشززاط والتوجيززه، نظريززة االسززتبدال وتشززمل التوجيززه والنشززاط المبنززي علززي كززل مززن 

ية وتطبيقات عامة لتخليق بعض المركبات، طزرق توزيع الشحن وثبات الحالة االنتقال
التحضير والخوا  الطبيعية والكيميائيزة للمركبزات العطريزة )مركبزات النيترواالمينزات، 
الفينززززوالت االلدهيززززدات، الكيتونززززات، االحمززززاض الكربوكسززززيلية(، المركبززززات العطريززززة 

تسززمية المختلطززة الحلقززة )خززوا  وتفززاعالت الحلقززات المختلطززة األساسززية وطززرق 
   0المركبات الحلقية المختلفة(

 

 كيمياء عضوية متقدمة )أ(  17306

ميكانيكيززة التفزززاعالت العضزززوية وطزززرق تقززديرها، تزززأثير التركيزززب الكيمزززاوي للمركبزززات 
العضوية علي نشاطها الكيماوي، تأثير الحث أو التزأرجح أو الحجزم التقزديرات الكميزة 

لنشزاط الكيمزاوي للمركزب، معادلزة هاميزت، التي تحسب، تأثير التركيب وعالقزة ذلزك با
تافت إلى آخره، تأتير بيئة التفاعل علي معدل التفاعالت الكيماويزة الكيميزاء الفراغيزة 
للمركبات العضوية، ميكانيكية االكسزدة واالختززال، كيفيزة حزدوث االزاحزة االلكترونيزة، 

 0دراسة درجات الحموضة لألحماض الكربوكسيلية المختلفة
 

 أساسيات مكافحة ا فات والمكافحة المتكاملة    17307

مكافحة اآلفات اقتصاديا وتقنية المبيدات، تجهيز مستحضرات مبيزدات اآلفزات، أنزواع 
المبيدات، المجاميع الكيميائية لمبيدات اآلفات )مجاميع المبيزدات الحشزرية(، الزيزوت 

ت، مركبزات الفوسزفور والمبيدات من أصل نباتي، الهيدروكربونات الهالوجينيزة كمبيزدا
العضوية كمبيدات حشرية، مركبات الكاربامات ومركبات أخري، مركبات البيروثرويدات 
المحضرة صناعيا، المبيدات الفطرية، مبيدات الحشائش، المبيدات الحيوانية، مقاومزة 
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اآلفات للمبيدات، األمان في اسزتخدام المبيزدات، االتجاهزات الحديثزة لمكافحزة اآلفزات 
  0بيئية نظم التحكم المتكامل لآلفاتنظرية 

 

 كيمياء مبيدات النيماتودا   17313

مقدمززة عززن اآلفززه، النيمززاتودا والتقسززيمات المختلفززة وكيفيززة التعززرف عليهززا، أنززواع 
الخضزززري والمجمزززوع الجزززذري(، طزززرق النيمزززاتودا التزززي تصزززيب النباتزززات )المجمزززوع 

المكافحززة )المكافحززة الحيويززة، المكافحززة غيززر المباشززرة، المكافحززة المباشززرة( سززلو  
 مبيدات النيماتودا في الوس  المستخدمة فيه.

 

 كيمياء عضوية متقدمة )ب(   17315

الخاصززية العطريززة فززي المركبززات العطريززة وتززأثير االسززتبداالت المختلفززة علززى معززدل 
التفاعززل علززى المركبززات العطريززة بجانززب المركبززات العطريززة المختلطززة، دراسززة  وسززير

طززرق تقززدير ميكانيكيززات التفززاعالت العضززوية، الكيميززاء الفراغيززة وتززأثير ذلززك علززى 
النشززاط الكيمززاوي، تززأثير بيئززة التفاعززل علززى معززدل التفاعززل وميكانيكيتززه وميكانيكيززة 

 االلكترونية.األكسدة واالختزال وكيفية حدوث اإلزاحة 
 

 كيمياء تحليلية وطبيعية   17316

تحليل األبعاد والوحدات  مقدمزة عزن  0االسس الرياضية العامة في الكيمياء الطبيعية
قوانين الغازات والطاقة الحركية واألبعاد والوحدات، القانون االول للزديناميكا الحراريزة، 

قززانون الثالززث للززديناميكا الحراريززة، الكيميززاء الحراريززة، االنتروبززي والقززانون الثززاني، وال
حركيززة التفززاعالت الكيماويززة ورتززب التفززاعالت، كيميززاء السززطوح الطاقززة السززطحية، 

أساسزيات وتطبيقزات علزي  قانون الوجوه والتغيرات في حالة المادة، االتزان الكيمزاوي،
الكهربززي  الطززرق الكهروكيميائيززة المسززتخدمة فززي التحليززل الكمززي مثززل طززرق التحليززل

الزوزني طزرق قيززاس فزرق الجهززد والتوصزيل الكهربززي، طزرق التحليززل اللزوني الطيفززي، 
التحليزززززل بتقزززززدير طيززززز  اللهزززززب واالمتصزززززا  الطيفزززززي للزززززذرات، طزززززرق الفصزززززل 

 0الكروماتوجرافي
 

 كيمياء مبيدات الفطريات   17402

دراسزززة الخزززوا  الكيماويزززة والطبيعيزززة للمبيزززدات الفطريزززة والبكتيريزززة وعالقزززة ذلزززك 
بكفاءتهززا فززي مكافحززة الفطريززات والبكتيريززا، دراسززة الخززوا  السززامة التكسززوكولوجية 

 للمبيدات الفطرية والبكتيرية والمبيدات الميكروبية 
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 كيمياء مبيدات الحشائش   17403

طبيعة الحشائش كآفة خطيرة لبنتزاج الزراعزي، الطزرق المختلفزة لمكافحزة الحشزائش 
االختيارية في مبيدات الحشائش واسزيايها، تقسزيم الحشزائش تبعزا لطريقزة االسزتخدام 

كزب، التعزرف علزي او طريقة التأثير او تبعا للمجاميع الكيماوية التي ينتمي إليهزا المر 
كززل مبيززد حشززائش علززي حززدة مززن ناحيززة التجهيززز طريقززة التطبيززق الخززوا  الطبيعيززة 
والكيماوية، طريقة التزأثير، سزلو  مبيزد الحشزائش فزي التربزة أو داخزل النبزات، كزذلك 

 0تمثيل مبيد الحشائش داخل النباتات الراقية
 

 التأثير السام لمبيدات ا فات الحشرية   17405

وتوزيززع المبيززدات فززي األنسززجة الحيززة دراسززة كيفيززة الفعززل السززام لمجززاميع نفاذيززه 
المبيزززدات المختلفزززة، دراسزززات بيوكيماويزززة وتوكسزززيكولوجية علزززي الجهزززاز العصزززبي 
المركزززي التمثيززل الحيززوي للمبيززدات فززي األنسززجة الحيززة، الفعززل االختيززاري للمبيززدات 

عالجزززة التسزززمم بالمبيززززدات مقلومزززة اآلفزززات للمبيزززدات أخطزززار اسزززتخدام المبيزززدات م
 0المختلفة

 

 تحليل مبيدات ا فات    17406

الخصائص الطبيعية للمبيدات المجهزة الخصائص الكيماويزة للمبيزدات المجهززة طزرق 
اخزززذ العينزززات واالسزززتخال  للمبيزززدات المجهززززة تقزززدير المزززادة الفعالزززة فزززي المبيزززدات 

والمحتويزززة علزززي متبقيزززات  المجهززززة طزززرق اخزززذ العينزززات مزززن اوجزززه البيئزززة المختلفزززة
المبيدات، طرق التنقية، والتنظيز  للمستخلصزات المحتويزة علزي متبقيزات المبيزدات، 
الطرق البيولوجية لتقدير متبقيات المبيدات متضمنة الكائن الحي أو اإلنززيم، الطزرق 

   0الكيماوية لتقدير متبقيات المبيدات متضمنة الطرق الضوئية والكرماتوجرافية
 

 اسس التقييم الحيوي للمبيدات    17407

مقدمزززه، التقيزززيم الحيزززوي للمبيزززدات الحشزززرية: أهدافزززه، التقيزززيم الحيزززوي والمتبقيزززات، 
التقيززيم الحيززوي وحساسززية السززالالت للمبيززدات، التقيززيم الحيززوي واختبززارات الغربلززة، 

حيزوي، الطرق المختلفة للتقييم الحيوي، االعتبارات االحصزائية لتقيزيم نتزائج التقيزيم ال
الخصززائص العامززة للتقيززيم الحيززوي، العوامززل التززي يجززب تثبيتهززا عنززد إجززراء التقيززيم 
الحيوي )عوامل خاصة بالحشرة، عوامزل خاصزة بالمبيزدات، التقيزيم الحيزوي للمبيزدات 

 الفطرية والمبيدات الحشائشية. 
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 كيمياء تحليلية متقدمة   17408

نظريززات تطبيقززات فززي الطززرق التحليززل الكمززي الحجمززي للمعقززدات المحاليززل المنظمززة 
أساسيات وتطبيقات علي الطرق الكهروكيميائية المسزتخدمة فزي التحليزل الكمزي مثزل 
طززرق التحليززل الكهربززي الززوزني طززرق قيززاس فززرق الجهززد والتوصززيل الكهربززي، طززرق 

ني الطيفززي، التحليززل بتقززدير طيزز  اللهززب واالمتصززا  الطيفززي للززذرات، التحليززل اللززو 
طرق الفصل الكروماتوجرافي، طزرق تقزويم وضزب  الظزروف القياسزية لألجهززة، طزرق 

 0معاملة العينات معمليا
 

 كيمياء تجهيز المبيدات  17409

تهيئزة االسزاس العلمزي فزي الكيميزاء الطبيعيززة لتجهيزز المبيزدات فيمزا يتصزل بكيميززاء 
االنظمززة الغرويززة وخززوا  المسززتحلبات والمعلقززات والصززور الغازيززة وصززور تجهيززز 

 المبيدات في ضوء المواصفات القياسية العالمية المتغيرة والمتطورة. 
 

 المبيدات والتلوث البيئي  17410

لمختلفة، التوازن الطبيعي للكائنات الحيزة فزي النظزام البيئزي، مصزادر مكونات البيئة ا
التلوث المختلفة وأنواعهزا، كيفيزة إحزداث المبيزدات للفعزل السزام علزى الكائنزات الحيزة 
الحيوانية والنباتية وتشمل بيان ألهم التفاعالت الكيموحيوية للمبيدات وتأثيراتهزا علزى 

ل السززام للمبيززدات، كيفيززة تجنززب اآلثززار الضززارة الصززحة وعالقززة ذلززك بميكانيكيززة الفعزز
 والسامة للمبيدات والحد من خطورتها عل كل من اإلنسان والبيئة. 

 

 موضوعات مختارة في مجال المبيدات  17498
 

 بحث في مجال المبيدات  17499
 

 ا فات الزراعية وطرق مكافحتها  34301

تعريزز  بالمسززببات المرضززية الفطريززة والبكتيريززة والنيماتوديززة والفيروسززية والنباتززات 
الزهريزززة المتطفلزززة والتعزززرف علزززى دورات الحيزززاة وسزززلو  الطفيزززل فزززي إصزززابة العائزززل 
واستخدام طرق المكافحة المتنوعة فزي الحزد مزن انتشزار المسزببات المرضزية، دراسزة 

الضززززرر ودورات الحيززززاة ألهززززم الحشززززرات األهميززززة االقتصززززادية وأعززززراض اإلصززززابة و 
االقتصادية واآلفات الحيوانية األخرى، كيمياء المبيدات الحشزرية غيزر العضزوية وذات 
األصززل النبززاتي والعضززوية المخلقززة، دراسززة الخززوا  الكيماويززة والطبيعيززة للمبيززدات 
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ميكروبيزة، الفطرية والبكتيرية، دراسة الخوا  السامة للمبيدات الفطرية والبكتيريزة وال
 طبيعة الحشائش كآفة. الطرق المختلفة مكافحتها.  

 

 تدريب ميداني  34320
 

 آفات المحاصيل الحقلية وطرق مكافحتها  34401

التعريزز  بززاألعراض المرضززية الشززائعة علززى محاصززيل الحقززل، دراسززة أهززم المسززببات 
المرضزززية الفطريزززة والبكتيريزززة والنيماتوديزززة والفيروسزززية والنباتزززات الزهريزززة المتطفلزززة 
وطزززرق عزلهزززا والتعزززرف عليهزززا، دراسزززة المزززرض ودورة المزززرض لزززبعض المحاصزززيل 

ق الوقايزززة المختلفزززة وطزززرق االقتصزززادية ووضزززع الضزززواب  للحزززد مزززن انتشزززارها وطزززر
المقاومة الحيوية األهمية االقتصادية وأعراض اإلصزابة والضزرر ودورات الحيزاه الهزم 

 الحشرات االقتصاديةالتي تهاجم محاصيل الحقل، الطرق المختلفة لمكافحتها.  
 

 آفات األشجار الخشبية وطرق مكافحتها  34402

جار الخشزبية، دراسزة أهزم المسزببات التعري  باألعراض المرضية الشزائعة علزى األشز
المرضزززية الفطريزززة والبكتيريزززة والنيماتوديزززة والفيروسزززية والنباتزززات الزهريزززة المتطفلزززة 
وطززززرق عزلهززززا والتعززززرف عليهززززا، دراسززززة المززززرض ودورات الحيززززاة ألهززززم الحشززززرات 

 االقتصادية التي تهاجم األشجار الخشبية، الطرق المختلفة لمكافحتها. 
 

 محاصيل البستانية وطرق مكافحتهاآفات ال  34403

التعريزززز  بززززاألعراض المرضززززية الشززززائعة علززززى المحاصززززيل البسززززتانية، دراسززززة أهززززم 
المسززببات المرضززية الفطريززة والبكتيريززة والنيماتوديززة والفيروسززية والنباتززات الزهريززة 
المتطفلة وطرق عزلها والتعرف عليها، دراسزة المزرض ودورات الحيزاة ألهزم الحشزرات 

 نية، الطرق المختلفة لمكافحتها. االقتصادية التي تهاجم المحاصيل البستا
 

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال  وقاية النبات   34405

واإلنزيمزززات الخاصزززة بالدراسزززة  DNAالتعريززز  بالهندسزززة الوراثيزززة، دراسزززة حمزززض 
والتعززرف علززى الجززين المطلززوب وطززرق العزززل وتخليززق الجززين صززناعيًا، طززرق إدخززال 
الجينات إلى الخاليا النباتية، إنتاج نباتات مقاومة ألمراض النبات ومقاومزة الحشزرات 

 وإنتاج نباتات مقاومة للملوحة وتحسين صفات النباتات االقتصادية.
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 آفات الزراعات المحمية وطرق مكافحاتها   34407

التعري  باألعراض المرضزية الشزائعة فزي الصزوب ودراسزة اعزراض اإلصزابة والضزرر 
ودورة الحياة ألنزواع الحشزرات واالكاروسزات التزي تصزيب الزراعزات المحميزة، الطزرق 

 لمكافحتها.المختلفة 
 

 آفات وأمراض النخيل والزيتون والتين   34419
 

 موضوعات مختارة في مجال وقاية النبات  34498
 

 بحث في مجال وقاية النبات   34499
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 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم التنمية الريفية -18
 
 

 أساسيات علم المجتمع الريفي  18102

المفهوم، النظرية، المنهج، األدوات، عالقة علم المجتمزع الريفزي بزالعلوم االجتماعيزة 
األخزززرى، التريززز  والتحضزززر، خصزززائص السزززكان الزززريفيين، المؤسسزززات والمنظمزززات 

 يفية.الريفية، المشاكل والسياسات االجتماعية الريفية، الهجرة الر 
 

 مقدمة في المجتمعات البدوية والريفية 18103

المفهززوم، النظريززة، المززنهج، الززدورات، التريزز  والبززداوة، خصززائص السززكان الززريفيين 
والبززززدو، الثقافززززة الريفيززززة والبدويززززة، البنززززاء االجتمززززاعي الريفززززي والبززززدوي، التنشززززئة 
االجتماعيززة فززي المجتمززع الريفززي والبززدوي، المؤسسززات والمنظمززات الريفيززة والبدويززة، 

 لبدوية، التوطين والمجتمعات الجديدة.  تغير وتنمية المجتمعات الريفية وا
 

 المجتمع الريفي والتنمية االقتصادية   18301

مفاهيم ونظريات التنميزة االقتصزادية، عالقزة التنميزة االقتصزادية بالتنميزة المجتمعيزة 
الريفيززة، تحليززل سياسززات التنميززة االقتصززادية الريفيززة، تخطززي  وتقيززيم بززرامج التنميززة 

 لريفية والمستدامة، التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية.الريفية، التنمية ا
 

 المؤسسات االجتماعية الريفية    18302

تعريزززز  المؤسسززززة، خصززززائص وسززززمات المؤسسززززات، أنززززواع المؤسسززززات، وظززززائ  
المؤسسات، عملية المؤسسات، العالقات بين المؤسسات االجتماعية الريفيزة، التغيزر 

ماعيزززززة الريفيزززززة، المؤسسزززززة األسزززززرية، المؤسسزززززة االجتمزززززاعي والمؤسسزززززات االجت
 االقتصادية، المؤسسة التعليمية المؤسسة الدينية.

 

 التحليل الديموجرافي للمجتمع الريفي   18303

المفهززززوم والمجززززال، المنززززاهج واألدوات، عالقززززة المتغيززززرات الديموجرافيززززة بززززالمتغيرات 
السززززكانى، التكززززوين السززززكانى االجتماعيززززة واالقتصززززادية، النمززززو السززززكاني، التوزيززززع 
 والظواهر الديموجرافية، المشاكل والسياسات السكانية.

 

 التدرج االجتماعى الطبقى    18304

مفهززوم التززدرج االجتمززاعي، محززاوره، وظائفززه، وأسززاليب قياسززه، الطبقززة االجتماعيززة، 
ى محاورها، وظائفها، وأساليب قياسها وتشزخيص الطبقزات االجتماعيزة، النظزام الطبقز
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حول العالم، الخصائص االقتصادية واالجتماعية والسزيكولوجية، الطبقزات االجتماعيزة 
 في الري  والحضر، تغير النظام الطبقي.

 

 النظريات االجتماعية المعاصرة    18305

االجتماعيزززة، تطزززور النظريزززة االجتماعيزززة خزززالل القزززرن مفهزززوم ووظزززائ  النظريزززة 
العشرين، أهم رواد المزدارس النظريزة االجتماعيزة، وإسزهاماتهم واالنتقزادات الموجهزه 

 لهم، تحليل بعض الظواهر االجتماعية المعاصرة في ضوء هذه النظريات.
 

 تنمية المجتمعات الريفية والمستحدثة 18306

ن التنميززة وبعززض المصززطلحات ذات الصززلة المباشززرة، المقصززود بالتنميززة، الفززرق بززي
الزيزادة السزكانية الكبيزرة والحاجزة إلززي استصزالح األراضزي، ابعزاد المشزكلة السززكانية، 
إنشزززاء وتكزززوين المجتمعزززات الجديزززدة )مراحزززل التكزززوين، تطزززور المجتمعزززات الجديزززدة، 

 الجديد(.االختالف بين المجتمع الجديد والمجتمع القديم، متى ينضج المجتمع 
 

 تنمية وإعداد القادة المحليين    18307

تعري  القيادة، محاورها ونظرياتها، أنواع القيادة، خصائص القيزادة،  طزرق اكتشزاف 
القزززادة، سزززمات القزززادة، تزززدريب القزززادة، تنميزززة المهزززارات القياديزززة، دور القيزززادة فزززي 

 عمليات التنمية الريفية.
 

 علم النفس االجتماعى   18308

مبادئ علزم الزنفس االجتمزاعى، عالقتزه بعلزم الزنفس وعلزم االجتمزاع، مجزال دراسزته، 
نظريززات النمززو البشززري، نظريززات الززتعلم، الشخصززية فززي اإلطززار االجتمززاعى، نظريززات 

 الدور االجتماعى، نظرية المقايضة، السلو  الجمعى والجماعات المرجعية.
 

 تجميع وتحليل البيانات   18309

مفهومزة وخطواتزه، تحديزد المشزكلة البحثيزة ووضزع الفزروض وتحديزد  المنهج العلمي
االطززار النظززري، تحديززد المجززال البشززري أو الجغرافززي واختيززار العينززات، طززرق جمززع 
البيانززات وأدواتهززا، ترميززز وتفريززغ وجدولززة البيانززات وعرضززها، المقززاييس االجتماعيززة 

اآللزي، النتززائج ومناقشززتها  ومسزتوياتها، االختبززارات االحصزائية واسززتخدامات الحاسززب
 وتفسيرها وكتابة التقرير النهائي.
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 المجتمعات الريفية المقارنة   18310

فحزززص وتحليزززل الزززنظم المجتمعيزززة الريفيزززة حزززول العزززالم مزززن حيزززث نشزززأتها وتطورهزززا 
 ومشاكلها وأثر التغيرات المجتمعية الرئيسية عليها.وبنياناتها ومهامها 

 

 ديناميكيات التغير االجتماعى    18311

مفهوم التغير االجتماعى ومحاوره وأسبابه ونظرياته وعالقته بزالتغير الثقزافي، منزاهج 
 دراسة التغير االجتماعى، عالقة التغير االجتماعى بالتنمية االجتماعية.

 

 برامج التنمية الريفيةتخطيط وتقييم    18401

مفهوم التخطي  وأنواعه ومراحله وأساليبه وقواعده والتخطي  للتنمية الريفيزة، تعريز  
 التقييم وأنواعه وأساليبه واستخدامه في تقييم برامج ومشروعات التنمية الريفية.

 

 النظريات االجتماعية وتطبيقاتها الريفية   18402

النظريززززات االجتماعيززززة، االعتبززززارات المتعلقززززة  تعريزززز  النظريززززة االجتماعيززززة، أنززززواع
 باستخدامها في دراسة الظواهر االجتماعية بصفة عامة والريفية بصفة خاصة.

 

 تحليل المشاكل االجتماعية والبيئية    18403

مفهوم المشاكل االجتماعية والبيئية، المداخل النظرية لدراستها، المشاكل االجتماعيزة 
 ارها وسبل مواجهتها وعالقتها بالسياسات االجتماعية والبيئية.والبيئية، أسبابها وآث

 

 تحليل المنظمات والمؤسسات االجتماعية الريفية    18404

تعريزز  المنظمززات والمؤسسززات، خصائصززها، أنواعهززا، وبنيانهززا ووظائفهززا وأسززاليب 
دراسززتها وقيززاس فاعليتهززا وتحديززد مشززكالتها وأسززاليب تنميتهززا، وسززائل وطززرق زيززادة 

 فاعليتها.
 

 تاريخ الفكر االجتماعي    18405

يتنزززاول دراسزززة اإلسزززهامات الفكريزززة االجتماعيزززة للعلمزززاء االجتمزززاعيين ابتزززداء مزززن 
الحضارات لقديمة حتى عصزر آبزاء علزم المجتمزع )بزن خلزدون وكونزت سبنسزر ودور 

 كايم وفيبر(.
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 السياسة االجتماعية الريفية  18406

تعريفهززا، عالقتهززا بالمشززاكل االجتماعيززة، دورهززا فززي التنميززة الريفيززة، أسززاليب تقيززيم 
السياسززات االجتماعيززة الريفيززة، السياسززات االجتماعيززة وطبيعيززة المجتمعززات، الززنظم 

 الحاكمة وااليدولوجيات وعالقتها بالسياسة االجتماعية.
 

 اإلحصاء االجتماعى وتطبيقاته   18407

المبززادئ العامززة لبحصززاء االسززتداللى، التحززول مززن الوصزز  لالسززتدالل، االحتمززاالت 
وتوزيززززع المعاينززززات، التحقززززق مززززن صززززحة الفززززروض اإلحصززززائية، مقززززاييس الداللززززة 
اإلحصائية المستخدمة في تحليزل البيانزات المسزتمدة مزن عينزة واحزدة، ومزن عينتزين 

أو مرتبطتين، ومن عينات متعددة مستقلة أو مرتبطة وفقزًا لنزوع المتغيزرات مستقلتين 
 المستخدمة.

 

 حوار في علم المجتمع الريفي  18409

يتنزززاول هزززذا المقزززرر دراسزززة بعزززض المشزززاكل والقضزززايا االجتماعيزززة الريفيزززة متضزززمنًا 
 مناقشة لجوانبها المختلفة وانعكاساتها على تنمية المجتمعات الريفية.

 

 تدريب ميدانى    36320
 

 موضوعات مختارة في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 36498
 

 بحث في مجال العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية 36499

 

 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة  –الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس 



  
  

 

 
200 

 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم المحاصيل -19
 

 اساسيات إنتاج المحاصيل  19201

دراسززة اساسززيات إنتززاج وتوزيززع المحاصززيل فززي العززالم وفززي جمهوريززة مصززر العربيززة، 
العوامل البيئية التي تؤثر علي إنتاج المحاصيل، عمليات تجهيز االرض قبزل الزراعزة 

عمليزات رعايزة ودراسة طرق زراعة ورعاية محاصيل الحقل، طرق زراعة المحاصيل، 
المحصزززول بعززززد الزراعززززة، طززززرق التسزززميد واألسززززمدة، بيولوجيززززا الحشززززائش وطززززرق 
مقاومتهززا، طززرق الحصززاد والتخزززين، جززودة التقززاوي، الزراعززة العضززوية للمحاصززيل، 

 النظم الزراعية، الدورات الزراعية.
 

 الزراعات الصحراوية  19217

خيزززة المصزززاحبة لهزززا وأهزززم دراسزززات تفصزززيلية عزززن انزززواع الصزززحارى والعوامزززل المنا
الزراعات التزي تصزلح للصزحارى وتتسزم بتحملهزا الشزديد للجفزاف والتعزرض للزراعزات 
الجافة والمطرية والمراعى، عمليات تجهيز األرض قبزل الزراعزة ودراسزة طزرق زراعزة 
ورعايزززة محاصزززيل الحقزززل فزززي األراضزززي الصزززحراوية والمستصزززلحة، عمليزززات رعايزززة 

رق التسزززميد واألسزززمدة فزززي األراضزززي الجديزززدة، الزراعزززة المحصزززول بعزززد الزراعزززة، طززز
 العضوية للمحاصيل، النظم والدورات الزراعية لمحاصيل األراضي الصحراوية.

 

 إنتاج محاصيل الحقل المصرية 19301

دراسة طرق زراعة ورعاية وحصاد محاصيل الحقل ومعامالت بعد الحصاد للمحاصزيل 
المختلفززة فززي جمهوريززة مصززر العربيززة مززع  الحقليززة الرئيسززية تحززت انززواع االراضززي

التعرف علزي الظزروف البيئيزة المالئمزة إلنتاجهزا. دراسزة التركيزب النبزاتي للمحاصزيل 
السابقة والتدريب علي تمييزها، التعرف علي نباتات وبذور الحشزائش التزي تنمزو فزي 
ت حقززول المحاصززيل وعمززل مجموعززة نباتيززة للحشززائش المنتشززرة بشززمال الززدلتا، زيززارا

 دورية بمحطة البحوث الزراعية.
 

 اساسيات تربية النبات   19302

القواعد الوراثية والسيتولوجية وعالقتها بتربية النبات، طرق تربيزة المحاصزيل الذاتيزة 
والخلطية التلقزيح لتحسزين المحاصزيل االقتصزادية إلنتزاج أصزناف جديزدة متفوقزة فزي 
كمية المحصول وجودته ومقاومته لبجهاد البيئي والبيولوجي، تطبيقات طرق التقنيزة 

لتززدريب علززي الطززرق المسززتعملة فززي تربيززة النباتززات، الحيويززة لتحسززين المحاصززيل، ا
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طرق التلقيح الذاتي والخلطي للمحاصيل الحقلية، مقاييس المحصول والجودة لزبعض 
 المحاصيل.

 

 محاصيل أعالف الحيوان والدواجن 19304

لألعالف وعالقتزه بالقيمزة الغذائيزة، االستسزاغة ومعزدل االسزتهال  التركيب الكيماوي 
وعالقتهما بصفات العل  ونزوع الحيزوان، زراعزة األعزالف إلنتزاج الزدريس والمطحزون 
والسيالج، ظروف تخزين وحفظ األعزالف، اسزتخدام األعزالف فزي مخزالي  أو خلطزات 

جززن الرعززي ودواجززن اللحززم لتغطيززة احتياجززات النمززو واإلنتززاج للحيوانززات المجتززرة ودوا
 والبيض، جودة األعالف من الناحية الصحية والغذائية.

 

 إدارة مراعي المناطق الجافة والصحراوية  19305

انززواع المراعززي، المراعززي المصززرية، المراعززى المختلفززة بالمنززاطق الصززحراوية وطززرق 
تطبيقزات أدارتها، طرق استغالل المراعي والمحافظة عليهزا، طزرق تحسزين المراعزي، 

 عملية علي الموضوعات السابقة، مع زيارات ميدانية للمناطق الرعوية.
 

 إنتاج وجودة محاصيل األعالف والمراعي  19306

طرق إنتاج محاصيل العلز  النجيليزة والبقوليزة والنباتزات األخزرى التزي تصزلح لتغذيزة 
الطبيعية، الحيوان الزراعي في صورة أعالف خضراء أو محفوظة أو مراعي، المراعي 

 طرق حفظ األعالف الخضراء، جودة محاصيل العل  وطرق قياسها.
 

 اسس االحصاء وتصميم التجارب   19307

تعريززز  علزززم االحصزززاء وأهميتزززه فزززي البحزززث العلمزززي، طزززرق المعاينزززة، المقزززاييس 
االحصائية الوصفية، نظريات االحتمال، التوزيعات النظرية الهامة )الطبيعي، ت، ف( 

المعنويززة باسززتعمال اختبززارات ت، ف، مربززع كززاي، اسززس تصززميم التجززارب، اختبززارات 
التحليل االحصائي للتجارب العشوائية التامة، والقطاعات العشوائية الكاملة، االنحزدار 

 واالرتباط البسي .
 

 
 
 
 
 

 تربية محاصيل الحقل الهامة  19401
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موضززوعات فززي طززرق التربيززة واسززتنباط أصززناف جديززدة للمحاصززيل الهامززة فززي مصززر 
وخاصة القطن، القمح، الذرة الشامية، االرز، محاصيل العل ، مناقشات وتقارير عزن 

 بعض موضوعات الدروس النظرية.
 

 ية  إنتاج وجودة محاصيل العلف والمراعى في األراضي الصحراو 19402

طرق انتاج محاصيل العلز  النجيليزة والبقوليزة والنباتزات األخزرى التزي تصزلح لتغذيزة 
الحيوان الزراعي في صورة اعالف خضراء أو محفوظة أو مراعي، المراعي الطبيعية، 

 طرق حفظ االعالف الخضراء، جودة محاصيل العل  وطرق قياسها.
 

 جودة الحبوب والبقول الغذائية  19403

عوامززل المختلفززة التززي تززؤثر علززي جززودة وقيمززة محاصززيل الحبززوب وموافقتهززا دراسززة ال
لالسززتعماالت المختلفززة، االختبززارات الكيمائيززة والطبيعيززة الخاصززة بززالجودة، صززناعة 
طحن القمح، صناعة ضرب االرز، طرق الخبيز، تأثير التخزين علزي جزودة الحبزوب، 

رات الجزودة لمحاصزيل الحبزوب مقاييس الجودة في البقول، تزدريب معملزي علزي اختبزا
 والبقول.

 

 إنتاج  وتقنية جودة محاصيل االلياف  19404

عمليزززات إنتزززاج محاصزززيل االليزززاف وخاصزززة القطزززن، الخزززوا  الطبيعيزززة والكيماويزززة 
لألليزززاف الطبيعيزززة والصزززناعية، مقزززاييس الجزززودة لألليزززاف الطبيعيزززة، التعزززرف علزززي 

لألليزاف الطبيعيزة باسزتعمال االجهززة، فزرز االلياف الطبيعية المختلفزة، تقزدير الجزودة 
 القطن، طرق حلج القطن، زيارات ميدانية لمعامل تقدير جودة القطن.

 

 بيولوجيا ومقاومة الحشائش   19405

تززأثير العوامززل البيئيززة والمعززامالت الزراعيززة علززي انتشززار ونمززو وتكززاثر الحشززائش، 
ذور ونباتزززات الحشزززائش اساسزززيات طزززرق المكافحزززة المتكاملزززة للحشزززائش، تمييزززز بززز

الشززائعة االنتشززار فززي شززمال الززدلتا باسززتخدام المفززاتيح النباتيززة والتعززرف علززي أطززوار 
 نموها، عمل مجموعات نباتية من بذور ونباتات الحشائش المنتشرة.

 

 اسس بيئة محاصيل الحقل   19406

النظريات المختلفة لتوزيع المحاصزيل فزي العزالم، نظريزات نشزوء االنزواع والتصزنيفات 
الوراثية، االنتخاب الطبيعي، نظريات الطرز البيئية، تقسيم المناخات، العوامزل البيئيزة 
الخارجيزززة وتلزززوث البيئزززة والتحمزززل والموائمزززة لالجهزززادات البيئيزززة، زيزززارات لمحطزززات 
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ع النباتزات البريزة فزي الزدلتا والسزاحل الشزمالي، تقزارير االرصاد الجويزة ومنزاطق تجمز
 ومناقشات عن بعض مواضيع الدروس النظرية.

 

 تركيب وتقسيم نباتات محاصيل الحقل  19407

نبزاتي ألنزواع وأصزناف هزذه دراسة مورفولوجيا وتركيزب المحاصزيل الهامزة، التقسزيم ال
المحاصززيل، طززرق تمييززز هززذه المحاصززيل فززي مراحززل نموهززا المختلفززة، التززدريب علززي 
طرق التعرف علي نباتات وبذور المحاصيل وطرق التمييز بينها، تقزارير فصزلية عزن 

 بعض موضوعات الدروس النظرية.
 

 فسيولوجيا محاصيل الحقل  19408

في محاصيل الحقل والتحليل الكمزي لنمزو المحاصزيل  تأثيرات عوامل البيئة على النمو
الهامززة؛ القمززح، األرز، الززذرة الشززامية، القطززن، بعززض المحاصززيل السززكرية والعلفيززة 

 الهامة المزروعة تحت ظروف المنافسة
 

 انتاج محاصيل الحبوب والبقول   19409

ر، دراسززات تفصززيلية علززي طززرق انتززاج محاصززيل الحبززوب والبقززول الرئيسززية فززي مصزز
تقززديم مناقشززات عززن بعززض المواضززيع الخاصززة بزيززادة إنتاجيززة المحاصززيل السززابقة، 

 وتأثير ظروف االجهاد البيئي والبيولوجي علي إنتاجية هذه المحاصيل.
 

 اسس التقنية الحيوية وتطبيقاتها في تحسين محاصيل الحقل   19410

حبوب اللقاح، زراعزة استخدامات زراعة االنسجة، زراعة االجنة والبويضات والمتو  و 
البروتوبالست وانتاج الهجن الجسمية، الوراثة الجزيئية وتطبيقاتها في مجزال تحسزين 

 النباتات، تطبيقات عملية للموضوعات التي درست في المحاضرات.
 

 استزراع الصحراء والمناطق الجافة 19411

وأهزززم دراسزززات تفصزززيلية عزززن انزززواع الصزززحارى والعوامزززل المناخيزززة المصزززاحبة لهزززا 
الزراعات التزى تصزلح للصزحارى وتتسزم بتحملهزا الشزديد للجفزاف والتعزرض للزراعزات 
الجافة والمطرية والمراعى، مناقشات حول مواضيع النظرى وزيارات يقوم بهزا الطزالب 

 لمشاهدة الزراعة فى االماكن الصحراوية.
 

 
 

 انتاج وجودة التقاوي  19412
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تعريز  التقززاوي وأهميتهزا، طززرق المعاينزة وتجهيززز العينزات للفحززص، اختبزارات جززودة 
التقززاوي )النقززاوة، االنبززات،  الحيويززة، الرطوبززة، االمززراض، نقززاوة الصززن ( تشززريعات 

ي، تخززين التقزاوي مراقبة جودة التقاوي وتداولها، العوامزل المزؤثرة علزي حيويزة التقزاو 
ودراسززة فسززيولوجيا البززذور،  طززرق تجنززب خلزز  التقززاوي، قيززاس طززرق تقززدير جززودة 

 التقاوي.
 

 انتاج المحاصيل غير التقليدية  19413

تقيززززيم وطززززرق انتززززاج المحاصززززيل غيززززر التقليديززززة )محاصززززيل طبيززززة، محاصززززيل ذات 
انتاجيزة وجزودة تلزك االستعمال الخا ، محاصيل متنوعة( اهم العوامزل المزؤثرة علزي 

المحاصيل، مسزتقبل هزذه المحاصزيل فزي الزراعزة المصزرية، القيمزة االقتصزادية لهزذه 
المحاصززيل، الصززفات الفيزيقيززة والكيميائيززة لمنتجززات تلززك المحاصززيل، دراسززة التركيززب 
 النباتي لهذه المحاصيل، التعرف علي المواد الفعالة بهذه المحاصيل وطرق تقديرها.

 

 المراعي إدارة  19414

انواع المراعي، المراعي المصرية، طزرق اسزتغالل المراعزي، طزرق تحسزين المراعزي. 
 تطبيقات عملية علي الموضوعات السابقة، مع زيارات ميدانية للمناطق الرعوية.

 

 فسيولوجيا  االجهادات البيئية 19415

يزززة أنزززواع االجهزززادات البيئيزززة وطزززرق قياسزززها وتزززأثير ذلزززك علزززى فسزززيولوجيا وإنتاج
المحاصززيل المختلفززة، ميكانيكيززات تحمززل األنززواع المختلفززة لززبعض هززذه االجهززادات، 

 تدريبات معملية على المواضيع الخاصة بالمقرر.
 

 تربية وتحسين محاصيل الحبوب واألعالف للمناطق الجافة الصحراوية  19416

دراسززات تفصززيلية علززي طززرق تربيززة وتحسززين محاصززيل الحبززوب واألعززالف بالمنززاطق 
الصحراوية، طرق انتاج أصناف جديدة متفوقة في كمية المحصول وجودتزه ومقاومزة 

 لبجهاد البيئي والبيولوجي
 

 
 

 الزراعات غير التقليدية في المناطق الجافة وشبه الجافة  19417
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واألرضززية للمنززاطق الجافزززة وشززبة الجافززة، أنززواع الزراعززات غيزززر الطبيعززة المناخيززة 
التقليديززة وأغراضززها، العوامززل المززؤثرة علززى جززودة المنتجززات، أمثلززة للزراعززات غيززر 

 التقليدية الناجحة والمستقبلة.
 

 إدارة المراعي الطبيعية والصحراوية  19418

حسززين المراعززي، دراسززة أنززواع المراعززي الطبيعيززة، اإلدارة السززليمة للمراعززي، أسززس ت
 حالة المراعي، المراعي الصحراوية واستغاللها.

 

 إنتاج وجودة المحاصيل الصناعية الغذائية  19419

دراسة تفصيلية علي إنتاج محاصزيل السزكر والزيزت الرئيسزية ودراسزة صزفات الجزودة 
لتلزززك المحاصزززيل ومزززدي تأثرهزززا بالعمليزززات الزراعيزززة، التقزززدير المعملزززى ألهزززم صزززفات 

لجودة للزيت والسكر وتقديم مناقشزات عزن بعزض المواضزيع الخاصزة بزيزادة إنتاجيزة ا
 هذه المحاصيل وتأثير ظروف اإلجهاد علي اإلنتاجية.

 

 بيولوجيا ومقاومة الحشائش في المراعي والمناطق الصحراوية  19420

 تززأثير العوامززل البيئيززة والمعززامالت الزراعيززة علززي انتشززار ونمززو وتكززاثر الحشززائش،
اساسزززيات طزززرق المكافحزززة المتكاملزززة للحشزززائش، تمييزززز بزززذور ونباتزززات الحشزززائش 
الشزززائعة االنتشزززار فزززي المراعزززي واألراضزززي الصزززحراوية باسزززتخدام المفزززاتيح النباتيزززة 
والتعززرف علززي أطززوار نموهززا، عمززل مجموعززات نباتيززة مززن بززذور ونباتززات الحشززائش 

 المنتشرة.
 

 األعالف تربية وتحسين محاصيل الحبوب و  19421

دراسززات تفصززيلية علززي طززرق تربيززة وتحسززين محاصززيل الحبززوب واألعززالف بالمنززاطق 
الصحراوية، طرق انتاج أصناف جديدة متفوقة في كمية المحصول وجودته ومقاومته 
لالجهززاد البيئززي والبيولززوجي، إنتززاج محاصززيل الزيززت الرئيسززية ودراسززة صززفات الجززودة 

بالعمليزات الزراعيزة بالمنزاطق الصزحراوية،  طزرق إنتزاج لتلك المحاصيل ومدي تأثرها 
محاصززيل العلزز  النجيليززة والبقوليززة والنباتززات األخززرى التززي تصززلح لتغذيززة الحيززوان 

 الزراعي في صورة أعالف خضراء أو محفوظة أو مراعي.
 

 تدريب ميدانى 31320
 

 
 فسيولوجيا المحاصيل الحقلية والبستانية 31401
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مقدمة لعلم فسيولوجيا النبات وعالقته بالعلوم المختلفة، العوامل البيئية المزؤثرة علزى 
نمززو وتطززور المحاصززيل الحقليززة والبسززتانية، تغذيززة المحاصززيل الحقليززة والبسززتانية، 

 فسيولوجيا االثمار. الهرمونات النباتية، فسيولوجيا االزهار،
 

 معالجة وتدوير المخلفات المزرعية للزراعات الصحراواية والعضوية 31411

حصر للكميات واألنواع المختلفة من المخلفات الزراعية الحقلية الصزحراوية، التركيزب 
الكيميائي والطبيعي للمخلفات الحقلية والطزرق المختلفزة لتحويلهزا إلزى سزماد عضزوي 

 والتقييم االقتصادي لها. واستخدامها في الزراعات الحيوية.صناعي )كمبوست( 
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 محتويات مقررات مرحلة البكالوريوس قسم الوراثة -20
 

 

 أساسيات علم الوراثة     20101

االلمزززام الطزززالب بأساسزززيات الوراثزززة المندليزززة، دراسزززة االلزززيالت المتعزززددة، التفاعزززل 
الجيني، التكاثر واالنقسزام الميتزوزي والميزوزي، الخزرائ  الكروموسزومية، النزواة، بنزاء 

وبناء الكروموسوم، بنزاء البزروتين، الطفزرات الوراثيزة، مقدمزة فزي وراثزة  DNAجزئ 
العشززائر، مقدمززة فززي وراثززة اإلنسززان، مبززادئ الوراثززة الكميززة، مقدمززة عززن التخصززص 

 الدقيق للهندسة الوراثية، تطبيقات التقنية الحيوية )مقدمة(.
 

 بيولوجيا الخلية   20302

يززة النباتيززة والحيوانيززة، بنززاء ووظيفززة الغشززاء البنززاء العززام للخليززة، الفززرق بززين الخل
الخلززوي، التركيززب الكيمززاوي للخليززة )البروتينززات واألحمززاض النوويززة(، محتززوى الخليززة 
مززن المززادة الوراثيززة فززي الكائنززات المختلفززة، نمززوذج واطسززون وكريززك لتركيززب جزززئ 

DNA   كمزززادة وراثيزززة، تضزززاعDNA  ،فزززي الخليزززة الحيزززة وفزززي أنبوبزززة االختبزززار
، عضززززيات الخليززززة )الميتكونززززدريا، البالسززززتيدات، أجسززززام جززززولجي DNAضززززاع  ت

الليسزوم...ال (، إنتاج الطاقة في الخلية، التمثيل الضوئي في الخلية، البناء الزدقيق 
 للنواة والكروموسومات.

                  

 مقدمة في الوراثة الجزيئية     20304

يزززة تركيبهزززا الكميزززائى وتضزززاع   المزززادة المزززام الطزززالب بأساسزززيات الوراثزززة الجزيئ
الوراثيززة، عمليززة نسزز  الجينززات وتجهيززز الحززامض النززووى الرسززول، عمليززة النسزز  
بالتفصزززيل، عمليزززة الترجمزززة بالتفصزززيل، الشزززفرة الوراثيزززة، بنزززاء البزززروتين، الطفزززرات 
الوراثيزززة، كيفيزززة تكزززوين تراكيزززب وراثيزززة جديزززدة وأصزززالح التراكيزززب الوراثيزززة الجديزززدة، 

تعبير الجينى في الكائنات وحيدة الخلية والكائنات الراقية، تنظيم التعبير الجينزى فزي ال
 الكائنات الدقيقة والراقية.

 

 وراثة سيتولوجية    20305

مقدمزززة عزززن علزززم الوراثزززة السزززيتولوجية، الشزززكل والتركيزززب للكروموسزززومات العاديزززة 
لعبززززور، الشززززذوذات وكروموسززززومات الغززززدد اللعابيززززة، سززززلو  الكيازمززززات ونظريززززات ا

 الكروموسومية العددية والتركيبية، السمات السيتولوجية والوراثية وعالقتها بالتطور. 
 وراثة الحيوان الزراعي       20306
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الوراثززة الكميززة، االنتخززاب األسززس العلميززة لوراثززة الحيززوان الزراعززي ويشززمل مبززادئ 
بمسززاعدة الواسززمات الجزيئيززة، تحديززد األلززيالت المتحكمززة بالصززفات الكميززة،  تقيززيم 
والحفززاظ علززى األصززول الوراثيززة، األسززس العلميززة الوراثيززة للتلقززيح صززناعي، الكلونززة 

 والحيونات المهندسة وراثيا.
 

 الهندسة الوراثية      20401

ندسزة الوراثيزة، التعريز  العلمزى للهندسزة الوراثيزة، مقدمة عن التخصزص الزدقيق لله
مقارنزززة بزززين الهندسزززة الوراثيزززة والمفهزززوم العزززام للوراثزززة الكالسزززيكية، امثلزززة لزززبعض 
التجارب العلمية التطبيقية فزي الكائنزات الحيزة، محاولزة االسزتفادة التطبيقيزة فزي نقزل 

المركززب أو    DNA بعزض الجينزات المفيزدة، مبزادئ وأساسزيات تكززوين جزيئزات الزز
 المعاد تركيبه.

 

 التقنية الحيوية وتطبيقاتها في مجال الوراثة     20402

يختص المقرر بتوفير المعلومات األساسية عن كلونة الجينات وكلونة الكائنات الحية 
نباتية وحيوانيةوطرق دراسة التعبير الجينزى للكائنزات المكلونزة، ويتطزرق المقزرر الزى 

المجززال مثززل تحززوير البروتينززات النباتيززة الحيوانيززة خاصززة الدوائيززة تطبيقززات فززي هززذا 
واألمصال لعالج األمراض اإلنسزانية وكزذلك أنتزاج المحاصزيل المهندسزة وراثيزا عاليزة 

 الجودة.
 

 وراثة اإلنسان والمجتمع   20403

الوراثزززة والطزززب )نظزززرة عامزززة(، الهيئزززة الكروموسزززومية، الوراثزززة المندليزززة واألمزززراض 
ثيزززة فزززي اإلنسزززان، الوراثزززة الكيموحيويزززة واألمزززراض الوراثيزززة، الوراثزززة الجزيئيزززة الورا

وأمزززراض الهيموجلزززوبين، شزززذوذات الكروموسزززومات الجسزززمية واألمزززراض، شزززذوذات 
كروموسومات الجنس، الوراثة الكمية واألمراض الوراثية واالستجابة المناعية، الوراثة 

زم، الوراثززززة والبيئززززة، التززززوائم األخويززززة والسززززرطان، الوراثززززة والعززززالج الجينززززى، الززززتال 
والصززنوية، الصززفات المظهريززة فززي التززوائم، الززذكاء فززي التززوائم، اإلنسززان كجزززء مززن 
بيئته، وراثة الصحة والمرض، وراثة الصفات الكمية في االنسان، األمزراض الوراثيزة، 

ضززارة، االنتخززاب الطبيعززى، الطفززرات والمواءمززة، االنتخززاب ضززد الطفززرات المنتخبززة ال
الحمززل الززوراثى فززي اإلنسززان، تعززدد الطززرز فززي العشززائر اإلنسززانية، تقسززيم األجنززاس، 

 االستشارة الوراثية، موضوعات متقدمة في مجال علم الوراثة والمجتمع 
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 الوراثة الكمية    20404

الفززرق بززين الصززفات الكميززة والداجنيززة والفززرق بززين الطبيعززة الوراثيززة لكززال منهمززا، 
اختالفزززات المسزززتمرة للصزززفات الكميزززة، متوسززز  العشزززيرة، متوسززز  التزززأثير، القيمزززة 
التوريثية، انحراف السيادة، التباين الوراثى، القياسات المتعددة، التشزابه بزين األفزراد، 

ى، كفزاءة الشزكل المظهزرى، المكزاف  الزوراثى، االنتخززاب، التغيزر البيئزى، التغيزر الزوراث
أنواع االنتخزاب، االسزتجابة لالنتخزاب، العوامزل التزي تزؤثر علزى االسزتجابة لالنتخزاب 

 واستخدامات هذه المعلومات في التربية للمحاصيل. 
 

 الوراثة الجزيئية والتعبير الجيني    20406

مفهزززوم الجزززين والتركيزززب الزززدقيق للجزززين، العالقزززة بزززين الجزززين والشزززفرات الوراثيزززة، 
المشاريع الجينومية، الخرائ  الوراثية والفيزيائي والعائالت الجينيزة والجينزات الكاذبزة، 

RNA المتكزززرر والمتنقزززل وجينزززات الززززDNA   الجينزززوم، التكنولجيزززا تحديزززد التتزززابع
الجينززومكس والمعلوماتيززة الحيويززة، إلمززام الطززالب النيوكليوتيززدى، نبززذة مختصززرة عززن 

بالمعلومززات المتقدمززة فززي مجززال تحليززل التعبيززر الجينززى، وتحويلهززا لتحديززد الجينززات 
 وغيرها. Exlel, MATLAB, GCOSالمشاركة لذلك يستخدم وسائل عديدة منها

 

 وراثة عشائر       20407

ة، التكززرار الجينززى، قززانون هززاردى مقدمززة، العشززيرة المندليززة، تكززرار التراكيززب الوراثيزز
فززاينبرج، االتزززان فززي العشززائر، االختالفززات الوراثيززة ومصززادرها، آليززة التكززرار الجينززى، 
الطفززرات، الهجززرة، االنتخززاب، االنحززراف الززوراثى، تعززدد الطززرز الوراثيززة، موضززوعات 
أخززرى مختززارة فززي مجززال وراثززة العشززائر واسززتخدامات هززذه المعلومززات فززي التحسززين 

 لوراثي للكائنات.             ا
 

 السمية الوراثية     20409

تقييم األثر الضار على المادة الوراثية، أثر و نتيجة وجود ملوثزات البيئزة مزن معزادن 
ثقيلة، مضيفات أغذية، أدوية، عقاقير، سموم فطرية، مبيدات. توظي  مجموعزة مزن 

كيززة اعتبززارا مززن الخميززرة وحتززى االختبززارات المعتمززدة مززن وكالززة حمايززة البيئززة األمري
 اإلنسان ثم وضع إرشادات الحماية. 

 

 المعلوماتية الحيوية وتحليل الجينوم       20412
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تعريزز  المعلوماتيززة الحيويززة بمعناهززا الواسززع، تحليززل تتابعززات النيكلونيززد، أساسززيات 
االحتمزززاالت الوراثيزززة وتطبيقاتهزززا علزززى الجينزززوم، طزززرق التوليفزززات الوراثيزززة الجديزززدة، 

وتحليل الجينوميات، استخدام برامج   DNAاستخدامات الحاسب اآللى في تحليل الز 
تحليززل شززجرات القرابززة باسززتخدام طززرق  DNAز الحاسززب اآللززى فززي تحليززل رقززائق الزز

المعلوماتيززة الحيويززة، دراسززة االرتبززاط بززين الجينززات وتتابعززات حزززم البززروتين وكززذلك 
والبروتينززات وتحليلهززا بززالكمبيوتر، أمززاكن  DNAتحليززل نتززائج النسزز  الجززين، تتززابع 

بنززاء إنزيمززات التحديززد، عمززل خريطززة جينوميززة، عالقززة الجينززات بالصززفات والتنبززؤ ب
البروتينات،  الحفاظ على موارد قاعدة بيانات عريضة للجينومات وطرق البحث عنها 

 مقارنة التتابعات.
 

 الوراثة والتمثيل الغذائى      20413

إلمزززام الطزززالب بأساسزززيات الوراثزززة وعالقتهزززا بالتمثيزززل الغزززذائى، يهزززتم هزززذا المقزززرر 
الرجعزززى، البيولوجيزززا الجزيئيزززة بزززالتعري  بشزززبكات التمثيزززل الغزززذائى، الزززتحكم الجينزززى 

لألشارات الحيوية، األشارات والتشكيل الحيوى، قواعزد معلومزات الميتزايوليزم، التحزوير 
 الوراثى لمسارات الميتايوليزم.

 

 وراثة الكائنات الدقيقة     20414

المادة الوراثية في البكتريا من حيث تركيبها وتضاعفها، آليات تزوارث المزادة الوراثيزة 
البكتريززا، التحززول الززوراثى البكتيززرى، االقتززران البكتيززرى، االسززتقطاب فززي البكتريززا، فززي 

البالزميدات البكترية، تنظيم التعبير الجينى في البكتريا، الطفزرات فزي البكتريزا، تزوارث 
الصززفات فززي الفيروسززات، أنززواع الفيروسززات، التطبيقززات الوراثيززة للبكتريززا فززي مجززال 

امكانيززة عمززل تراكيززب وتواليزز  وراثيززة جديززدة فززي الكائنززات الهندسززة الوراثيززة، شززرح 
 الدقيقة، األهمية البيولوجية لهذه الكائنات، مجاالت التقنية الحيوية. 

 

 

 

 

 األصول الوراثية والطفرات   20415

مقدمززة لززآلراء المختلفززة فززي األصززول الوراثيززة ومقارنززة بززين الوراثززة المندليززة ووراثززة 
الصفات المستمرة، النموذج الكيموحيوى للجين، العقيدة األساسية للوراثة وتحوراتهزا، 
نظريات منشأ الجين، وسائل جمع العينات، طرق تقدير االختالفزات الوراثيزة، التحليزل 
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واعزززد المعلومزززات، الواسزززمات الجزيئيزززة وتقزززدير االختالفزززات الزززوراثي، المعلوماتيزززة وق
الوراثيززة، القرابززة الوراثيززة والقرابززة الجغرافيززة، أمززراض العشززائر، الوراثززة والحفززاظ علززى 
األصزززول،  المقزززرر بدراسزززة أنزززواع الطفزززرات، تزززأثير الطفزززرات علزززى المزززادة الوراثيزززة، 

ت المسززززتحدثة، الطفززززرات الخصززززائص العامززززة للطفززززرات، الطفززززرات التلقائيززززة، الطفززززرا
الجسززمية، الطفززرات التززي تحززدث فززي النسززيج التناسززلي، الطفززرات الغذائيززة، الطفززرات 

 المميتة، الطفرات الكيميائية، الطفرات واستخداماتها في تحسين النباتات.  
 

 أساسيات الجينومكس        20416

عمززل الخززرائ  إلمززام الطززالب بأساسززيات الجينززومكس )مززدخل(، الخززرائ  الجينوميززة، 
ببصمة أنزيمات القصر، طريقة دمج الخاليا بعد اإلشعاع، طريقزة اسزتعمال المجسزات 
الفلورسزززنتية علزززى المسزززتوى الخلزززوي، المكتبزززات الجينوميزززة، تحديزززد عزززدد الكلونزززات 

 المطلوبة، أدوات الكلونة، ترتيب المكتبات، فك التتابعات.
 

 إحصاء بيولوجي      35307

، مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، االحتمزاالت، توزيزع طرق تمثيل البيانات
بواسززون، اختبززارات المعنويززة، الززتالزم الخطززى واالرتززداد الخطززى، اختبززارات المطابقززة 
  والجداول المصاحبة، اختبار مربع كاى، دراسات تحليل التباين واختبارات أخرى.  

 

 تدريب ميداني      35320
  

 حيوية وتطبيقاتها الزراعيةالتقنية ال   35405

مناقشززات متكاملززة عززن االتجاهززات الحديثززة فززي الوراثززة والتقنيززة الحيويززة بمجززاالت 
المختلفززة والهندسززة البيولوجيززة وعالقتهززا وأثرهززا علززى الزراعززة، إنتززاج النباتززات لمززواد 

 جديدة.   
              

 

 الجينومات والبصمة الوراثية       35406

توصزززي  جينومزززات الكائنزززات الدقيقزززة وتوصزززي  الحينومزززات فزززي النباتزززات، مشزززروع 
الجينززوم البشززرى ونتائجززه، توجيززه الجينومززات فززي الحيوانززات الراقيززة واإلنسززان، طززرق 

ينيزة وبنائهزا والتعبيزر الجينزى، وظزائ  كلونة )استنساى( الجينات، دراسة المواقزع الج
الجينزززات، رصزززد التتابعزززات ومقارنزززة الجينومزززات والبروتينزززات، الواسزززمات الجزيئيزززة، 

 البصمة الوراثية، البروتيومكس. 
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