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 *  توصيف المقررات :الخامسالباب 

 
 االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي قسم

 
 وحدة( -+2)مقدمة في االجتماع الريفي   (101)أج ش 

 ا ظػػػم رةاافا هفػػػم يـااسيميػػػي ا جتػػػـااريتهػػػمعاا ريفػػػفا ا هيتهػػػ اا ريفػػػيتضػػػهفا ػػػذااا ه ػػػررا
ا،ا هنظهػمتااريتهمعيػ اا ريفيػ .ايفاريتهمعي ا خصمئصاا هيتهجمتاا ريفي ا ا يكمفاا ريفي

ا هراحتهماا هختتف ا أ ـاا هشكالتااريتهمعي اا يمئدةاففاا ريؼ.اعهتي اا تنهي اا ريفي 
 
 

 وحدة( -+3)( اإلرشاد الزراعي  201)أج ش 
ا،ايشهؿا ذااا ه رراا تجمريؼا ا هفم يـااسيميػي ا ررشػمداا زراعػفا د ريافػفاا تنهيػ اا ريفيػ 

سيميػػي اعػػفاعهتيػػ اارتصػػمؿااترشػػمدما ترنػػفاا هرتكػػراتاا زراعيػػ اا حدي ػػ ،ا ا هجت هػػمتاا
ا  هح اعفاا طرؽااترشمدي ،ا هرمدئا أيساتخطيطا ت ييـاا رراهجااترشمدي .

 

 وحدة( 1+2)تنمية المجتمع   أسس (207)أ ج ش 
 هجػمييرااين يـا ذااا ه رراإ ىايزئيفااس ؿاتجريؼارأ هي اا هيته اا هحتفا رنمئها  ظمئفه

رأساا هػػػمؿاا–ت يػػػيـاا هيتهجػػػمتاا هحتيػػػ ا أنػػػ اعاا هػػػ ارداا هختتفػػػ اىرأساا هػػػمؿااريتهػػػمعىا
ا رنيػػ ااسيميػػي اتا يتضػػهفاا يػػز اا–رأساا هػػمؿاا   ػػمففاا–رأساا هػػمؿاا فيزي ػػىاا–ا رشػػر ا

اتنهيػػػػ اا هيتهجػػػػمتاا هحتيػػػػ ا ا هنػػػػم جا ا خطػػػػ اتاا جهتيػػػػ اا هختتفػػػػ ا تنهيتهػػػػما ا  ػػػػمنفاهفهػػػػـ 
اييمتاتنهي اا هيتهجمتاا هحتي . أيم
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ا

 وحدة( 1+2)أساسيات تنمية المجتمعات الريفية  (208)أ ج ش 
يتضػػػهفا ػػػذااا ه ػػػرراتنػػػم ؿاا تجريفػػػمتااسيميػػػي ا تتنهيػػػ ااتيتهمعيػػػ اار تصػػػمدي ارػػػم ريؼ،ا
 كػػػػذ ؾاا هراحػػػػؿاا هختتفػػػػ ا تنهيػػػػ اا هيتهجػػػػمتا ا تجػػػػرضاس ػػػػـاا نظريػػػػمتاا هفيػػػػرةا تنهيػػػػ ا

  ريفي اخمص ارم د ؿاا نمهي .ا هيتهجمتاا
ا

 وحدة( 1+2) نظم اإلرشاد الزراعي  ( 317)أج ش 
ا هداخؿااسيميي ا تنظيـاا جال  اريفاا رحػ ثاا زراعيػ ا ا تجتػيـاا زراعػفا اترشػمداا زراعػف.ا
تحديػػػػدا  صػػػػؼا ػػػػذياا هػػػػداخؿاا هختتفػػػػ اا تػػػػفاتشػػػػهؿاعتػػػػىايػػػػريؿاا ه ػػػػمؿانظػػػػمـاااترشػػػػمدا

ا زيػمرة،انظػمـااترشػمداا يػتجف،انظػمـاإرشػمداا هشػر ع،انظػمـاا تيػمـاا ت تيدم،انظمـاا تػدريبا ا
ا تكم يؼ،انظمـااتنجمشاا ريففا...اا خ.ا ي ؼاي فراا ه ررا تطالباأه تػ اهختتفػ ا تطريػؽا

ا ذياا هداخؿاففاهصرا ا د ؿاا نمهي ااسخر 
ا

 وحدة( -+3)(  تعميم كبار 319) أج ش 
فاتهيػػزاا كرػػمر،اا تتيػػراتاا تػػفاتصػػمحباا ت ػػدـافػػفاتجتػػيـاا كرػػمر،اا خصػػمئصاا هختتفػػ اا تػػ

ا يػػػفا كيفيػػػ ا ضػػػجهمافػػػفاارعترػػػمرافػػػفاا رػػػراهجااترشػػػمدي ،ارمتضػػػمف اإ ػػػىاأنيػػػباا طػػػرؽا
اا تجتيهي اا تفايهكفاايتخداههماه اا كرمر.ا

ا
 وحدة( 1+2)( إدارة تنمية الموارد البشرية والطبيعية بالريف 321) أج ش 

 هختتفػػػ اهػػػ اا تركيػػػزاعتػػػىانظريػػػ اا تنهيػػػ اا رشػػػري ااىانظريػػػػمتاهفػػػم يـا نظريػػػمتاا تنهيػػػ اا
ا تنهيػػػػ اا رشػػػػري ا ا تهكػػػػيفات.اد يػػػػؿاا تنهيػػػػ اا-ا نظػػػػمـاا جػػػػم هفاا يديػػػػدا-ا ترجيػػػػ ا-ا تحػػػػديث

 تتنهيػ ااا رشري ا هك نمتهاا هختتف ا اس ػداؼااتنهمئيػ ا ف فيػ .ا ا تجريػؼاركيفيػ اريػـاييميػ 
ا ا تنهيػػػ اا هيػػػتداه ا اتطػػػمراا تحتيتػػػفاتدارةاا هػػػػ ارداا رشػػػري افػػػفاهصػػػرا ا تجريػػػؼارهفهػػػـ 

اا طريجي اا هختتف .
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 وحدة( 1+2)السكان والتغير االجتماعي والتنمية الريفية  (322)أج ش 
تحديػػػداا هفػػػم يـاا يػػػكمني ا ا تجريػػػؼارنظريػػػمتاتفيػػػيراا نهػػػ اا يػػػكمنفا ا هتتيػػػراتاا يػػػكمني ا

 هصػرما ا تجػرؼاعتػىاي انػباا هشػكت اا يػكمني ا كيفي ا يميهما ا تركيباا يكمنفا تهيته اا
 كيفيػػ اه ايهتهػػما ا جال ػػ اا هترمد ػػ ارػػيفاارتيم ػػمتاا يػػكمني ا ا رػػراهجاا تنه يػػ .ا ا تجػػرضا
 تهفػػػػم يـاا هرترطػػػػ ارػػػػم تتيرااريتهػػػػمعفا أن اعػػػػها اتيم متػػػػها هيػػػػت يمتها هيمرتػػػػهاا هختتفػػػػ ا

يػػ ا هرػػرراتاار تهػػمـارهػػما  يػػمئتهما نظريمتػػها هج  ػػمتاحد  ػػه.ا درايػػ اتطػػ راهفػػم يـاا تنه
 ا    ؼاعتىاأيرمباا تختؼا  يميهاففاا ػد ؿاا نمهيػ ا هحػدداتاإيػتراتييي اا تنهيػ اا ريفيػ ا

ااا ا هشمرك اا شجري اففارراهيهماا هختتف 
ا

 وحدة( 1+2)النظريات والمناىج الدولية في التنمية الريفية  (323)أ ج ش 
ا د  يػػػػ ،اا تتيػػػػراتاا تػػػػفاطػػػػرأتاعتػػػػفاا ريػػػػؼانهيػػػػ انظريػػػػمتاا تتػػػػمريخفا تطػػػػ راايػػػػتجراضا
،اا تتيػػراتاا جم هيػػ ا هنػػم جاا تنهيػػػ ،اتطريػػؽانظريػػمتاا تنهيػػ اعتػػىاا تنهيػػػ اا ريفيػػ  تنهيتػػه،ا

د راا د  ػػ ا اهنظهػػمتاا هيتهػػ ا،اتحتيػػؿا خطػػ اتاعهتيػػ ااا تنهيػػ ا عال تهػػمارم تنهيػػ اا ريفيػػ 
اعتىا ا  اا هيته اا ريففاا هصرمففاتطريؽاذ ؾااا هدنفاففاعهتي اا تنهي اا ريفي 

ا
 وحدة( 1+2)ديناميكية الجماعة والقيادة  ( 324)أج ش 

يتضػػهفاا ه ػػرراا هفػػم يـاا خمصػػ ارم يهمعػػ ا ا تجػػرؼاعتػػىاأ هيػػ ا  ظيفػػ اا يهمعػػ ارم نيػػر ا
 تفػػػػردا ا هيتهػػػػ اا هحتػػػػف،ا أنػػػػ اعا تصػػػػنيفمتاا يهمعػػػػ ،ا طػػػػرؽا هػػػػداخؿادرايػػػػ اا تفمعػػػػؿا

 يهمعػػ ا دينمهيػػمتانهػػ اا يهمعػػ ا تكػػ يفاأ ػػداؼا هجػػمييراا يهمعػػ ااريتهػػمعفا دينمهيػػمتاا
 كػػػذ ؾاارتيم ػػػػمتااريتهمعيػػػػ ا ا يهمعػػػ .اكهػػػػمايشػػػػهؿاا ه ػػػرراهفػػػػم يـاا  يػػػػمدةا ا نظريػػػػمتا
اسيميي ا ا هداخؿاا هختتف ا فهـاظم رةاا  يمدةارمتضمف اإ ىافهػـا تحديػداا هػداخؿاا هختتفػ ا

ارختيمرا تدريباا  مدة.
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 وحدة( 1+2) تنظيمي سموك (325)أ ج ش 
تنهيػ اا شخصػي .اا تصػهيـا ا هيكػؿاا تنظيهػف.اا  ػيـا ااتك يفاا يهمع ا رنمؤ م.اا رنػم اا  يهػف

تحكػػػػـاعهػػػػؿاا هنظهػػػػمتا ا يػػػػت ؾاا تنظيهػػػػفا ارتيم ػػػػمتا ا ػػػػد اف .اعهتيػػػػ ااا تػػػػف ا هجػػػػمييرا
 ػػػػػػرارا ا نفػػػػػػ ذا.اا  يػػػػػػمدة،ا ا جهػػػػػػؿاا فري ػػػػػػف،اا   مفػػػػػػ اا هنظهيػػػػػػ ،اصػػػػػػن اا  اتدراؾارتصػػػػػػمؿا

ا.اريتهمعفا ا جال متاا تفمعتي اريفاا هيت يمتاا تنظيهي اا هختتف 
ا

   وحدة( 1+1) يفيةر منظمات ومؤسسات  (326)أ ج ش 
اا هؤييمتا ا هنظهمتااريتهمعي  ا هنظهػمتا،اتهنظه ااريتهمعي ا تحتيؿا عنمصرا،اهفهـ 
 عال تهػمارم تنهيػ امتااريتهمعيػ اا هنظه ظمئفهم،ااريتهمعي اا رئييي اففاا ريؼاا هصرما ا

اا ريفي 
ا

 وحدة( 1+2)إدارة التنظيمات اإلرشادية  (406)أج ش 
نظريمتااتدارةا ا هرمدئا ا  ظمئؼااتداري ا تطري متهػمافػفااترشػمداا زراعػف.ارجػضااسه تػ ا

ا هيمكؿاتنظيـااترشمداا زراعفاففاد ؿاهختتف .
ا

 وحدة( 1+1)إرشاد زراعي  ( 411)أج ش 

ضػػػهفاا ه ػػػرراا تجػػػمريؼا ا هفػػػم يـاا هتجت ػػػ ارهجنػػػىا فتيػػػف ا هيػػػمرتااترشػػػمداا زراعػػػفايت
 يػػػ فراا ه ػػػررا تطم ػػػبارفكػػػرةاهختصػػػرةا جهتيػػػ ا هك نػػػمتاارتصػػػمؿا أ هيػػػ اهفػػػم يـاتخطػػػيطا

ا ت ييـاا رراهجا د راا هرشداا زراعفاففاتحديثاا هيتهجمتاا هحتي .
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ا
 وحدة( 1+2)ية دراسات سكانية في الدول النام (413)أج ش 

تجريػؼا أ هيػػ اا درايػػمتاا يػػكمني ،اا جنمصػػرااسيميػي ا تتتيػػراتاا يػػكمني ،ا يػػمساا هتتيػػراتا
ا هيػرة،انظريػػمتاا يػكمفاا كاليػيكي ا ا هجمصػرة،اا درايػػ اا–ا  فيػمتاا-ا يػكمني  اا خصػ ر ا

هػػؿاا تػػفاا جتهيػػ ا تيػػكمف اا تركيػػباا نػػ عفا ا جهػػرم،اا  ػػ ماا جمهتػػ ،اا هيػػرةا أن اعهػػما ا ج ا
اتتيم ػمتاا جم هيػػ ااا هشػكت اا يػػكمني ا عال متهػمارم تنهيػػ ا اا ييميػمتاا يػػكمني ..اتػؤ رافيهػػم

ا نه اا يكمفا ا هيرةا آ مر م.
ا
ا

 وحدة( 1+2)االنتشار والتبني وطرق التعميم اإلرشادي  (420)أج ش 
فئػمتاا هترنيػيفاتجريؼا تحديداهفم يـا هراحؿاعهتي اارنتشمرا عهتيػ اا ترنػفارمتضػمف اإ ػىا

 تهرتكػػػراتا ا ج اهػػػؿاا تػػػفاتػػػؤ راعتػػػىاا ترنػػػف.اا هفػػػم يـااسيميػػػي ا طػػػرؽاا تجتػػػيـااترشػػػمدما
رحيػػػثايػػػتهكفاهػػػفاتحديػػػدا شػػػرحاأه تػػػ اهختتفػػػ ا طػػػرؽاإرشػػػمدي افرديػػػ ا يهمعيػػػ ا يهم يريػػػ ا

اهختتف .
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ا
 (  وحدة 1+2( البحث والتحميل التشخيصي االجتماعي واالقتصادي )421)أج ش 
 اإلقتصاد الزراعي( –بين أقسام اإلجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي )مشترك 

يتضػػهفا ػػػذااا ه ػػرراتجريػػػؼارهم يػػ اا تحتيػػػؿااريتهػػمعفا عنمصػػػريا ا جال تػػهاا ترمد يػػػ ارػػػيفا
ا تحتيػػؿااريتهػػمعفا ار تصػػمد ا طػػرؽاا تحتيػػؿااريتهػػمعىاا هختتفػػ اا كهيػػ ا ا كيفيػػ اا تػػفا

 تجريػػػؼااؿانهػػػ ذجا ريػػػـاييميػػػ اايتهمعيػػػ اهتكمهتػػػ تتضػػػهفاا طػػػرؽاا تشػػػمركي اكهػػػمايتنػػػم ا
ا.ا طم بارم صيمغ اا جتهي ا ترحثا

اتجريؼاا طم بارم صيمغ اا جتهي ا ترحث.ا -9
اإعداداا ريمنمتاا هطت ر ا تحتيؿاا ظم رةاا هدر ي .ا-9اااااااا
ااختيمراأيت باتحتيتفاهالئـا تريمنمتاا هطت ر . -9
اإعداداا رحثاا هطت ب.ا-9اااااااا
اعرضانتمئجاا رحثا هنم شتهم.اا-5اااااااا

ا

ا
 وحدة( 1+2)  يفيةاالجتماعية الر مؤسسات المنظمات و ال (422)أ ج ش 

اا هؤييػػمتا ا هنظهػػمتااريتهمعيػػ  نظريػػمتا صػػؼا،اأنػػ اعاا هؤييػػمتااريتهمعيػػ ،اهفهػػـ 
ا هنظهػػػمتا،اتهنظهػػػ ااريتهمعيػػػ ا تحتيػػػؿا عنمصػػرا،ا تحتيػػؿاا هنظهػػػمتااريتهمعيػػػ اا ريفيػػػ 

 عال تهػمارم تنهيػ اا هنظهمتااريتهمعيػ ا ظمئفهم،اهمعي اا رئييي اففاا ريؼاا هصرما ااريت
اا ريفي 

ا
ا

   وحدة( 1+2)مبادئ وطرق البحث االجتماعي  (423)أ ج ش 
يتضػػػهفا ػػػذااا ه ػػػرراتنػػػم ؿاا تجريفػػػمتااسيميػػػي افػػػفاهيػػػمؿاا رحػػػثااريتهػػػمعىا هنم يػػػها

ختيمر ػما كػذ ؾاأد اتا طػرؽايهػ اا ريمنػمتارؽاإ ا ا كيفي ا أن اعاا جينػمتا طػا هختتف اا كهي
ا.ا أخال يمتاا رحثااريتهمعف
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ا
 وحدة(  2+2في اإلحصاء االجتماعي وتطبيقات الحاسب اآللي )مقدمة ( 424)أ ج ش  

ا هيػػػػػت يمتاا هختتفػػػػػ ا  يػػػػػمساا هتتيػػػػػراتا هصػػػػػمدرا أنػػػػػ اعاا ريمنػػػػػمتاا هختتفػػػػػ .اخصػػػػػمئصا
تريمنػػمتاا هتصػػت ا ا هت طجػػ .ااسيػػم يبااتحصػػمئي اا هنحنػػىاا طريجػػفا اخترػػمراتاا هجن يػػ ا 

اتحصػػمئي اابا  صػػفي ا ه ػػمييساا نزعػػ اا هركزيػػ ا ه ػػمييساا تشػػتتا ا تجػػرؼاعتػػىااسيػػم ي
ا رمراهتري ا ا الرمراهتريػ ارخترػمراتاار تػرافارخيػتخداـاحزهػ اا رػراهجااريتهمعيػ ااتحصػمئي ا

SPSSا.ا
ا

 وحدة( 1+2) روعات التنمية الريفيةتخطيط وتقييم مشفي مقدمة  (425)أج ش 
اتطػػمراا هفػػم يهفا تتخطػػيطا ا ت يػػيـا تهشػػر عمت،انهػػمذجاإدارةاا هشػػر عمت،ااد رةاا هشػػر عا

هشػر عمتاا تنهيػ ا ا هنهجااتطمراا هنط فاففاا تخطيطا ا ت ييـ،اعنمصػراا تخطػيطا ا ت يػيـ
اهشر عمتاا تنهي اا ريفي . ا ت ييـا طرؽاا ريفي ا،اهيت يمتا

ا
 وحدة( 1+2) ( إرشاد زراعي مقارن 458أج ش )

يتضهفا ذااا ه ػررا صػؼا هرايجػ ا ػنظـااترشػمدافػفاا ػد ؿاا هختتفػ اكهػمايتضػهفاه مرنػ ا
ا تحتيؿا ف داؼا ا هيمكؿاا تنظيهي ا ا  ظمئؼا تتنظيهمتااترشمدي اا هختتف 

ا
   وحدة( 1+2) ( تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية461)أج ش 

 هفػػػم يـااسيميػػػي افػػػفاا ررنػػػمهجااترشػػػمدما هراحػػػؿا ػػػذياا جهتيػػػ ا ا تػػػفاتشػػػهؿاا تجريفػػػمتا ا
درايػػػ اا ه  ػػػؼا تحتيتػػػه،اتشػػػخيصاا هشػػػكالتا ترتيرهػػػما فػػػؽاس   يتهػػػما تحديػػػدااس ػػػداؼ،ا
عػػدادا تنفيػػذاخطػػطاا جهػػؿ،ا  يػػمساا ت ػػدـا ا تتيػػراا حػػمدثا ػػـاإعػػمدةاا نظػػر.اهجنػػىاا ت يػػيـا  ا 

ا ا هراحؿاا هختتف ا هذياا جهتي .اع أ هيتها تجهؿااترشمدما اسن ا
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ا
   وحدة( 1+2) نظم المعمومات لمتنمية الريفية (472)أج ش 

اررػطاأغتريػ اا هػزارعيفارػم  ر ارمر تصػمداا ػد  فاهػفاخػالؿانظػمـا يتضهفا ذااا ه رراهفهػـ 
هجت هػػػمتايتنميػػػباهػػػ ااس ضػػػمعاا هحتيػػػ ارػػػم  ر ارهػػػمايهكػػػفا ػػػؤر اا هػػػزارعيفاهػػػفااتنتػػػمجا

دير،اتطػػ يرانظػػمـاا هجت هػػمتاا ػػذمايهكػػفاا هنتيػػيفاا ػػزراعييفاهػػفاا حصػػ ؿارتػػرضاا تصػػ
عتػػػػىاا هجت هػػػػمتاا تيػػػػ ي ي اا ضػػػػر ري ا تيػػػػ يؽاهنتيػػػػمتهـاهحتيػػػػم ا عم هيػػػػم ا ا تػػػػفاتتضػػػػهفا
هجت هػػػػمتاعػػػػفاا طتػػػػباعتػػػػىاا يػػػػت اا نرمتيػػػػ ا ا هنتيػػػػمتاا حي انيػػػػ ا ه اصػػػػفمتا ػػػػذياا يػػػػت ا

حت  اا ه ػرراعتػىادرايػ ا نظػمـااتصػم فاهتكمهػؿا ا هنتيمتا ا   تاا هالئـا تتصدير.اكهماي
ا ضهمفاكفم ةا فجم ي انظـاا هجت همت.
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ا
 قسم األراضي

 

 وحدة( 1+2)  فيزياء وأرصاد جويــة( 102)أ ر ض 

اٌف١ز٠بئ١اخ ٚٚؽاداد ل١بااٙب ٠ٚٙازُ اٌّمارر ثدراااخ ؽاب د  ٚاألثؼاب فُٙ اٌى١ّبد ر٠ٙدف اٌّمرر إٌٟ 

ٚاٌضٛء ِغ رٛض١ؼ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍف١ز٠بء فٟ ِغبي اٌزراػخ اٌّب ح ٚؽروخ األعسبَ ٚاٌؾرارح 

 9وّب ٠ٙدف اٌّمرر إٌٟ  رااخ اٌؼٕبصر اٌغ٠ٛخ ٚػاللزٙب ثبٌزراػخ  9

 

 (  2+2( أساسيات عموم األراضي )106)أ ر ض 

٠ٙاادف ٘االا اٌّماارر إٌااٟ  رااااخ ع١ّااغ عٛأاات ػٍااَٛ األراضااٟ ٚر ااًّ رىاا٠ٛٓ ٚؽ اار 

ٌطج١ؼ١ااااخ ٚاٌى١ّ١بئ١ااااخ ٚاٌؾ٠ٛ١ااااخ ٌٍزرثااااخ ص ٚ  ااااٛثخ ٚر اااا١ٕر األراضااااٟ ص ٚاٌ ااااٛا  ا

 9اٌّؼد١ٔخ ٚاٌؼض٠ٛخ ٚرأص١رارٙب ػٍٟ اٌج١ئخ  ٌألاّدحاألراضٟ ٚإٔزبعٙب ٚااز داِٙب 

 
 وحدة( 1+1( مقدمة في عموم األراضي )107)أ ر ض 

٠ماادَ اٌّماارر ِؼٍِٛاابد ػاآ ػٍااَٛ األراضااٟ ر ااًّ وااً ِاآ رىاا٠ٛٓ األراضااٟ ٚ ٛاصااٙب 

ز٠بئ١ااخ ٚاٌى١ّ١بئ١ااخ وّااب ٠ٙاازُ ثدرااااخ اٌّاابء األرضااٟ ٚ  ااٛثخ اٌزرثااخ اٌّٛرفٌٛٛع١ااخ ٚاٌف١

 ٚ رااخ األاّدح .
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 وحدة( 1+1فيزياء )  (208ض   ر)أ 

اٌغاب(  والٌه  –اٌسابئً  –٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٟ  رااخ اٌّاب ح فاٟ ؽبٌزٙاب اٌّ زٍفاخ لاٌ اٍت 

ؾارارح ٚاٌضاغظ ص وّاب ؽروخ األعسبَ ٚرأصر اٌّب ح ثبٌظرٚف اٌج١ئ١خ اٌّؾط١اخ ِضاً  رعاخ اٌ

 ٠ؼطٟ اٌّمرر إ٘زّبِبً  بصبً ثدرااخ اٌّٛائغ ٟٚ٘ فٟ ؽبٌزٟ اٌسىْٛ ٚاٌؾروخ .

 

 وحدة( 1+2)( إستخدام اإلستشعار عن بعد في الزراعة 209)أ ر ض 

٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٝ اٌزؼرف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚأٔٛاع ٚإاز داِبد اإلاز اؼبر ػآ ثؼاد ٚو١ف١اخ 

ٌ ٕبػ١خ ٚاٌ ٛر اٌغ٠ٛخ ثٙدف إٔزبط  رائظ اٌزرثخ اٌّ زٍفاخ  رااخ ٚرفس١ر صٛر األلّبر ا

 ٚ رائظ اٌغطبء إٌجبرٝ.

 

 وحدة( 1+2)الموارد األرضية والمائية   (210)أ ر ض 

٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌاٝ اٌزؼر٠ار ثابٌّٛار  األرضا١خ ٚاٌّبئ١اخ اٌؾب١ٌاخ ٚاٌّسازمج١ٍخ فاٟ ِ ار 

اإلااااز داَ األِضاااً ٌٙااالٖ اٌّاااٛار  ٚاٌاادٚي اٌؼرث١اااخ ٚثؼاااا اٌااادٚي األفر٠م١اااخ ٚرؾد٠ااد ااااجً 

 ٚإازداِزٙب.
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 (وحدة 1+2( طبيعة األراضي والعبلقات المائية )305)أ ر ض 
ا تمزيػػػ تا درايػػػ اا–ا يػػػمئت اا–يهػػػدؼاا ه ػػػرراإ ػػػىاا تجػػػرؼاعتػػػىاهك نػػػمتاا تررػػػ اىا صػػػتر ا

 افيهػػماا خػػ اصاا فيزيمئيػػ اا هختتفػػ ا كػػؿاهنهػػماهػػ اتفهػػـاا جال ػػ ارػػيفاهك نمتهػػما خمصػػ اا جال ػػ
اريفاا حم  اا يمئت ا ا صتر ا تطري متهم.

ا

 وحدة( 1+2)( تموث األراضي والمياه وطرق معالجتيا 313)أ ر ض 

اٌزٍااٛس اٌج١ئااٟ ِاآ ؽ١ااش ِ ااب رٖ ٚاااٍٛن ٚااا١ّخ اٌٍّٛصاابد ٚرااأص١ر  إٌااٟ رفٙاا٠ُٙاازُ اٌّماارر 

صااخ اٌٍّٛصاابد ػٍااٝ ػٕبصاار اٌج١ئااخ ٚصااؾخ اإلٔساابْ ٚو١ف١ااخ ِؼبٌغااخ األراضااٟ ٚا١ٌّاابٖ اٌٍّٛ

 ٚإػب ح إاز داَ ا١ٌّبٖ اٌؼب ِخ فٟ اٌرٞ إلٔزبط غلاء آِٓ ٌٍٚؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ.

ا

 وحدة( 1+2( أساسيات الزراعة العضوية )316)أ ر ض 

٠ٙاادف ٘االا اٌّماارر إٌااٝ  رااااخ و١ف١ااخ إٔزاابط ؽبصااالد (راػ١ااخ ل ٔجبر١ااخ ٚؽ١ٛا١ٔااخ    ْٚ 

إٌااٝ ٘االا إٌااٛع ِاآ اٌزراػااخ اإلااازؼبٔخ ثئضاابفخ ِااٛا  و١ّب٠ٚااخ ِ ٍمااخ ٚرفٙااُ و١ف١ااخ اٌزؾااٛي 

ٚاٌّؼاااب١٠ر ٚاٌماااٛا١ٔٓ اٌم١باااا١خ اٌّؾ١ٍاااخ ٚاٌد١ٌٚاااخ اٌزاااٟ رؾىّٙاااب ثٙااادف إػطااابء اٌ اااٙب اد 

 ٚاإلػزّب  ٌّزرػخ ػض٠ٛخ.

ا

 وحدة( 1+2)( نظم المعمومات الجغرافية 317)أ ر ض 

اٌّماارر إٌااٝ اٌزؼاارف ػٍااٝ ِىٛٔاابد ٔظااُ اٌّؼٍِٛاابد اٌغغراف١ااخ ص ٚو١ف١ااخ إ  اابي  ٘االا ٠ٙاادف

٠ٓ ٚرؾ١ٍاااً ٚإاااازرعبع ٚػااارت اٌج١بٔااابد اٌّىب١ٔاااخ ٚاٌج١بٔااابد اٌٛصاااف١خ ثغااارت ٚر اااز

 إاز داِٙب فٝ اٌزطج١مبد اٌزراػ١خ ٚاٌج١ئ١خ ٚإٔزبط اٌ رائظ ٚاٌزمبر٠ر ٚاٌراِٛبد.
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 وحدة( 1+1)(  تكوين ومورفولوجيا األراضي 318)أ ر ض 

رىاا٠ٛٓ  ٠ٙاادف ٘االا اٌّماارر إٌااٝ اٌزؼاارف ػٍااٝ ِااٛا  أصااً األراضااٟ ٚػٛاِااً ٚػ١ٍّاابد

األراضااٟ ٚ رااااخ اٌ ااىً اٌظااب٘رٞ ٌألراضااٟ. وّااب ٠اازفُٙ ِب١٘ااخ اٌمطاابع األرضااٟ ٚآفبلااٗ 

 ٚاٌ فبد اٌدا ١ٍخ ٚاٌ برع١خ ٌٗ.

 

 وحدة( 1+2ئي ) الري البي( 319)أ ر ض 
يهدؼا ذااا ه رراإ فات ديراارحتيميػمتاا همئيػ ا تنرمتػمتاهػفاخػالؿادرايػ اا ظػر ؼاا ريئيػ اا

 تشػػػهؿاا درايػػػ اأيضػػػماتحديػػػداا9كػػػؿاهػػػفااسراضػػػفا ا هنػػػمخااا هحيطػػػ ا ا تػػػفاتشػػػهؿاعتػػػف
صالحي ا تهيميا ترمارهمايضهفاا هحمفظػ اعتػفاا تررػ اهػفاا تػد  راهػ اتحديػداأفضػؿاطػرؽا

ااا9ترمعهما ف م ا ن عاا نرمتا ا هنمخا طريجي اا ترر اإا رماا تفاييبا
 

 وحدة( 1+2( عبلقة التربة والنبات )320)أ ر ض 
ت هػػػمتا هجرفػػػ اا جال ػػػمتاا ري   ييػػػ ا ا فيزيمئيػػػ ا ا كيهم يػػػ ارػػػيفاا نرػػػمتاي ػػػدـا ػػػذااا ه ػػػرراهج

 ا تررػػػ ا ا ريئػػػ اا هحيطػػػ ا.ا يشػػػهؿاعتػػػفادرايػػػ اكػػػؿاهػػػفا اأحيػػػم اا تررػػػ ا،اهت حػػػ اا تررػػػ ا،ا
ا ترػػمدؿااتيػػ انفا،اتفػػمعالتاا تررػػ ا،اا هػػم ااسرضػػفا،اا جنمصػػراا تذائيػػ ا ا يػػمه ا عال متهػػما

اا هحص  فا.ه انه اا نرمتا اتنتمجا
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 وحدة( 2+2)(  كيمياء ومعادن األراضي 321)أ ر ض 

٠ٙاادف ٘االا اٌّماارر إٌااٝ اٌزؼاارف ػٍااٝ اٌزرو١اات اٌى١ّ١اابئٟ ٌّىٛٔاابد اٌزرثااخ ٚرفٙااُ   بئ ااٙب 

ٚرفبػالرٙااب اٌى١ّ١بئ١ااخ ٚواالٌه اٌزؼاارف ػٍااٝ اٌزرو١اات اٌّؼاادٟٔ ٌٍزرثااخ ِٚف ااٛ رٙب ٚصاافبد 

لزٙب ثبٌ  بئص اٌى١ّ١بئ١خ ٌألراضٟ ٚرطج١مبرٙاب ِؼب ْ اٌط١ٓ ٚاٌغر٠ٚبد اٌؼض٠ٛخ ٚرفُٙ ػال

 اٌج١ئ١خ.

ا
 وحدة( 1+2)(  إدارة الري والصرف المزرعى 322)أ ر ض 

٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٝ اٌزؼرف ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌرٞ ٚرؾد٠د اٌّمٕٕبد اٌّبئ١خ ٚرؾد٠د رٛل١زبد اٌارٞ 

ٍاٝ ٔظاُ اٌ ارف ٚ رااخ ر ١ُّ أٔظّخ اٌرٞ اٌّ زٍفخ ٚو١ف١خ ر اغ١ٍٙب ٚصا١بٔزٙب ٚاٌزؼارف ػ

 اٌزراػٟ ٚطرق رٕف١ل٘ب.

ا
 وحدة( 1+2مياه وصيانتيا  )إدارة التربة وال( 323)أ ر ض 

٠ٙزُ ٘لا اٌّمرر ثى١ف١خ اٌّؾبفظاخ ػٍاٟ اٌّاٛار  اٌطج١ؼ١اخ اٌّزّضٍاخ فاٟ اٌزرثاخ ٚا١ٌّابٖ ِآ اعاً 

ٛثزٙب ٚر اًّ اٌدراااخ رؾد٠اد اٌ افبد اٌطج١ؼ١اخ ٌٍزرثاخ اٌّؾاد ح ٌ  ا 9اٌز١ّٕخ اٌّسزداِخ ٌّٙب 

 ٌّؾبفظخ ػٍٟ اٌزرثخ ِٓ اٌزد٘ٛر  .ٚاجً رؾس١ٓ ٘لٖ اٌ فبد ٌزؼظ١ُ اإلٔزبط اٌزراػٟ ِغ ا
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 وحدة( 1+2( إدارة المغذيات النباتية في الزراعة العضوية )324)أ ر ض 

٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٟ  رااخ اٌّغل٠بد اٌىجرٞ ٚاٌ غرٞ ِآ ٔاٛاؽٟ  ٚر٘اب فاٟ اٌادٚراد 

وزٙاب ٚر١سار٘ب فاٟ اٌزرثاخ ص وّاب ٠ٙادف إٌاٟ ِؼرفاخ إ ارح اٌزسا١ّد اٌغلائ١خ فاٟ إٌجابد ص ٚؽر

 اٌؼضٛٞ ٚإاز داَ اٌّىّٛراد ٚاٌزس١ّد األ ضر .

ا
 وحدة( 1+2) ( إصبلح وتحسين أراضى 357)أ ر ض 

٠ٙاادف اٌّماارر إٌااٝ اٌزؼاارف ػٍااٝ ػٛاِااً رىاا٠ٛٓ ِٚ اابوً األراضااٟ اٌّزااأصرح ثاابألِالػ  

بوً وً ِٓ األراضٟ اٌغ١ر٠خ ٚاٌر١ٍِخ ٚطارق ٚٚابئً إصالؽٙب ٚاٌؾفبظ ػ١ٍٙب ٚولٌه ِ 

 رؾس١ٓ إٔزبع١زٙب.

ا
 وحدة( 1+2)(  التغيرات المناخية وتأثيراتيا 362)أ ر ض 

٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٝ رفُٙ ِٕبؿ  اٌىارح األرضا١خ فاٟ ؽبٌزاٗ اٌرإ٘اخ ٚاٌّبضا١خ ٚاٌّسازمج١ٍخ 

خ اٌزغ١اراد إٌّب ١اخ ٚرفُٙ اٌؼٕبصر اٌرئ١سا١خ ٌٍّٕابؿ ٚ ٚر٘اب فاٟ اٌزغ١ار إٌّاب ٝ ص ٚ رااا

اٌطج١ؼ١خ ٚ ٚر األٔ طخ اٌج ار٠خ فاٟ اٌزغ١ار اٌىاٟٛٔ ٌٍّٕابؿ ٚأصار ىٌاه ػٍاٝ اٌج١ئاخ ٚاٌّاٛار  

 اٌّبئ١خ ٚاألرض١خ ٚإٌظُ اٌزراػ١خ ٚإٔزبط اٌغلاء ٚاألٔ طخ اإللز ب ٠خ األ رٜ.
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 وحدة( 1+2(  صيانة وخدمة األراضي )405)أ ر ض 

ااجبة ر اؾر األراضاٟ إٌابرظ ِآ ػ١ٍّابد اإلٔغاراف ٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌاٝ اٌزؼارف ػٍاٝ أ

اٌّبئٟ ٚاإلٔغراف اٌٙٛائٟ ٚولٌه اٛء ااز داَ اإلٔسبْ ٌٍزرثخ ٚو١ف١خ اٌؾد ِٓ أصبر٘اب ٚوالٌه 

  رااخ طرق رؼد٠ً اٌ ٛا  اٌطج١ؼ١خ اٌّؤصرح ػٍٝ لدرح األرت اإلٔزبع١خ.

ا

 وحدة( 1+2( خصوبة أراضي وتسميد  ) 414) أرض 

ْٜ األابا١خ ٌ  ٛثخ اٌزرثخ ٚرىٌٕٛٛع١ب األااّدح ٠ٙدف ٘لا اٌّمرر  إٌٟ رؼر٠ر  اٌطبٌت ثبٌّجب 

ٚاٌزس١ّد ص ِآ  االي  راااخ اٌؼٕبصار اٌغلائ١اخ اٌضارٚر٠خ ٌّٕاٛ إٌجابد ِآ ؽ١اش ر ا١ٕفٙب ص 

ِ ب ر٘ب ص صٛر٘ب اٌّ زٍفخ ص و١ّزٙب فٟ اٌزرثخ ص اٌؼٛاًِ اٌّؤصرح ػٍٟ ررو١ز٘ب فٟ اٌزرثخ ص 

اٌزرثاااخ ٚإٌجااابد ٚاااااز داِٙب فاااٟ رم١ااا١ُ   اااٛثخ اٌزرثاااخ ٚرؾد٠اااد وااالٌه  راااااخ ا زجااابراد 

  9ا ؽز١بعبد اٌسّب ٠خ  ِٚ ب ر ٚطرق إضبفخ األاّدح ص ٚوفبءح ااز داِٙب 

 

 وحدة( 1+2)( تدوير المخمفات الزراعية 415)أ ر ض 

زراػ١اخ ٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٝ ث١بْ اٌٛابئً ٚاٌزم١ٕبد اٌزٟ ٠ّىٓ إرجبػٙب ٌإلازفب ح ِٓ اٌجمب٠اب اٌ

ثٛابئً إِٓخ ٌٚٙب ػبئد إلز ب ٜ ٚو١ف١خ ػًّ اٌىّجٛاذ اٌّسز دَ فٟ اٌزس١ّد اٌؼضٛٞ ااٛاء 

ػٍٝ ِسزٜٛ اٌّزرػخ أٚ اٌّسزٜٛ اٌزغبرٜ ص ٚو١ف١خ إٔزبط غب( اٌج١ٛعب( ِآ اٌجمب٠اب اٌزراػ١اخ 

وّ اادر ٌٍطبلااخ فااٟ اإلاااز داَ إٌّزٌااٟ ثاابٌر٠ر ٚإِىب١ٔااخ إٔزاابط أػااالف ؽ١ٛا١ٔااخ ِاآ اٌجمب٠ااب 

 ٌزراػ١خ.ا
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دارة التسميد 416)أ ر ض   وحدة( 1+2)( األسمدة وا 

اٌّساز دِخ  ٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٝ اٌزؼر٠ر ثأٔٛاع ٚ  ابئص األااّدح اٌّؼد١ٔاخ ٚاٌؼضا٠ٛخ

ٌزؼاا٠ٛا ٔمااص اٌؼٕبصاار اٌغلائ١ااخ فااٟ اٌزرثااخ ٚرفٙااُ و١ف١ااخ إ ارح ػ١ٍّااخ اٌزساا١ّد ِاآ ؽ١ااش 

ٌزس١ّدٜ ٌزؼظ١ُ اإلٔزبع١خ ٚ(٠ب ح ِؼبِاً اٌّؼد د ٚاٌزٛل١ذ ٚطرق اإلضبفخ ٚػ١ٍّخ اٌرٞ ا

 اإلازفب ح ِٓ اٌسّب  ٚاٌؼبئد اإللز ب ٜ ٌؼ١ٍّخ اٌزس١ّد.

ا
 (وحدة 1+2نيف وتقييم األراضي )(  حصر وتص417)أ ر ض 

٠ٙاادف ٘االا اٌّماارر إٌااٝ رفٙااُ أٔااٛاع ِٚسااز٠ٛبد ؽ اار األراضااٟ ٚٔظااُ ر اا١ٕفٙب ٚرمساا١ّٙب 

 ٌمدرح اإلٔزبع١خ ٚصالؽ١خ اٌزرثخ ٌإلاز داَ.ٚاٌطرق اٌّ زٍفخ ٌزم١١ُ األراضٟ ٌزؾد٠د ا

ا
 وحدة( 1+2)( خصوبة األراضي وتغذية النبات 418)أ ر ض 

٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٝ اٌزؼرف ػٍٝ ػٛاًِ   ٛثخ األرت اٌزٟ رؤصر ػٍاٝ إٔزبع١اخ إٌجابد 

ٚو١ف١ااخ إ ارح   ااٛثخ اٌزرثااخ ٌزؼظاا١ُ اٌّؾ ااٛي ص ٚ رااااخ اٌّغاال٠بد اٌىجاارٜ ٚاٌ ااغرٜ 

ّٕٛ إٌجبد ِٓ ؽ١ش اٍٛوٙب فٟ اٌزرثخ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصرح ػٍٝ ر١سار٘ب ٚ ٚر٘اب اٌضرٚر٠خ ٌ

فٟ اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ  ا ً إٌجبد ٚأصر٘ب ػٍٝ صفبد اٌّؾ ٛي ِغ ث١بْ اٌٛاابئً اٌّ زٍفاخ 

 ٌز  ١ص ٔمص اٌؼٕبصر ػٍٝ إٌجبد ٚو١ف١خ رؾد٠د اإلؽز١بعبد اٌسّب ٠خ. 
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 (وحدة 1+2( زراعة ال أرضية  )452)أ ر ض 

٠ٙدف ٘لا اٌّمرر إٌٝ اٌزؼر٠ر ثأاب١ٌت اٌزراػاخ ثادْٚ إااز داَ اٌزرثاخ وٛاا١ٍخ ِآ ٚاابئً 

إٔزبط اٌغلاء  بصخ فاٟ إٌّابطك اٌزاٟ رؼابٔٝ ٔماص فاد٠د فاٟ األراضاٟ اٌمبثٍاخ ٌٍزراػا خ أٚ 

ٌٛع ٛ  ِ بوً فد٠دح فٟ اٌزرثخ ٚا١ٌّبٖ ٚث١بْ إٌظُ اٌّ زٍفخ ٌٍزراػاخ اٌاال أرضا١خ ٚٚاابئظ 

 دِخ ٚو١ف١ااخ إ ارح ٚ دِااخ وااً ٔااٛع ِاآ ٘االٖ األٔااٛاع ِااغ ث١اابْ أِضٍااخ رطج١م١ااخ إٌّااٛ اٌّسااز

 بر٠خ ٌٍزراػخ اٌال أرض١خ. ٌإلاز داِبد إٌّز١ٌخ ٚاٌزغ

ا
 وحدة( 1+2(  إدارة المحميات الطبيعية )468)أ ر ض 

ػٍاَٛ  ٠ٙادف ٘الا اٌّمارر إٌاٝ  راااخ فىارح ٚأااف اٌّؾبفظاخ ػٍاٝ إٌّابطك اٌّؾ١ّاخ ٚ ٚر

١بٖ ٚاٌج١ئخ فٟ اٌز طا١ظ ٌٙالٖ إٌّابطك ٚأطار إ ارح إٌّابطك اٌّؾ١ّاخ ٚلٛاػاد األراضٟ ٚاٌّ

أثؾبس ػ١ٍّخ  ِٚدٜ راأص١ر اإلااز داَ األِضاً  –(٠براد  –رٕظ١ُ إاز داِٙب لا١بؽ١خ ػ١ٍّخ 

ػٍاٝ األرت ٚاٌىساابء إٌجاابرٝ ٚٔٛػ١اخ ا١ٌّاابٖ ٚاٌؾ١اابح اٌجر٠ااخ ٚإصاالػ األضاارار اٌزااٟ رٕ ااأ 

 إلٔسبٔٝ.ثفؼً اٌطج١ؼخ أٚ إٌ بط ا
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 قسم اإلقتصاد الزراعي
 
 وحدة( -+2)  قتصادإأساسيات ( 102)أ ق ت  

هػػػ ارداعتػػػـاار تصػػػمد،ا ه ارداار تصػػػمدي ،نظري اا هنفجػػػ اا كاليػػػيكي اا-ا هشػػػكت اار تصػػػمدي 
ا ي ا ،اشػػػت مؽادا ػػػ اطتػػػباا هيػػػػتهتؾ،  انيفااهنحنيػػػمتتػػػ ازفاا هيػػػتهتؾافػػػفاضػػػ  انظريػػػػ ا

اشػػػت مؽادا ػػػ اا جػػػرضا يتج ،اشػػػت مؽادا ػػػ اعػػػرضاا يػػػ ؽ،ت ازفااتنتػػػمجا عال ػػػمتاا تكم يؼ،
اا يػػػػػػػػػ ؽا ا تنمفيػػػػػػػػػي اا كمهت ،ا ػػػػػػػػػدخؿا ا نػػػػػػػػػمتجاا   هف،ت ػػػػػػػػػديراا  يهػػػػػػػػػ اا–ا يػػػػػػػػػ ؽا هفهػػػػػػػػػـ 

اهضمعؼااريت همر.ا-ا هضمف ،ا طتبا ا جرضاا كتف،ا دا  ااريتهالكي 
ا

 (وحدة -+3زراعي )إقتصاد  ( 201)أ ق ت 
ها فر عػػػهاا هختتفػػػػ ،اا يػػػهمتاار تصػػػمدي ا اريتهمعيػػػػ اتجريػػػؼاار تصػػػمداا زراعػػػػفا أ هيتػػػ

 تزراع ،ا تصمديمتااتنتمجاا زراعف،ا تي يؽاا زراعفاأ هيتها ا  ظػمئؼاا تيػ ي ي ا،اسيػ اؽا
ا هػػػػ ارداا رشػػػػري ا اسرضػػػػي ،إييمراا، ا  يػػػػطم ا ا تكػػػػم يؼاا تيػػػػ ي ي ا،ا تصػػػػمديمتااسراضػػػػف

تفػػػػ ،ا ته يؿاا زراعف،ا تنهيػػػػ اار تصػػػػمدي ا تػػػػأييرااسراضػػػػفاا زراعيػػػػ ا نظػػػػـاا حيػػػػمزةاا هخت
ا ا ييمي اا زراعي ،ا رراهجاا تنه ي اا هالئه ا حؿاا هشكالتاا هختت .

ا
 وحدة( -+2) دولية تجارةو  تسويق( 205)أ ق ت 
اأنهػػػمطا ا تنمفيػػػي ،اا نيػػػري اا هيػػػزةاا هيػػػت رتي ،ااسيػػػ اؽاا تيػػػ يؽ،اهنػػػم جاا تيػػػ يؽ،اتجريػػػؼ
ا.اا تيمرةاعتىاا جم هي اا تيمرةاهنظه اتأ يرام هي ،ا جاا تذا اهشكت اا تيمرة،
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 وحدة( 1+2) اقتصاديات البيئة( 206)أ ق ت  

ا طريجيػػ ا خمصػػ ااسرضا ا هيػػمي،اأنػػ اعاا تتػػ ث،اا تكػػم يؼا ا ج ائػػد،ااا هػػ اردا تجػػرؼاعتػػىا
ا.ارراهجاا حهمي ،اا تصمديمتاا تهديدا ا هحمفظ 

ا
 (ةوحد 1+2)  األعمال ( إدارة207)أ ق ت 

ا هػ اردااإدارةكػمرات،اارتاسعهػمؿ،اا تشػتيؿ،اارافػفااسنشط ا تجريؼارهم ي ااسعهمؿ،اهيمؿا
ا.ااتدارة هنم جاارةارمتدا رشري ،اا ته يؿ،اا تجريؼا

ا
 (وحدة 1+2( تحميل أسعار زراعية  )305)أ ق ت 

فايػػػػت ؾاا هيػػػػتهتؾا،ااشػػػػت مؽاد اؿاا طتػػػػبا،ادرايػػػػ ايػػػػت ؾاا هنػػػػتجا كيفيػػػػ ااشػػػػت مؽاهنحنػػػػ
ا جرضا،اتحديداا يجراففاا هدماا  صػيرافػفاكػؿاهػفاا هنمفيػ اا كمهتػ ا،اأيػ اؽااتحتكػمرا

  تهنتجا،اي ؽاا هنمفي اا كمهت ا تهدخالتاففاي ؽااتحتكمرا تهدخالتا،اي ؽاا جهؿ

ا

 (وحدة 1+1( إدارة مزرعية  )306)أ ق ت 

،اهشػػمكؿاا هيزانيػػ اتطريػػؽاهفػػم يـااتدارةاعتػػىاا ه ضػػ عمتاات تصػػمدي اا خمصػػ ارم هزرعػػ 
ا ا ته يؿا ا تيجير
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 (وحدة 1+2زراعية  )( إدارة أعمال 313)أ ق ت 

ا تجريػػؼارمسعهػػمؿاا زراعيػػ  اا هيػػمؿا ا ػػر ارطا،ا  طمعػػمتاا ػػ الثااس  يػػ افػػفانظػػمـاا تػػذا ،ا
اسعهػػػػػػػػػمؿااهػػػػػػػػػديرما تجريػػػػػػػػػؼارػػػػػػػػػمتدارةا ا هيػػػػػػػػػمرتاا رئييػػػػػػػػػي ا هيػػػػػػػػػئ  يمتااتدارة،ههػػػػػػػػػمـا

 رئييػػػػػػػي ا جهتيػػػػػػػ ااتخػػػػػػػمذاا  رار،ا طػػػػػػػرؽاا هختتفػػػػػػػ ارتخػػػػػػػمذا تصػػػػػػػنيؼاا زراعيػػػػػػػ ،ا خط اتاا
ا  رارات،اسيػػػػػػػم يباا هختتفػػػػػػػ ا ت يػػػػػػػيـاا  رارات،ا  ظػػػػػػػمئؼاا رئييػػػػػػػي ا ػػػػػػػردارةافػػػػػػػفااسعهػػػػػػػمؿا

اا زراعي ،تحتيؿااريت همراففااسعهمؿاا زراعي .

 
 (وحدة 1+1إدارة مشروعات زراعية )  (320 )أ ق ت

ا-ا يػػد  اار تصػػمدي ا تهشػػر عمت– أن اعهػػما خصمئصػػهماا تجريػػؼارم هشػػر عمتاا زراعيػػ ا
–اتا خطػ اتاا هنط يػ ا جهتيػ ااتخػمذاا  ػراراا- أ ػدافهما  ظمئفهػماا رئييػي اا تجريؼارمتدارة،

 ظػػمئؼا-ا هزرعػػ اكه ػػمؿا تهشػػر عمتاا زراعيػػ  –تصػػنيؼاا  ػػراراتا–طػػرؽااتخػػمذاا  ػػراراتا
اا ر مر .-ا تنفيذ–ا تخطيطا

افاريئ اا جهؿا رجضاأيم يباه ايهتهم.ا هخمطرةا ا الي يفاف
ا

 (وحدة 1+1( إدارة المخزون  )321)أ ق ت 

،اا يػػػيطرةاعتػػػىاا هخػػػز ف،اا هجت هػػػمتاا تشػػػتيؿا  ػػػراراتاا خمصػػػ ارػػػم هخز فا تػػػأ يرياعتػػػىا
ا خمصػػػػػ ارم يػػػػػيطرةاعتػػػػػىاا هخػػػػػز ف،اطػػػػػرؽاا ت ػػػػػديراايػػػػػتخداـاا طتػػػػػباا هيػػػػػت ؿ،اتخطػػػػػيطا

ا ؾاطرؽاا ييطرةارميتخداـاا طتباا تمر .ا هخز ف،اا ت  جمتاا خمص ارم طتبا كذ
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ا

 (وحدة 1+2بشرية  )موارد ( إدارة 322)أ ق ت 

يتراتييي ارخص صاإدارةاا ه ارداا رشري اهػػ ضمي ه ضػ عمتاا9 اا تركيػزاعتػىاػماأيميي ا ا 
ارئييي ا ف اتأ يراا جمهتيف،اتدفؽاا ه ارداا رشري ،انظـاا ح افز،انظـاا جهؿ.

 
 (وحدة 1+2مشروعات الزراعية )( تقييم ال323)أ ق ت 

ات يػػػػيـاا هشػػػػر عمتا أن اعػػػػه-د رةاا هشػػػػر ع-أنػػػػ اعاا هشػػػػر عمت-تجريػػػؼاا هشػػػػر ع -هفهػػػػـ 
 يكػػػؿاته يػػػؿاا هشػػػر عا أيػػػم يباتيػػػديدا-تحتيػػػؿاا يػػػ ؽ-أيميػػػيمتاإدارةاا يػػػد  ا تهشػػػر ع

تحتيػػػػػؿاا حيميػػػػػي ا-ا تحتيػػػػػؿاار تصػػػػػمدما تهشػػػػػر ع-ا تحتيػػػػػؿاا هػػػػػم فا تهشػػػػػر ع-ا  ػػػػػر ض
ت يػػيـاا هشػػر عمتافػػفاظػػؿاا هخػػمطرةا-هجم يػػ اا تضػػخـافػػفات يػػيـاا هشػػر عمت- تهشػػر عمت
ا ا الي يف.

 
 (وحدة 1+2) تخطيط وتقييم المشروعات الزراعية( 324أ ق ت 

،اار تصػمدم،اا ت يػيـااا هػم ف،اا ت يػيـاا فنػف،اد رةاا هشػر ع،اا ت يػيـاعا تجريؼارهم ي اا هشر ا
اا تركيزاعتىاا هشر عمتاا زراعي اا ت ييـاا ريئف،اا ت ييـاااريتهمعىاه 

 

 (وحدة 1+2( إقتصاديات المستيمك  )351)أ ق ت 

نظريػػػػػ اا هيػػػػػتهتؾ،اا هنفجػػػػػ ا هنحنيػػػػػمتاا يػػػػػ ا ،اأنػػػػػ اعاا طتػػػػػب،اتصػػػػػهيـانهػػػػػ ذجا تطتػػػػػبا
ا ا تطري مت.
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 (وحدة 1+2لكترونيًا  )ا( إدارة األعمال 368)أ ق ت 

 هيػػػتهتؾاا كتر نيػػػم ،اتطريػػػؽااتدارةاا تجػػػرؼاعتػػػىانهػػػ ذجاأدا ااسعهػػػمؿا كػػػذ ؾاتحػػػ يالتاا
ااتيتراتييي ا فعهمؿاات كتر ني ،اإدخمؿاا تكن   ييماففاتحييفاعهتيمتااسعهمؿ.

ا
 (وحدة 1+2(  اقتصاديات إنتاج زراعي )401)أ ق ت

هرايجػػ اعمهػػ ا ت  اعػػداات تصػػمدي ا،اا هضػػه فاات تصػػمدما تػػد اؿااتنتمييػػ ا،اا جال ػػ ارػػيفا
نتػػػمجا،اا جال ػػػ ارػػػيفاعنصػػػرااتنتػػػمجا عنصػػػرااتنتػػػمجا،اا جال ػػػ ارػػػيفاعنصػػػرااتنتػػػمجا ات

اسنتي ا،اا حيـااسه ؿا تهزرع ا طرؽات ديريا،اهشػمكؿات ػديراعال ػمتااتنتػمجا ا تكػم يؼا،ا
ا هخمطرةا ا الي ػيفا،اا هنط ػ اا ه تػفا تهػ ارداات تصػمدي ا،اا رػراهجاا خطيػ ا غيػراا خطيػ ا،ا

 هشكت اا تذا اففاا جم ـا.ا ضميماففاا زراع اا هصري ا،

ا
 (وحدة 1+2( محاسبة زراعية  )404)أ ق ت 

ااسخر ،ا فػػر ضا ا هرػػمدئاا هحميػػري ،ا ا هحميػػر اا هم يػػ افػػفاا هشػػر عمت،ا عال تهػػمارػػم جتـ 
ا هصػػػػػطتحمتاا هحميػػػػػري ،أ داؼاا هحميػػػػػر اا هم يػػػػػ افػػػػػفاا هشػػػػػر عمتاا زراعيػػػػػ ،اا ػػػػػدفمترا

ا هشػر عاا زراعف،اسخطػم اا هحميػري ا تصػحيحهماا هحميري اعنمصراا نظمـاا هحميػرفافػفا
،ا هجم يػػ اا هحميػػري  ا جهتيػػمتاتكػػ يفارأساا هػػمؿ،ا جهتيػػمتاا شػػرا ا ا ريػػ ا تجهتيػػمتاا ن ديػػ ا
 اآليت ،ا تيػػػػ يمتاا يرديػػػػ اسعػػػػداداا حيػػػػمرمتاا ختمهي ،ا حيػػػػمرمتاا ختمهيػػػػ ا تحديػػػػدانتػػػػمئجا

فاا هشػػر عاا زراعف،هحميػػر اا تكػػم يؼااسعهػػمؿافػػفاا هشػػر عاا زراعف،ا هيزانيػػ اا جه هيػػ افػػ
اا زراعي .
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 (وحدة 1+2(  التجارة الدولية الزراعية  )405)أ ق ت 

أ ػػػػـاهفػػػػم يـاا ترػػػػمدؿاا ػػػػد  فا،ا هيػػػػزةاا هطت ػػػػ ا ا نيػػػػري افػػػػفاا تيػػػػمرةاا د  ي ،نظريػػػػ اا تيػػػػمرةا
نيمتا تكم يؼاا فرص اا رديت ،أيمساا تيػمرةا ا هكميػبافػفاظػؿاتكػم يؼاا فرصػ اا رديتػ ،هنح

ههكنػػمتااتنتػػمجافػػفاظػػؿاا تكػػم يؼاا هتزيدة،ا نظريػػ اا حدي ػػ ا ا هكميػػبافػػفاظػػؿاا تكػػم يؼا
ا هتزيدة،هنحنيمتاا ي ا اا هيتهجي ا أيساا تيمرة،هنحنيمتاا ترمدؿا يجراا يت اا نيػرفافػفا
ظػػػػػػؿاا تيمرة،شػػػػػػر طاا تيػػػػػػمرةافػػػػػػفاظػػػػػػؿاتكػػػػػػم يؼاا ن ؿ،ا ج اهػػػػػػؿاا دينمهيكيػػػػػػ افػػػػػػفاا تيػػػػػػمرةا

 ا تنهيػػ ت، ي داا تيػػمرةا ا تجريفػػمتاا يهركيػػ ،هيزافاا هػػدف عمتا يػػ ؽاا صػػرؼاا د  يػػ ىا نه ا
ااسينرفا ييميمتاا تجديؿاففاا نظمـاا ن دماا د  ف.

 
 (وحدة 1+2( تسويق زراعي ) 408)أ ق ت 

هفػػم يـاأيميػػي ا تتيػػ يؽاا زراعف،اس ػػداؼااسيميػػي ا تتيػػ يؽاا زراعف،ا هنػػم جاا رح يػػ افػػفا
ا زراعيػػػػػػ ،ا  ظمئؼا ا خػػػػػػدهمتاا تي ي ي ،درايػػػػػػ ااسيػػػػػػ اؽا أن اعهػػػػػػمااا درايػػػػػػمتاا تيػػػػػػ ي ي 

  ظمئفهم،درايػػػػ اا  يػػػػطم ا ا  نػػػػ اتاا تيػػػػ ي ي ،ت ديراا تكػػػػم يؼا ا هػػػػ اهشاا تيػػػػ ي ي ، يمسا
ا كفػػػػػػم ةاا تيػػػػػػ ي ي ،اتحتيػػػػػػؿاهشػػػػػػمكؿاا تخزيف،تدينػػػػػػهاتكػػػػػػم يؼاا ن ػػػػػػؿا ػػػػػػرجضاا حمصػػػػػػالتا

ات اا زراعي .ا زراعي ،تحتيؿاأ راتدخؿاا د   اففاأي اؽاا ي
ا

 (وحدة 1+2( تمويل زراعي  )416)أ ق ت 
أنػػػػ اعاا-هصػػػػمدراا ته يػػػػؿا-هصػػػػمدرارأساا هػػػػمؿ-أ هيػػػػ ارأساا هػػػػمؿافػػػػفااتنتػػػػمجاا زراعػػػػف

اا ييميمتاا ته يتي .ا-ا ته يؿا،ت ييـاكفم ةاايتخداـارأساا همؿاففاا جهتيمتاا زراعي 
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 وحدة( 1+1( تمويل زراعي  )419)أ ق ت 

ا تصػػػمداا يػػػ ؽ،اأيػػػرمباتػػػدخؿاا حك هػػػ ،اتػػػأ يرارػػػراهجااسنفػػػمؽ،اا ػػػدعـ،ااد راا حك هػػػ افػػػف
اا ضرائب.

ا
 (وحدة 1+1( محاسبة وتسويق  )420)أ ق ت 

اا تي يؽاا زراعفا أ دافػه،ا  ظمئؼا ا خػدهمتاا تي ي ي ،اسيػ اؽا ا  يػطم ا ا هيػم ؾا هفهـ 
ا تيػػػػػػػ يؽا تيػػػػػػػت ااا تيػػػػػػػ ي ي ،ا ه اهشاا تيػػػػػػػ ي ي ، يمساا كفػػػػػػػم ةاا تي ي ي ، يػػػػػػػمئؿاتطػػػػػػػ ير

ا زراعي .،طريجػػػػػ ا أ ػػػػػداؼاا هحميػػػػػر اا زراعي ،عنمصػػػػػراا نظػػػػػمـاا هحميػػػػػرفافػػػػػفاا هشػػػػػر عا
ا زراعف،إيػػػػػرا اعهتيػػػػػمتاا  يػػػػػدا ا ترحيػػػػػؿا ا ترصػػػػػيدافػػػػػفاا ػػػػػدفمتراا هحميػػػػػري ،إعداداهيػػػػػزافا
ا هرايج ،تصػػػػحيخااسخطػػػػم اا هحميري ،ا تيػػػػ يمتاا يرديػػػػ ا ا حيػػػػمرمتاا ختمهيػػػػ ا ا هيزانيػػػػ ا

عدادا  ائـاا تكم يؼاففاا هشر عا جه هي ا ا.اففاا هشر عاا زراعف، يمسا ا 
ا

                               (وحدة 1+2)إدارة الجودة   (421)أ ق ت 

تطريػػؽاأفضػػؿاا ههمريػػمتاتدارةاا يػػ دة،اتح يػػؿات صػػيمتاا يػػ دةاإ ػػىاإيػػرا اتا خطػػ اتا
احيمةاا هنتج.فجم ه،اتصهيـا تنفيذاهتطترمتاا ي دةاخالؿاا هشر عا د رةا
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 (وحدة 1+2( اإلحصاء االقتصادي واالجتماعي )422)أ ق ت 

 اإلقتصاد الزراعي( –)مشترك بين أقسام اإلجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي 

- ظػػمئؼاعتػػـااتحصػػم -تجريػػؼااتحصػػم ااا-ه دهػػ افػػفاتطري ػػمتااتحصػػم ا تشػػهؿ -9
يػػػػػد ؿاا ت زيػػػػػ ا-  فعػػػػػرضا تتخػػػػػيصاا ريمنػػػػػمتىا جرضاا يػػػػػد-ا هصػػػػػطتحمتااتحصػػػػػمئي 

اا جرضاا ريمنفت.-فا تكراراا نيرفا ا هئ ما ا تيهيج–ا تكررما
اه مييساا نزع اا هركزي .-9اااااااا
اهجمهؿااررترمط.-9اااااااا
اتحتيؿاا ترميفا اخترمراتاا هجن ي ا حد داا    ا تنه ذجاار تصمدم.-9اااااااا
 هجمهؿاارنحداراا رييطا ا هتجدد.-5اااااااا

 

 وحدة( 1+2) ( نظم معمومات األعمال424ت  )أ ق

ا هنظهػػمت،ااتدارة،اا شػػرك ،اا رنيػػ ااسيميػػي ا تكن   ييػػماا هجت هػػمت،اا هنظهػػمتا نظػػـادعػػـا
 اتدارة

ا

                                               (وحدة 1+2)تسويق ( 425)أ ق ت 

ؼااسيػػػػ اؽ،ات ػػػػديـااحتيميػػػػمتاأيميػػػػيمتاا يػػػػ ؽ،ااتخػػػػمذاا  ػػػػراراتافػػػػفاضػػػػ  ااتدارة،اتجريػػػػ
ا هيػػػتهتؾ،ات  جػػػػمتاا طتػػػب،ات يػػػػيـاا يػػػ ؽا يػػػػت ؾاا هيػػػتهتؾ،اإدارةاا  ظػػػػمئؼاا تيػػػػ ي ي ،ا

اا  راراتاا خمص ارم هنتجا ا تيجير،ا ن اتاا ت زي .
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 (وحدة 1+2( التجارة الدولية  ) 426)أ ق ت 

هحػػدداتاأيػػجمراا تػػدفؽاا تحتيػػؿاا نظػػرما ا جهتػػفا تجال ػػمتاات تصػػمدي اا يزئيػػ ارػػيفاا ػػد ؿ،ا
اا يتجفا عنمصرااتنتمجا ا ح افز،اتأ يراهنظه اا تيمرةاا جم هي 

ا

 (وحدة 1+2( بحوث العمميات في إدارة األعمال الزراعية  )451)أ ق ت 

ااتدارة اا ررهي اا خطي ا ا هحمكمة. اه ده اففارح ثاا جهتيمتاأ اعتـ 

 

 (وحدة 1+2بؤ اإلقتصادي  )ن( الت455)أ ق ت 

ميػػيمتاار تصػػمداا  يميػػف،اتطريػػؽاتحتيػػؿااتنحػػدار،اا ررهيػػ اا ريمضػػي اهتضػػهنم اا ررهيػػ اأي
اا خطي ،انظري اا صف ؼ،اا هحمكمة،انه ذجاا ت ازفاا كتى.

 
 (وحدة 1+2وسياسة زراعية  ) تنمية اقتصادية (465)أ ق ت 

 تنهيػػ افػػفاييميػػمتاا-ييميػػمتاا تنهيػػ افػػفاا ػػد ؿاا نمهيػػ -نظريػػمتاا تنهيػػ -هفػػم يـاا تنهيػػ 
هجػمهالتاا حهميػ اا-نظػـاا ييميػمتاار تصػمدي اا هختتفػ اا هرترطػ ارم زراعػ -ا د ؿاا هت ده 
ا ا هيزةاا نيري .
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 قسم األلبان

 
 (وحدة 1+2( أساسيات ألبان  )201)أ ل ب 

ا–رػػػػػػػر تيفاا-ا تركيػػػػػػػباا كيهػػػػػػػم  ا تػػػػػػػرفاىد ػػػػػػػفا–ا خػػػػػػػ اصاا طريجيػػػػػػػ ا ا كيهم يػػػػػػػ ا تػػػػػػػرفا
إنتػػمجاا–اا خػػ اصاا هيكر ري   ييػػ ا تػػرفا–إنزيهػػمتاتاا–تمهينػػمتافيا–أهػػالحاا-كرر  يػػدرات
ا–من اىاترشػيخاػ ا فػىاا هصػػر اعتػىاا تػرفافػفاا هزرعػػا هجمهالتاا تفاتيػا–اا ترفاا نظيؼ

اإيتخداـاتكن   ييمااسغشي ااففاصنمع ااس رمفا.ا–تج يـاتاا–ريترياا–تينيساا–تن ي ا
ا
 (وحدة 1+1) تياو منتجا لبانمقدمو في األ  (202 أ ل ب)

ا هػ اداا كرر  يدراتيػػ اا– ا رػػر تيفاا تػد فا تركيػباا كيهيػػمئفاا– كيهيمئيػ ا تػػرفازيا خػ اصاا في
 رةاعتػىاا تركيػباا كيهيػمئفاؤاأ ـاا ج اهؿاا ها–ا ا فيتمهينمتاتنزيهمتا–اسهالحاا هجدني اا–

ا– اىاا ريػػػترةاا تينػػػيساتاا هجػػػمهالتاا حراريػػػا–ا ت نيػػػ اا–اا ترشػػػيخفػػػفاا هصػػػمن اىا– تػػػرفا
هالتاا حراريػػػ ا أ ر ػػػماعتػػػىاهنتيػػػمتاا تػػػرفاتطري ػػػمتامفػػػ ؽاا جم يػػػ اتاا هجػػػارػػػم حرارةا هجمهتػػ ا
ااا9تكن   ييمااسغشي اففاا ترفا هنتيمتهااايتخداـ
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ا(وحدة 1+2) كيمياء تصنيع المبن ومنتجاتو  (301 أ ل ب)
هػػفاحيػػثااإنزيهػػمتاتا–أهػػالحاا–فيتمهينػػمتاا–ركتػػ زاا–رػػر تيفاا–هك نػػمتاا تػػرفاىاد ػػفاا

خ اصػػػهماا كيهيمئيػػػ ا تفمعالتهػػػما د ر ػػػمافػػػفاا جهتيػػػمتاا تصػػػنيجي ا تهنتيػػػمتاا ترنيػػػ ا تأ ر ػػػما
ارم هجمهالتاا تكن   يي اا هختتف ا.

ه اعفاا تريداتارصف اعمه ا,اا صػ رةاا تػفاي يػداعتيهػماا ػد فا,اتختيػؽاد يتنم ؿاا ه رراه 
رر تينػػمتاشػػرشاتاا–,ارر تينػػمتاا تػػرفاىاكػػمزيفااد ػػفاا تػػرفا.اا هػػ اداا هصػػمحر ا ػػد فاا تػػرف

ا تركيػػػبا ا خػػػ اصا ا تفػػػمعالتا,افيتمهينػػػمتاا تػػػرفا أ هيتهػػػما تػػػأ يراا هجػػػمهالتاا تكن   ييػػػ ا
عتيهما,اا ه اداا كرر  يدراتي افىاا ترفا ا خ اصاا طريجي ا ا تفػمعالتاا كيهم يػ ا هػما,اأهػالحا

,اإنزيهػػػػػمتاا تػػػػػرفا د ر ػػػػػمافػػػػػفاا جهتيػػػػػمتاا تػػػػػرفا أ هيتهػػػػػمافػػػػػفاصػػػػػنمع اا هنتيػػػػػمتاا ترنيػػػػػ ا
اا تكن   يي اا هختتف ا.

ا
 (وحدة  1+2)أللبان المتخمره ( ا 304)أ ل ب 

ا جال ػػمتاا-ا رمدئػػمتا تأ ير ػػماعتػػىاهك نػػمتاا تػػرفااسخػػر ااا-الكتػػ زاا رمدئػػمتا تخهيػػراا 
فػػػفاااسيػػػمسا–ا رمدئػػػمتا ه ػػػدرتهماعتػػػىاا حفػػػظاا حيػػػ ما هنتيػػػمتااس رػػػمفاا–رػػػيفاا رمدئػػػمتا

ا هػ اداا خػمـاا هيػتخدهها صػنمع اا–صنمع ااس رمفاا هتخهريا د راا رمدئػمتاأئنػم اا صػنمع ا
درايػ اتفصػتي اعػفارجػضاا هنتيػمتاا ترنيػ اا هتخهػرياا هصػنجهاا–ا هنتيمتاا ترني اا هتخهريا

ارميتخداـاا رمدئمتاا هحر ا تحرارةا هجتد  اا حرارةا ا رمدئمتاا هختتط ا.ا
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 (وحدة  1+2مجفف )المركز و السائل و المبن لا ( 313 )أ ل ب
 ا ج اهػػؿاا تػػفاتػػؤ راعتػػىاصػػفمتاا تػػرفاا–*اتجريػػؼاا تػػرفا ا نظيػػؼا هجمهتتػػهافػػفاا هزرعػػ ا

اا خمـا
ا*اخط اتاإنتمجاا ترفاا يمئؿا 

خترمراتهاا-9ا اهجمهالتاتحييفاصفمتاا ترفاا-9ايتالـاا ترفا ا 
اا تجئرها ا تخزيفاا-5ري ااا هجمهالتاا حراا-9تجديؿاا تركيبا ا تينيساا-9ا

ا*ا ج اهؿاا تفاتؤ راعتىاصفمتاا ترفاا هجمهؿا   ةاتخزينها
ا*اطرؽاهجمهت اا ترفاا تيراحراري 

خترمراتهاااا*اا تركيزا ا تيفيؼ ا اايتالـاا ترفا ا 
اأن اعاا ترفاا هركزا صفمتها طرؽاإخترمراي دتهمااااااااااااااااااااااا

اا هختتف ااةاسيهزاا طرؽا ااااا*اتركيزاا ترفا ا
ا اا طرؽا اسيهزةاا*اتيفيؼاا ترف

اأن اعااس رمفاا هيفف ا صفمتهما طرؽااخترمراي دتهمااااااااااااااااااااااا
 

 ( وحدة  1+2)   ( تقييم المبن ومنتجاتو314)أ ل ب 
تحكػػػيـاا صػػػفمتاارييمريػػػ ا تيػػػ دةا–يتجػػػرضا ػػػذااا ه ػػػررا تحكػػػيـا ت يػػػيـاا تػػػرفا هنتيمتػػػها.ا

–ا تػػػذ ؽا–ا حيػػػيهاتا كػػػؿاهػػػفاا تػػػرفا هنتيمتػػػهارميػػػتخداـاحػػػ اسااتنيػػػمفاىا شػػػـااا صػػػفمت
اا نظراتا-ا تهس

 كػذ ؾاا تحكػيـايزئيػػما تصػفمتاا خفيػ ا تيػػ دةا.ا يػتـات يػيـاا تػػرفا هنتيمتػهااردرايػ اهك نػػمتا
ا تػرفاا هختتفػ ا ه ػداراهيػم هتهمافػفاارحتيميػػمتاا ي هيػ ا رنيػمفا اس هيػ اا حي يػ اه مرنػػها

اغذيهااسخر .رمر
اا تجرؼاعتىاا ه اداا ضمرةاأ اا يمه اأ اا نمتي اعفافيمداا ترفا هنتيمته.
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 (وحدة  1+2)  األغذية واأللبان ومكوناتيا( 315)أ ل ب 

طػرؽاتحتيػؿاا–ا خ اصاا طريجي ا ا كيهيمئي ا ا هنديي ا تهنتيمتاا تذائيػ اا–هك نمتاا تذا ا
ايهيمئيم ا طريجيم ا.اسغذي ا هك نمتهما ت ييـااسغذي اك

ا
 (وحدة  1+2)  نظم تعبئة وتغميف األغذية واأللبان( 316)أ ل ب 

يهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىاهجرفػػ اا طم ػػباريهيػػ اأنػػ اعاهػػ اداا تجرئػػ ا ا تتتيػػؼاا هرنػػ ا ا تيػػراهرنػػ ا
ا كرتػػ فا اسغتفػػ اا هرنػػ ا ا هتجػػددةاا طر ػػمتاهػػفاحيػػثاا–ا ػػ رؽاا-ا زيػػمجا–ه ػػؿاا راليػػتيؾا
 اس رػمفا ا نػ احفااآلهنػػ اا يػمئىا ا طريجػىا هػد اهالئهتػها تجرئػػ اا هػ اداا تذائيػا تركيػباا كيه

ا–هػػفاايػػتجهم ها نػػ ا ىااريػػتجهمؿاهػػ اهيكمنيكيػػ اا تجرئػػ ا ا تتتيػػؼا هػػ اداا تصػػؽا خالفػػها
 كيفيػػ ااLabelling كػػذ ؾاا رطم ػػمتااMAPايضػم ادرايػػ اا تجرئػػ ا ا تتتيػػؼافػػىايػػ اهجػػدؿا

ا هختتف اا هيتخده افىاا تجرئ ا ا تتتيؼا فغذي ا اس رمفاإعداد ما أيضم اا حم يمتاا
ا

 وحدة(  1+2( المثمجات المبنية والنواتج الثانوية  )317)أ ل ب 
 –اٌّااٛا  اٌ اابَ اٌدا ٍااخ فااٟ اٌ اإبػخ  –اٌزساا١ّخ ٚاٌزمساا١ُ  –ٔجاالح ربر٠ ١ااخ ػاآ اٌّضٍغاابد اٌٍج١ٕااخ 

اٌؼ١اٛة اٌّؾزّاً ظٙٛر٘اب  –اٌّضٍغابد صإبػخ األٔاٛاع اٌّ زٍفاخ ِآ  –اٌ طٛاد اٌؼبِخ ٌٍ ٕبػخ 

 رم١١ُ ٚرؾى١ُ اٌّضٍغبد اٌٍج١ٕخ . –فٟ اٌّضٍغبد اٌٍج١ٕخ 

 –إٌااٛارظ اٌضب٠ٛٔااخ ٚر ااًّ اٌٍااجٓ اٌفاار( ل اٌزؼر٠اار ٚاٌزرو١اات   ٚطاارق ا ااازفب ح ِٕااٗ ل اٌزغف١اار 

 صٕبػخ اٌىب(٠ٓ   –اٌغجٓ اٌمر٠ش  –األٌجبْ اٌّطؼّخ  –ٚاألٌجبْ اٌّ زّرح 

اٌٍااجٓ  –ااااز داِٗ وج١ئااخ ٌز١ّٕااخ ا١ٌّىرٚثاابد  –ااازفب ح ِٕااٗ فااٟ رغل٠ااخ اإلٔساابْ اٌ اارو ٚطاارق ا 

 اٌ ا ررو١جٗ ٚااز داِبرٗ .
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 (وحدة  1+2( تصنيع الجبن  )413)أ ل ب 

طػرؽاتيػهي ا ت يػيـاا يػرفاا–أ هيػ اصػنمع اا يػرفا  يهتػهاا تذائيػ اا–ه ده ا نرذةاتمريخيػ ا
ا هجػمهالتاا هختتفػ اا تػفاتيػر ااا-يػرفاا نػمتجاعال  اهك نمتاا تػرفاا هختتفػ ارصػفمتاا ا–

تجػػػػديؿاتركيػػػباا تػػػػرفاا هجػػػػداا–عتػػػىاا تػػػػرفاا هجػػػػدا صػػػنمع اا يػػػػرفا عال تهػػػػماريػػػ دةاا نػػػػمتجا
ا–طػػػرؽاا تيػػػرفاا–ا هػػػ ادا ا خمهػػػمتاا تػػػفاتضػػػمؼافػػػفاصػػػنمع اا يػػػرفاا– صػػػنمع اا يػػػرفا

تيػ ي ااا-يػرفاا طػرؽاا حدي ػ ا ا هيػتهريا صػنمع اا ا–ا خط اتاا جمهػ افػفاصػنمع اا يػرفا
ا جي باا تػفاتظهػرارػم يرفا كيفيػ اا تتتػباعتيهػمااااا–تحكيـاا يرفاا–تصمفىاا يرفاا–ا يرفا

ا.
 

 (وحدة  1+2) وبديبلتيا( تكنولوجيا نواتج المبن الدىنية 414)أ ل ب 
أنػ اعاا–ا فػرزاتاا تركيػباا كيهػم  ا ت شػدةا أ هيتهػماا تذائيػ اا–طرؽافصؿاا  شػدةاىاا تر يػدا

ا زرػدا  يهتػهاا–طػرؽاا حفػظاا– هختتف ا،اخ اصا عيػ باكػؿانػ عا حيػمرمتاا  شػدةاا  شدةاا
دراي اطػرؽاصػنمع اا–خط اتاصنمع اا زرداا–نظريمتاا خضاا–ا تذائي ا أن اعها تركيرها

فيػػمداا زرػػداا–ا طػػرؽاا هيػػتهرةا صػػنمع اا زرػػداا–ا زرػػدارم طري ػػ اا ت تيديػػ ا خ اصػػهما حفظهػػما
ا   ةاحفظها.

ا-ا ه اداا خػمـاا داختػ افػفاا صػنمع ا–ا تيهي ا ا ت ييـاا–عفاا ه تيمتاا ترني نرذياتمريخي اا
ا جيػػ باا هحتهػػؿاا–صػػنمع ااسنػػ اعاا هختتفػػ اهػػفاا ه تيػػمتااا-ا خطػػ اتاا جمهػػ ا تصػػنمع ا
ات ييـا تحكيـاا ه تيمتاا ترني .اا–ظه ر ماففاا ه تيمتاا ترني ا
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 وحدة(  1+2)جاتو ( ميكروبيولوجيا تصنيع المبن ومنت415)أ ل ب 

تػػػػأ يراعهتيػػػػمتاا-ا حم ػػػػ اا هيكر ري   ييػػػػها تػػػػرفا اتأ ير ػػػػماعتػػػػفاتصػػػػني اهنتيػػػػمتااس رػػػػمف
ا-ا ػػػتحكـافػػػفانهػػػ اا هيكر رػػػمتافػػػفاهنتيػػػمتااس رػػػمفا-هختتفػػػ اعتػػػفاا هيكر رػػػمتا ا تصػػػني ا

هيكر ري   ييػػمااس رػػمفاا يػػمئت ا اا-هيكر ري   ييػػماا هنتيػػمتاا د نيػػ ا-هيكر ري   ييػػماا يػػرف
ا هجػػػػمهالتا-فيػػػػمداهنتيػػػػمتااس رػػػػمفا-هيكر ري   ييػػػػماا ه تيػػػػمتاا ترنيػػػػ ا-ا هركػػػػزةا ا هيففػػػػ 

اا حي ي ا هختفمتااس رمف.ا
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 قسم أمراض النبات

 
 

 (وحدة  2+1( مقدمة في أمراض النبات  )102)أ م ر 
هػم ىاهيػػررمتاا–تجريػؼاا طم ػبارهػما ػػ اا هػرضاا نرػمتفا ا خيػمئراار تصػػمدي اا نمتيػ اعنػها

ا صػػػػفمتاا جمهػػػػ ا كػػػػؿاهػػػػفاا–راضاا نرػػػػمتاا هختتفػػػػ اأعػػػػراضا عالهػػػػمتاا هػػػػرضاا نرػػػػمتفاأهػػػػ
اطػػرؽاه م هتهػػما–ا ركتريػػما ا فير يػػمتا كيفيػػ اتجريفهػػما طػػرؽاتكم ر ػػما انتشػػمر ماا–ا فطريػػمتا

  كذ ؾاا ه م ه اا طريجي اففاا نرمت.اطرؽاهكمفح اأهراضاا نرمت.

 
 (حدةو   1+2) ( أساسيات أمراض النبات301)أ م ر 

ػالِاابد  –أػاارات اٌّاارت  –رؼر٠اار اٌّاارت  -ِمدِااخ ربر٠ ١ااخ ػاآ أِاارات إٌجاابد   

تػػػأ يراا ج اهػػػؿاا ريئيػػػ اعتػػػىاأهػػػراضا-ا-ع اهػػػؿاانتشػػػمرا انت ػػػمراأهػػػراضاا نرػػػمتا -اٌّااارت
 را ػػػ اا- را ػػػ اا ركتريػػػماا ههرضػػػ ا ترنػػػمتا-ا تنػػػ عافػػػفاا كمئنػػػمتاا د ي ػػػ اا ههرضػػػ -ا نرػػػمتا

أيميػيمتات يػػيـاا فطريػػمتاا- را ػػ اا فطريػػمتاا ههرضػ ا ترنػػمت-ا فير يػمتاا ههرضػػ ا تنرػمت
ا تفػػمعالتارػػيفاهيػػررمتاأهػػراضاا نرػػمتاا–درايػػ اا كمئنػػمتاا ههرضػػ اا كمهنػػ افػػفاا تررػػ اا-

اه م ه اا نرمتمتاا طريجي ا فهراض.ا- غير ماهفاا كمئنمتاا د ي  
 

 وحدة( 1+2طرية )أمراض نبات ف( 306)أ م ر 
ا تمرج ا تفطريمتاا ريض ا_ااسهػراضاا تػفاتيػررهماا فطريػمتاا زيييػ ادراي اأ ـااسهراضااا
 تفطريػػػػمتاادرايػػػػ ااسهػػػػراضاا تمرجػػػػ ا–أ ػػػػـااسهػػػػراضاا تػػػػفاتيػػػػررهماا فطريػػػػمتااريػػػػكي ا-

 .اسهراضاا تمرج ا شر اطمئف اا فطريمتاا نم ص ا-ا رزيدي 
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اوحدة(  1+2(  مورفولوجي وتقسيم فطر )309)أ م ر 
 تصػمدي ا هػما اهػما ػفااسيػساا هيػتخده افػفاريؼاا فطريمتا اس هيػ اات ه رراتجيتنم ؿاا

ت يػػػػيههماإ ػػػػىاط ائفهػػػػماا هختتفػػػػ اهػػػػ اا تركيػػػػزاعتػػػػىاا فطريػػػػمتاا ح ي يػػػػ ا هػػػػم فاا تركيػػػػبا
ذياا فطريػمتافػفاا ط ائػؼاا ييهمني ا ا ير  هي اا تفاتك نهماه اأه ت ا د راتاحيمةارجضا ػ

اا هختتف .
ا

 (وحدة  2+1) النبات  ( تشخيص أمراض353)أ م ر 

يتنػػم ؿا ػػذااا ه ػػرراكيفيػػ اتشػػخيصااسهػػراضاا تػػفاتصػػيباا نرمتػػمتاهجهتيػػمايػػ ا ارػػم طرؽا
ا ت تيديػػ اأ اا طػػرؽاا هجتهػػدةاعتػػفاا ري   ييػػماا يزيئيػػ ا ا طػػرؽاا هنمعيػػ ا كػػذ ؾافػػفاا ح ػػؿا

ريػما احتىايهكفا ض اررنمهجاا ه م ه ااا فجم  ا يشهؿا ذااا ه رراكؿاهػفاا فطريػمتا ا ركت
اا فير يمتا هشمرهمتاا فيرساا ههرض ا تنرمت.

ا
 (وحدة  2 +1الجزيئية ألمراض النبات ) ( البيولوجيا353)أ م ر 

يػػ ؼايػػدرساا طم ػػبافػػفا ػػذااا ه ػػرراا طػػرؽاا حدي ػػ افػػفاتجريػػؼاهيػػررمتاأهػػراضاا نرػػمتا
اا ري   ييػماا يزيئيػ    ييػماا حي يػ .ا ا تكن ااىا فطرا اا ركتريما ا فير يمتتا ا هرني اعتفاعتػـ 

تػمتاا حيميػ اما تجرؼاعتفاا يينمتاا هيؤ  اعػفاا ه م هػ ا ان تهػما تنرا ذاارمتضمف ا طرؽ
 رم طرؽاا هختتف ا تحص ؿاعتفاا ه م ه .ا

ا
 (وحدة  2+1أمراض النبات ) (303)أ م ر 

صيؿاا ح تي ا اا ريتمني ا هماتحد هافيهماهػفاخيػمئرامدراي اأ ـااسهراضاا تفاتصيباا هح
تصػػمدي اهػػ ادرايػػ ا ػػذيااسهػػراضاهػػفاحيػػثاهيػػررمتهما اا تػػفاتشػػتهؿاعتػػفاا فطريػػمتا اإ 

 يػػي ا أعراضػػهما اأشػػكمؿا د رةاحيػػمةاا هيػػررمتاا هختتفػػ ا اا طػػرؽاا هترجػػ اراا ركتريػػما اا في
ففات ييههما طرؽاإنتشمر ما طػرؽاهكمفحتهػمارػم طرؽاا حي يػ ا ا زراعيػ ا ا طريجيػ اا صػدي  ا

ا تريئ .
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 وحدة(  1+2( أمراض نبات بكتيرية وفيروسية )404)أ م ر 

ا حدي ػ ااات ييـاا ركتريماا ههرض ا تنرػمتا ا صػفمتا-ه   اا ركتريماكهيرباسهراضاا نرمتا
رجػضا ايػ درااا-هراحؿاا تطفػؿافػفاا يكتريػماا ههرضػ ا تنرػمتا ردافجػؿاا نرػمتا–ففاا ت ييـا

اجضااسهراضاا ركتري اا همه ا.اسهراضاا ركتري اا همه اا تفاتصيباا هحمصيؿادراي ار
طػػػػرؽاإنت ػػػػمؿاا- طػػػػرؽاا هختتفػػػػ ا تتجػػػػرؼاعتػػػػىااسهػػػػراضاا فير يػػػػي -تجريػػػػؼاا فير يػػػػمت
درايػػػ ارجػػػضااسهػػػراضاا- فير يػػػي ااا طػػػرؽاا جمهػػػ ا ه م هػػػ ااسهػػػراض-ا فير يػػػمتاا نرمتيػػػ 
هػػمافاهشػػمرهمتاا فيػػرساىاا هيك رالزاػرجػػضااسهػػراضاا نرمتيػػ اا هتيػػرر اعػػ-ا فير يػػي ا تنرػػمتا

ا.ا فمير يدتا–ا ريكتييماا–
 

ا
  (وحدة  2+1( ديناميكية مقاومة النبات لؤلمراض  )303)أ م ر 

أنػػػػػ اعاا ه م هػػػػػ افػػػػػفاا نرػػػػػمتاضػػػػػدااسهػػػػػراضاىا ه م هػػػػػ اا ه رف   ييػػػػػها ا ه م هػػػػػ ا ٠زٕااااابٚي
ا فيػػي   ييهاتاا رحػػػثاعػػفااسصػػػ ؿا ا تراكيػػباا  را يػػػ اا ه م هػػ اهػػػفاا جمئػػؿافػػػفاهصػػػمدر ما

ا–تخداههماففاخط اإنتمجاا نرمتمتاا ه م ه ا ا هشمكؿاا تفات مرتهما كيفيػ احتهػماا هختتفهاتي
يرائهػػماعنػػداتحديػػدادريػػمتاا ه م هػػ  ت مرتهػػماا ا هشػػمكؿاا تػػفااتخترػػمراتاا  ايػػباإيػػتخداههما ا 

يرائهػػػػماعنػػػػداتحديػػػػدادريػػػػمتادينمهيكيػػػػ ا- كيفيػػػػ احتهػػػػماا اتخترػػػػمراتاا  ايػػػػباإيػػػػتخداههما ا 
ا ترػػػميفافػػػفاا هيػػػررمتاا هرضػػػي ا ظهػػػ راا–دااسهػػػراضاا هختتفػػػ اا ه م هػػػ افػػػفاا جمئػػػؿاضػػػ

ا يػػالرتاا فيػػي   يي ا ا طػػرزاا ري   ييػػها د ر ػػمافػػفاا تػػ ازفاا هرضػػىارػػيفاا جمئػػؿا ا كػػمئفا
 .ا هيربا تهرضا

ا
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 وحدة(  1+2( آفات وأمراض مابعد الحصاد  )409)أ م ر 

اا-جداا حصمدافػفاا هنتيػمتاا نرمتيػ اااس هي اار تصمدي اسهراضا أفمتاهماريتنم ؿاا ه ررا
ا-ااسهػػراضاا هتيػػرر اعػػفاا فطريػػمتاا هختتفػػ -ا  هػػمراا خضػػر اتارجػػداا يهػػ اأهػػراضاتتػػؼ

تػالؼاا حرػ با ا ر   يػمتارجػداا يهػ ا اا-ه م ه اأهراضارجػداا حصػمداأعفػمفاتحتػؿا ا  ا يػهـ 
باا هخز نػ اباا حرػ اا حشػراتاا تػفاتصػيا-ا هنتي ارفجػؿارجػضاا فطريػمتاا هميك ت كيػينزا

ايهما.تالفادراي اا خيمئراا نمتي اعفاا طي را اا   ارضا طرؽاا- طرؽاه م هتهما
ا

 (وحدة  2+1)  نيماتودا( أمراض نبات و 320)أ م ر 
 (الحيوان الزراعي – )مشترك بين أقسام أمراض النبات

خيػمئرادراي اأ ـااسهراضاا تفاتصيباا هحمصيؿاا ح تي ا اا ريتمني ا هماتحد هافيهماهػفا
إ تصػػمدي اهػػ ادرايػػ ا ػػذيااسهػػراضاهػػفاحيػػثاهيػػررمتهما اا تػػفاتشػػتهؿاعتػػفاا فطريػػمتا ا

 اأشػػػكمؿا د رةاحيػػػمةاا هيػػػررمتاا هختتفػػػ ا اا اا نيهمت ديػػػ ا أعراضػػػهماا فير يػػػي ا ركتريػػػما ا
ا.اا طرؽاا هترج اففات ييههما طرؽاإنتشمر ما طرؽاهكمفحتهم

دي ،اطػػرؽاا تتػػ ثا هنػػ اا تتػػ ث،اا ج اهػػؿاا ريئيػػ ااس هيػػ اار تصػػمكهػػمايهػػتـاا ه ػػرراردرايػػ ا
ا تػػػفاتػػػؤ راعتػػػىانشػػػمطاا نيهػػػمت داا خمصػػػ اتحػػػتاظػػػر ؼاا زراعػػػ اا جضػػػ ي ،اأ ػػػـااسنػػػ اعا

اا يمئدةاففاهصرا طرؽاتشخيصااتصمر ،اطرؽاا هكمفح اغيراا كيهم ي .
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 قسم اإلنتاج الحيواني

 

 
 (وحدة 1+2( أساسيات اإلنتاج الحيواني و الداجنى )102)أ ن ح 

اتعترػػمراتاات تصػػمدي اتنتػػمجاا ػػد ايف،اهنتيػػمتاا ػػد ايفاىا تحػػـا ا رػػيضت،ااإنتػػمجاد ايػػف 
ا ج اهؿاا ريئي اا هؤ رةاعتىاإنتمجاا د ايف،ااتيتئنمسافػفاا حي انػمت،اا نهػ ا ا تطػ ر،اإنتػمجا

-ا ػػد  فا-ا كرر  يػػدرات-ىا هػػم اا جنمصػػراا تذائيػػ ا أ هيتهػػما تحػػـ،اإنتػػمجاا تػػرف،اا تنميػػؿ.ا
ا ت يػػػيـاا ػػػد  فا هػػػ اداا رػػػر تيفت،اأ هيػػػ ا أعػػػراضان ػػػصاا فيتمهينػػػمتا ا جنمصػػػراا هجدنيػػػ ،ا

ا ج اهػؿاا هػؤ رةاعتػىاكهيػمتاا جتػؼااطري  اهرر اريريػ فت،تك يفاا هخم يطاا جتفي اىاا جتؼ،
اا هيتهتك ،اا ري تكن   يفاففاتتذي اا حي افا ا د ايف.

ا
 (وحدة 1+1)  يواني والداجنىُمقدمة في اإلنتاج الح( 106)أ ن ح 

يػػ ا ااا ػػداينىايهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىادرايػػ اشػػمهت اس يػػهاا نشػػمطاا خػػمصارمتنتػػمجاا حيػػ انف
 امجاا تػػػفايتضػػػهنهمااتنتػػػمجاا حيػػػ انفاػأكػػػمفاذ ػػػؾاخػػػمصارػػػمسن اعاا حي انيػػػ اأ اأنػػػ اعااتنتػػػ

ا–افا اتنيػػمفهػػ اا تطػػرؽا درايػػ ارجػػضاا جال ػػمتا اا تػػأ يراتاا هترمد ػػ ارػػيفاا حيػػ اا ػػداينىا
ا اا ػػداينىاا ريئػ ،اا  را ػػ ،اا فيػػي   يف،اا تتذيػػ ا تشػػهؿاا ن ػمطاا تم يػػ  د رااتنتػػمجاا حيػػ انف

ا-فػػػػفاا كيػػػػمفاا زراعػػػػف،احيػػػػمةااتنيػػػػمف،اا تجػػػػرؼاعتػػػػىااسنػػػػ اعاا حي انيػػػػ اا هختتفػػػػ  اأر ػػػػمر
يهػػػػمؿ،انظػػػػـااتنتػػػػمجاا حيػػػػ انفافػػػػفاا جػػػػم ـا ج.ـاع،اا-د ايػػػػفا-هػػػػمعزا-أغنػػػػمـا-يػػػػمه س

ايػػػتخداـاا تطري ػػػمتاا تكن   ييػػػ اا- اا ػػػد ايفاترريػػػ اا حيػػػ افا-يػػػيمتاا تحيػػػيفاا ػػػ را فأيم
تركيػػػباا يهػػػمزاا تنميػػػتفافػػػفاا ػػػذكراا-ا حدي ػػػ ،اأيميػػػيمتاا تنميػػػؿافػػػفاحي انػػػمتاا هزرعػػػ 

اهنههػػم،اأيميػػيمتاتتذيػػ اا- اسن ػػى،اا حتػػب نتػػمجاا تحػػـا ا ج اهػػؿاا هحػػددةا كفػػم ةاكػػؿا ا نهػػ ا ا 
 ت ييهمتهما عال تهػمارتركيػباا  نػمةاا هضػهي ت،ااسهػمفاا تػذائف،اح ػ ؽااا حي افاىه اداا جتؼ

اا حي افا ا ج اهؿاا تفاتؤ راعتىاراحته.
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ا(وحدة 1 +1) إنتاج حيواني وداجنى( 107)أ ن ح 

يتضػػهفاا ه ػػررادرايػػ اا هفػػم يـااسيميػػي اا هتجت ػػ ارػػنظـاإنتػػمجا ترريػػ اا حي انػػمتاا هزرعيػػ ا
ياا حي انمتافػفاحيػمةااتنيػمف،اأيضػمادرايػ ارجػضاا هفػم يـاا جم هيػ ا اسد اراا تفاتتجرهما ذ

 اتيتهمعيػػػػ ا ا تصػػػػنيجي ا عال تهػػػػمارم حي انػػػػمتاا هزرعيػػػػ ،ايشػػػػتهؿاا ه ػػػػرراعتػػػػىااسيػػػػمسا
نتػػمجاا تػػرفا ا تحػػـافػػفاا حي انػػمتاا هزرعيػػ ا كيفيػػ اتطريػػؽاتتػػؾا ا فيػػي   يىاس تهػػ ا تنميػػؿا ا 

رعي ،ااتعترمراتاات تصمدي اتنتػمجاا ػد ايف،اا تركيػبااسيسا تحييفاإنتمجاا حي انمتاا هزا
ا كيهػم  ا ا  يهػػ اا تذائيػػ ا هتنتيػػمتاا ػػد ايفاىا تحػـا ا رػػيضت،انتظػػـاإنتػػمجاا ػػد ايف،اا تفػػريخ،ا
ا حضمن ،اإنتمجاا تحػـ،اإنتػمجاا رػيض،اخصػمئصاديػمجاإنتػمجاا تحػـا ديػمجاا رػيض،اه دهػ ا

اففاترري اا حي اف.
 

 (وحدة 1+2)  حيوان  فسيولوجى( 202)أ ن ح 
يهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىاهيػػمعدةاا طم ػػباعتػػىافهػػـاكيفيػػ اعهػػؿاأيهػػزةا أعضػػم اا ييػػـا كيفيػػ ا
ا تنيػػػيؽا ا تنظػػػيـارػػػيفاتأ يراتهػػػماا فيػػػي   يي ا،اكهػػػمايتجػػػرضاا ه ػػػرراإ ػػػىادرايػػػ اا هره نػػػمتا
 د ر ػػػػمافػػػػفاا  ظػػػػمئؼاا فيػػػػي   يي ،ا كػػػػذ ؾاد راا يهػػػػمزاا جصػػػػرفافػػػػفاا تكمهػػػػؿاا ػػػػ ظيففا

ا.رم ييـ
 

 (وحدة 1+2)  أساسيات تربية حيوانات المزرعة( 205)أ ن ح 
عفاا خصػمئصاا  را يػ اإكيمباا طم باا هجت همتا اا ههمراتااسيميي ااإ ىيهدؼاا ه ررا

ازا جا ا صفمتاا كهي .ت تجشمئرا نتظـاا 
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 (وحدة 1+2) أساسيات تغذية حيوانات المزرعة( 206)أ ن ح 

يههم،اا تركيػباا كيهػػم  ،اا ػد راا حيػ  ا تهركرػمتاا تذائيػػ ادرايػ اهػ اداا جتػؼاهػػفاحيػثات يػ
 ا جنمصػػراا هجدنيػػ اا هختتفػػ ،اا هجػػمهالتاا هختتفػػ ا رفػػ اا  يهػػ اا تذائيػػ ا فعػػالؼاا خشػػن ،ا
تكن   ييػػماتصػػني اا ػػدريسا ا يػػيالج،اه مرنػػ اا هضػػـا ته يػػؿاا تػػػذا افػػىاحي انػػمتاا هزرعػػػ ا

تفػػ ،اا ه ازيػػػفاا تذائيػػ اهتضػػهن اهيػػزافاا نيتػػر ييفاا هختتفػػ ،اتيػػػػمرباا هضػػـارصػػ ر ماا هخت
 هيػزافاا كررػ ف،اا طػػرؽاا هختتفػ ا ت يػيـاهحتػػ  اهػمدةاا جتػؼاهػػفاا رػر تيفا ا طم ػ ،اه ػػمييسا

ااسغذي اا هختتف .
 

 (وحدة 3+2)  تغذية حيوان( 103)أ ن ح 
تطري يػػػػ اتتطيػػػػ اا هجػػػػمرؼا ا ههػػػػمراتاا جهتيػػػػ اا هطت رػػػػ افػػػػفاا تتذيػػػػ اا ه ػػػػرراإ ػػػػىاهػػػػدؼاا ي

كفػم ةاتح يػؿاي ا ادرايػ ااتنتميا حمفظ ا اعفاطريؽاحيمباارحتيميمتاا  حي انمتاا هزرع
أيضػػػماتتذيػػػ اا جيػػػ ؿاشػػػهؿاي هختتػػػؼاهراحػػػؿااتنتػػػمج.ا ازنػػػ اتها تكػػػ يفاا جالئػػػؽااا طم ػػػ ا 

اختيػػمراررنػػمهجاا تنشػػئ اا هالئػػـايػػ ا اعتػػىا هضػػهفا أ ػػرياعتػػىا ػػمااتطػػ رايهمزاا رضػػيج ا ا
رػػػؿا ا اتا صػػػتيرةاتااتحػػػـ،ا ا هيتػػػراا تتذيػػػ اهمشػػػي اا ه ػػػرراكهػػػمايتنػػػم ؿاااه.تػػػ اردائا تػػػرفاأ
ا تػرفا اتكػ يفاا جالئػػؽاا ههػمراتاا جهتيػ افػفاكيهيػم اتح يػؽاا جهتػفاا يػز ا ػدـا اي.ااسفػراس

اا زيمراتاا هيداني .جهؿاأ اففاا حي انمتا اتنتمجاا هختتف اي ا اففاا ها هتزن اسن اعا
ا
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 وحدة( 1+2لوجيا الدواجن  )( فسيو 305)أ ن ح 

اػايػ ائافػفاا ػد ايفايهػدؼاا ه ػرراإ ػىادرايػ اا يهػمزاا هضػهفا فيػي   ييماا هضػـ ؿاػاا ػدـ
ا-ا يهػمزااتخرايػفا  ظػمئؼاا كتػىاا-يػفا ا ترػمدؿاا تػمزماا يهمزاا تنفا-ا ييـاػاا هنمع ا

اػاا تتيػػػراتاا ه ره نيػػ ا عال تهػػػمااسيهػػزةاا تنميػػتي اىا ػػػذكر ا اسن ػػ متا فيػػػي   ييماا تنميػػؿ
ارخنتمجاا ريض.

 
 (وحدة 1+2)  إنتاج حيوان ودواجن( 314)أ ن ح 

تنميػػؿا-ه  ػػ ااسغنػػمـافػػفاا ههتكػػ اا حي انيػػ ا ا ههيػػزاتاار تصػػمدي ا ترريػػ ااسغنػػمـا ا هػػمعز
أيميػػػػيمتا- اس هيػػػػ اار تصػػػػمدي ا تصػػػػ ؼا–ا نهػػػػ ا تيػػػػهيفاا حهػػػػالفا-اسغنػػػػمـا ا هػػػػمعز

نتمجاا تحـا ج اهؿاا هؤ رةاع-ا تفريخ مجاػا ج اهؿاا هؤ رةاعتػىاإنتػ-تىاا نه اخالؿاا حضمن ا ا 
ا-جاا تػػػرفا هك نمتػػػهاىاريئيػػػ تػراعتػػػىانمتػػػػا ج اهػػػؿاا تػػػفاتؤ ػػػ-مجاا حيػػػ انفػنظػػػـااتنتػػػ-ا رػػػيض

نتػػػمجاا تػػػرفاا-تفيػػػي   يي ا ج اهػػػؿاا تػػػفاتػػػؤ راعتػػػىانػػػمتجاا تػػػرفا هك نمتػػػهاىا ا حتػػػبااآل ػػػفا ا 
 -ااهؿاا هؤ رةاعتفاإنتمجاا تحـا ج اا–نظـاإنتمجاا تحـاا–ا نظيؼا

ا-اكررػػ فاتا–اأز تا–ا هػػ ازيفاا تذائيػػ اىاطم ػػ ا-مدؿاا نشػػمػا ه ػػمييساا تذائيػػ ا حيػػمباهجػػ
تطري ػمتا حيػمباارحتيميػمتاا تذائيػ ا-اسيساا جهتيػ ا ت ػديراارحتيميػمتاا تذائيػ ا تحيػ اف

ا تك يفاا جالئؽ.
 

 (وحدة 1+2( تحسين وراثي  )321)أ ن ح 
تجريػػؼاا طم ػػبارػػم طرؽاا هختتفػػ ا تتحيػػيفاا ػػ را فا تصػػفمتاات تصػػمدي ااا ه ػػررا هػػدؼاهػػفا

فػفاكػؿاهػفاا نرػمتا ا حيػ اف.ا  ػذ ؾايشػتهؿاا ه ػرراعتػىات صػيؼا را ػفا تجشػمئراا حي انيػ ا
ا ا نرمتي ا طرؽاتحتيؿاا صفمتاا كهيها طرؽاا تزا ج.
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 (وحدة 1+2) فسيولوجيا اإلنتاج الحيواني( 328)أ ن ح 
ا ه ػػػرراإ ػػػىافيػػػي   ييماادراراا تػػػرفا ا نشػػػمطااسفػػػراز ا تتػػػدةاا ترنيػػػ اعتػػػىاا هيػػػت  ايتجػػػرضا

ا ختػ ما ا تختيػؽاا حيػ ما تػرف،اأيضػمادرايػ اا هراحػؿاا  ظيفيػ اا هختتفػ اا تػفاتهػرارهػماا تػدةا
ا ترنيػػ ا ا ج اهػػؿاا هره نيػػ ا ا جصػػري اا هنظهػػ ا هػػذياا هراحػػؿ،ادرايػػ اا تتيػػراتاا فيػػي   يي ا

 حمد ػػػ ارييػػػـاا حي انػػػمتاا هزرعيػػػ اا هختتفػػػ اهػػػ ارػػػد اا نشػػػمطااسفػػػراز ا تتػػػدةا اا هختتفػػػ اا
ا تتيػػراتاا هختتفػػ افػػفااسنظهػػ اا دفمعيػػ اا هنمعػػ ا تتػػدةاا ترنيػػ ،ادرايػػ ااسيػػمساا فيػػي   يفا

 تطػػػ راا حي انػػػمتاا هزرعيػػػ ا اررػػػطاا جهتيػػػمتاا فيػػػي   يي اا هختتفػػػ ارنهػػػ اا اا هضػػػـاتنهػػػ  
اترضازيمدةااتنتمج.ا حي انمتاا هزرعي ار

 
 

 0(وحدة 1+2إنتاج الحيوان والدواجن )نظم ( 329)أ ن ح 
انظـااتنتمجاهفاحيثاا تجريؼا ا هك نمت،اكهمايهػتـارم ت يػيهمتا يهتـاا ه ررارترييخاهفهـ 

انتظػػـا جمهػػ ا هػػذياا ػػنظـا طػػرؽات يههػػما تط ير ػػم،ا ػػـايهػػتـاردرايػػ اا هيزانيػػ اا هزرعيػػ اتحػػتا
ا.اتنتمجاا هختتف 

 
 (وحدة 1+2)  ثروة حيوانية وداجنة( 330)أ ن ح 

يهدؼاا ه ررا تنم ؿاا  ض اا را فا رنتمجاا حي انفاففاا جػم ـا هصػر،اا فيػ ةاا تذائيػ اهػفا
ا هتنتيمتاا حي اني اففاهصر،انصيباا فرداهػفاا هتنتيػمتاا حي انيػ افػفاهصػر،اطػرؽازيػمدةا

اريضا-نصيباا فرداهفاا هنتيمتاا حي اني اىريض احهرا ا-م  حـ  اأ رمفت.ا- حـ 
 

 (  وحدة 1+2رعاية أميات الدجاج   )( 331)أ ن ح 

،ارعميػػ اا تفػػريخ’ ػػديمجاإنتػػمجاا تحػػـا اا رػػيضايهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىادرايػػ اا يػػالرتاا تيمريػػ 
ا.ا،اا تيكيف،اا ظر ؼاا صحي ،اا ييالتاهفاا ف سا احتىانهمي افترةااتنتمجااسههمت
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 (وحدة 1+2) يزىامواد عمف وتجي( 332)أ ن ح 

تػػؼاا هختتفػػ ،ادرايػػ اهػػ ادايهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىادرايػػ اهػػ اداا جتػػؼاا هختتفػػ ،اأ يػػمـاهػػ اداا ج
ت تيديػػ افػػفاتتذيػػ اا حيػػ افا ا ػػد ايف،ادرايػػ ارجػػضاه رطػػمتاا تتذيػػ افػػفاهػػ اداا غيػػراا جتػػؼا

ا جتػػػؼ،ادرايػػػ ارجػػػضاا جهتيػػػمتاا تصػػػنيجي اا هيػػػتخده ا رفػػػ اا  يهػػػ اا تذائيػػػ ا هػػػ اداا جتػػػؼا
اا هيتخده اففاتتذي اا حي افا ا د ايف.

 
 (وحدة 1+2)  تمثيل الغذاء والطاقة( 354)أ ن ح 

ا طػػرؽاا هختتفػػ ا ت ػػديراا-ا  حػػداتاا هيػػتخده ا  يػػمساا طم ػػ اا–ا تجريػػؼارم ته يػػؿاا تػػذائفا
ته يػػؿاا–حيػػزاا ييػػـاا ته يتػػفاا–ا ته يػػؿاا  معػػدماا-ا هركرػػمتاا حمهتػػ ا تطم ػػ ااا-ا طم ػػ ا

ا كرر  يػػػػدراتا ا رر تينػػػػمتا ا ػػػػد  فافػػػػفاا حي انػػػػمتا حيػػػػدةاا هجػػػػدةا ه مرنتهػػػػماا طم ػػػػ افػػػػفا
اته يؿاا هم .ا–ا جنمصراا هجدني ا ا فيتمهينمتا د ر ماففاته يؿاا طم  اا–رم هيتراتا

ا
 

 وتحــت اإلســتوائية ( التغذيــة العضــوية لحيوانــات المزرعــة فــي المنــاطق اإلســتوائية163)أ ن ح 
 (وحدة 2+3)

إ ػػػىاتكػػػ يفاعالئػػػؽاعضػػػ ي ا تهيتػػػراتا ا ػػػد ايفا اسيػػػهمؾ.ايتنػػػم ؿاا ه ػػػرراايهػػػدؼاا ه ػػػرر
ه دهػػػػ ا تتتذيػػػػ اا جضػػػػ ي ا حي انػػػػمتاا هزرعػػػػ ا اا ػػػػد ايفا ااسيػػػػهمؾ،ا اهمتحػػػػددياهجػػػػمييرا
اتنتمجاا جض ماعػفاا هصػدرا اسعػالؼا ااا هضػمفمتاا تذائيػ اىا هجػمدفا،ا ا فيتمهينػمتا،ا

 طجػػمفاا تػػرفا اا تحػػـا اا رػػيضاخػػالؿافتػػرةاارنت ػػمؿاهػػفاا رر ري تػػؾا اا رريري تػػؾتا اتتذيػػ ا
ا تتذي اغيراا جض ي اإ ىاا جض ي اا ن عيػ اا جتػؼا اهيػمياا شػرباا هيػتخده .اكهػمايجػرؼا

 تينػػػػباارضػػػػطرارمتاااتيػػػػت ائي  شػػػػرهاااتيػػػػت ائي ا ه ػػػػررارػػػػخدارةاا هراعػػػػفافػػػػفاا هنػػػػمطؽا
جاا ته يػػػؿاا  من يػػػ ا تهركرػػػمتااسيضػػػي ا كيفيػػػ اتجمهػػػؿاهيكر رػػػمتاكػػػرشاا هيتػػػراتاهػػػ انػػػ ات

اا يمه اا تفا دات يداففاا هراعىاه ؿاا صمر نيفا اا تمنينمتا اغير م.
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 (وحدة 1+2)  السموك والرفق بالحيوان (368)أ ن ح 
 را ػػػ اا-إتصػػػمؿا تجػػػمرؼاا حي انػػػمتاا-ساا حيػػػ افايهػػػدؼا ػػػذااا ه ػػػرراإ ػػػىادرايػػػ  اإيػػػتنئنم

رجػػػػضااسنهػػػػمطاا-ا ريئيػػػػ اا هػػػػؤ رةافػػػػفاا يػػػػت ؾاا ج اهػػػػؿاا-فيػػػػي   ييماا يػػػػت ؾاا-ا يػػػػت ؾا
ا-تهػمعىايا يػت ؾااتا-ا يػت ؾااسهػ ماا-ا يػت ؾاا ينيػفاا-ا يػت ؾاا تػذائفااا يت كي اى

ا تطري متاا جهتيػ ا يػت كيمتاا حيػ افاا- افاػرةا تجتـاا حيػا خررةاا هركا-تااا يت ؾاا صراعى
ااتيكمفا,اا رعفا,اا هجمنمةاتا.ىاعنداا ذرخا,اا تدا ؿا,اا ن ؿا,ااففاا رفؽارم حي اف

ا
 (وحدة 1+2( التفريخ والحضانة في األسماك  )369)أ ن ح 

يهدؼاا ه رراإ ىادراي اا نػ احفاا جهتيػ ا ا ختفيػمتاا جتهيػ اا حدي ػ اا هيػتخده افػفاا تفػريخا
ا طريجفا ا صنمعفا فيهمؾاا تيمري اا هصػري ا ا يهرػرم.ا أنػ اعااسيػهمؾاا تػفايػ ؼايػتـا

 ػػػفاأيػػػهمؾاا رتطػػػفا أيػػػهمؾاا  ػػػراهيطا أيػػػهمؾاا هرػػػر ؾا أيػػػهمؾاا ػػػدنيسا أيػػػهمؾااتنم  هػػػم
ا  مر صا أيهمؾاا ر ر .ارمتضمف اإ ىاذ ؾايتـادراي اا طرؽاا حدي ػ اا هترجػ افػفاحضػمن ا
زريجػػػػ ا ػػػػذيااسنػػػػ اعافػػػػفاأحػػػػ اضاا حضػػػػمن ااترتدائيػػػػ ا أحػػػػ اضاا حضػػػػمن اا  من يػػػػ احتػػػػىا

اا  ص ؿاإ ىا زفااتصرجيمت.
 

 (وحدة 1+2)  ( الغدد الصماء و األقممة370ح )أ ن 
درايػػ اا تػػدداا صػػهم اا هختتفػػ ارييػػـاا حي انػػمتاا هزرعيػػ ،اأيضػػماا  ظػػمئؼاا هختتفػػ ا تتػػددا
ا صػػهم ا عال تهػػماريهيػػ اا  ظػػمئؼاا حي يػػ ا ا ته يػػؿاا تػػذائفارم ييػػـ،اريمنػػباذ ػػؾادرايػػ ا

اس صػػػػىاإنتػػػػمجا تحيػػػػ اف،ااا تػػػػدداا صػػػػهم ا عال تهػػػػمارػػػػمسدا اا فيػػػػي   يىااسه ػػػػؿا ت صػػػػ ؿ
يتجػػػرؼاا طم ػػػباعتػػػىااسيػػػمساا فيػػػي   يىاس تهػػػ اا حي انػػػمتاا هزرعيػػػ ،ا يػػػررطاا جهتيػػػمتا

اا فيي   يي اا خمص ارأ ته اا حي افاركيفي ازيمدةااتنتمج
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 (وحدة 1+2(  تغذية اسماك وقشريات )371)أ  ن ح 

اشػػرح.اا ا  شػػريمتا فيػػهمؾاا تذائيػػ اارحتيميػػمتاففػػايهػػدؼا ػػذااا ه ػػرراإ ػػىادرايػػ اه دهػػ 
ا فيػػػػػهمؾا ارصػػػػػطنمعفاا طريجػػػػػف ااا تػػػػػذا ارػػػػػيفا ا فػػػػػرؽاغػػػػػذا ااسيػػػػػهمؾا تكػػػػػ يفااأ هيػػػػػ 

ادرايػػ ا ا  شػػريمت،ا فيػػهمؾاا فيػػي   يي اا نمحيػػ اهػػفاا هضػػهفاا يهػػمزادرايػػ ا ا  شػػريمت،
اكهػمايتضػهفاا ه ػرر.ا ا  شػريمتا فيػهمؾاا جالئػؽاتكػ يف.اا تذائيػ اا جنمصران صاأعراض

،ااا يهمزاتشريخاففاا جهتي  اا در سا ا.ا جالئؽا تك يفاا هضـا تيمرباا هضهف 
 

 (وحدة 1+2( فسيولوجيا التناسل في حيوانات المزرعة  )372)أ ن ح 
يهػدؼاا هت ػرراإ ػػىاا  صػ ؿاإ ػػفا ػدراهتهيػػزاهػفا ػدرةاا طػػالبافػفاا تجمهػػؿارهيػت ماههػػمرما

 ا تجهػػػػؿاعتػػػػفازيػػػػمدةااتنتمييػػػػ اييػػػػداهػػػػ اهختتػػػػؼاهراحػػػػؿاا تنميػػػػؿافػػػػفاا حي انػػػػمتاا هزرعيػػػػ
ا ا هشمرك اا فجم  اففاحؿاا هشمكؿاا تنميتي ا هذياا حي انمتارطرؽات تيدي ا هرتكرة.

 
 (وحدة 1+2)  رعاية ماشية المبن( 401)أ ن ح 

نتمييػػ تنميػػؿانهػػ ا ااهػػداداا طم ػػبارم هجت هػػمتااسيميػػي اعػػفإاإ ػػىيهػػدؼاا ه ػػررا همشػػي اا ا 
حؿاا هشكالتاا تػفا ػداتطػرأااففي اإيتخداـا ذياا هجت همتاتدريباا طم باعتىاكيف،ا اا ترف

افػػػفهزرعػػػ اإنتػػػمجاا تػػػرف. اتجريػػػؼاا طم ػػػبارم ت نيػػػمتاا حدي ػػػ اا هيػػػتخده اافػػػفأ نػػػم اا جهػػػؿا
اااتحييفاكفم ةا اأررحي اهشمري اإنتمجاا ترف.

ا
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 (وحدة 1+2( إنتاج األغنام والماعز )402)أ ن ح 
ا تصػمديمتاترريػ ااسغنػمـا ا هػمعزاا–سغنػمـا ا هػمعزايهدؼاا ه رراإ ىادراي  انظػـاإنتػمجاا

حيـا تركيبا طجػمفااسغنػمـاا–إنشم اتا تيهيزاتاا هزرع اا–يالرتااسغنمـا ا همعزاا–
ا تنميػػؿا ا ػػػ ردةاىاتيػػرا اتاا  ايػػػباإترمعهػػػماا–رعػػػىا تتذيػػ ااسغنػػػمـا ا هػػػمعزاا– ا هػػمعزا

نتمجاا تحـاا– زيمدةاكفم ةاا تت يخا رعمي ااسههمتاا  ردةتا إنتػمجاا–إنتػمجاا صػ ؼاا–ا نه ا ا 
اا ترف.

 
 (وحدة 1 +2( تغذية دواجن  ) 403)أ ن ح 

طرؽاحيمباارحتيميمتاا ي هيػ اهػفاا-ا تذائي ا أ هيتهماا هركرمتيهدؼاا ه رراإ ىادراي ا
طػػػػرؽاتكػػػػ يفاا هخػػػم يطاا جتفيػػػػ اىا طػػػرؽاا هختتفػػػػ ا ارػػػػراهجاا-اا جنمصػػػراا تذائيػػػػ ا تػػػد ايف

اا-ااتضػػمفمتاا جتفيػػ اا-تتذيػػ ااسرانػػباا-تتذيػػ اديػػمجاا رػػيضا ديػػمجاا تحػػـاا-تاا كهريػػ تر
ا.تتذي اا نجمـا-تتذي اا طي راا ر هفاا-تتذي اا رطاا-تتذي ااسههمتاا

 
 (وحدة 1+2)  إنتاج المحوم( 404)أ ن ح 

هجرفػػ اا نهػػ ا ا تطػػ را حي انػػمتاا هزرعػػ ،انظػػـاا تيػػهيف،اأ هيػػ اايػػتخداـاهنشػػطمتاا نهػػ ،ا
 ػػيـا ت طيػػ اذرػػمئخاا هيتػػرات،اا تجػػرؼاعتػػىاإهكمنيػػ اا يػػمه سا ا يهػػمؿافػػفاإنتػػمجاا تحػػـ،ات

كتشػػمؼاهرػػمدئاإنتػػمجا حػػـانظيػػؼ،اا تحيػػيفاا ػػ را فا حي انػػمتاا تحػػـ،ا ا تتػػ ثاا هيكر رػػىا ا 
. اا هتر يمتاهفاا ه اداا كيهيمئي اففاا تحـ 
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 (وحدة 1+2)  مزارع سمكية( 409)أ ن ح 

يػػػ اا طػػػرؽاا حدي ػػػ اا هترجػػػ افػػػفاتيػػػهيفا رعميػػػ ااسيػػػهمؾاا تيمريػػػ ايهػػػدؼاا ه ػػػرراإ ػػػىادرا
ا هصػػري افػػفاا هػػزارعاا يػػهكي اا هتخصصػػ اذاتاا نػػ عاا  احػػد.ايتنػػم ؿاا ه ػػررادرايػػ اهػػزارعا
ا رتطىا هزارعاا  راهيطا هزارعاا هرر ؾاهفاحيثاطرؽااتدارةا ا رعمي اكػؿاعتػىاحػدة.اكهػما

ارعاا ػػدنيسا هػػزارعاا  ػػمر صا هػػزارعاا يهرػػر افػػفايتنػػم ؿاا ه ػػررادرايػػ اهػػزارعاا رػػ ر ا هػػزا
ا ريئ اشرهاا جذر اكؿاعتىاحدة.ا يشهؿاا ه ررادراي اطرؽاتيهيفا رعميػ ا ػذيااسنػ اعافػفا
ا هػػػزارعاا يػػػهكي اا هتخصصػػػ اارتػػػدا اهػػػفا زفاا زريجػػػ ا حتػػػىاا  صػػػ ؿاإ ػػػىا زفاا تيػػػ يؽا

اا تيمرمارم طرؽاا هك ف ااتنتمجا شرهاا هك ف .
 

 (وحدة 1+2)  تحسين حيوان ودواجن( 411)أ ن ح 
إكيػػمباا طم ػباا هجت هػػمتااسيميػػي اا الزهػػ ا تنهيػ اههمراتػػهاعتػػىاكيفيػػ ااإ ػػىيهػدؼاا ه ػػررا

ا. تحي افا اا د ايفاا  را فا ت ييـااإيرا 

 
 1+2)  وتحـت اإلسـتوائية( رعاية حيوانات المزرعة فـي المنـاطق اإلسـتوائية 439)أ ن ح 

 (وحدة
ؼاا يػػمئدةافػػفاا هنػػمطؽااتيػػت ائي ا شػػرهااتيػػت ائي ا تتضػػهف اا هنػػمخ،اا تجػػرؼاعتػػىاا ظػػر ا

ا هصػمدراا تذائيػ ،اأنػػ اعا يتػالرتاا حي انػػمت،ااسهػراض،اا هصػمدراا رشػػري ،انظػـااتنتػػمج،ا
انظـارعمي اا همشي ،انتظـارعمي اا هيتراتاا صتيرة.
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 (وحدة 1+2( تكنولوجيا منتجات المحوم واأللبان  )440)أ ن ح 

اتح يػػػػؿا-دؼاا ه ػػػػرراإ ػػػػىادرايػػػػ  اا تركيػػػػباا تشػػػػريحفا ا كيهيػػػػمئفا فنيػػػػي اا جضػػػػتي ايهػػػػ
طػػػرؽاحفػػػظاا-صػػػفمتاا يػػػ دةافػػػفاا تحػػػـا ا ج اهػػػؿاا هػػػؤ رةاعتيهػػػماا-ا جضػػػالتاإ ػػػىا حػػػـا

ا حفػػػظا تصػػػني ااسيػػػهمؾاا-حفػػػظا تصػػػني اهنتيػػػمتاا ػػػد ايفاا- تصػػػني اهنتيػػػمتاا تحػػػـ 
 اا هنتيػػػػمتاا ترنيػػػػ اا رئييػػػػي اطر ػػػػم ا هنتيمتهػػػػم.ا يػػػػ ؼايتجػػػػرضاا ه ػػػػرراإ ػػػػىاطػػػػرؽاتصػػػػني

 تتكن   ييػػماا حدي ػػػ افػػػفا ػػػذااا هيػػػمؿا اذ ػػػؾاهػػفاخػػػالؿادرايػػػ اإعػػػداداا تػػػرفا تيهيػػػزيايػػػ ا ا
رم هجمهالتاا حراري اأ اا تجديؿ،اصنمع اا يرفاا طرما ا يمؼ،اصنمع اا هنتيػمتاا د نيػ ،ا

ا.ا كذ ؾاصنمع ااس رمفاا هتخهرةااصنمع اا ه تيمتاا ترني 
 

 (وحدة 1+2)  رعاية الطيور الداجنة واألرانب( 441ح )أ ن 
ا طيػػ راا–ا ر هػػفاا–يهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىاتجريػػؼاا طم ػػبارػػأن اعاا ػػد ايفااسخػػر اىاسرانػػبا

ا–ا تفػػريخااا تنميػػؿا ااتاهػػ ااسخػػذافػػفاارعترػػمرانظػػـ اا نجػػمـاا يػػهمفا–ا حهػػمـاا–ا همئيػػ ا
ا تتذيػػ اا–طػػرؽاا تحصػػيفاا–راضاأ ػػـااسهػػا–اتيػػكمفاا–ا اا رضػػمع ا اا فطػػمـاا حضػػمن 

ا..
 

 (وحدة 1+2)  إنتاج لحم وبيض الدجاج( 458)أ ن ح 

يهدؼاا ه رراإ ىادراي ااتنتمجاا تيمرما رػيضاا همئػدةا ارػدار اا تيػهيفافضػالاعػفاإعػدادا
ا هشػػمكؿاا–نظػػـااتضػػم ةاا–هيػػمكفاا ػػد ايفاريػػت رمؿاكتمكيػػتاا ريػػمضا ارػػدار اا تيػػهيفا

اايفا اكيفي احتهم.ااا تفات ايهاهنتجاا د ا
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ا(وحدة 1+2)  فسيولوجيا األسماك( 463)أ ن ح 

يهػػػدؼاا ه ػػػرراإ ػػػىادرايػػػ اا يهػػػمزاا هضػػػهفا ا يهػػػمزاا ػػػد رما ا يهػػػمزاا تنفيػػػفا ا يهػػػمزا
ا تنميتفا ا يهػمزااتخرايػفا ا يهػمزاا جصػرفا  ظػمئؼاا يتػدافػفااسيػهمؾ.ايتنػم ؿاا ه ػررا

ماعتػػػىا ظػػػمئؼااسعضػػػم اا هختتفػػػ افػػػفاييػػػـادرايػػػ اا تػػػدداا صػػػهم افػػػفااسيػػػهمؾا تأ ير ػػػ
اا يهك .

 
ا(وحدة 1+2)  إنتاج أسماك( 464)أ ن ح 

رهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىادرايػػ انظػػـاإنتػػمجااسيػػهمؾافػػفااسحػػ اضاا تراريػػ ا اسحػػ اضااسيػػهنتي ا
يريج اصرؼاا هيميا اس فػمصاا جمئهػ ا هحصػ ؿااسيػهمؾاا هت  ػ اهػفاترريػ ااسيػهمؾافػفا

إ ػػىاذ ػػؾايػػتـادرايػػ اا جهتيػػمتاا هزرعيػػ اا ي هيػػ اا تػػفاتػػتـافػػفاا هػػزارعاا ػػذياا ػػنظـ.ارمتضػػمف 
ا يػػػهكي اهػػػفاحيػػػثاا تيػػػهيداا كيهيػػػمئفا ا جضػػػ مافػػػفااسحػػػ اضاا تراريػػػ ا هجػػػدرتاإضػػػمف ا
اسعالؼا ا ته يػ اا صػنمعي ا تتييػراا هيػميافػفااسحػ اضاا تراريػ .اكهػمايشػهؿاا ه ػرراأيضػم ا

محيػػ اا ج اهػػؿاا فيزي يػػ ا ا كيهيمئيػػ اا ه يػػ دةافػػفاا هيػػميا فيػػهمؾاهػػفاناا همئيػػ درايػػ اا ريئػػ ا
ا عال تهمارهجدرتاإنتمجااسيهمؾ.

 
 (وحدة 1+2( تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في اإلنتاج الحيواني  )480)أ ن ح 

يتنػػػم ؿاا ه ػػػرراتطري ػػػمتاا تكن   ييػػػماا حي يػػػ افػػػفاهيػػػم فاإنتػػػمجاا حيػػػ افا اا ػػػد ايفا اد را
افاتحييفااتيتفمدةا فىاا تتذي اا تطري ي ا تحي افا اا د ايفا.ا ري تكن   ييماف
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 (وحدة 1+2( االتجاىات الحديثة في إنتاج األسماك  )485)أ ن ح 

يهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىادرايػػ اا ت نيػػمتاا حدي ػػ افػػفاتفػػريخا حضػػمن ا رعميػػ ااسيػػهمؾاا هصػػري ا
اػاا طػػرؽاا حدي ػػ افػػفاحضػػمن ازري خمصػػ ااريػػتزراعاا يػػهكف اػات تيػػؿاا هك ػػؼ جػػ ااسيػػهمؾ

ايتخداـااسعالؼاففاا هزارعاا يهكي اػاكيفي اا تحكـاففاتفػريخااسيػهمؾاعتػىاهػداراا يػن اػا
ت فيراا ريئ اا همئي اا ه م ي ا نه ااسيهمؾاػاطرؽاايػتخداـااسيػهدةاا كيهيمئيػ ا ا جضػ ي افػفا

ااسح اضاا يهكي اا تراري .

ا
ا(وحدة 1+2)   الدواجن إنتاجاإلتجاىات الحديثة في ( 486)أ ن ح 

يهػػػػدؼاا ه ػػػػرراإ ػػػػىادرايػػػػ ات نيػػػػمتاا تكن   ييػػػػماا حي يػػػػ ا تطري متهػػػػمافػػػػف اتحيػػػػيفاإنتمييػػػػ ا
ا ػػػد ايف،اا طػػػرؽااسهنػػػ ا تػػػتختصاهػػػفاهتختفػػػمتاا ػػػد ايف،ااتيػػػتفمدةاا جظهػػػىاهػػػفاعالئػػػؽا

 -ELIZA- RIAا ػػػػد ايفاىتكن   ييػػػػمااتنزيهػػػػمتت،اا ت ػػػػديراتاا حي يػػػػ ا ا هنمعيػػػػ اى

Flowcytometer-…. ات،ااتتيم متاا حدي  اتنتمجاد ايفاعض ي

ا
ا(وحدة 1+2)  اإلتجاىات الحديثة في اإلنتاج الحيواني( 487)أ ن ح 

يهػػػدؼاا هت ػػػرراإ ػػػىادرايػػػ اا ت نيػػػمتاا حدي ػػػ افػػػفااتنتػػػمجاا حيػػػ انفا تطري هػػػمافػػػفاهيػػػمرتا
 ا تنميؿا ا ترري ا ا رعمي ا ا تتذي ا تحي انمتاا هزرعي .
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 الزينة بساتين قسم

 
 (وحدة  2+1( إنتاج النباتات الطبية والعطرية  )303)ب ز ن 

 اىاا رريػػ اػمدراا نرػػػمتمتاا طريػػػهصػػا-ت يػػيههما–أ هيػػ اا نرمتػػمتاا طريػػ ا ا جطػػػري اا– اػه دهػػ
ا ه اداا فجم  اا ه يػ دةاا-ا ج اهؿاا تفاتؤ راعتىااتنتمجاا-ه  همتازراعتهما- ا هنزرع اتا

ا صػػفمتاا–ا تخػزيفاا-ا زيػ تاا طيػمرةااكيهيػم ا– طػرؽاايتخالصػهمااا زيػ تاا طيػمرةا–رهػما
ا GLCا تجػػػرؼاعتػػػىاهك نػػػمتاا زيػػػ تاا طيػػػمرةارػػػم طرؽاا حدي ػػػ ا-ا طريجيػػػ اا ا كيهم يػػػ 

درايػػ ارجػػضاا-ا تيفيػػؼا–ا ج اهػػؿاا هػػؤ رةاافػػفاإنتػػمجاا نرمتػػمتاا طريػػ ا ا جطريػػ اا- خالفػػه
ا راتنيػػمتاا-ا هػ اداا هػػرةا ا تمنينػمتا- ت يػػداتا ا-ا يتيك يػيداتا–ا نرمتػمتاا طريػ ا ا جطريػػ ا

ا هشت متهم
ا-ادرايػػػ انرمتػػػمتاا جمئتػػػ اا شػػػف ي اا نجنػػػمعاا رتػػػدما ا فتفتػػػف.ا صػػػمر نينيمتا ا هػػػ اداا هالهيػػػ ا

نرمتػمتاا-ا فتيػها...اا ػخا–ا هريهيػهاا–ا ريحػمفاا-حصػم رمفاا–ا هتييماا–  شادا رراا-ا زعتر
ا......ا خا ريا–ا جمئت اا هركرها اا رمي نجا  نرمتمتاا جمئت اا خيهي ا-ر رـ 

ا
 (وحدة  2+1( إنتاج نباتات الصوب والتنسيق الداخمي ) 321)ب ز ن 

 اا هػؤ رياعتػىايػا ج اهػؿاا ريئا-اريػتخداـاا-اس هي اا–ه ده اعتىانرمتمتاا تنييؽاا داختفا
ا–اريرديػػػترااا–ااريت نيهػػػما-ا رػػػ تسا،ا درايػػػينماا–أنتػػػمجانرمتػػػمتا اا ػػػديفنرمخيماا-اتنتػػػمجا

اا-نخيؿاا زين ا ا شػفتيرااا-كتػ ر فيتـاا–يت كيػينماا–كمهيتيػماا-ك ديػـ ا–ك  يػ ساا–كالديػـ 
ا-يمر نيػػػما–يػػػنكيزيماا– شػػػط اا-أرا يػػػما–اريػػػرريساا–ا فػػػ ييراا-ا ررر هيػػػما–ا فػػػيكساا–

ا كيفيػ -هشمكؿااتنتمجا اسضطرارمتاا فيي   يي ا اسهراضا-يتداا نهراا– يدراا–كر تفا
ا.إعطم اا طم بااسيساا جمه ا تتنييؽاا داختفا تهنشآتا اصيمن اا نرمتمتاا-عاليهم.ا
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 (وحدة  2+1) إكثار نباتات الزينة ( 353)ب ز ن 

هيػػتتزهمتا-داتاا هشػػتؿاا هختتفػػ اػ حػػا- ه  همتهػػما–أ هيتهػػماا–ت يػػيههماا–هشػػمتؿاا زينػػ ا
نتػػػػػػػػػػمجارم هشػػػػػػػػػػتؿاىا ريئػػػػػػػػػػمتاهيػػػػػػػػػػتتزهمتااتا-اتنتػػػػػػػػػػمجارم هشػػػػػػػػػػتؿ اىااسد اتا ا جرػػػػػػػػػػ اتت

طػرؽااا-طػ اراا يػك فا–فػفااتنرػمتااةا ج اهػؿاا هػؤ راا-اتك ػمراىاا رػذ رتاا- ا هخصػرمتت
ا–ا ترا يػػػػداا-هزرعػػػػ ااسههػػػػمتاا–اتك ػػػػمرارميػػػػتخداـاا ج ػػػػؿا أن اعهػػػػماا-ا تكػػػػم راا الينيػػػػى

ا-محد راهنظهػػػمتاا نهػػػ ا ا هره نػػػمتاا نرمتيػػػ افػػػفازيػػػمدةانيػػػر اا نيػػػاا-ا تطجػػػيـاا–ا ت يػػػيـا
ا-ا ػػتحكـافػػفاظػػر ؼااتنتػػمجافػػفاا ريػػ تاا هحهيػػ اا-أن اعهػػماا-ف ائػػد ما–ا ريػػ تاا هحهيػػ ا

ا-درايػػ انهػػ ذجاسحػػداا هشػػمتؿاا جمهػػ اا-ا ػػتحكـافػػفاظػػر ؼااتنتػػمجافػػفاا ريػػ تاا هحهيػػ ا
ادراي انه ذجاسحداا هشمتؿاا هتخصص .

ا
 (وحدة  2+1( تنسيق الحدائق )373)ب ز ن 

ا جنمصػراا هختتفػ افػفاا تنيػيؽاا- تطػ راتنيػيؽاا حػدائؽا-دائؽاه ده اعفاعتػـاتنيػيؽاا حػ
ا–طرزاتنيػيؽاا حػدائؽاىا طريجػفاا-ا ج اهؿاا هؤ رةاففاتصهيـاا حدائؽا- عال تهماررجضهم

أ هيػػ اا نرمتػػمتافػػفاتنيػػيؽاا–هرػػمدئاتنيػػيؽاا حػػدائؽاا-ا يمرػػمنفاا–ا فرعػػ نفاا-ا هنديػػفاتا
ا–ا نػػمف راتاا- ا تهم يػؿا–ا يػال ـاا- يتػ سأهػمكفااا–ا طػرؽاا-هنشػأتاا حدي ػ اا-ا حػدائؽ

ا تصػػهيـا ا زراعػػ اا–ه ػػؿاا حدي ػػ اا هنز يػػ اا–تنيػػيؽاه  ػػ اا-ا شػػالرتا عال تهػػمارم تصػػهيـ
ا نرمتػػػػػمتاادرايػػػػػ ا-ا حػػػػػدائؽاا هتخصصػػػػػ ا-...أ ػػػػػخاا شػػػػػركمتاا خدهيػػػػػ اىاا ػػػػػرما خالفػػػػػ ات

ا- هتيػػػػت متا شػػػػييراتا اا-اسشػػػػيمرا-ا هيػػػػتخده افػػػػفاا تنيػػػػيؽاىاا هيػػػػطحمتاا خضػػػػرا ا
كيفيػ اعهػؿاتصػهيـااا-إعػدادا تيهيػزااسرضافػفاا هشػر عاا-ا ح  يػمتتاا-هتطيمتاا ترر 

 ضػػػ اا رػػػراهجاا هختتفػػػ اا-أعهػػػمؿاصػػػيمن اا حػػػدائؽا ا هجػػػداتاا الزهػػػ ا ػػػذ ؾاا- حدي ػػػ اهػػػما
ا–تنيػػػػيؽاا  ػػػػر اا يػػػػيمحي اا-ا صػػػػخري اا–ا حدي ػػػػ اا همئيػػػػ اا–حدي ػػػػ اا يػػػػطخاا- تصػػػػيمن ا
ا.اا هدريي 

ا
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 ( وحدة  2+1( أشجار وشجيرات ونخيل الزينة )321 )ب ز ن
ا-ا ج اهػػػؿاا هػػػؤ رةاعتػػػىاا نهػػػ ااا-اس هيػػػ اار تصػػػمدي ا ايػػػتخداهمتااسشػػػيمرا ا شػػػييراتا

عتػػػػفاا تررػػػػ ا ا هػػػػ ا اا هػػػػم اا–تػػػػأ يرااسشػػػػيمرا ا شػػػػييراتاعتػػػػىاعنمصػػػػراا ريئػػػػ اا هختتفػػػػ ا
ازراع ااسشيمراا-ا ي فف/اا تأ يراا هترمدؿا

ا-صػػيمن ااسشػػيمرا ا شػػييراتا-يفيػػ اتحيػػيفاا نهػػ افػػفااسشػػيمرا ا شػػييراتكا- ا شػػييرات
ا-اسحزهػ اا خضػرا ا هصػداتاا ريػمحاا–تشيرارجضااسهمكفاا تفاتجمنىارجضاا هشػمكؿا

إنتػػمجاا-حصػػمداهحمصػػيؿاا تمرػػمتا–ت ريػػتاا ك رػػمفاا رهتيػػ اا-ا تمرػػمتاا طريجيػػ ا ا صػػنمعي ا
اسنػ اعا ا ت يػيهمتاا هختتفػ اا- ا تنيػيؽا تنخيػؿاادراي ااس هي اار تصمدي -أشيمراا تمرمت

هشػػػمكؿاإنرػػػمتاا رػػػذ راا-ا هشػػػمكؿاا تػػػفات ايػػػهاإك ػػػمراا نخيػػػؿاا- تنخيػػػؿا ههيػػػزاتاكػػػؿاهنهػػػم
ك ػمراا–ا هشػمكؿاا نمتيػ اعػفاانتشػمرااسهػراضااا- كيفي اا تتتباعتيهم نخيػؿاا زينػ اإنتػمجا ا 

 أيػػم يباا ت تػػيـاا– اا ترريػػ اا تػػد يراا–ا تيػػهيداا–ا ػػرماا-ا ج اهػػؿاا هػػؤ رةاعتػػفاا نهػػ ا اا-
اا هختتف ا.

 
 (وحدة  2+1( تداول نباتات الزينة والطبية والعطرية )323)ب ز ن 

هراحػػػػؿانهػػػػ ااسز ػػػػمراا-ه دهػػػ اعػػػػفاأ هيػػػػ اهجػػػػمهالتاهػػػػمارجػػػػداا حصػػػمدا تحديػػػػداعنمصػػػػر م
ا-  ػػىا طػػؼااسز ػػمراه اعيػػدا أيػػت باتػػأ يرادريػػمتاا حػػرارةا ا ترريػػدااسا-ا هختتفػػ ا تفتحهػػم

حصػػمداا-ا تخػػزيفاا رػػمردا تػػأ يراا فػػمزاتاعتػػىااسز ػػمرااا ه ط فػػ ا-ا فػػرزا ا تػػدريجا ا تجرئػػ 
ا هيففمتاا هختتف ا كفم ةاكػؿاهنهػماا-ا نرمتمتاا طري ا ا جطري ااا تيفيؼا ا تيهيزا ا تجرئ .

ا-يؽا تخػزيفا ا تيػ ااا-ا تجرئػ اا-اريػتخالصا ت ػديراا يػ دةا- عال  اذ ؾارػم ه اداا فجم ػ ا
ا ج اهؿاا تفاتػؤد اإ ػىافيػمداا نرمتػمتا -كيهيمئي .ا–بااا-حراري ا-ا هجمهالتاا هختتف ا اأ

اا طري ا اا جطري اأ نم اا تخزيفا.
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 (وحدة  2+1( إنتاج نباتات الزينة ) 371)ب ز ن 

ا- طرؽااتك مرافػفاا ػ رداا-اسن اعاا–اس هي اار تصمدي اا-أ هي انرمتمتاا زين ا–ه ده ا
 طػػػؼاا–اآلفػػػمتاا–ا ت تػػػيـاا–ا تيػػػهيداا–ا جهتيػػػمتاا زراعيػػػ اىاا ػػػرماا–زراعػػػ اا ػػػ ردااطػػػرؽ

إنتػمجاا ح  يػمتا ا جشػريمتاا-ا زراعػ اا-هماا هختتف ان اعرأااسز مرات.اا هيطحمتاا خضرا 
أرصػمؿاا زينػ اىاإك مر ػماا-طرؽااتك مرا ا زراع ا ا جنمي اا–ا  رنفؿاااس هي اار تصمدي اا-

اا يرريػراا-اا يالديػ  سا–عصػف راا ينػ اا–إنتمجاإز مراا  طؼاا تيمري اىا رداا– زراعتهمت
هػػفاحيػػثاا زراعػػ اا/ااسنػػ اعا/اطػػرؽااتك ػػمر/اطػػرؽاا زراعػػ /اا ت تػػيـاا-ا تيتػػيـا–اسيػػرساا-

انتػػػػمجانرػػػػمتاا-ا نرمتػػػػمتاا همئيػػػػ ا،اا جصػػػػمري ا،اا شػػػػ كي ا-تاا خمصػػػػ ا ا ترريػػػػ ا/ا هجػػػػمهالت
اسرا راا-إنتػػمجاا ػػدا يم-إنتػػمجاا يرخيػػيمتاا-إنتػػمجانرػػمتااس ركيػػداا-ا ريي نيػػما–ا هيػػدرانييما

ا./هزرع ااسههمت/طرؽااتك مراا زراع ا ا هجمهالتا
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 الفاكية بساتين قسم

 
 (   وحدة 1+2أساسيات العموم البستانية )  (101)ب ف ك 

 زينة( –خضر  -)مشترك بين أقسام فاكية 
اٌج١ئ١اااخ ػٍاااٝ إٌّاااٛ إٌّااابطك ص راااأص١ر اٌؼٛاِاااً    ااا١ٕرر –إٌجبرااابد اٌجسااازب١ٔخ ا اٌزؼااابر٠ر 

اٌر٠اابػ  - 9رااأص١ر اٌؼٛاِااً اٌج١ئ١ااخ ػٍااٝ إٌّااٛ ٚاإلٔزاابط ا  , رعااخ اٌؾاارارح  - 9ٚاإلٔزاابط ا 

اٌزرثااخ ٚا١ٌّاابٖ ص  ٚ اٌضااٛء  – 9رااأص١ر اٌؼٛاِااً اٌج١ئ١ااخ ػٍااٝ إٌّااٛ ٚاإلٔزاابط ا  ,ٚاٌرطٛثااخ 

ص ٚإ ارح اٌزرثاخ  اٌجسابر١ٓ(رع األٔسغخ ص إٔ بء  - 9اٌزطؼ١ُ  - 9 اٌؼم9ًا  اإلوضبر ا عٕسٟ 

 -ِىٛٔابد اٌّ ازً ٚ  ػ١ٍّاخ اٌ ازً    –إٔ بء اٌّ برً ل ا ز١بر اٌّٛلغ  –اٌزىبصر اٌغٕسٟ  –

 ِؼبِالد ِب ثؼد اٌؾ ب  .ص  األاّدح  -اٌزس١ّد  -اٌرٞ ِٚىبفؾخ األػ بة اٌضبرح 

ا
 (   وحدة 1+2( أساسيات إنتاج البساتين   )  102)ب ف ك 

 زينة( –خضر  -)مشترك بين أقسام فاكية 

 اػا هنػػػمطؽا،اتػػػأ يراا ج اهػػػؿاا ريئيػػػ اعتػػػىاا نهػػػااتصػػػنيؼا–ا نرمتػػػمتاا ريػػػتمني ا اا تجػػػمريؼا
ا اتنتمجا ا

ا–ا9تػأ يراا ج اهػؿاا ريئيػ اعتػىاا نهػ ا اتنتػمجاا ,ا ريػمحا ا رط رػ اا-ا9دري اا حرارةااا-ا9
ا عػػػػازراا–ا9ا تطجػػػػيـاا-ا9اؿػا ج ػػػػا-9 ااراارينيػػػػفامػاتك ػػػػميا،اػ ا ا هيػػػػػا تررػػػػا ا  اػا ضػػػػ

دارةاا ترر ااا-اا ريمتيفاسنيي ا،اإنشم ا  اا تيػهيداا-ا ػرما هكمفحػ ااسعشػمباا ضػمرةاا- ا 
اهجمهالتاهمارجداا حصمدا.اا-ااسيهدة
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 ( وحدة 1+  1( مقدمة في العموم البستانية ) 103)ب ف ك  

 زينة( –خضر  -)مشترك بين أقسام فاكية 

،اتػأ يراا ج اهػؿاا ريئيػ اعتػىاا نهػ ايترافيػماا هنػمطؽاااتصػنيؼاا-ا نرمتػمتاا ريػتمني ات ييـاا
ا اتنتمجا 

اتك ػػػمرااا-ا تررػػػ ا ا هيػػػميااا-9اا ضػػػ  اا–ا9ا ريػػػمحا ا رط رػػػ اا-ا9دريػػػ اا حػػػرارةااا-ا9ا
ا ػػػػػرماا-،ااا ريػػػػػمتيفاسنيػػػػػي ا،اإنشػػػػػم ا اعػػػػػازراا–ا9ا تطجػػػػػيـاا-ا9اا ج ػػػػػؿ9 ااارينيػػػػػفا

ا ااسيهدة. ا تيهيداا-فح ااسعشمباا ضمرةا هكم
ا

 ( وحدة 1+2( المحاصيل البستانية ) 201)ب ف ك 
 زينة( –خضر  -)مشترك بين أقسام فاكية 

اىا تفػػػػمحتا تفمكهػػػػ اا هتيػػػػم ط اخصػػػػمئصات زيػػػػ اا هحمصػػػػيؿاا ريػػػػتمني ا ا هتطترػػػػمتاا ريئيػػػػ ا
نتػمجاأصنػاخاػا رطيػاإنتػمجاا ااا خضػرةاىا هػ زتاإنتػمجاا طهػمطـانرمتمتااهيتديه ا فاػمؼاهػػ ا 

اهػػػػفاحيػػػػثااا يميػػػػهيفاتاا–ار حػػػػ افاا–ا يالديػػػػ  ساا–ىاا ػػػػر زاا زينػػػػ ا انرمتػػػػمتااا فرا  ػػػػ 
اا حصمدتاا-ت تيـاا ا–زراع اا ا-ااتك مراا-اس هي اى
ا

 (وحدة 1+ 2)   أسس و إنتاج المحاصيل البستانية( 203)ب ف ك 
 زينة( –خضر  -)مشترك بين أقسام فاكية 

 اٌج١ئ١اخ ػٍاٝ إٌّاٛ ٚاإلٔزابطاٌؼٛاِاً راأص١ر  –  -اٌزمسا١ُ  –اٌزؼابر٠ر  –ؾبص١ً اٌجسازب١ٔخ اٌّ

  راااخ  –اإلوضبر اٌغٕساٟ ٚاٌ ضارٞ   -اٌزرثخ ٚا١ٌّبٖ – رعبد اٌؾرارح ٚاٌضٛء ٚاٌر٠بػ 

 راااخ رطاٛر ّٔاٛ  –(٠ٕاخ    – ضار  –اٌجسزب١ٔخ ل فبوٙاخ  د اٌؾبصال ٌطرق إٔزبط ثؼا 

 خ .ٌٍّؾبص١ً اٌجسزب١ٔ

ا
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 وحدة( 1+2) الموالح ( إنتاج 301) ب ف ك 
دارةاريػػمتيفاا هػػ ا خا كػػذ ؾاكيفيػػ اا تتتػػباعتػػىا يهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىاا تجريػػؼاركيفيػػ اإنشػػم ا ا 
هشػػمكؿااتنتػػمجا تحصػػ ؿاعتػػىا هػػمراذاتايػػ دةاعم يػػ اتكػػ فاصػػم ح ا تهنمفيػػ اا تصػػديري ا

ارمسي اؽاا جم هي .
ا

 (وحدة 1+2) العنب ( إنتاج 303) ب ف ك 
نتػػمجاا جنػػبا ا طػػرؽاا حدي ػػ افػػىاخدهػػ اإيهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىات ضػػيخاا ج اهػػؿاا هػػؤ رةاعتػػىا

دارةاهزارعاا جنبارهدؼارف ااتنتمجا تحييفاا ي دةا تتي يؽاا هحتىا ا تصدير نشم ا ا  ا ا 
ا

نتاج شتبلت الفاكية )307) ب ف ك   وحدة( 1+2( إكثار وا 
رمتػػػمتاا ريػػػػتمني ا كيفيػػػ اإنتػػػػمجاشػػػػتالتاا تجػػػرؼاعتػػػػىااسيػػػساا نظريػػػػ ا ا جهتيػػػ اتك ػػػػمراا ن

  يميي .
ا

 (  وحدة 2+2 ) الخضر والفاكية  وتخزين( إنضاج 309)ب ف ك 
 خضر( -)مشترك بين أقسام فاكية 

اطػرؽا–رم  يمئؿاا حدي  ا تخػزيفاا  هػمرا تهحمفظػ اعتػىاا هظهػرا ا  يهػ اا تذائيػ ااا تجريؼا
ا–ا تػػػػفاتحػػػػدثا ت هػػػػمراأ نػػػػم اا تخػػػػزيفااا تتيػػػػراتاا طريجيػػػػ ا ا فيػػػػي   يي ا–إنضػػػػمجاا  هػػػػمرا

اا9ا تفاتصيباا  همرا طرؽاا تتتباعتيهماا فيي   يي ااسهراضا
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 (وحدة 1+2) متساقطة األوراقالفاكية ال( إنتاج 310)ب ف ك 

يه ؿاإنتمجاا فمكه اا هتيم ط ااس راؽانير اعم يػ اهػفاإنتػمجاا فمكهػ افػفاا هنػمطؽاا هجتد ػ اا
أفاا جديداهنهمايه ؿايز ااهفاا ػدخؿاا  ػ هفا عمئػداا تصػديرا تجديػداهػفاا دافئ ا ا رمردةاكهما

ا د ؿا  ذ ؾافخفادراي ا ذيااسن اعاهفاا فمكه ا يت كهماهفاحيػثاا نهػ اا خضػرما ا  هػرما
 تحديػػداا ج اهػػؿاا تػػفاتػػؤ راعتػػىااتنتػػمجا أيػػت بااتدارةافػػفاا ريػػتمفايه ػػؿايػػز اا مهػػماهػػفا

افايتحصؿاعتيهماا طم باأ نم اا دراي ارم كتي .ا هجت همتاا هجرفي اا تفاييباأ

ا
 (وحدة 1+2) الفاكية المستديمة الخضرة( إنتاج 311)ب ف ك 

تريػػ اأ هيػػ اتػػدريساا فمكهػػ اا هيػػتديه اا خضػػرةاتنتشػػمر ماا  ايػػ افػػفاا هنػػمطؽااتيػػت ائي اا
 كتػػػفا ا هجتد ػػ ا  هػػػما هػػماهػػػفاأ هيػػ اإ تصػػػمدي اكريػػػرةاحيػػثاته ػػػؿانيػػر اكريػػػرةاهػػفااتنتػػػمجاا

 هحمصػػيؿاا فمكهػػ ا أيضػػما هػػماتضػػيفها تنػػمتجاا  ػػ هفاهػػ اأ هيتهػػماا كريػػرةافػػفاا تصػػديرا ههػػما
يح  ػػػهاهػػػفاعمئػػػدا تد  ػػػ ارمتضػػػمف اإ ػػػىات ايػػػدا ػػػذيااسنػػػ اعاهػػػفاا فمكهػػػ اطػػػ اؿاا جػػػمـاصػػػيفما
 شػػػتم ااههػػػماييجػػػؿا هػػػمات ايػػػداتيػػػ ي فا عمئػػػداهيػػػتهرا هنتشػػػرازراعتهػػػمافػػػفايهيػػػ اأنحػػػم ا

يػ ا تنهػ افػفاظػر ؼاهترمينػ اهػفاا هنػمخا ا تررػ ا  هػمافػرصاكريػرةافػفايهه ري اهصػراا جرر
اهن اا تصحرا تط ي اا ريئ ا تزراعمتااسخر ا.

  ػػػذااييػػػباتجريػػػؼاا طم ػػػبارم كتيػػػ ارػػػمسن اعاا تمرجػػػ ا هػػػذياا فمكهػػػ ا أهػػػمكفازراعتهػػػما كيفيػػػ ا
اإنتشمر ماهحتيما عم هيما هماييباهفاخده اريتمني اسز مر ما أ همر م.ااااا
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 (وحدة 1+2) ( إنشاء وخدمة مزارع الفاكية413)ب ف ك 

 إفازراع اريمتيفاا فمكه اتجترراهفاا هشر عمتاا زراعي اط يت ااسهدا.
ارهجنىاأنهاررداأفاتهراعدةاين اتا رؿاأفاييتطي اا زارعاا حص ؿاعتىاعمئداهنميبا

سايػػتيه ا ا تػػفا أ ػػـاهػػمايح ػػؽانيػػمحاهشػػر عازراعػػ اا فمكهػػ ا ػػ ااتنشػػم اا هرنػػفاعتػػىاأيػػ
تته ػػؿافػػفاإختيػػمراا صػػنؼاا هنميػػبا تنطػػمؽاا ريئػػفاا هطتػػ باا زراعػػ افيػػها اتعػػداداا ييػػدا

ا تزراع ا.
كهػػماتتجػػباعهتيػػمتاخدهػػ اا هػػزارعاد رااأيميػػيمافػػفازيػػمدةاهجػػدرتااتنتػػمجا ي دتػػها يصػػرخا
درايػػ اإنشػػم ا خدهػػ اهػػزارعاا فمكهػػ ارجهػػؽاذ اأ هيػػ ا صػػ  ا تخػػريجاشػػخصاذ اخرػػرةا ػػمدرا

اعتىاتح يؽااس داؼاا هنش دةاهفازراع اريمتيفاا فمكه ازراع انميح .اا
ا
ا

كثار أشجار الفاكية414 )ب ف ك  (2+2) (  تربية وتحسين وا 
تجتػػػيـاا طػػػالباأ ػػػـاطػػػرؽاإك ػػػمرا ترريػػػ اأشػػػيمراا فمكهػػػ ا ههمريػػػتهما ا  ػػػدرةاعتػػػىاتصػػػهيـاا

يػػتي راداا تيػراهتػػ فراهػفاا خػػمرجا تحػ يراأ اتجػديؿارػػراهجاا ترريػ ا ف ػػما هػما ػػ اهتػمحاهحتيػما ا 
ا تركيػراأ اا تػأخيرافػفاه عػداا نضػجاا– ف ما ف داؼاا هطت ر اىتحييفاا خصمئصاا  هري ا

اا خا......تاا–ه م ه ااسهراضاا–
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ا
 (وحدة 1+2لثمار الفاكية ) ( معامبلت ما قبل ومابعد الحصاد415 )ب ف ك

 ااسخيػػرةاخمصػػػ اهػػ ااتتيػػمياا يػػػتيـانظػػرااتنتشػػمرازراعػػ اا فمكهػػػ اإنتشػػمرااكريػػراافػػػفااآل نػػا
ا ا  حيدات ريرما تت ي اففازراع ااسراضفاا صحرا ي ا.

  هماكمفاتصديرا همراا فمكه اهفاأ ـاأر اباتحيػيفايػجرا هػمراا فمكهػ ا تح يػؽاعمئػداهػفا
اا جهالتااسينري .

افيصرخا زاهماا تجرؼاعتىاكمف اا هجمهالتاا تفاتيرماعتىاأشيمرا
إ ىاأعتػىادريػمتااحصمدا همر ما تحييفاصفمتاا ي دةا  ت ص ؿارم  همراا فمكه ا رؿا رجد

هػػفا نػػماترػػرزاأ هيػػ اا تجػػرؼاعتػػىا ػػذياا هجػػمهالتاتفصػػيالاهػػ اكػػؿاا–ا هنمفيػػ اا تصػػديري ا
ان عا صنؼاهفاأصنمؼاا فمكه .

ا
فــي المنــاطق اإلســتوائية وتحــت اإلســتوائية  إنتــاج المحاصــيل البســتانية( 463) ب ف ك 

 زينة( –)مشترك بين أقسام فاكية     ( حدةو  1+ 2)  (2)
ا-اا زراعيػ اا ههمريػمتاا-ا هنشػأا ا تػمريخاا اخصمئصاا هحمصيؿاا ريتمني اهمني اىه دهػ 

ا ههمريػمتاا-اسصػؿا ا تػمريخاا-ه دهػ ااىاا  شػط ااتنتػمجتاا-ا حصػمداا-ا تيهيداا-ا رما
اسصػػػؿاا- ا جنػػػباىه دهػػػ ااتاإنتػػػمجا–حصػػمداا ا ااا تت ػػػيخا–ا تيػػػهيداا-ا ػػػرماا-اا زراعيػػ ا
ا فمصػ  يماا ا خػساا اإنتػمجاا طهػمطـااتاا تيهيدا–ا رماا-اا زراعي اا ههمريمتاا- ا تمريخا

ا-ىأ هيػػػػ ااا ػػػػ ردإنتػػػػمجاأصػػػػنمؼاهػػػػفانرمتػػػػمتاا زينػػػػ ااا خرشػػػػ ؼاا ااا رطػػػػيخا ا رطػػػػمطس ا
ا-ـات تػػيا-زراعػػ اا-ااتك ػمرا-ىأ هيػػ ااGladiolusا حصػػمدتاا-ت تػيـاا-زراعػػ اا-ااتك ػمر

اLiquriceا–يميهيفاا-ا حصمدتاات ح افا
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 قسم الحشرات اإلقتصادية والمبيدات

 
 (وحدة  1+2( أساسيات حشرات )201)ح ش ر 

 جهؿا ذااا ه ررايففارحميػ اا هرتػد افػفادرايػمتاعتػـاا حشػراتا هػمايحت يػهاهػفاهجت هػمتا
حشػػػراتا،اعمهػػػ اعػػػفاه ضػػػ عايػػػداراا ييػػػـا ا شػػػكؿاا خػػػمريف،اا ههيػػػزاتاا جمهػػػ ا صػػػؼاا 

أضػػػػػػراراا حشػػػػػػراتا هنمفجهػػػػػػم،اأصػػػػػػؿا انتشػػػػػػمراا حشػػػػػػرات،ا ا تشػػػػػػريخاا ػػػػػػداختف،ا  ظػػػػػػمئؼا
اسعضم ،اد رياا حيػمةا طػرؽاا تكػم رافػفاا حشػراتاهػ انرػذياهختصػرةاعػفاعال ػ اا حشػراتا
رم ريئػػ اا تػػفايجػػيشافيهػػم،ايحتػػ ماا ه ػػرراعتػػفانرػػذةاهختصػػرةاعػػفاأيميػػيمتاهكمفحػػ ااآلفػػمتا

اا حشري .
ا
 (وحدة  1+2يمياء مبيدات  )( ك202ح ش ر )

دراي اا تط راا تػمريخفاريػتخداـاهريػداتااآلفػمتاهػ اإظهػمراههيػزاتا عيػ باكػؿاهيه عػ ا
خطػػػػ اتاإنتػػػػمجاهريػػػػدايديػػػػدايػػػػتـاتيػػػػييتها تصػػػػنيجهاا– اسيػػػػرمباا تػػػػفاأدتاإ ػػػػفاايػػػػتردا هما

م يػػ ادرايػػ ااسنػػ اعاا هختتفػػ ا هريػػداتااآلفػػمتاا تػػفاتنتهػػفا هيػػمهي اكيها– ا يػػهمحارتدا  ػػها
ا–هختتف ا ت ييههماعتفاحيبان عااآلفػ ا طري ػ اتأ ير ػما تركيرهػماا كيهػم ما هيتحضػراتهما

اا طرؽاا جمه ا تحضيراا هريداتاا تفاتنتهفاإ فاا هيمهي اا كيهيمئي اا هختتف .
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 (وحدة  1+1( مقدمة في وقاية النبات )204)ح ش ر 
 مراض النبات(أ –)مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات 

ا  ميػػػ اا نرػػػمتاعنمصػػػراا ريئػػػ اا هحيطػػػ ارم حشػػػراتا نرػػػذةاعػػػفا ػػػذااا ه ػػػررارتجريػػػؼاا درايػػػفارهفهػػػـ 
 د ر ماففاانتشمر ما ا ج اهؿاا تفاتيجؿاا حشرةاآفػ اا تصػمدي ا،ا طػرؽات ػديراا ضػرراار تصػمدما

شري اا جمه اا تفا كذ ؾااسيم يباا هختتف ا هكمفح ااآلفمت،اه اايتجراضا رجضاأن اعااآلفمتاا ح
تحػػػػدثاإضػػػػرارااا تصػػػػمدي افػػػػفاا هحمصػػػػيؿاا هختتفػػػػ ا.اكهػػػػمايهػػػػدؼاإ ػػػػفاإ هػػػػمـاا طػػػػالبارػػػػم تجريؼا
رهيررمتاإهراضاا نرمتاىايػ ا اركتريػ اأ افطريػ اأ افير يػي اتا  يػمئؿاتشخيصػهما ػـاأ ػـاا طػرؽا

 ا هترج اففاهكمفحتهم.

يػػ ا،ااسيػػساا تػػفاعتػػفاأيميػػهمات يػػـاكهػػمايهػػتـاا ه ػػررارتجريػػؼاا ػػدارسارهم يػػ اا هكمفحػػ اا كيهيمئ
ضراراا هريداتاا-ا هريدا،اتجريؼاا دارسارمس يمـاا هختتف ا هيتحضراتاا هريداتا أ هيتهم تأ يرا ا 

ااعتفاا ريئ ،اد راا ف ره نمتاففاا هكمفح ،اتأ يرا ره فاا شرمبا هيتحضراتهاعتفاا حشرات.
ا

 (وحدة  1+2( أساسيات وقاية النبات  )205)ح ش ر 
 أمراض النبات( –شترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات )م

ا  ميػػػ اا نرػػػمتاعنمصػػػراا ريئػػػ اا هحيطػػػ ارم حشػػػراتا نرػػػذةاعػػػفا ػػػذااا ه ػػػررارتجريػػػؼاا درايػػػفارهفهػػػـ 
 د ر ماففاانتشمر ما ا ج اهؿاا تفاتيجؿاا حشرةاآفػ اا تصػمدي ا،ا طػرؽات ػديراا ضػرراار تصػمدما

هكمفح ااآلفمت،اه اايتجراضا رجضاأن اعااآلفمتاا حشري اا جمه اا تفا كذ ؾااسيم يباا هختتف ا 
تحػػػػدثاإضػػػػرارااا تصػػػػمدي افػػػػفاا هحمصػػػػيؿاا هختتفػػػػ ا.اكهػػػػمايهػػػػدؼاإ ػػػػفاإ هػػػػمـاا طػػػػالبارػػػػم تجريؼا
رهيررمتاإهراضاا نرمتاىايػ ا اركتريػ اأ افطريػ اأ افير يػي اتا  يػمئؿاتشخيصػهما ػـاأ ػـاا طػرؽا

 ا هترج اففاهكمفحتهم.

ـاا ه ػػررارتجريػػؼاا ػػدارسارهم يػػ اا هكمفحػػ اا كيهيمئيػػ ا،ااسيػػساا تػػفاعتػػفاأيميػػهمات يػػـاكهػػمايهػػت
ضراراا هريداتاا-ا هريدا،اتجريؼاا دارسارمس يمـاا هختتف ا هيتحضراتاا هريداتا أ هيتهم تأ يرا ا 

ااعتفاا ريئ ،اد راا ف ره نمتاففاا هكمفح ،اتأ يرا ره فاا شرمبا هيتحضراتهاعتفاا حشرات.
 
نتاج نحل العسل وديدان الحرير )309ح ش ر )  (وحدة  1+2( تربية وا 



                                      الالئحة الداخلية للكلية        
 الباب الخامس                                                               

 

 

959 

يتضػػػهفا ػػػذااا ه ػػػرراا تجػػػرؼاعتػػػىاا يػػػالرتاا هختتفػػػ ا تنحػػػؿا اطػػػرؽاإك مر ػػػما اتحيػػػينهما
 كػػػذ ؾاا تجػػػرؼاعتػػػىاا ج اهػػػؿاا هيػػػرر ا ضػػػجؼاا ط ائػػػؼا اطػػػرؽاهجم يتهػػػما اكيفيػػػ اإدارةا

يؿاا نحػؿا اا هنتيػمتااسخػر .اكػذ ؾاا هنمحؿا اذ ؾارهدؼاتجظيـاإنتميي اا ط ائؼاهفاع
يهتـا ذااا ه رراردرايػ اد دةاا حريػرا اطػرؽاترريتهػما اإك مر ػما كيفيػ اإنتػمجاهحصػ ؿاييػدا
هفاا شرانؽا تحص ؿاعتىاحريراخمـاعم ىاا ي دةا همايرترطارذ ؾاهػفانشػرا ػذياا صػنمع ا

ا هجيشػػػ ااا زراعيػػ اكنهػػ ذجا تهشػػمري اا تػػػفاتػػ فرافػػرصاعهػػؿا تهػػػدؼاإ ػػىاتحيػػيفاهيػػت  
ا زيمدةاا دخؿاا   هف.

ا
 (وحدة  1+2( إدارة مناحل )311)ح ش ر 

يشػػهؿاا ه ػػػرراد راتافحػػصاا ط ائػػػؼاخػػػالؿاا ه ايػػـاا هختتفػػػ ا أغػػػراضاا فحػػصافػػػفاكػػػؿا
 يمسا  ةاا ط ائؼاخالؿاا ين .اا تدريباا جهتػفاعتػىاعهتيػ اا فحػصا فػتخاا خاليػماا–حم  ا

ضػػػـاا-صػػػنمعي ا تط ائػػػؼاخػػػالؿاه ايػػػـاا  حػػػطاا تتذيػػػ اا ا-ا تشػػػتي اا ييػػػدةا تط ائػػػؼااا-
ت يػػيـاا ط ائػػؼاا   يػػ ارتػػرضازيػػمدةاأعػػداداط ائػػؼاا–أغػػراضاا ضػػـاا-ا ط ائػػؼاا ضػػجيف اا

ا–اسيميػمتاا شػهجي اا-ظم رةااسههمتاا كمذر ا ا ير  اريفاا ط ائػؼاا–ا تطريداا–ا هنحؿا
حمصػػيؿاا فػػيضاا نحم ػػ اا هرتحتػػ ا جػػالجاهشػػكت ان ػػصاها– طػػؼا فػػرزاا جيػػؿاا–أن اعهػػما

اا رئييي ا.
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 (وحدة  1+2( آفات زراعية  )313)ح ش ر 
 الحيوان الزراعي( –)مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات 

ايهدؼاإ فادراي اأ ـاا هيه عمتاا هختتف اهف
ا حشػػػػػػػػػػري اا تػػػػػػػػػػفاتصػػػػػػػػػػيباا هحمصػػػػػػػػػػيؿاا ح تيػػػػػػػػػػ اا رئييػػػػػػػػػػي ا هحمصػػػػػػػػػػيؿااااااااااااااااآلفػػػػػػػػػػمت اأتا

اتاا زين ا أشيمراا فمكه .اا خضرا نرمتم
اااااااااااااابتاا حي انيػػػػػػػػػػ اا تػػػػػػػػػػفاتشػػػػػػػػػػهؿااآلفػػػػػػػػػػمتاا نيهمت ديػػػػػػػػػػ ا اسكمر يػػػػػػػػػػي ا ا طيػػػػػػػػػػ رااااااااااا

ا ا   ارضاا ضمرة.
 أعراضااتصمر ا ا ضررا أيم يباا هكمفح .ا–دراي ا ذيااآلفمتاهفاحيثاتمريخاا حيمةا

ا
 وحدة(  1+2) حيويةالمكافحة ال (316)ح ش ر 
 أمراض النبات( –بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات )مشترك 

يشتهؿاا ه رراتجريؼاا هكمفح اا حي ي ا تطم باه اإ  م اا هزيداهفاا ضػ  اعتػىاا تفػمعالتا
ريفااسعدا اا طريجيػ ا ع ائتهػماهػ اشػرحا افػىا ظػم رتفاا تطفػؿا ارفتػراسا،اكيفيػ اايػتخداـا

اآلفػػػمتاا حشػػػري ا،انرػػػذةاهختصػػػرةاعػػػفااتك ػػػمرااا حشػػػراتاا طفيتيػػػ ا ا هفتريػػػ افػػػفاهكمفحػػػ 
ا كهػػػفا تهفتريػػػمتا ا طفيتيػػػمتا،اايػػػتخداـااسعػػػدا اا طريجيػػػ افػػػفاهكمفحػػػ اآفػػػمتاا زراعػػػمتا

اا هحهي .
يشػػتهؿاا ه ػػرراعتػػىانرػػذةاهختصػػرةااعػػفاد را أ هيػػ اايػػتخداـافيره نػػمتاا تيهػػ اا حشػػري ا

 ار تصػػػمدي ا تفػػػمتاا حشػػػري ا،ا ا فيره نػػػمتاا ينيػػػي اا يمذرػػػ افػػػفاهيػػػمؿاا هكمفحػػػ ااآلهنػػػ ا
ا تجريػػػؼارػػػد را أ هيػػػ اا هكمفحػػػ اا هيكر ريػػػ ا تفػػػمتاا حشػػػري اكجنمصػػػرافجم ػػػهافػػػفارػػػراهجا

اا هكمفح .
يتضهفاا ه رراأيضػم اأعطػم اا طم ػباا ػدارسافكػرياعػفاكيفيػهاايػتخداـاا كمئنػمتاا د ي ػ افػفا

 هكمفح ااآلفمتاا زراعي .
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 وحدة(  1+2)   (1حشرات اقتصادية )( 317)ح ش ر 
أ ػػـاأفػػمتاا هخػػمزفاا–أفػػمتاهحمصػػيؿاا ح ػػؿاا–اآلفػػمتاا حشػػري اا جمهػػ اعتػػفاا هزر عػػمتا

تػػأ يراتاا- ا فم ػدافػفاا هحمصػيؿارجػداا حصمدىأيػرمر ا- اسخشػمباا هصػنج اهػ ا صػؼا هػم
اا فم داففاا  زفا طرؽاهكمفح ا ذيااآلفمت.اا- طرؽاتينرهت

يتهػػما ا جال ػػمتاا هترمد ػػ اهػػ اا جمئػػؿا نػػم التا ػػـانرػػذةاعػػفاا حشػػراتاا طريػػ ا ا ريطريػػ ا أ ه
اسهػػراضاهنهػػما،اهػػ ادرايػػ اتػػمريخاا حيػػمةا ا يػػت ؾا ا خصػػمئصاا طريػػ ا أعػػراضااتصػػمر ا

ا طرؽاا هكمفح .
ا

 (وحدة  1+2) مبيدات  سمية( 318)ح ش ر 
طػػػرؽااسختػػػراؽا ا نفمذيػػػ اا يهػػػمزاا–ا تيػػػهـارم هريػػػداتاا هختتفػػػ ااأعػػػراضا–ه دهػػػ اعمهػػػ ا

 تهريػداتا ه م هػ ااا حيػ مطرؽافجؿاا هريداتا ا ته يؿاا–ا تيهـااإحداثافف د رةاا جصرىا
ا9ختطاا هريداتا هيكمنيكي اتأ ير ماا–اآلفمتا فجؿاا هريداتا
اا ت حيداا  يميىا تحشراتاا–اخترمراتاا هفمضت ا

ا
 (وحدة  1+2) مبيدات تحميل( 362)ح ش ر 

آخػػػػػذاا– تحتيػػػػؿاهتر يػػػػػمتاا هريػػػػداتاا خطػػػػ اتااسيميػػػػػي اا–هصػػػػطتحمتاتحتيػػػػؿاا هريػػػػػداتا
ىاا–ا فصػػػؿاا تيزئيػػػىاتاا– اا كيهمئيػػػ ا تشػػػ ائباػا ت نيػػػ اىااسزا ػػػا–اسيػػػتخالصاا–ا جينػػػمتا

كر همت يرافيػػػػماا–ا فصػػػػؿاا كر هػػػػمت يرافىاتا ػػػػـاا ت ػػػػديراىاكر همت يرافيػػػػماتاا طر ػػػػ اا ر ي ػػػػ ا
 تحتيػػػؿاريمنػػػمتااا كر هػػػمت يرافىاا تػػػمز ا ػػػـاتيػػػييؿا عػػػرضاا نتػػػمئجا–ا تػػػمزاهػػػ اا يػػػمئؿا

ا9ا هتر يمتا
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 (وحدة  1+2) اآلفات  مبيدات( 368)ح ش ر 

ا–ا هريػػػػداتاا تيػػػػراا جضػػػػ ي اا–ت يػػػػيـاا هريػػػػداتاا حشػػػػري اا–ا تطػػػػ راا تػػػػمريخفا تهريػػػػداتا
هركرػػمتاا–ا هركرػػمتاا فيػػف ري اا-ا هريػػداتاا جضػػ ي اا هصػػنف ا ااا هيػػدر كرر نمتاا هكتػػ رة

ا– ارضاػشا  ػػػهريػػداتاحشمئػػا–ري ا نيهمت ديػػ اػركرػػمتافطػػها–ا كمررمهػػمتااا رير  ير يػػداتا
ا–طػػػرؽاا تحضػػػيراا خصػػػمئصاا فيزي يػػػ ا ا كيهمئيػػػ اا–ا هريػػػداتاا حي يػػػ اىاا تركيػػػباا جػػػمـا

ا.طري  ااسيتخداـتاا–طري  اا فجؿا ا هيتحضراتا
 

 (وحدة  1+2( المكافحة البيولوجية )369)ح ش ر 
 أمراض النبات( –لمبيدات )مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية وا

يشتهؿاا ه رراتجريؼاا هكمفح اا حي ي ا تطم باه اإ  م اا هزيداهفاا ضػ  اعتػىاا تفػمعالتا
ريفااسعدا اا طريجيػ ا ع ائتهػماهػ اشػرحا افػىا ظػم رتفاا تطفػؿا ارفتػراسا،اكيفيػ اايػتخداـا

فااتك ػػػمراا حشػػػراتاا طفيتيػػػ ا ا هفتريػػػ افػػػفاهكمفحػػػ ااآلفػػػمتاا حشػػػري ا،انرػػػذةاهختصػػػرةاعػػػ
ا كهػػػفا تهفتريػػػمتا ا طفيتيػػػمتا،اايػػػتخداـااسعػػػدا اا طريجيػػػ افػػػفاهكمفحػػػ اآفػػػمتاا زراعػػػمتا

اا هحهي .
يشػػتهؿاا ه ػػرراعتػػىانرػػذةاهختصػػرةااعػػفاد را أ هيػػ اايػػتخداـافيره نػػمتاا تيهػػ اا حشػػري ا
 ا فيره نػػػمتاا ينيػػػي اا يمذرػػػ افػػػفاهيػػػمؿاا هكمفحػػػ ااآلهنػػػ ا ار تصػػػمدي ا تفػػػمتاا حشػػػري ا،ا

تجريػػػؼارػػػد را أ هيػػػ اا هكمفحػػػ اا هيكر ريػػػ ا تفػػػمتاا حشػػػري اكجنمصػػػرافجم ػػػهافػػػفارػػػراهجاا 
اا هكمفح .

يتضهفاا ه رراأيضػم اأعطػم اا طم ػباا ػدارسافكػرياعػفاكيفيػهاايػتخداـاا كمئنػمتاا د ي ػ افػفا
 هكمفح ااآلفمتاا زراعي .
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 (وحدة  1+2الحشرات الناقمة إلمراض النبات )( 401)ح ش ر 

ااا ه ػػػرر ايرهػػػفا ػػػذااا ه ػػػرراإ ػػػفاتجريػػػؼاا طػػػالبارم جال ػػػمتاا هختتفػػػ ارػػػيفانرػػػذةاعػػػفا ػػػذ
ا حشراتا ا نرمتمتاه اا تركيزاعتػفاتتػؾاا هتجت ػ ارمنتشػمرا تتطػ رااسهػراضاا نرمتيػ ا.ايهػتـا
أيضػػػماردرايػػػ اد راا حشػػػراتافػػػفان ػػػؿاكػػػؿاهػػػفااسهػػػراضاا ركتيريػػػ ا،اا فطريػػػ ا ا فير يػػػي ،ا

اهػػػػ اريػػػػمفاأ هيػػػػ اأنشػػػػط اا هيك رالزهػػػػ ،ا اسهػػػػراضاا هتيػػػػ رر اعػػػػفاحشػػػػراتاه  ػػػػدةا تيػػػػهـ 
عهتيػػمتاا تتذيػػ ا طرػػمئ اا تتذيػػ ا ا ترريػػ ا تحشػػراتاا نم تػػ افػػفافمعتيتهػػمافػػفان ػػؿااسهػػراضا

ا تنرمت.ا
 

 (وحدة  1+2( آفات الحبوب والمواد المخزونة  )402)ح ش ر 
اؿاا جػمـاههػمايػؤدماأفمتاا حر با ا ه اداا هخز ن اهفااآلفمتاا تػفاتيػتهرااتصػمر ارهػماطػ ا

%ايػػػ ا اكمنػػػتاا هػػػ ادا59-99إ ػػػفاحػػػد ثاخيػػػمئراكريػػػرةاتصػػػؿافػػػفارجػػػضااسحيػػػمفاإ ػػػفا
ا هخز ن اه اداخمـاأ اهػ اداهصػنج .ا ػذاايهػدؼاا ه ػرراإ ػفاتز يػداا طم ػباركيفيػ اتشػخيصا
اتصػػػػمر ا ا تجػػػػرؼاعتػػػػفااآلفػػػػ اا هيػػػػرر ا هػػػػما كيفيػػػػ ات ػػػػديرااتصػػػػمر .ا ػػػػذاارمتضػػػػمف اإ ػػػػفا

 تخػػزيفاا ييػػدا تالفػػفااتصػػمر ا ػػـاطػػرؽاا   ميػػ ا ا هكمفحػػ اهنػػذاا حصػػمداأيميػػيمتا طػػرؽاا
ا ط اؿافترةاا تخزيف.

ا
 وحدة(  1+2لممبيدات  ) ختبارات والتقديرات الحيويةاإل( 407)ح ش ر 

اا ت ييـا ا ا حي ما ت ييـااأن اع هريداتااآلفمتااا حي ما تجريؼارهفهـ 
كمئنػمتاا هيػتخده ا طػرؽاهجمهتػ ا ػذياا كمئنػمتاا اأنػ اعا–اا حي ما تحضيرا تيمرباا ت ييـا

ا طػػ ؽااسخصػػمئيفا جػػرضانتػػمئجاا ت يػػيـاا9 ا تجريػػراعنهػػماكهيػػمااا حيػػ مته يػػؿانتػػمئجاا ت يػػيـا
 ت يػػيـاا ا ح تػػفاا هجهتػػفاا حيػػ ما ت يػػيـاا–خطػػ طاا يػػهي ا هجػػمييراا حكػػـاعتيهػػماا–اا حيػػ م

ا9تيمرباكؿاهنهما
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 وحدة(  1+2فات  )( اإلدارة المتكاممة لآل419)ح ش ر 
 الحيوان الزراعي(-أمراض النبات  –)مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات 

اإدارةااآلفمتاا حشري اهػ اإعطػم اا طم ػبانرػذياعػفات ػديرا يشهؿا ذااا ه رراا تجريؼارهفهـ 
ا ه ػررااكهػمايشػهؿا–تجداداا جشيرةا،ا دينمهيكي اا جشػيرةا،ا يػمساأ ات ػديراا ف ػدافػفااتنتػمجا

نرػػػػذةاعػػػػفاا نهػػػػمذجاا تحتيتيػػػػ ا نظريػػػػ اا هفتػػػػرسا ا ضػػػػحي ،اهيػػػػت يمتاا  ػػػػراراتاار تصػػػػمدي ا
 تجشػػػػيرةا ػػػػـانرػػػػذةاعػػػػفاتطػػػػ يراررنػػػػمهجاإدارةااآلفػػػػمتاا هتكمهتػػػػ اىا يشػػػػهؿااختيػػػػمرااسيػػػػم يبا

اخط ااتدارةا ت ييـاا هحص ؿت.اا– ا طرؽا
يػػػػداتااآلفػػػػمت،ااسييػػػػمؿايتضػػػػهفاا ه ػػػػرراتجريػػػػؼاا طم ػػػػباا ػػػػدارسارهشػػػػمكؿاايػػػػتخداـاهرا-

اا هختتف اهفاا هريداتاا هيتخده اضدااآلفمتا.
يتضػػػػهفاا ه ػػػػرراأيضػػػػم اتجريػػػػؼاا طم ػػػػباا ػػػػدارساد راا هكمفحػػػػ اا ري   ييػػػػ افػػػػفااتدارةاا-

دارةااآلفػػػػمتاا اعترػػػػمراتاا هكمفحػػػا–ا هتكمهتػػػ ا تفػػػػمت،اهراحػػػؿاررنػػػػمهجاإدارةااآلفػػػمتا ا– ا 
ا–ت يػػيـاا هكمفحػػ اا ري   ييػػ ا-ا هتكمهتػػ ا تفػػمتااارتيم ػػمتاا رئييػػي افػػفاررنػػمهجااتدارة

اعترػػمراتاا–ا ػػد راا هيػػت رتفا هك نػػمتاا هكمفحػػ اا ري   ييػػ افػػفااتدارةاا هتكمهتػػ ا تفػػمتا
عمهػػػ ا تطريػػػػؽاا هكمفحػػػػ اا ري   ييػػػػ افػػػػفاإدارةااآلفػػػمتا،تػػػػأ يراا هريػػػػداتاا كيهيمئيػػػػ اعتػػػػفا

 ضداآفمتاا  طفاففاكم يف رنيم.تطريؽاا هكمفح اا هتكمهت ا–ا طفيتيمتا ا هفتريمتا

فيػرسا،افكػرا،اا–يشهؿاا ه رراأيضمافكرياعفاإدارةاهكمفح اا ههرضمتاا نرمتي اىركتيريػماا-
 هيكر رالزهمتا ا تنييؽاريفاا طرؽاا هختتف ا تهكمفح ا.

يشػػػهؿاا ه ػػػررافكػػػرياعػػػفاا تنرػػػؤا رصػػػداا تتيػػػراتاا ه يػػػهي افػػػفاتجػػػداداا نيهػػػمت داا تجػػػداداا-
شػػرحانهػػ ذجا ػػردارةاا- اهػػؿاا هكمفحػػ اا هتكمهتػػ ا تنيهػػمت داا اسكمر يػػمتاعا–اسكمر يػػمتا

ا هتكمهتػػػػ ا تنيهػػػػمت داا اسكمر يػػػػمتاتحػػػػتاظػػػػر ؼاا هحمصػػػػيؿاا ه يػػػػهي ا،اتحػػػػتاظػػػػر ؼا
  ا هحمصيؿاا هيتديه ا،تحتاظر ؼاا زراع اا جض ي ا،اتحتاظر ؼاا زراع اا هحهي .ا
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 (حدةو   1+2(  بيئة وفسيولوجي حشرات )420)ح ش ر 

يحتػػ ما ػػذااا ه ػػرراعتػػفايػػزئييفارئييػػيفا هػػمادرايػػ اريئػػ اا حشػػراتا درايػػ افيػػي   ييماااا
ا حشػػراتاا يػػز ااس ؿاهػػفاا ه ػػررايرػػدأاردرايػػ اا هصػػطتحمتاا هتجػػددةا جتػػـاا ريئػػ ا اسنظهػػ ا
ا ريئيػػ ا أ يػػمـاعتػػـاا ريئػػ اكهػػدخؿا درايػػ اا جال ػػ ارػػيفااآلفػػمتاا حشػػري اهػػ ارجضػػهماا ػػرجضا

 ىاا جال  ارػيفااآلفػمتاا حشػري اهػفايهػ ا ا نرمتػمتاهػفايهػ اأخػر ارهػدؼات يػيـارمتضمف اإ
رمتضػمف اإ ػىادرايػ اأ ػـااهد اا ضرراا حمدثا تنرمتمتانتييػ ااتصػمر ارمآلفػمتاا حشػري ا،

حتػػػػىايتيػػػػنىا تطم ػػػػباهحم  ػػػػ ا ا ج اهػػػػؿاا ريئيػػػػ اا هػػػػؤ رةاعتػػػػىاتجػػػػدادا ػػػػذيااآلفػػػػمتاا حشػػػػري 
فاا نمحي اا تطري ي ا ا ذمايتـاتدريباا طم باعتيػ افػفاا يػز ااريتفمدةاهفا ذياا هجت همتاه
اا خمصارتطري متاعتـاا ريئ ا.ا

أهػػماا يػػز اا  ػػمنفاهػػفاا ه ػػررا ا خػػمصاردرايػػ افيػػي   ييماا حشػػراتافيرػػدأاردرايػػ اا ػػنظـاااااا
اسيميػػػػي اا ا جهتيػػػػمتاا كيه حي يػػػػ اداخػػػػؿاييػػػػـاا حشػػػػراتاىاا  ظػػػػمئؼا ا جهتيػػػػمتاا حي يػػػػ ا

ا حشراتاتاا تفاتحكػـاانتخػمبا نيػمحاانتشػمر مافػفاا ريئػمتاا هختتفػ اهػ ات يػيـااسيهزةاييـ
أ هي ا د را ذياا نظـاففاتن عااا يت ؾا اريتيمرمتا ايتراتيييمتااس ته ا ج اهػؿااتيهػمدا
ا ريئفا كيفيػ ات ظيػؼا ػذياا هجػمرؼاك معػدةاريمنػمتا تتنرػؤا اريتشػجمراعػفارجػداا ارطريجػ ا

 ت ايػػدااآلفػػ ا اتخػػمذااتيػػرا اتاا هنميػػر ا ػػذ ؾاعنػػداتصػػهيـاطػػرؽاا حيػػـاا ضػػرراا هحتهػػؿ
  رراهجاهكمفح اهيتحد  اآلف اهم،اأ اتجديؿاد رماففاا رراهجاا  مئه .
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 وحدة(  1+2) بالمبيداتالبيئة  تموث( 421)ح ش ر 

ا تت ثارم هريداتا  رمتا  ػدـاا هريػداتا حركػ اا هريػداتاا أن اعه دههاعفاا تت ثا هصمدرا
ا ريئ ااافف

اد راا يػػػػػهـ ا–ا هريػػػػػداتا نحػػػػػؿاا جيػػػػػؿاا– غيػػػػػيؿاا تررػػػػػ اا–ا هريػػػػػداتا هصػػػػػمدراا هيػػػػػميا
ا–اسغذيػػػ اافػػػفهصػػػمدراا تيػػػهـارم هريػػػداتاا–اا ريئػػػفهك نػػػمتاا نظػػػمـاافػػػفا هت  ػػػمتاا ريئػػػ ا ا

ا تجػػػػػرضاا رشػػػػػر ا هخػػػػػمطراا تيػػػػػهـاا–اسغذيػػػػػ ا اس رػػػػػمفاافػػػػػفتر يػػػػػمتاا هريػػػػػداتاهتحتيػػػػػؿا
ا.ااسغذي اففرم هريداتا

 
 وحدة(  1+2)  (2حشرات اقتصادية )( 422)ح ش ر 

-ا رمذنيمنيػػ ا–ا  رعيػػ اا–ا ر   يػػ اا-يشػػهؿاأفػػمتاا خضػػراا جمهػػ ا آفػػمتاا خضػػراا صػػتيري 
أنػػ اعاا هػػفاا-ا ػػذرمبااسرػػيضا-ا خرمزيػػ ا آفػػمتاا فمكهػػ ا اا حشػػراتاا  شػػري ا ا رػػؽاا ػػد ي ف

ا خنػمفسا ا حفػمراتاا-راؽا ا يػ ؽديػدافااس اا-فراشاا  همرا-ذرمبا ي ساا  همرا- ا تررس
اأفمتااسشيمراا خشري .ا-أفمتانرمتمتاا زين ا-ا يجمؿا–
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 وحدة(  1+2الحيوية )تطبيقات المكافحة ( 423)ح ش ر 

 الحيوان الزراعي( –النباتأمراض  –)مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات 

ا-فػفااتك ػمراا كهػفا فعػداداا طريجيػ اه ػؿ يشهؿا ذااا ه ررا انرػذةاعػفاا ت نيػمتاا حدي ػ ا
هرا رػػػ اا يػػػ دةاا–ايػػػتخداـاا ج ائػػػؿاا رديتػػػ ا،اايػػػتخداـاا ريئػػػمتاا صػػػنمعي ا،ارػػػراهجاا تخػػػزيفا

يػػػتراتييي ااتطػػػالؽ،اا فير يػػػمتا  ا تصػػػمديمتاا ترريػػػ اا كهيػػػ ارػػػراهجاا هكمفحػػػ اا ري   ييػػػ ا ا 
اعتفاا هزر عمت.ا حشري اااآلفمتا ههرض ا تحشراتا أ هيتهماففاهكمفح ا

يشهؿاا ه رراإعطم اا طم باا ػدارسافكػرياعػفاكيفيػهاإك ػمراا كمئنػمتاا د ي ػ ا ايػتخداههماا-
ففاهكمفح ااآلفمتاا زراعي ا طرؽاتدا  هما يشهؿا ذااا ه رراأيضػماإعطػم اا ػدارسافكػريا

 عف 

اا نيهمت دااا ههرض ا تحشراتا،اأ هيتهما،اأن اعهما،اعال تهمارج ائتهم.ا-
 نيهمت دااا حشراتاتحتاظر ؼاا هجهؿاىاطرؽاا ترري اتاإنتمجا-

 اتنتمجاا تيمرما تنيهمت دااا ههرض ا تحشراتا تطري متهماا هختتف .ا-

اتنتػػمجاا تيػػمرما فكمر يػػمتاا هفتريػػ ا ا طػػرؽاا هختتفػػ اتطال هػػما ا ج اهػػؿاا تػػفاتػػؤ راا-
 عتيهما.

 

 (وحدة  1+2) مستحضرات المبيدات ( 465)ح ش ر 
ا جال ػػػػ ارػػػػيفاا هيتحضػػػػراا-اآلفػػػػ ااإ ػػػػىا  صػػػػ ؿاافػػػػفىاأ هيػػػػ اهيتحضػػػػراا هريػػػػداه دهػػػػها

هختصػػراتاا هيتحضػػراتاتيهيػػزا ه اصػػفمتاا–صػػ راهيتحضػػراتاا هريػػداتاا– ا فمعتيػػ ا
تطػػػ يراا–اخترػػػمراتاا يػػػ دةا ا خصػػػمئصاا فيزي يػػػ ا ا كيهمئيػػػ ا تهيتحضػػػراا–ا هيتحضػػػراتا
اا هيتحضراتاا حدي  ا تهريداتاا–ا هيتحضراتا
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 (وحدة  1+2) وحشائش  ياتفطر  مبيدات( 472ح ش ر )

ا هريػػداتاا فطريػػ اىااأ يػػػمـا– ا هكمفحتهػػماػرؽاا جمهػػػمتاا فطريػػ ا ا طػػػا تجريػػؼارأضػػرارااآلفػػ
اطرؽاا تأ يراتاا–اسيتخداـا–ا هيتحضراتاا–ا خصمئصاا-ا تركيبا–ا هيمهي اا هختتف ا

اتجريؼاهصطتحمتاهريداتاا حشمئشا 
 ا هيتحضػػراتااا نرػػمتف هريػػداتاا حشػػمئشا طري ػػ اايػػتخداههما تركيرهػػمااا هيػػمهي اا رئييػػي 

ااا9 ا هدـا ا تحتؿا
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( المفترســــات والمــــتطفبلت فــــي المنــــاطق اإلســــتوائية وتحــــت اإلســــتوائية  473)ح ش ر 
   وحدة(  2+1)

 الحيوان الزراعي( –)مشترك بين أقسام الحشرات اإلقتصادية والمبيدات 

هم يػػهاا هكمفحػػ اا ري   ييػػ ا.شػػرحاا– اعػػداا نظريػػ ا تهكمفحػػ اا ري   ييػػ ايشػػهؿاا ه ػػرر اتجريػػؼارم  
اأن اعاا تطفؿا ارفتراس.اا- ظم رتفاا تطفؿا اسفتراس

يشػػهؿاا ه ػػرراأيضػػماا تجريػػؼاعتػػفاهزيػػداهػػفاخصػػمئصاا طفيتيػػمتا ا هفتريػػمتاا حشػػري اا هختتفػػ ا
شػػري اا هختتفػػ ا،ا ذ ػػؾاعػػفاطريػػؽا،د رياا حيػػمةا،ادرايػػمتاه رف   ييػػ ،ا تطفيتيػػمتا ا هفتريػػمتاا ح

ادراي ا رجضاا رتباا تفاتضـاأن اعماهفاا هفتريمتا،ا ا طفيتيمت.ا
تؤكداا هراي اا هتمح ارمفا نمؾاخهسارتباحشري اتضـاأن اعم اتتهيزارتطفتهػماعتػفاا حشػراتاه ػؿا

اح . ارتر اهتت ي ااسينح ،اغشمئي ااسينح ،اذاتاا ينمحيف،اغهدي ااسينح ،احرشفي ااسين
تشػػػهؿاا درايػػػ اعديػػػداهػػػفاا رتػػػباا حشػػػري اا تػػػفاتضػػػـاأن اعػػػماهػػػفاا هفتريػػػمتاه ػػػؿارترػػػ اا حشػػػراتا

ارتر اا حشراتاا-هيت يه ااسينح اىعمئت افرساا نرفت
عمئتػػػ ايػػػيفير ريدماا تػػػفاتنتشػػػراأن اعهػػػماانتشػػػمرا ا ايػػػجم افػػػفاا–هجر ػػػ ااسينحػػػ اىاعمئتػػػ اأيػػػداا هػػػفا

عمئت اا99رتر اا رعمشمتاحيثاتضـا ذياا رتر اا-هي اارنتشمرعمئت ا يهير ريدماا جم ا-اسهريكتيف
،تنتشػػرا ػػذيااسنػػ اعافػػفاا هنػػمطؽااسيػػت ائي ا.اتجترػػراح ريػػمتا ػػذيااسنػػ اعاهػػفااسعػػدا اا طريجيػػ ا

ا–رتر اهحكمتااسينح ا،اش  دتاأفرادا ذياا رتر افػفاك رػماداخػؿاانفػمؽا صػباا يػكراا- ترج ض
عمئتػػ اا رػؽاا يػػمرخاعتػفاظهػػرياا-عمئتػ اا رػػؽاا يػفمحاا–اسز ػػمراارترػ انصػػفي ااسينحػ اىاعمئتػػ ارػؽ

ا-رترػ اغهديػ ااسينحػ اىاعمئتػ اأرػفاا جيػدا–يجترراهػفاأ ػـاعنمصػراا هكمفحػ اا ري   ييػ ا ترجػ ضا
ا-عمئتػػػ ايػػػيك ت رنيدما-رترػػػ احرشػػػفي ااسينحػػػ اىاعمئتػػػ ااني فيتيػػػدما–عمئتػػػ اا خنػػػمفسااسرضػػػي تا

رتر اذاتاا ينمحيفاىاعمئت اذرمباا يػرفستا.اا نيهػمت دااا–فيريندمتاعمئت ارا-عمئت اراليت رمييدم
ا هتطفتػػػػ ا ا ههرضػػػػ ا تحشػػػػرات،اا نيهػػػػمت دااا هفتريػػػػ ،ااسكمر يػػػػمتاا هفتريػػػػ ،اهفصػػػػتيمتااسريػػػػؿا
ا هفتريػػػ اىعديػػػداتااسريػػػؿا ا جنمكػػػبت،اا طيػػػ راآكػػػالتاا حشػػػرات،اا طيػػػ راا هفتريػػػ ،اا ف مريػػػمتا

امت،اا ز احؼ،اا  دييمتت.اسخر اا هفتري اىا ررهمئي
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 قسم الحيوان الزراعي

 
 
 (وحدة  1+2)  حيوان زراعي ( 101 ح ي و)

ه دهػػ اا،اا جال ػػمتارػػيفاا حي انػػمت،اا تطفػػؿا اتفتػػراسا غير ػػما،ا تصػػنيؼا ا تيػػهي اا جتهيػػ ،ا
ا ختيػػػػ اىا تركيػػػػبا ا  ظيفػػػػ تاان يػػػػمـاا ختيػػػػ ا،اسنيػػػػي اا حي انيػػػػ ارأن اعهػػػػماا هختتفػػػػ ،اطػػػػرؽا

م را،اا تطػػػ راا ينينػػػفا،ادرايػػػ اتفصػػػيتي اس ػػػـا رمئػػػؿاا ههتكػػػ اا حي انيػػػ ا خمصػػػ اذاتاا تكػػػ
ا صت ارمتنتمجاا زراعف،اا ههيزاتاا جمه ا ت رمئؿا،اتصنيفهما،درايػ اتفصػيتي اسه تػ اهختتفػ ا
هػػػفااسنػػػ اعاا تػػػفاتػػػؤ را تتػػػأ رارم ري ػػػ اا زراعيػػػ ،ااس  يػػػمتا،اا ديػػػدافاا هفتطحػػػ ا،اا ديػػػدافا

اا رخ يمتا ا حرتيمت.اهفصتيمتااسريؿا,ا ،اا ديدافاا حت ي ،اريط اني
 

 (وحدة  1+1(  مقدمة في الحيوان الزراعي )106)ح ي و 
أيميػػيمتاعتػػـاا حيػػ افاا زراعػػف،ااسيػػساا تػػفارنيػػتاعتيهػػمات يػػيـاا ههتكػػ اا حي انيػػ ،انرػػذةا

كػم راا شػمئج اهختصرةاعػفاا ختيػ اا حي انيػ ،ارجػضانهػمذجاهػفااسنيػي اا حي انيػ ،اطػرؽاا ت
فػػفاا ههتكػػ اا حي انيػػ ،اا تيػػهي اا جتهيػػ ا،ادرايػػ اهريػػط اس ػػـا رمئػػؿاا ههتكػػ اا حي انيػػ اا تػػفا

ا9تضـانهمذجا هماعال  ارمتنتمجاا زراعف
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 (وحدة  2+4) )حيوان( (  بيولوجي عام 201)ح ي و 

ظيفػػػ ت،اإن يػػػمـاه دهػػ اىاا تفكيػػػراا جتهػػػفا ههيػػػزاتاا حيػػػمةتا،اا ختيػػ اا حي انيػػػ اىا تركيػػػبا ا  ا
تركيػبا  ظيفػ اأيهػزةااا ختيػ ،ااسنػ اعاا هختتفػ اهػفااسنيػي اا حي انيػ اىا تركيػبا ا  ظيفػ ت،

ا ييػػػػػـاا هختتفػػػػػ اىا يهػػػػػمزاا هضػػػػػهف،اا تنفيػػػػػف،ا د رم،اا تيهفػػػػػم م،اا هنػػػػػمعف،اا تنميػػػػػتف،ا
ا جضتف،ا جصػػػػػػرفاتا،اا تطػػػػػػ راا ينينػػػػػػف،اا تصػػػػػػنيؼا ا تيػػػػػػهي اا جتهيػػػػػػ ،ا رمئػػػػػػؿاا ههتكػػػػػػ ا

نيػػػ ،اههيزاتهػػػماا جمهػػػ ا،ات يػػػيههم،انهػػػمذجاهتجػػػددةاهػػػفااسنػػػ اعاا هتطفتػػػ اعتػػػىاا نرػػػمتاا حي ا
ا9 اتنيمفا ا حي افاهفاكؿا ريت ،اد رةاحيمتهما،اع ائتهم،اتشخيصهما ا   مي اهنهم

 
 (وحدة 1+2(  )2( بيولوجي مقارن )202)ح ي و 

ؿاا هختتفػػػػ اهػػػػفادرايػػػػ انظريػػػػمتاا تطػػػػ را ا نشػػػػ  اا نػػػػ عفا،اتكػػػػ يفااسعضػػػػم افػػػػفاا  رمئػػػػ
ا الف مريػػمتا ا ف مريػػمتا،ااخػػتالؼاا هػػ اطفاا ريئيػػ ا تالف ػػمريالتا ا ف مريػػمتا،اا تنػػ عاا ه ػػمرفا
فػػػفاا تركيػػػباا ه رف  ػػػ يفا ا تشػػػريحفا  ظػػػمئؼااسعضػػػم افػػػفاأيهػػػزةاا ييػػػـاا هختتفػػػ افػػػفا

  رمئؿاا الف مريمتاا هختتف ا تحتا ريت اا ف مريمت.
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 (وحدة  1+2)  ةنيماتودي آفات(   303ح ي و  )
اس هيػػػػ اار تصػػػػمدي ا،ااسضػػػػرارا ا خيػػػػمئرا طػػػػرؽات ػػػػدير م،اريئػػػػ ا فيػػػػي   ييما ري  ػػػػ يفا
ا نيهػػػمت دا،اه رف  ػػػ يفا ت يػػػيـاا نيهػػػمت دا،اهصػػػمدراا تتػػػ ثا طػػػرؽاهنػػػ اا تتػػػ ثا ا  رمئيػػػ ،ا
أينػػػمسا أنػػػ اعاا نيهػػػمت دااا شػػػمئج اارنتشػػػمرافػػػفااسراضػػػفاا هصػػػري ا أ ػػػـااسهػػػراضاا تػػػفا

ا-ما هحمصػػػيؿاا ح ػػػؿا ا خضػػػرا ا فمكهػػػ ا نرمتػػػمتاا زينػػػ ا غير ػػػم،اتشػػػخيصااتصػػػمر تيػػػرره
اسعػػػػػراضاا ه رف   ييػػػػػ ا ا تشػػػػػريحي ا،اا حػػػػػداا حػػػػػرجاار تصػػػػػمدم،اهشػػػػػمكؿاا نيهػػػػػمت داافػػػػػفا
اسراضػػفاا صػػحرا ي ا ا زراعػػمتاا هحهيػػ ا ا هشػػمتؿا طػػرؽاا تتتػػباعتيهػػما،اا تنرػػؤارػػم تتيراتا

ارااعتيهما هن اا  رمئي ا،ااا طرؽاا هختتف ا هكمفح اا نيهمت دا.ففااسعدادا ا ج اهؿاا تفاتؤ 
 

 (وحدة  1+2) آفات وطفيميات الفقارية ( 304ح ي و  )
اس هي اار تصمدي ا رجضاآفمتاا نرمتاهفاا الف مريمتا خمصػ ااس  يػمتا ا نيهػمت دااا نم تػ ا

رخ يػػػػمتا رجػػػػضاسهػػػػراضاا نرػػػػمتا هفصػػػػتيمتااسريػػػػؿاىعػػػػدااا حشػػػػراتا اسكمر يػػػػمتتا ا 
طفيتيػػمتاا حيػػ افاه ػػؿاا هفتطحػػمتا ا ديػػدافااريػػط اني ا ا حت يػػ ا اسكمر يػػمتا هفصػػتيمتا

ا–طرؽاا تشخيصا أعػراضااتصػمر اا–اسريؿااسخر ،ااسضرارا ا هشمكؿاا هترتر اعتيهما
اا   مي ا ا هكمفح .

 
 (وحدة  1+2) القوارض والطيور الضارة بالنبات(  403) ح ي و 
ر تصػػمدي ا ت ػػ ارضا ا طيػػ رااسضػػرارا ا خيػػمئراا تػػفاتيػػررهما رنتػػمجاا زراعػػفا،ااس هيػػ اا

ت ديرااسعػدادا ا خيػمئرافػفاا ح ػ ؿا ا هخمزف،ا نشػمطاا ري  ػ يفاا ا ج اهػؿاا تػفاتػؤ راعتيػها
رهػػػمافػػػفاا ح ػػػ ؿا ا هخػػػمزفا ا هرػػػمنفا،اااتصػػػمر  طػػػرؽااريػػػتدرؿاعتػػػفا ي د ػػػما هظػػػم را

شػػمئر،ااأنػػ اعاا  ػػ ارضا ا طيػػ راا شػػمئج اارنتشػػمرافػػفاا ريئػػ ايػػت ؾاا  ػػ ارضا ههيػػزاتاا ج
اا هصري ا طرؽاتصنيفهما طرؽاهكمفحتهم.



                                      الالئحة الداخلية للكلية        
 الباب الخامس                                                               

 

 

999 

 

 (وحدة  1+2) أكاروسية آفات(   405) ح ي و    
اس هيػػػ اار تصػػػمدي اسكمر يػػػمتاا نرػػػمت،ااسضػػػرارا ا خيػػػمئرا طػػػرؽات ػػػدير ما ا حػػػداا حػػػرجا

 ت يػػػيـااسكمر يػػػمت،اار يػػػمت،اه رف   ييػػػمار تصػػػمدم،اريئػػػ ا فيػػػي   يفا ري  ػػػ يفااسكم
ا جمئالتاا همه اا تفاتضـاآفمتاا نرمتا اسن اعاا شمئج اارنتشمراهػفاكػؿاهنهػمافػفاهصػر،ا
تشخيصػػهما أعػػراضااتصػػمر ارهػػمافػػفاهحمصػػيؿاا ح ػػؿا ا خضػػرا ا فمكهػػ ا نرمتػػمتاا زينػػ ،ا

مفحػػػػػػ اهشػػػػػػمكؿااسكمر يػػػػػػمتافػػػػػػفاا زراعػػػػػػمتاا هحهيػػػػػػ ا طػػػػػػرؽاا تتتػػػػػػباعتيهػػػػػػم،اطػػػػػػرؽاهك
ااسكمر يمت.
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 قسم الخضر
 

 ( وحدة 1+2نتاج خضر المواسم المعتدلة والباردة )إ (308)خ ض ر 
يتنم ؿا ذااا ه ررادراي ا رجضاهحمصيؿاا خضراا ت تيدي ا غيراا ت تيديػ اا تػفاييػ داإنتميهػما
فػػػفاا ه ايػػػـاا هجتد ػػػ ا ا رػػػمردةاتحػػػتاظػػػر ؼاارراضػػػىاا  ديهػػػ ا ا يديػػػدةاه ػػػؿاا ريػػػت ا ا فػػػ ؿا

 ر هىا ا خسا ا هندرم ا ا شيك ريما ا خرش ؼا ا خريزةا ا يزرا ا كرفسا ا ر ػد نسا ا فين كيػماا
 ا شػػػػػهراا حتػػػػػ ا ا يػػػػػزرااسرػػػػػيضا ا يػػػػػرمنخا ا يػػػػػتؽا ا رنيػػػػػرا ا رطػػػػػمطسا ا كرنػػػػػبا ا  نرػػػػػيطا

ا كػ راتاػ ا رر ك  ىا كرنبارر كيؿا كرنباأر اركر ا ا تفػتا ا فيػؿا ا يرييػرا ا رصػؿا ا  ػـ 
ا ا كراتاا هصرما ا فرا   ا اريرريساىاا هتي فات.أر اش ش ا

 تشػػػػهؿادرايػػػػ ا ػػػػذياا رهحمصػػػػيؿاا  يهػػػػ اا تذائيػػػػ ا ارحتيميػػػػمتاا ريئيػػػػ ا طػػػػرؽاا تكػػػػم راااااا
 كػػػذ ؾادرايػػػ اعالهػػػمتاا نضػػػجاا– ا زراعػػػ ا عهتيػػػمتاا خدهػػػ اا زراعيػػػ اه ػػػؿاا تيػػػهيدا ا ػػػرما

اكر ما. ا حصمدا كهي اا هحص ؿا كؿاهفاهحمصيؿاا خضراا يمرؽاذ
 

 

 (  وحدة 1+2إنتاج خضر المواسم الدافئة والحارة ) ( 309)خ ض ر 
يهػػدؼاا ه ػػرراإ ػػىاإكيػػمباا طم ػػباأيميػػيمتاإنتػػمجاهحمصػػيؿاخضػػراا ه ايػػـاا دافئػػ ا ا حػػمرةاا

تحتاظر ؼاارراضىاا  ديه ا ا يديدةاا.ا يشتهؿا ػذااا ه ػرراعتػىادرايػ اا صػفمتاا نرمتيػ ,ا
اسرضا تزراعػػػ ,اطػػػرؽاا تكػػػم ر،اطػػػرؽاا زراعػػػ ،اا تيػػػهيد،اا ػػػرمااارحتيميػػػمتاا ريئيػػػ ,اإعػػػدادا

 طػػػػػرؽاحصػػػػػمداهحمصػػػػػيؿاا خضػػػػػرااريػػػػػت ائي ا تحػػػػػتااريػػػػػت ائي ا  ػػػػػىاا طهػػػػػمطـا ا فتفػػػػػؿا
 ا رمذنيػػمفا ا حػػرنكشا،اا  ػػم  فا،اا خيػػمر،اا ك يػػ ا،اا رطػػيخا،ا ا   ػػم ا،اا فمصػػ  يما،اا ت ريػػما،ا

ا هت خيػػ ا،اا رطمطػػما،اا كيػػمفما،اا ػػذرةاا يػػكري ،ا ذ ػػؾااا ر   يػػمتاا  من يػػ ا،اا رمهيػػ ا،اا  ت ػػمسا،
اتحتاظر ؼاكؿاهفااسراضىاا طيني ا ا رهتي اا هيتصتح احدي م.
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 (وحدة 1+ 2تربية محاصيل الخضر ) (311)خ ض ر 

درايػػ اشػػمهت ا كػػؿاطػػرؽاا ترريػػ اا تػػفايهكػػفاايػػتخداههمافػػفاترريػػ اهحمصػػيؿاا خضػػرا،ا كػػذ ؾا
ا،ا اسصنمؼاا هتجددةاا يالرتا،ا هخم يطااسصنمؼاكيفي اإنتمجاكؿاهفاا هيفا

 
 (وحدة 1+2الزراعة العضوية لممحاصيل والبساتين ) (314)خ ض ر 

 محاصيل ( -زينة  –خضر  –)مشترك بين أقسام  فاكية 

 ا تجػرؼاعتػػىاأ هيػػ اا زراعػػ اا جضػػ ي اكتكنيػػؾاهترػػ اتنتػػمجاهنتيػػمتازراعيػػ اأهنػػ اخم يػػ اهػػفا
اتنتػػػػمجاا–أيػػػػساا زراعػػػػ اا جضػػػػ ي اا–عتػػػػىاأيػػػػساا زراعػػػػ اا حي يػػػػ اا كيهم يػػػمتاا. يشػػػػتهؿا

اتنتػػػػػمجاا جضػػػػػ ماا–اتنتػػػػػمجاا جضػػػػ ما هحمصػػػػػيؿاا ح ػػػػػؿاا-ا جضػػػػ ما هحمصػػػػػيؿاا خضػػػػػرا
ااتنتمجاا جض ما تنرمتمتاا طري ا ا جطري ا.ا– هحمصيؿاا فمكه ا

 
 ( وحدة 1+2) إعداد وتداول الحاصبلت الزراعية (315)خ ض ر 

 محاصيل ( -زينة  –خضر  –م  فاكية )مشترك بين أقسا

ا طريجيػػػػ ادرئػػػػؿاا حصػػػػمدا،اعالهػػػػمتاا يػػػػ دةافػػػػفاا  هػػػػمرا،اا تتيػػػػراتاا، هػػػػمراأنػػػػ اعاا درايػػػػ ا
 تهحمصػػػػيؿاطػػػػرؽاحصػػػػمداطػػػػرؽااتنضػػػػمجاا صػػػػنمعفاا هختتفػػػػ ا،اا كيهيمئيػػػػ افػػػػفاا  هػػػػمرا،ا ا

 ن ػػػؿا،اطػػػرؽا،اا جهتيػػػمتاا تػػػفاتيػػػر افػػػفاهحطػػػمتاا تجرئػػػ ا،اا تجرئػػػ ا ا جرػػػ اتا،اااا ريػػػتمني 
ا.  ا تخزيفا ذ ؾا تهحمصيؿاا ريتمني ا ا ح تي ا،اطرؽا ترريدا،اا تخزيفاا
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 ( وحدة 1+2فسيولوجيا الخضر ) (401)خ ض ر 
يتنم ؿا ذااا ه ررادراي اا ج اهؿاا ي يػ ا تأ ير ػماعتػىانهػ ا تطػ رانرمتػمتاا خضػراه ػؿا اا

ر"اكهػمايػتـادرايػ اا ج اهػؿااسرضػي ااسهطما–ا ريمحاا–ا فترةاا ض ئي اا–ا ض  اا-"ا حرارةاا
ا تحتيػػؿاا هيكػػمنيكفاا– تأ ير ػػماعتػػىانهػػ ا تطػػ راهحمصػػيؿاا خضػػراه ػػؿا "أنػػ اعااسراضػػفا

فيػػي   ييماإيػػتيمر اا نرمتػػمتا هت حػػ اا–ا ػػر ـااتيػػدر يينفا هت حػػ اا تررػػ اا– تتررػػ ا   اههػػما
اتاا خضر".دراي اا جنمصراا تذائي ا تأ ير ماعتىانرمتما–ا ترر ا هيمياا رما

كهػػػػمايشػػػػهؿاا ه ػػػػررادرايػػػػ ا هت  ػػػػمتاا هػػػػ ا اا يػػػػ ما تأ ير ػػػػماعتػػػػىانهػػػػ ا تطػػػػ راا خضػػػػرا
كهػػػمايػػػتـادرايػػػ اا هره نػػػمتاا– فيػػػي   ييماا يػػػك فا ا نهػػػ ا ا هحصػػػ ؿا فيػػػي   ييمااسز ػػػمرا

ا نرمتيػػػ ا هنظهػػػمتاا نهػػػ ا فيػػػي   ييماصػػػفمتاا يػػػ دةا ا جيػػػ باا فيػػػي   يي ا ا نهػػػ اتاغيػػػرا
اا طريجي .ااااا

ا
 

 (وحدة 1+2( إنتاج الخضر المحمية )402)خ ض ر 
ا تجػػرؼاعتػػىاأنػػ اعاا حهميػػ اا هختتفػػ ا تخضػػرا طػػرؽاإنتػػمجا خدهػػ ارجػػضاهحمصػػيؿاا خضػػرا
تحػػػتاظػػػر ؼاا زراعػػػمتاا هحهيػػػ ا.ا يتضػػػهفاا ه ػػػرراتجريػػػؼاا زراعػػػمتاا هحهيػػػ ا أ هيتهػػػػما

نتػػػػػمجا خدهػػػػػ ارجػػػػػضاهحمصػػػػػيؿاا خضػػػػراه ػػػػػؿاا طهػػػػػمطـا ا–يػػػػػمراا خا–ا فتفػػػػػؿاا– تط ر ػػػػما ا 
ا ك يػػػ ا ا رمهيػػػماتحػػػتااتنفػػػمؽاا–ا رطػػػيخاا–ا رمذنيػػػمفاا–ا فرا  ػػػ اا–ا فمصػػػ  يماا–ا كنتػػػم  با

ا داخؿاا ص با.
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 ( وحدة 1+2إعداد وتداول وتخزين الخضر )( 406)خ ض ر
دراي اا طرؽا ا  يمئؿاا هيتخده ا تحص ؿاعتىا همراره اصػفمتايػ دةاعم يػ اهػ اا هحمفظػ ا
عتيهماسط ؿافترةازهني اههكن ا.ا يشهؿاه ده اعمهػ ا درايػ ادرئػؿاا حصػمدا أنػ اعاا  هػمرا،ا
عالهػػمتاا يػػ دةافػػفاا  هػػمراا تتيػػراتاا طريجيػػ افػػفاا  هػػمرا،اا تتيػػراتاا كيهيمئيػػ افػػفاا  هػػمرا،ا

داا  همرا،اا جهتيمتاا تفاتير اعتىاا  همراففاا ح ػؿا،اا جهتيػمتاا تػفاتيػر افػفاطرؽاحصم
هحطػمتاا تجرئػ ا،اا تجرئػ ا ا جرػ اتا،اا ن ػػؿا،اطػرؽاا ترريػدا،اا تخػزيفاا اسضػراراا فيػػي   يي ا

اا نمتي اعفاا ظر ؼاا ريئي ا ي  اا تخزيفا ا تدا ؿا.
 

 (   وحدة 1+2تكنولوجيا إكثار الخضر )( 407)خ ض ر 
ادراي اا طرؽاا ت تيدي ا تكنيؾااتك مراا د يؽاففاإك مراهحمصيؿاا خضرا.ا

أيميػػػيمتاا– يتضػػػهفاا ه ػػػررادرايػػػ اأيميػػػيمتاإنتػػػمجات ػػػم ماا خضػػػراتحػػػتاظػػػر ؼاا ح ػػػؿا
اتك مراا د يؽا هحمصيؿاا خضرا ا تفاتشتهؿاعتػىاهك نػمتاهجهػؿازراعػ ااسنيػي ا ا ريئػمتا

 ػػػيـااسيػػػزا اا نرمتيػػػ ا زراعػػػ اا  هػػػـاا هريػػػتهي ا عػػػزؿا دهػػػجا تج يههػػػما تجا أن اعهػػػما هك نمتهػػػم
إنتمجات ػم  ارجػضاهحمصػيؿاا خضػراه ػؿاا–ا رر ت راليتا زراع اا ر يضمتا حر باا ت محا

ا طهػػػػػمطـا ا فتفػػػػػؿا ا رمذنيػػػػػمفا ا  رعيػػػػػمتا ا رمهيػػػػػ ا ا ر   يػػػػػمتاا هحمصػػػػػيؿاا جمئتػػػػػ اا خيهيػػػػػ ا
ؽا رجضاهحمصيؿاخضػري اا تكػم راه ػؿاا فرا  ػ ااتك مراا د يا– ا رهراهي ا ا صتيري ا ا رصؿا

ا ا خرش ؼا.ا–ا رطمطماا–ا رطمطساا– اا  ـ 
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 (وحدة 1+2إنتاج المحاصيل البستانية  )( 408)خ ض ر 

 زينة( –خضر  –)مشترك بين أقسام  فاكية 

فاهحمصػػػيؿاا خضػػػرا اا فمكهػػػ ا اػدداهػػػػا تجريػػػؼارم هحمصػػػيؿاا ريػػػتمني ا اكيفيػػػ اإنتػػػمجاعػػػ
ن ا اكيفي اإدارةااتنتمجاا تدا ؿاا هحص ؿا يشػهؿاه دهػ اعمهػ اعػفاا هحمصػيؿانرمتمتاا زي

درايػػػ اا ظػػػر ؼا رةاعتػػػىاا نهػػػ ا عهتيػػػمتاا خدهػػػ ا اا ريػػػتمني ا درايػػػ اا ظػػػر ؼاا ريئيػػػ اا هػػػؤا
ا ريئي اا هؤ رةاعتػىاا نهػ ا عهتيػمتاا خدهػ ا اتنتػمجا ػـادرايػ ا نهػمذجاهػفاا خضػرا ا فمكهػ ا

ا ا زين ا
 

 ( وحدة 1+2العضوية ) لممحاصيلعامبلت مابعد الحصاد م (465)خ ض ر 
 زينة( –خضر  –)مشترك بين أقسام  فاكية 

 درايػػ ادرئػػؿاا حصػػمدا أنػػ اعاا  هػػمرا،اسيػػساهجػػمهالتاهمرجػػداا حصػػمدايشػػهؿاه دهػػ اعمهػػ ا
ا تتيػػراتاا طريجيػػ افػػفاا  هػػمرا،اا تتيػػراتاا كيهيمئيػػ افػػفاا  هػػمرا،ا اعالهػػمتاا يػػ دةافػػفاا  هػػمرا

،اا،ا يػػػمئؿاا ن ػػػؿ،اهحطػػػمتاا تجرئػػػ ا،اا تجرئػػػ اإعػػػدادا تيهيػػػزاا  هػػػمراحصػػػمداا  هػػػمرا،اطػػػرؽا
طػػرؽاا ترريػػدا،اا تخػػزيفاا اتضػػراراا فيػػي   يي اا نمتيػػ اعػػفاا ظػػر ؼاا ريئيػػ ا يػػ  اا تخػػزيفا

ا.   ذ ؾا تهحمصيؿاا ريتمني اا هنتي اعض يم ا     ا تدا ؿ
 

(   1) منـــاطق اإلســـتوائية وتحـــت اإلســـتوائية ( إنتـــاج المحاصـــيل البســـتانية فـــي ال466)خ ض ر 
 (وحدة 2+1)

درايػػ اأيػػساإنتػػمجاا خضػػراتحػػتاظػػر ؼااسراضػػفاا هختتفػػ ا فػػىاا ح ػػؿا ا هكشػػ ؼا كػػذ ؾا
عػػػػدادااسرضا تزراعػػػػ اتحػػػػتاكمفػػػػ ا تحػػػػتاظػػػػر ؼاا زراعػػػػمتاا هحهيػػػػ ا يػػػػتـادرايػػػػ اا هنػػػػمخا ا 

ا خضػػرافػػفاا هنػػمطؽاا ظػػر ؼا طػػرؽاا زراعػػ ا ا تيػػهيدا ا حصػػمدا ا تػػدا ؿا ػػرجضاهحمصػػيؿا
ا غير ماتاا هجتد  ا ا دافئ اىاا طهمطـا ا فتفؿا ا  رعيمتا ا ت ريما ا رطمطم
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 قسم الصناعات الغذائية
 

 وحدة(  1+2( األساسيات في عموم الغذاء واأللبان  )103)ص ن ع 
 األلبان ( -)مشترك بين أقسام  الصناعات الغذائية 

ااسغذي ا اس رمفا طرؽاحف ظهما تصنيجهما ا تتذي اا يتيه اففاا هراحؿاا جهري ادراي اعتـ 
 . ا حمرتاا صحي اا هختتف ا رنيمف

 

   (وحدة 1+1( مقدمة في عموم الغذاء واأللبان )  104) ص ن ع    
 األلبان ( -)مشترك بين أقسام  الصناعات الغذائية 

خػ اصاا يػ دةاا–فاا تصػمديمتاا تصػني اا تػذائاا-يهدؼا ذااا ه رراإ ػىاا تجريػؼارم تػذا ااا
اا-طػرؽاحفػظاا تػذا ا ع اهػؿاا فيػمدااا- فغذي ا هنتيمتهما عال تهمارهك نػمتاا تػذا ا ا فيػمدا

تجرئػ ا تتتيػؼااسغذيػ ااا-ا  ػ انيفا ا ه اصػفمتااا-ا هػ اداا هضػمف ا فغذيػ اا–هرا ر اا ي دةا
ا تركيػػػػبااا-ا ظػػػػر ؼاا صػػػػحي ا رنتػػػػمجااا-اس هيػػػػ اا تذائيػػػػ اا–ا تجريػػػػؼارجتػػػػـااس رػػػػمفااا-

ا هشػػػمكؿاا حي يػػػ افػػػفاا هنتيػػػمتا د رااا هيكر رػػػمتاا نمفجػػػ ااا-ا كيهيػػػمئفا ا هيكر ري  ػػػ يىا
ارخترػمراتاا هجهتيػ ااا-رجػضاا صػنمعمتااسيميػي ااا-هجمهالتاا ترفاا هختتفػ ااا- ا ضمرةا

ااا9
 

   (وحدة 1+2( أساسيات صناعات ) 201ص ن ع  )
اتػػػأ يراا-هصػػػمدر مااا-خ اصػػػهمااا- ا كيهيمئيػػػ اا ا طريجيػػػتجريػػػؼاا طم ػػػبارهك نػػػمتاا تػػػذا اا

ا–ترريػػػداا–تجتيػػػباا–أيػػػساطػػػرؽاحفػػػظاا هػػػ اداا تذائيػػػ اىاتيفيػػػؼاا–ا هجػػػمهالتاا تصػػػنيجي ا
اتحهيرتا.ا–تختيؿااتيهيد
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 (وحدة 2+1)  عموم األغذية أساسيات( 202ص ن ع   )
تػػػػػأ يراا–ا مهصػػػػػمدراا–خ اصػػػػػهماا– ا كيهمئيػػػػػ اايجيػػػػػ ا طم ػػػػػبارهك نػػػػػمتاا تػػػػػذا اا طراتجريػػػػػؼ

اأيساطرؽاحفظاا ه اداا تذائي .ا–ا هجمهالتاا تصنيجي ا
 

 

 (وحدة 1+2) ديناميكا حرارية وكيربية أسس( 203ص  ن ع )
ا  ػػػمن فاا صػػػفرما تػػػدينمهيكماا-ا حراريػػػ ا  ػػػمن فااس ؿا تػػػدينمهيكما-ا حػػػرارةا كهيػػػ اا حػػػرارةادريػػػ 

اهتصمصاا حػرارةار ايػط اا-ا حرارةاكهي ا–اا حرارما تهدداا- يمسادريمتاا حرارةا-ا حراري ا
ا تػمزاتاا ه م يػ اا-ا نظريػ اا حركيػ ا تتػمزاتا-ا حػرارةاانت ػمؿآ يػمتاا-اسييمـاا صتر ا ا ي ائؿ

دريػػػمتاا حػػػرارةاا-ا حػػػرارةاا ن عيػػػ اا يزيئيػػػ ا-يػػػرع اا يزيئػػػمتا–اارنت م يػػػ طم ػػػ اا حركػػػ اا-
رجػػػضاا جهتيػػػمتاا- تػػػدينمهيكماا حراريػػػ اارتر ريػػػما ا  ػػػمن فاا  ػػػمنفااا ن عيػػػ ارػػػم حرارة عال متهػػػما
اا  يػػػمسا-ا تتيػػػرافػػػفاارتر ريػػػماا-ا جهتيػػػمتاا  مرتػػػ ا تجكػػػسا غيػػػراا  مرتػػػ ا تجكػػػسا-اسحمديػػػ 

ا تيػػػػمراا- ا هتنمطييػػػػي ا تيػػػػمراا كهررػػػمئفاا-هرػػػمدئااآلرتاا حراريػػػػ ا-ا هطتػػػؽا دريػػػػ اا حػػػػرارة
اا- كهرريػػػػػ اا ه م هػػػػػ اا-ك مفػػػػػ اا تيػػػػػمرا-ا كهررػػػػػمئفا ا ه م هػػػػػ اا كهررمئيػػػػػ  ا  ػػػػػدرةاا– ػػػػػمن فااـ 

ا-ا دافجػػ اا كهرريػػ ا فػػرؽاا يهػػدااا  ػػ ةا-د ائػػراا تيػػمراا هيػػتهرا–أشػػرمياا ه صػػالتاا-ا كهرريػػ 
ه صػؿايحهػؿاااا  ػ ةاا هتنمطييػي اعتػفا–اا هتنمطييػي ا هيػمرتاا–ا د ائراا هتجددةاا ػد راتا

ا طم ػػػػػػ اا-مئيػػػػػػ ا هيػػػػػػمرتاا كهررا-فػػػػػػراداما ػػػػػػمن فا-هصػػػػػػمدراا هيػػػػػػمؿاا هتنمطييػػػػػػفا-تيػػػػػػمر
ا. ته ادا خ اصاا هتنمطييي اا-ا هتنمطييي 

ا
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 (وحدة 2+1)  تصنيع أغذية  ىندسة( 302ص ن ع )

 انت ػػػمؿااا طم ػػػ ا ه ػػػرراا تجريػػػؼارأيميػػػيمتاعتػػػـا نديػػػ اا تصػػػني ا ادرايػػػ اأيميػػػيمتاايشػػػهؿ
ااااا تػػػػػذائف.اا تصػػػػػني ا هػػػػػمدةا،اكهػػػػػمايشػػػػػهؿاأ ػػػػػـاا  يػػػػػمئؿاا هيػػػػػتخده افػػػػػفااهيػػػػػزافا حػػػػػرارةا ا

ا- ا تررتػ ااا طحػفاسيػساا هنديػي ا جهتيػمتاا-خصمئصػهاا– ات  يدياا رخمر يتضهفاأيضم ا
اسيػساا- ا تك يػؼااا ترخيػراسيساا هنديي ا جهتيمتاا-اسيساا هنديي ا ن ؿاا ه اداا صتر ا

ارم ه ا اا يمخفا تتيفيؼاسيساا جتهي ا ا هنديي اا-ا هنديي ا جهتيمتاا ترشيخا
 

 (وحدة 1+1) إنسان تغذية(  303)ص ن ع 
اعػفاا نمتيػ ارػمسهراضا ا تتذيػ اا تذا اعال  ا-ا يتيه اا تتذي ا   اعدارأيساا طالباتجريؼ
 . ا صحي اا تذائي اا هشمكؿا تالففاا هنميباا تذا ااختيمرا–اا هيه عمتاتتذي ا–اا تذا 

 

 (وحدة 2+1)  األغذية  تحميل و( كيمياء 306ص ن ع )

ا طػرؽاا هختتفػ ا ت ػديراكػؿاا-يمتاا هختتف ا تيهيزاا جينمتا تتحتيػؿا جهتا–اخذاا جينمتااطرؽ
ا هػػ اداا- فيتمهينػػمتا–اسهػػالحاا هجدنيػػ اا-ا ػػد  فا-ا رػػر تيفا-ا كرر  يػػدراتا-هػػف اا رط رػػ 

اطرؽاا تحم يؿاا  يميي ا هختتؼاهك نمتاا همدةاا تذائي .ا-ا هضمف اففااسغذي 
 

 (وحدة 1+1) جاتيا( تعبئة وتغميف األغذية ومنت311ص ن ع )

افػفاا تطػ راهػد ادرايػ اخالؿاهفاا تذائفاا تصني اهيمؿاففا ا تتتيؼاا تجرئ اأ هي ات ضيخ
اا يديػػدةاا ت نيػػ ارهػػذياا جػػم ـا ا تهػػمـاا جصػػري اا تكن   ييػػماإحػػد اعتػػىا اتطػػالعاا هيػػمؿا ػػذا
ا.  ر  همات زيجهماهفا تزيداا تذائي اا هنتيمتاتحهفاا تف
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 (وحدة 2+1)الخاصة   المنتجاتلوجيا السكر و ( تكنو  313ص ن ع )

ا رطرؽاإنتمجاا يػكراا خػمـاهػفاهصػمدرةاا هختتفػ ا اا تجريػؼارتكن   ييػماا تكريػرااا ه ررايهتـ
اا تجريػػؼا تن يػػ ا اا صػػنمعمتاا تكهيتيػػ ا اا نػػمتجاا  ػػمن ما صػػنمع اا يػػكر.اكهػػمايشػػهؿاا ه ػػررا

ا فا اا شػػػمما اا ػػػرفا اا شػػػيك رت ارػػػرجضاا صػػػنمعمتاا تذائيػػػ ااسخػػػر اه ػػػؿاصػػػنمع اا ػػػدخم
ارجضاا هنتيمتاا خمص .

 

 (  وحدة 1+2)   واليندسية لممنتجات الزراعية الطبيعية واصالخ(  323)ص ن ع 
ا-ا خػ اصاا طريجيػ ا-ا صفمتاا ري   ييػ ا اعترػمراتاا تجمهػؿاهجهػما-ا زراعي ا هنتيمتااأن اع

أ ػػـاا خػػ اصاا طريجيػػ افػػفات ػػديراا-ضػػ ئي ا ا-ا كهررمئيػػ ا-ا حراريػػ ا-ا هيكمنيكيػػ ا-ا  صػػفي 
يػػػت ؾاا هنتيػػػمتاا زراعيػػػ اتحػػػتاا- فػػػفااختيػػػمرا يػػػمئؿاا تػػػدا ؿا ا تصػػػني ا ا تخػػػزيفاا يػػػ دة

نهذيػػػػػ اا–ا يػػػػػت ؾاا هػػػػػرفا ا تز يػػػػػفا ا راليػػػػػتيكفاا-ا  مرػػػػػتا ا تصػػػػػمدهفا ا هتتيػػػػػراا تحهيػػػػػؿ
ال ػػػػ اا يػػػػت ؾاعا-ا زراعيػػػػ ا فػػػػؽايػػػػت كهماارنت ػػػػم فاتحػػػػتاهختتػػػػؼاأنػػػػ اعااتيهػػػػمداا هنتيػػػػمت
ا ت ػػػديرا  يػػػمساايهػػػزةاسيػػػساا هنديػػػي ا أا-رم تركيػػػباا تشػػػريحفا تهنتيػػػمتاا زراعيػػػ اارنت ػػػم ف

اا خ اصاا طريجي .ا
 

 (وحدة 1+2)  معدات وآالت التصنيع الغذائي  ( صيانة  338ص ن ع )
صػػػػيمن ا حػػػػداتاا تصػػػػني اا–خطػػػػ طاا كهررػػػم اا-ا صػػػرؼاا صػػػػحف-ا هرػػػػمنف-صػػػيمن اا ه  ػػػػ 

 حػػداتاا- حػداتاهنتيػمتاا تحػـ ا- حػػداتاا تيفيػؼا- حػداتاا تجتيػبا اا تركيػزا–ا هختتفػ ا
ا-إعػػػػدادا اتحضػػػػيراا هػػػػ اداا خػػػػمـا-ا خرػػػػزا اا هخرػػػػ زات-ا هطػػػػمحفاا–ا زيػػػػ تا اهنتيمتهػػػػما

تصػػػهيـاا-زيفا اا هخػػػمزفاػا تخػػػا-داتاا تخهيػػػراا هيكر رػػػفػ حػػػا–ا تجرئػػػ اا–ا ريػػترةا اا تج ػػػيـا
اا هجداتا اآلرتاا الزه ا  رشاا هتح  ارهصمن ااسغذي ا ا
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 (وحدة 1+1)( تكنولوجيا زيوت غذائية  339 ص ن ع)

اا حمصػؿاا فيػمدا كشػؼاهنهػماكػؿاتن يػ اا تذائيػ ا طػرؽاا زيػ تاتنتػمجاا هختتفػ اا طرؽادراي 
اا تذائي .اا زي تا دري اطرؽادراي اكذ ؾا اا تذائي اا زي تافف
 

  (وحدة 1+1) زيوت عطرية ومكسبات تكنولوجيا(  340 ) ص ن ع

ااهنهػػػماكػػػؿاتن يػػػ ا طػػػرؽاا جطريػػػ ا ا جيػػػمئفاا جطريػػػ اا زيػػػ تاتنتػػػمجاا هختتفػػػ اا طػػػرؽادرايػػػ 
اا حصػ ؿا طػرؽا ا ه تػدةاا طريجيػ اا هكيػرمتادرايػ اأيضمااا جطري اا زي تاففاا تشا كشؼ
ا.عتيهم
 

دارة جودة األغذية واأللبان )342)ص ن ع   وحدة( 1+2( الشروط الصحية وا 
 األلبان ( -أقسام  الصناعات الغذائية )مشترك بين 

درايػ ايهيػ اا شػػر طاا صػحي اا  ايػػبات افر ػمافػػفاهصػمن ااسغذيػػ ا اس رػمفاردايػػ اهػفاه  ػػ اا
تا ه م هػػػ ااSSOPا هصػػػن ا تصػػػهيـا تنظػػػيـا ضػػػ اا هجػػػداتارػػػهاهػػػ اا تنظيػػػؼا ا تطهيػػػراى

ا يهيػػ اHACCPا ػػذمايترجػػ انظػػمـااGMPاآلفػػمتا ا حشػػراتا تطريػػؽانظػػمـا هصػػمن ااا هتػػـز
 كيفيػ اتطري هػمافػفاهصػمن ااسغذيػ ااISOدراي ايهي انظػـا أيػم يباإدارةاا يػ دةاا–اسغذي ا

ا خمصػػػ ارم هحمفظػػػ ااISOا14000 تطريػػػؽاا ػػػنظـاا حدي ػػػ ا تػػػػاااHACCP عال تهػػػمارنظػػػمـا
  ا هيت اففاهيمؿاا تصني اا تذائف.اااBar Code دراي انظمـاا9عتىاا ريئ اهفاا تت ثا

 

 (وحدة 1+2غذية إنسان ) خاص (   )( ت343)ص ن ع 
 ظػػمئؼا ته يػػؿاا جنمصػػراا تذائيػػ ا ن صػػهما يػػ  ااا-ه دهػػ اعػػفاا تتذيػػ ا عال تهػػمارم صػػح ا

ارحتيميػػمتااا-ا هرشػػداتاا تذائيػػ ااا-ا تتذيػػ ا زيمدتهػػما ا تيػػهـا.ااأيػػساتخطػػيطاا  يرػػمتاا
 . ا تذائي ا
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ا(دةوح 1+2( تغذية اإلنسان والتنمية الريفية )344)ص ن ع 

ااآلهػفا ػخاتا عال تهػمارم تػذا اا999ا ض ضػم اا–ا هػم اا–ا هػ ا اا–ا ج اهؿاا ريئي اىاا تػذا اا
اا تػػف ايػػتخداهمتاا هػػ اداا تذائيػػ اا هختتفػػ ا،ا ا  ػػ انيفا ا تشػػريجمتاا د  يػػ ااا تػػذائف،ا ا ته يػػؿا

اا تذا اا أهمفاتركزاعتىان عي ا
 

 (ةوحد 1+2( تكنولوجيا حفظ  األغذية  )345)ص ن ع 
تيفيػؼااا-تجتيػبااا-ا حفػظارم ترريػدا ا تيهيػدااا-طػرؽاحفػظااسغذيػ اا–أيساحفظااسغذيػ ا

 ا حفظارم ه اداا حمفظ .اا–
 

 (وحدة 1+2( صناعات ريفية صغيرة )346)ص ن ع 
دارةا تطػ يراا صػنمعمتاا صػتيرةااا-تنهي اا هيتهػ ااففد راا صنمعمتاا صتيرةاا اا-إنشػم ا ا 

اريػػػػتفمدةاهػػػػفااا-صػػػػنمعمتاا تذائيػػػػ ا ا تيػػػػراغذائيػػػػ اا صػػػػتيرةااا ت نيػػػػمتا جهػػػػؿا تطػػػػ يراا 
 ا هختفمتاا زراعي ا

 

 وحدة(   1+2)   تغذية إنسان(  347)ص ن ع 
هصػػمدراا تػػذا ااسيميػػي ااا-تجريػػؼاا طػػالباارحتيميػػمتاا تذائيػػ ا تهراحػػؿاا جهريػػ اا هختتفػػ ا

اا- ا ا حػػػمرتاا خمصػػػ احػػػمرتاا هرضػػػيا تتذيػػػ افػػػفاا اا-أهػػػراضايػػػ  اا تتذيػػػ ااا- أ هيتهػػػما
ا.تطري متاعهتي اففاهيمؿاا تتذي ااا-ت ييـاا حم  اا تذائي ااا-ري ي اا تتذي اا تطاجرراه
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 وحدة(  1+2) ( ىندسة تصنيع األغذية واأللبان 349)ص ن ع 

 األلبان ( -)مشترك بين أقسام  الصناعات الغذائية 

اا- ػػمؿاا طم ػػ ا ا حػػرارةا خػػ اصاا هػػمدةاانتاا-ا تجريػؼارأيميػػيمتاعتػػـا نديػػ اتصػػني ااسغذيػ ا
رجػػضاا جهتيػػمتاا تصػػنيجي اا همهػػ اه ػػؿاا رخػػمراا–ا  يػػمئؿاا هيػػتخده افػػفاا تصػػني اا تػػذائفا

 عهتيمتاا ترشيخ.اا- ت  يديا ا تك يؼا
 

 (وحدة 2+1)  طرق حفظ األغذية(  352)ص ن ع  

ا ا تيفيػػػؼاا تجتيػػػباه ػػػؿا الغذيػػػ اا هختتفػػػ اا حفػػػظارطػػػرؽاا طم ػػػباتز يػػػداا ػػػىاا ه ػػػررا يهػػػدؼ
اا هختتفػ اا حفػظاطػرؽاعتىاا هؤ رةاا ج اهؿا–ا الغذي اا حراري اا هجمهالتا–ا ا تيهيدا ا ترريد

اا تذائي اا همدةاري دةا عال تهم
 

 (وحدة 2+1)( تكنولوجيا إنزيمات 353)ص ن ع 
امجإنتػػػاطػػػرؽا–اعتيهػػػماا هػػػؤ رةاا ج اهػػػؿا-عهتهػػػماكيفيػػػ ا-د ر ػػػما–ارمتنزيهػػػمتاا طم ػػػباتجريػػػؼ

نتػػػمجااتنزيهػػػمتا ا ج اهػػػؿاا هػػػؤ رةاا-تحهيػػػؿااتنزيهػػػمتا–اتيمريػػػم اااتنزيهػػػمت أيهػػػزةاا تخهيػػػرا ا 
 عتفا ذياا جهتيمتاا هختتف .

 

 (وحدة 2+1)  المصانع ومخمفات مياه معالجة( 353 )ص ن ع

ا-اا هختتفػػػ اا هجم يػػ اطػػرؽا-اهصػػػمدر ما-اا هت  ػػمتا-خ اصػػهما–اا هيػػػميارهصػػمدراا تجريػػؼ
اا هت حػ اإزا ػ ا-اا هصػمن اهخم فػمتاهجم يػ اطػرؽا-اا صػحفاا صػرؼاهختفػمتاهجم ي اطرؽ
ا.ا هيمياهف
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 (وحدة 1+2دارة وتسويق األغذية )إ (381)ص ن ع 

ا عال تهػػػما هشػػػمكؿاداخػػػؿاا شػػػركمتاا-إدارةاا هنظهػػػمتا نظػػػـااتدارةا- اسيػػػ اؽاا تكن   ييػػػم
 نظـاا تي يؽا-هفاا ه ارداريتفمدةاا  ص  اا–احاسررما-رمسدا اار تصمدما تهؤيي 

 

 (وحدة 1+2دارة اقتصاديات الغذاء )( إ382)ص ن ع 
ارم هشػػػتريمتاعال تػػػها صػػػ رةاا هيػػػت رتي ا اا-ا هحتػػػ ماا  يميػػػفاا-رهك نػػػمتاا  يرػػػ ااا تجريػػػؼ

ااسغذيػػػ اصػػػنمع ا طػػػالبا هجرفػػػ اا أعػػػداددرايػػػ اا-ريػػػ دةاا تػػػذا اا عال تػػػه هرا رػػػ اا تكتفػػػ ا
خمصػ افيهػمايتجتػؽاا يػجريريجػمت.ادرايػ اا جال ػ ارػيفاا تػذا ا هصػدرةاا تصمديمتهما ا هاإدارتهم
ا.اسعهمؿارخدارة
 

 (وحدة 1+2كيد جودة الغذاء )أوت ( إنتاج383)ص ن ع 
ا-ايػ هيكر را اا نػ احفا-هك نػمتاا تػذا اا تصػني ا تشػهؿاأيميػيمتا طم باره  هػمتااتجريؼا

ا. ا تشريجمتاا تذائي ا ه اصفمتااا-اا   انيفا-ا ت كيد ماا ي دةانظـ-ا شر طاا صحي ا
 

 (وحدة 1+2المموثات وصحة الغذاء) ( 384)ص ن ع 
اآل ػمراا ضػمرةا اا–ا تت ثاا طريجف/اا كيهيمئف/اا حيػ ماا–هصمدراا تت ثاا-أن اعاا هت  متاا

اا   مي ا اا تشري .اا–ا يهي ا
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 وحدة( 1+2) المخاطر والتكنولوجيا  –سبلمة الغذاء ( 385)ص ن ع 

اتنتػمجاغػذا ااا تػذا ا ا ػتحكـا تذا ا اسهػراضاا هتن تػ اعػفاطريػؽاامدػفي فػفاا تصػني اا تػذائفا
ا– يػػػمساا هخػػػمطراا–ا ر مرػػػ اا–ن ػػػمطاا ػػػتحكـاا حريػػػ اا–ىتحتيػػػؿاا هخػػػمطرااا هخػػػمطرا-أهػػػفا

ااديػػػػػت راا ههمريػػػػػمتا–اتػػػػػأ يراتكن   ييػػػػػماا تصػػػػػني اعتػػػػػفايػػػػػاله اا تػػػػػذا ا–اإدارةاا هخػػػػػمطرت
ا ا تجمهتيفا.ا شئ فاا صحيا–ا صحي ا

 
 وحدة( 1+2( التغذية العبلجية )386)ص ن ع 

ا إعداداأغذي اا هرضفارحيثاتتطفاإحتيميم اتهـاا فجتيػ ا تحيػفاأ ارتزيػداهػفاحم تػهاا صػحي
إحتيميػػػمتاا هرضػػػفااهػػػفاأغذيػػػ اخمصػػػ احيػػػباا حم ػػػ اا هرضػػػي اهػػػ ادرايػػػ انػػػ اتجاا–يػػػ ا ا

ا–ا تحتػػػيالتااا هرترطػػػ ارػػػأهراضاا ته يػػػؿاا تػػػذائفا ت ػػػديرارجػػػضاا نشػػػمطااسنزيهػػػفا رجػػػضا
ت يػيـاأ ػراا تتذيػ اا–ا تتذيػ افػفاا حػمرتاا هرضػي اا هختتفػ اا–إيتخداـاا تذا اك ييت ا تجالجا

ا فشػػؿاا كتػػ ماا–ا يػػكراا–ا تتذيػػ افػػفاحػػمرتاا جهتيػػمتاا يراييػػ ااا-عتػػفاا نمحيػػ اا جالييػػ ا
 أهراضاا يهمزاا هضهفا ا ر  فا.ا–ا حر ؽاا– ا كردما

 
 وحدة( 1+2( خدمات األغذية والتموين )387)ص ن ع 

عػدادا ت ػديـااسغذيػػ ا ففػرادا ا يهمعػمتا خػدهمتاا تتذيػ ا تتيهجػػمتاا–أيػساتخطػيطا شػرا ا ا 
ا–ا خػػدهمتاا كمهتػػ اا–خػػدهمتاا تتذيػػ ا تهيتشػػفيمتاا–خػػدهمتاا تتذيػػ اا يػػيمحي ا ا فند يػػ اا–

ا ج ػػ داا–ريػػ ا ا ي يػػ ا ا رحريػػ اا خػػدهمتاا را–ا تيهيػػزا ا ن ػػؿا ا تخػػزيفاا–ا خػػدهمتاا يزئيػػ ا
ار مر ااسغذي ا ا تفتيشا.ا–ا ن احفاا صحي اا– ا تريي ا
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 (وحدة 1+2)  األغذيةتخزين وحماية  أسس( 388)ص ن ع 
ا-ه اصػػفمتهما–ااسطجهػػ  اااسغذيػػ ا–ا هختتفػػ ىاهخػػمزفاا هػػ اداا خػػمـاااسغذيػػ طػػرؽاتخػػزيفا

ا–ظر ؼاا تخػزيفاعتػفانػ عاا فيػمدا ايػرعتهااتأ يرا-اا تصمديمتهمتاا-اشتراطمتهما-تصهيههم
 أ نم اا تخزيف.اا صالحي ااتافترااعال  اهجمهالتاا تذا ا اا ه اداا هضمف ا

 

 (وحدة 1+2فساد األغذية )( 389)ص ن ع 
هك نػمتاا تػذا افػػفاد رانػ عا اطريجػ اا–ىاا طمزيػ ا اا هحف ظػ ا اا هصػػنج تاافيػمدااسغذيػ 

فحػػػصا اارخترػػػمراطػػػرؽاا ا-ا هت  ػػػ ا ا فميػػػدةااسغذيػػػ  ؿاعػػػفاتػػػدااا نمتيػػػ اهشػػػمكؿا ا-ا فيػػػمد
ا تحديدان عاا فيمدا.

 
 (وحدة 1+2بيوتكنولوجيا الغذاء واألغذية الوظيفية )( 390)ص ن ع 

اريػتراتيييمتاا- فغذيػ طرؽاا هنديػ اا  را يػ اا-ا تكن   ييماا حي ي اعتفاإنتمجاا تذا اتأ يرا
كيفيػ ات يػيـاا- هك نمتهػماا خمصػ اسغذيػ اا-يػ اا  ظيفيػ اسغذا- ا تشريجمتا أخال يمتااتنتمج
ا كػػػذ ؾرم تكن   ييػػػماا حي يػػػ اااسغذيػػػ أه تػػػ ارنتػػػمجاعػػػدداهػػػفاا-د رااسغذيػػػ اا ههنديػػػ ا را يػػػم

ا.ا  ظيفي ااسغذي 
 

ا(وحدة 1+2دارة وتسويق األغذية )إ (391)ص ن ع 
ا عال تهػػػػمداخػػػػؿاا شػػػػركمتااا هشػػػػمكؿا-إدارةاا هنظهػػػػمتا نظػػػػـااتدارةا- اسيػػػػ اؽاا تكن   ييػػػػم

انظـاا تي يؽ.ا-اريتفمدةاا  ص  اهفاا ه اردا–احاسررما-رمسدا اار تصمدما تهؤيي 
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 (وحدة 1+ 2التخمرات والطفرات ) تكنولوجيا( 392)ص ن ع 

نتػػمجاا تخهػػراعهتيػػمت كيفيػػ اا-أيهػػزةاا تخهيػػرا-نشػػمطااسحيػػم اا د ي ػػ ا-ا هركرػػمتاا تذائيػػ ا ا 
ا-ا ج اهػػؿاا هػػؤ رةاعتػػفاعهتيػػمتااتنتػػمجاار تصػػمدما-ا حيػػمرمتا ا ػػنظـاا هيػػتخده –اعهتهػػم
افػػفريػػتفمدةارهػػماكيفيػػ ااا-ا ػػنظـا ا  يػػمئؿاا هيػػتخده –ا طفػػراتاا- جػػدداهػػفاا هنتيػػمتاأه تػػ 

ازيمدةاأ اتحييفاخ اصاا ه اداا هنتي .
 

 (وحدة 1+2التكنولوجيا الحيوية وسبلمة الغذاء )( 393)ص ن ع 
ا تجػػديؿاا-ا نمتيػػ اعػػفاهنتيػػمتاا كن   ييػػماا حي يػػ اا هشػػمكؿا-ا هرضػػي ا تهيكر رػػمتاا هشػػمكؿ
اأضراري.ا-ايتخداهمتها- فغذي اا  را ف

 

ا(وحدة 1+2لتصنيع الغذائي )ا فياإلنزيمات ( 394ص ن ع )
ا–انشػمطهما عتػفايػ دةاا هػمدةاا تذائيػ اا ج اهؿاا هؤ رةاعتػفا-ااسغذي ففااتاتنزيهمارهصمد
فػفاا هيػمرتاا هختتفػ اااتنزيهػمتا-اسغذيػ اإنتػمجفػفاا هراحػؿاا هختتفػ اهػفاااتنزيهمتنشمطا
ا. اسهمفا ا ريئ د رااتنزيهمتاا–اتنشيطا ذااا جهؿاأ كيفي ا  ؼاا–ا فغذي 

 
 (وحدة 1+2) و منتجاتيا  غذيةتصنيع األ ( ميكروبيولوجيا 396ص ن ع )

 خ اصػػػػػػهماا ه رف   يػػػػػػ اذاتاا جال ػػػػػػ ارم تػػػػػػذا ااا د ي ػػػػػػ ا ه ػػػػػػرراا تجػػػػػػرؼارمسحيػػػػػػم اايشػػػػػػهؿ
ا هصػػػػمدراا تتػػػػ ثاااسغذيػػػػ ا هيػػػػرر ا تتػػػػ ثا فيػػػػمداااسنػػػػ اع ا فيػػػػي   يي اهػػػػ اا تركيػػػػزاعتػػػػىا

ا فغذيػػػ ا فيػػػمداا هيكر رػػػفاا–ا تػػػدا ؿا اا تصػػػني ااأ نػػػم ااسغذيػػػ تتػػػ ثاا–ا فغذيػػػ ا طريجيػػػ ا
اا تيهـاا تذائف.ا–ا هختتف ا
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 وحدة( 1+2)  باتتكنولوجيا زيوت غذائية وعطرية ومكس( 404)ص ن ع 
درايػػػ اا طػػػرؽاا هختتفػػػ اريػػػتخالصاا زيػػػ تاا تذائيػػػ ا تن يتهػػػما درايػػػ اا خصػػػمئصاا طريجيػػػ ا
 ا كيهيمئيػػ اهػػ ادرايػػ اا هنتيػػمتاا د نيػػ اا هختتفػػ ا هنهػػماا شػػ رتيننجا ا هريػػريفا طػػرؽا دريػػ ا

تػىاطػرؽارمتضػمف اإ ػىاا تجػرؼاعا9ا زي تاا تذائي ا،اه ات ديرا رمتاا زيتارم طرؽاا هختتفػ 
ايتخالصاا زي تاا جطري اهفاهصمدر ماا هختتف ا صفمتهماا طريجي ا ا كيهيمئيػ ا ا خصػمئصا

هػػػػ ادرايػػػػ اهكيػػػػرمتاا نكهػػػػ اا9ا هضػػػػمدةا فكيػػػػدةا ا هضػػػػمدةا تهيكر رػػػػمتا تزيػػػػ تاا جطريػػػػ ا
ا.ههمايا طريجي ا ا صنمعي ا طرؽاا حص ؿاعتيهما ت ي

 
ا(حدةو  1+2( تكنولوجيا منتجات حيوانية )405)ص ن ع 

ا هنتيمتهػماا هختتفػ اا تركيػباا–تجريؼاا طالبارصفمتاا ي دةاارهراحؿاإنتمجا تصني اا تحػـ 
ا هنتيمتهػػمااا-صػػفمتاا يػػ دةافػػفاا تحػػـاا– طجيػػمتاا تحػػـاا–ا جضػػالتا حفػػظا تصػػني اا تحػػـ 

صػػنمع اػااااحفػػظا تصػػني اا هنتيػػمتاا يػػهكي ا–حفػػظا تصػػني اهنتيػػمتاا ػػد ايفا ا رػػيضاا–
ا.ا كمكم ا هنتيمتاا شيك رت اا-ا شممااا-ا رفااا-ا دخمفا

 
 (وحدة 1+1وندوه  )  خاصة( دراسات  406) ص ن ع 

اا طم باردراي ااهشكتهاهفاهشمكؿاا تصني اا تػذائفا كيفيػهاا–تيهيػ ااررحػمثاا يػمر هاا–ي ـ 
 .ا جرضا كيفي اكتمر اا رحثاا نهمئفا–ا هشكت احؿا

 
 ( وحدة 1+1يع الغذائي   ) في التصن الحاسب اآللي تطبيقات( 407ص ن ع )

ا هختتفػ اهػفاحيػثاا تشػتيؿا اهرا رػ اااسغذيػ تجريؼاا طم بارم رراهجاا هيتخده اففاهصمن ا
ا يػػ دةا انيػػباهك نػػمتاا هنػػػتجاا نهػػمئفا.ارػػراهجاا تيػػ يؽا ا تخػػػزيفا ارػػراهجاتطػػ يراا هنػػػتجا

اا تذائف.
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 (  وحدة 1+2( تكنولوجيا حبوب وسكر )408)ص ن ع 
ا تركيػػػػباا طريجػػػػفا ا كيهػػػػم ماا–مدما صػػػػنمع اا حرػػػػ با ا يػػػػكرافػػػػفاهصػػػػراا  ضػػػػ اار تصػػػػ

صػػػنمع اا–ضػػػربااسرزاا–صػػػنمع اا خرػػػزا هنتيػػػمتاا هخمرػػػػزاا–طحػػػفاا حرػػػ باا– تحرػػػ با
اا-ا تكريػػػػرا ا تن يػػػػ اا– صػػػػباا يػػػػكراتاا–ا يػػػػكر زاهػػػػػفاهصػػػػمدرياا هختتفػػػػ اىارنيػػػػراا يػػػػكرا

اا ن اتجاا  من ي ا
 
 (وحدة 2+1) الحبوب وتكنولوجيا كيمياء( 410ص ن ع )

اهنتيػػمتاتصػػني ا–اا خرػػزا–اا طحػػفاعهتيػػمتا–اا كيهمئيػػ اا حرػػ بارهك نػػمتاا طم ػػباتجريػػؼ
ا.ااسخر اا حر باهنتيمتا–ااسطفمؿاأغذي ا–اا هخمرز

 
 (وحدة 1+2)( صناعات ميكروبية 414)ص ن ع 

ااسحيػػم .ذ ػػؾتػػمريخا اتطػػ راا تخهػػراتا أن اعهػػما،ا اد راا كمئنػػمتاا د ي ػػ افػػفااا ه ػػرراينػػم ش
ا د ي ػػ ااا هيػػتخده افػػفاا تصػػني اااسحيػػم .ااا د ي ػػ ااا ضػػمرةا اا نمفجػػ افػػفاا تصػػني اا تػػذائف

رجػػػػػضاا صػػػػػنمعمتاا هيكر ريػػػػػ اا. نشػػػػػمطهمافػػػػػفاكػػػػػؿاهنػػػػػتجاا ا ظػػػػػر ؼاا هختتفػػػػػ اا هيكر رػػػػػف
ا رػػػر تيفا اهختتػػػؼاا جنمصػػػراا تذائيػػػ ااإنتػػػمجا ركتيريػػػم.اا-ا فطريػػػمت–ا هيػػػتخدـارهػػػماا خهيػػػرةا

اخداـاا هيكر رمت.رميت
 

 (وحدة 1+2)  غذائي( تكنولوجيا تصنيع  435)ص ن ع 
ااا-ا يػػكراا–يهػػدؼا ػػذااا ه ػػرراإ ػػىادرايػػ اعهتيػػمتاا تصػػني اا تػػذائفاىاا حرػػ باا ا–ا تحػػـ 

ع اهؿاا ي دةاا تػفاتػؤ راعتػىايػ دةاا هنتيػمتاا هصػنج ااا–ا هشر رمتااا-ا د  فاا–ا زي تا
تظػػر ؼاا تػػفاتػػؤ راعتػػىاا جهتيػػ اا تصػػنيجي ا عتػػىاا نػػمتجاهػػفاحيػػثاا هػػ اداا خػػمـاا هيػػتخده ا 

ااا9ا نهمئفا
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 (  وحدة 2+1)   اليندسية لتشغيل معدات تصنيع األغذية األسس( 439ص ن ع )
ا هيدر  يكيػػػػ ا تشػػػػػتيؿاهجػػػػداتاا تصػػػػػني افػػػػفاا جهتيػػػػػمتاا–ا كهرريػػػػػ اا–اا هيكمنيكيػػػػ ااسيػػػػسا

ا-ا حراريػػػ ا هرػػمدرتاا- حػػداتاا ن ػػػؿا-ا هختتفػػ اه ػػػؿ ا حػػداتاا تنظيػػػؼا ا تيػػيؿاا تصػػنيجي 
اا-ا تركيزا ا تيفيؼ أيهػزةاا ترريػداا- ا جصػرا ضػتطا اريػتخالصاا–ا ت شيرا ا ت طيػ ا ا فػـر

 حػػػػػداتاا– حػػػػػداتاا تجرئػػػػػ اا- حػػػػػداتاا تخهيػػػػػرا اا تنهيػػػػػ اا هيكر ريػػػػػ ا اا تج ػػػػػيـا- ا تيهيػػػػػد
ا.ا تصني اا هختتف اا هيتخده اففاهختتؼاا ه اداا تذائي ا اهنتيمتهم

 
نشاء مصانع  خطيطت( 440)ص ن ع   (وحدة 1+2) األغذية   وا 
تصػهيـاا هرػمنفاا اإنشم اهصمن ااسغذي ا اتيهيزاتهػماا هختتفػ اىاتخطيطا–اا ه   ااشتراطمت

ا صػػػػػرؼاا-تااتضػػػػم ةا-ا ته يػػػػ اا-اسيػػػػ ؼ-اسرضػػػػػيمت-ا يػػػػدرافا- تيهيزاتهػػػػماا هختتفػػػػ ا
ارشػػػتراطمتاا جمهػػػ افػػػفاا ا هيكمنيكيػػػ امئيػػػ ا كهررا ت صػػػيالتاا-ا صػػػحفا اتهػػػداداتارم هيػػػميا

اهصمن ااسغذي اا هختتف .
 
 (وحدة( 1+1) جودةال مراقبةو  صحيةال شروطال( 441ع ص ن )

خػػػالؿاهراحػػػؿاا تصػػػني اااسغذيػػػ اهصػػػمن افػػػفات افر ػػػماا  ايػػػباا صػػػحي اا شػػػر طاعػػػفادرايػػػ 
اا يػػػػ دةارةإداا،ا اطػػػػرؽا يػػػػمساا خػػػػ اصاا حيػػػػي ااسغذيػػػػ ا هختتفػػػػ .اخصػػػػمئصاا يػػػػ دةافػػػػفا

درايػ اا نظػمـاا جػم هفاا.ا جم هيػ اا يػ دةاهرا رػ ا نظػـاطػرؽات ػديـاه ااسغذي ا هصمن اا شمهت 
ا تتر يـا.
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 (وحدة 1+2تصنيع وتداول األغذية العضوية )  (442)ص ن ع 

ا تجريػػػػؼارمسغذيػػػػ اا جضػػػػ ي ا أ هيتهػػػػما هػػػػد ااختالفهػػػػماعػػػػفااسغذيػػػػ اا هنزرعػػػػ ا ا تػػػػفاتػػػػـاا
طػػػرؽاا تصػػػني اا تػػػذائفاا هختتفػػػ اه ػػػؿا اا–آلفػػػمتارهػػػمارػػػم طرؽاا ت تيديػػػ اتيػػػهيد ما ه م هػػػ اا

ا هػػػ اداا هحمفظػػػ اأيضػػػماا–اتشػػػجمعاا–ا تختيػػػؿاا–ا تركيػػػزاا–ا تجتيػػػباا–ا تيهيػػػداا–ا تيفيػػػؼا
إيػػرا اا تجرئػػ ا ا تتتيػػؼاا  اليػػتهالؾاا هرمشػػرا كيفيػػاةاسغذيػػ اا جضػػ ي ايػػمر  اا تيهيػػزا ا هجػػد

 ايػػػاله ا يػػػ دةااسغذيػػػ اا جضػػػ ي اا نصػػػؼاهيهػػػزةا ا هيهػػػزةاا هنميػػػر ا كػػػؿاعهتيػػػ اتصػػػنيجي
رنظػمـاا حميػبا كػذ ؾاإدارةااؼياله اا ي دةا   اهػمايجػرااتيهيزااكمهالاهفانمحي اتطريؽانظـ

ااا9ا ي دةاا شمهت 
 

 (وحدة 1+2( تكنولوجيا إنزيمات وصناعات ميكروبية )443)ص ن ع 
ا ج اهػػػؿاا هػػػؤ رةاعتػػػىانشػػػمطااا-هػػػمتاهصػػػمدرااتنزياا-د رااتنزيهػػػمتا هيكمنيكيػػػ اعهتهػػػماا

تطػػ راا تخهػػراتااا هيكر ريػػ ااا-إنتػػمجااتنزيهػػمتا طػػرؽاا تن يػػ ا اريػػتخداهمتاا–اتنزيهػػمتا
 أن اعهػػػما د رااسحيػػػم اا د ي ػػػ اهػػػ اهنم شػػػ اأنػػػ اعاا هنتيػػػمتاا تػػػفاتجتهػػػداعتػػػىاا تخهػػػراتا ا

ا.اأ هيتهماففاا تصني اا تذائف
 

 (وحدة 1+2أغذية ومعالجة مياه ومخمفات ) عتصني( ميكروبيولوجيا 444)ص ن ع 
خ اصػهماا فيػي   يي ا ا ه رف   ييػ اهػ ااا-ا تجرؼاعتىااسحيم اا د ي  اذاتاا جال  ارم تػذا ا

ا تركيزاعتىااسن اعاا هيرر ا تتت ثا فيػمدااسغذيػ ا هصػمدراا تتػ ثافػفاا هػ اداا خػمـا خػالؿا
ا–ا صػػفمتاا طريجيػػ ا ا كيهيمئيػػ ا تهيػػمياا–هراحػػؿاا تصػػني اا هختتفػػ ا فغذيػػ .اهصػػمدراا هيػػميا

يػ دةاا هيػمياا صػم ح اا–طػرؽاهجم يػ اا هيػمياا طريجيػ ا ا كيهيمئيػ ا هالئهتهػما هصػمن ااسغذيػ ا
طػرؽاهجم يػ اهختفػمتاهصػمن ااسغذيػ ا اريػتفمدةاار تصػمدي اا–إزا  اهت ح اا هيمياا– تشربا
 اا9هنهما
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 (وحدة 2+1) تكنولوجيا لحوم وأسماك (445 ع )ص ن

ااتجريؼا ا ػد ايفا هنتيمتهػما حفػظاا حفظا طالبارهراحؿاإنتمجاا تحـا تصني اهنتيمتاا تحـ 
ا هختفمتهم.اا تصني اا هنتيمتاا يهكي ا

 
 (   وحدة 1+2( تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في عموم األغذية )  486)ص ن ع 

فيػػمداا تػػذا ا كيفيػػ ااا-ئيػػ ايهػػدؼا ػػذااا ه ػػرراإ ػػىاهنم شػػ اطريجػػ اا تػػذا ا هك نمتػػهاا كيهيماا
ا خصػمئصااا-إنتمجااتنزيهمتاهفاا هصمدراا هختتف ا خمص اا هيكر ري اهنهػماا–ا تحكـافيها

ايػػتخداـاا تخهػػراتاا صػػنمعي ا خمصػػ ااا-ا تنشػػيطا ا ت رػػيطا ا ػػتحكـااا-اتنتػػمجاا تيػػمرمااا-
ا–ارهينيػػػ ااسحهػػػمضااا-ا فيتمهينػػػمتااا-ا هيكر ريػػػ افػػػفاإنتػػػمجارجػػػضااسحهػػػمضاا جضػػػ ي ا

 كػػذ ؾايتطػػرؽاإ ػػىاخػػ اصاا يػػ دةا فغذيػػ اا هنتيػػ ا را يػػما هػػد اهنميػػرتهماا9خهيػػرةاا خرػػزا
 اليػػػػتهالؾااآلدهػػػػفا درايػػػػ اتطري ػػػػمتاا تكن   ييػػػػماا حي يػػػػ افػػػػفاهيػػػػمرتااسغذيػػػػ اا هختتفػػػػ ا

اا-ا يػػكريمتااا-صػػنمع اا ريػػرةاا–ا خرػػزا ا خريػػزاا– عهتيػػمتاا تصػػني اا هتجػػددةاه ػػؿاا حرػػ با
ا هػػ اداا هت نػػ ا هػػ ادااا-تصػػني اا خضػػرا ا فمكهػػ ااا-ا زيػػ تا ا ػػد  فااا-ـا هنتيمتهػػماا تحػػ ا

كهػػماينػػم شااريػػتفمدةارم تكن   ييػػماا حي يػػ افػػفاهجم يػػ اا هنتيػػمتاا  من يػػ ا تتصػػني اا9ا نكهػػ اا
ا كذ ؾاهختفمتاا تصني اا هختتف ا تذائفا

 
 (وحدة 1+2)    في الغذاء الحيويةالتكنولوجبا  أساسيات  (487)ص ن ع 

اا هختتفػػػػ ا هيػػػػمرتا–ااس ػػػػداؼا–اا حي يػػػػ ا ه ػػػػرراإ ػػػػىاا تجريػػػػؼارم تكن   ييػػػػماا ػػػػذاايهػػػػدؼ
ااتنتػػػػمجفػػػػفااا حي يػػػػ اا تكن   ييػػػػمايػػػػتخداهمتاا–اا تػػػػذا اف ا تركيػػػػزاعتػػػػاا حي يػػػػ ا تتكن   ييػػػػم

ا– تتػػذا ااا هختتفػػ  عال تهػػمارطػػرؽاا حفػػظااا حي يػػ اا تكن   ييػػما–اا يػػ دة تحيػػيفاخصػػمئصا
ااا.هجم ي اا هختفمتا–ا نزيهمتااإنتمجا–اا تخهراتاا–اضراراس
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 (وحدة 2+1)حيوي لؤلغذية  تقييم( 488)ص ن ع 

اتحتيؿاا نتمئج.ا-تصهيـاتيمرباا تتذي ا-ا حي مطرؽاا ت ييـاا-ا ت ييـاا هختتف ا تتذا اطرؽ
 

 (وحدة 1+2تطوير وتسويق منتجات الغذاء )( 489) ص ن ع 
درايػ اا ج اهػؿااا-تطػ يراهنتيػمتااسغذيػ اهػفاا نمحيػ اا تكن   ييػ اا يتضهفاا ه رراعهتيمت

ا–تخطػػػيطاعهتيػػػمتاا تطػػػ يراا–ا هػػػؤ رةاعتػػػىاعهتيػػػ اتطػػػ يرااسغذيػػػ اتنتػػػمجاهنتيػػػمتايديػػػدةا
ا نشػػماا–ا ف يػفمتاا–درايػ اأيػسا هك نػمتاا هػ اداا  ظيفيػ اه ػؿاا حهضػي اا–ا نتفيػذا ا نتػمئجا

 هختتػػػؼاا هك نػػػمتاا  ظيفيػػػ اا–ا هػػػ اداا هضػػػمف اا–هػػػ ادااتيػػػتحالباا–ا صػػػه غاا–ا هجػػػدؿا
هػػ اا-ا تطػػ يرااا–ا تنفيػػذاا–ا طػػرؽاا–تيػػ يؽاا تػػذا اا–ارخػػر ا عال تهػػمارهنتيػػمتااسغذيػػ ا

اإيتخداـادراي احم  ا
 

 (وحدة 1+2)االمشروعات التصنيع الغذائي دراسات جدوى  ( 490)ص ن ع 
تحديػػػداه  هػػػمتاا هشػػػر عاا-اائفا تػػػذهيػػػمؿاا تصػػػني اافػػػفردرايػػػ اا يػػػد  ا تهشػػػمري ااخػػػمص

ااسيػسا- اسررػمحا تكتفػ اا-ا ي ؽا طرؽاا ته يؿا ي دةاا هنػتجا ا جػرضا ا طتػبا احتيميمت
اا تحتيؿاا هم فا هشر عمتاا تصني اا تذائف.ا-اسيجمرتحتيؿاا-ا هم ي ا تهشر عمت

 
 (وحدة 1+2)     األغذية( تدوير مخمفات مصانع 491)ص ن ع 

ا هختفػػػمتاا صػػػتر ااا-طػػػرؽاا هجم يػػػ اا هختتفػػػ اا–ااسغذيػػػ هصػػػمن اا صػػػفمتاهختفػػػمتاأنػػػ اع
نتمجطرؽااريتفمدةاهفاا هختفمتاا- ا يمئت  ااسغذيػ هختفػمتاهصػمن اا–هنتيمتاذاتا يه اا ا 
ا ا ريئ .ا
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 (وحدة 1+2القوانين والتشريعات الغذائية )( 492)ص ن ع 
 ا هنتيػمتااا تصػني جمتاا تػفاتحكػـاا تشػريا-ا تػشا اا تػد يسا-ا تشػريجمتا-ا تذائيػ اا   انيف

اا ت زي ا ا تدا ؿا–
 

 (وحدة 1+2سبلمة ومخاطر الوجبات السريعة ) إدارة( 493)ص ن ع 
عنمصػػػرااا-تأ ير ػػػماعتػػػفاا صػػػح اا جمهػػػ اا–ا يػػػريج اا تحضػػػيراهػػػفاحيػػػثاتػػػدا  هماااسغذيػػػ 

 ت تيػػػؿااا يػػػريج ااسغذيػػػ نظػػػـاتطػػػ يراا–تشػػػريجمتاتػػػدا  هماا–ا يػػػاله ا اا حػػػداهػػػفاهخمطر ػػػما
اااا تت ثا اا هخمطر.

 
 (وحدة 1+2تغذية المجتمعات )( 494)ص ن ع 

اااا-رػػػراهجاا تتذيػػػ افػػػفاا كػػػ ارثا–ايػػػ  اا تتذيػػػ اأهػػػراضاا-ارحتيميػػػمتاا تذائيػػػ ا تهيه عػػػمتا
ا–اريتيػ م اىا طػرؽااركتينيكيػ اا–ت ييـاا حم  اا تذائي ا تهيتهجمتاه ات  يـاا  ض اا تتذ ما

اااااا فح صا اارخترمراتاا هجهتي ت.– اا طرؽاارنتر ر هتري
 

 (وحدة 1+2ومواصفات) أغذيةتقييم ( 495)ص ن ع 
 كػذ ؾا يػمساا صػفمتاا طريجيػ ا تتػذا اا فغذي  ا كيهم ما ا ري   يفاارم ت ييـاا حيىاا تجريؼ
اا تحتيؿاارحصمئىا تنتمئج.ا-تيمرباا ه مييساا حيي ااتيرا ا هحكهيفاا اختيمر

 
 (وحدة 1+2) التعبئةكنولوجيا مواد ت( 496)ص ن ع 
ػػػػػػااا تجرئػػػػ  هػػػػ اداا ا طريجػػػػفا تركيػػػػباا كيهيػػػػمئىاا-ا فغذيػػػػ  ا تتتيػػػػؼااا تجرئػػػػ رهػػػػ ادااا تجريػػػػؼ
اا ريئػػ عتػػىااا تجرئػػ د را يػػطاا9 نػػ عاا هػػمدةاا تذائيػػ ااا تجرئػػ ا يػػطرػػيفااا تفمعػػؿاا-اأن اعهػػم
عمدة اأ يراا ظر ؼاا تخزيني اعتيهم.أ ـاأن اعاه اداا تجرئ اا هيتخده ا تا-اريتخداـا ا 
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 وحدة( 1+2إنتاج وتصنيع وتسويق األغذية )( 497)ص ن ع 

تػأ يراذ ػؾاعتػفاهك نػمتاا هػمدةاا تذائيػ اا-عتػفاا طػرؽاا رئييػي ا حفػظااسغذيػ اا ه ررايحت م
–ا تيػػػػ يؽا ا تػػػػػدا ؿااأيميػػػػيمتا-ا تصػػػػمديمتاا حفػػػػظارهػػػػػذياا طػػػػرؽا-ا حدي ػػػػ ا تكن   ييػػػػما–

اتشػػػػػريجمتاا تجػػػػػرضا ا تيػػػػػ يؽ.ااسغذيػػػػػ كيفيػػػػػ ااختيػػػػػمراا-اسغذيػػػػػ اهػػػػػفاحتيميػػػػػمتاا يػػػػػ ؽا
اا صالحي ا.

 
 (وحدة 1+2المشاكل العالمية لمغذاء )( 498ص ن ع )

ا-اتنتػػػمجاا تػػػذائفاميػػػ  كيفيػػػ اا حتػػػ ؿا كفا-ا تذائيػػػ اا هشػػػترك ارػػػيفاا ػػػد ؿاا هختتفػػػ اا هشػػػمكؿ
اختتف اا نمهي ا غير م.احتيميمتاا د ؿاا ها-هدمات فر ما-اسغذي ياله اا–ا تخزيفا

 
ا(وحدة1+2األغذية المعدلة وتقييم األغذية )( 499)ص ن ع 

تػػأ يراذ ػػؾاعتػػفاخػػ اصاا-خصمئصػػهما-طػػرؽاإنتػػمجااسغذيػػ اا هجد ػػ ا-اسغذيػػ ت يػػيـااطػػرؽ
اطرؽافحصا اخترمرا ت ييـااسغذي اا هجد  .ا-ا تذائي ا ه ادا



                                      الالئحة الداخلية للكلية        
 الباب الخامس                                                               

 

 

998 

 
 الكيمياء الحيوية الزراعية

 

 

وحدة( 1+2)عضوية ( كيمياء 101)ك م ح   
درايػ ااس يػمـاا هختتفػ ا تهركرػمتاا جضػ ي اه ػؿاار كمنػمتاا هشػرج ااإ ػفيهػدؼا ػذااا ه ػررا

 ا تيراهشرج ا ا كح رتا ار د يداتا ا كيت نمتا اسحهػمضاا جضػ ي ا ا هركرػمتاا جطريػ .ا
ؿاا هػػؤ رةا تركػزاا درايػ اعتػػىاهيكمنيكيػ ايػيراا تفػػمعالتاا هختتفػ ا تطري متهػما درايػػ اا ج اهػ

عتػػىايػػيراا تفمعػػؿ.ا يهػػتـاا ه ػػررارطػػرؽافصػػؿا تن يػػ ا ا تجػػرؼاعتػػىاا هركرػػمتاا جضػػ ي ا
اا هختتف اعهتيماا.

 
 وحدة( 1+2) كيمياء حيوية  (102ك م ح )

يهػػػدؼا ػػػذااا ه ػػػرراإ ػػػىادرايػػػ اأيميػػػيمتاا كيهيػػػم اا حي يػػػ ا تكمئنػػػمتاا حيػػػ اعتػػػىااخػػػتالؼا
متاد ي ػػػ ا فير يػػػمتا يػػػتـادرايػػػ اتركيػػػبااسنػػػ اعاأن اعهػػػمانرمتيػػػ اكمنػػػتاأ احي انيػػػ اأ اكمئنػػػ

ا هختتفػػ اهػػفاا هركرػػمتاا حي يػػ اه ػػؿاا كرر  يػػدراتا ا رر تينػػمتا اسحهػػمضاا ن  يػػ ا ا ػػد  فا
هػػػفاحيػػػػثاا تركيػػػػباا كيهيػػػمئفا ا خػػػػ اصاا طريجيػػػػ ا ا كيهيمئيػػػ ا.ارمتضػػػػمف اإ ػػػػىاد را ػػػػذيا

يهػػػتـاا ه ػػػرراردرايػػػ اأيميػػػيمتاا هركرػػػمتافػػػفاا تتذيػػػ ا ا صػػػح ا ا تكن   ييػػػ اا حي يػػػ ا.كهػػػما
ا ته يؿاا تذائفا تهركرػمتاا هختتفػ افػفاا ختيػ اا حيػ ا د راكػؿاهػفا ا فيتمهينػمتا ا هره نػمتاا

ا.
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اوحدة( 1+2)( كيمياء طبيعية  103)ك م ح 

يتضػػهفاا ه ػػررادرايػػ ا حػػداتاا  يػػمساا هيػػتخده ا ااستػػزافاا كيهيػػمئىا ا ػػ انيفاا ػػدينمهيكما
كهػػػماا–ماريمنػػػبادرايػػػ اايػػػرع اا تفػػػمعالتاا كيهيمئيػػػ ا اهرترػػػ اا تفمعػػػؿاتطري متهػػػراري ا اػا حػػػ

يتضػػػهفاا ه ػػػررادرايػػػ اكيهيػػػم اا يػػػط حا اا تفػػػمعالتاا ضػػػ ئي ا اا ن  يػػػ ا اا كهررمئيػػػ ا ا
كهػػػمايتنػػػم ؿاا جال ػػػ ارػػػيفاا خػػػ اصاا–ا هختتفػػػ ااا رتػػػ رات يػػػؿاا تر يػػػ ا اأنػػػ اعامكػػػذ ؾاا هح

ا.كؿاآا تاا طريجي ا اا كيهيمئي ا اكذ ؾاكيهيم 
 

 وحدة( 1+2)( 1( كيمياء حيوية)106 )ك م ح 
يميػػيمتاكيهيػم اا كمئنػػمتاا حيػػ اعتػػىااخػتالؼاأن اعهػػمانرمتيػػ اكمنػػتايتضػهفاا ه ػػررادرايػػ اأ

ا كرر  يػدراتاأمادرايػ اهك نػمتاا ختيػ اا حيػ اهػفاا.ني اأـاكمئنمتاد ي  ا افير يػمتاأ احي ا
 ػػذياا درايػػ اا تركيػػباا كيهيػػمئىا اخػػ اصااترػػيفا. ا رر تينػػمتا اسحهػػمضاا ن  يػػ ا ا ػػد  ف

ضػػػػمف اإ ػػػػىاد ر ػػػػمافػػػػفاا تتذيػػػػ ا اايػػػػد ما اعال تهػػػػمارم حيػػػػمةا ػػػػذاارمتا هك نػػػػمتا انيػػػػبات ا
ا.ا حي ي اا صح ا اا تكن   ييما

 
 وحدة( 1+2) ( كيمياء  تحميمية 201ك م ح )

تفػػػ اه ػػػؿايهػػػدؼا ػػػذااا ه ػػػرراإ ػػػىادرايػػػ اأيميػػػيمتاا تحتيػػػؿاا  صػػػففا ا كهػػػفارأن اعهػػػماا هخت
تفػػمعالتاا حه ضػػ ا ا  ت يػػ ا تفػػمعالتااسكيػػدةا ارختػػزاؿا تفػػمعالتاا تريػػيبارمتضػػمف اإ ػػفا
ايتخداـاا هج داتاا كيهيمئي ااففاا ت ديراتااا كهي ا تجنمصرا.ا تشهؿاا درايػ اأيضػمااسيػمسا

اا جتهفا ا تطري فا تطرؽاا هيتخده ا.
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 (وحدة 1+2)  ( 2( كيمياء حيوية )205)ك م ح  
هػػتـا ػػذااا ه ػػررارػػد راا هركرػػمتاا حي يػػ ااا هختتفػػ افػػفاا ختيػػ ا اا كػػمئفاا حػػفاهػػفاحيػػثاي

متا اػ يشػػتهؿاا ه ػػرراعتػػفااتركيػػبااتنزيهػػمتا اا فيتمهينػػمتا اا هره نػػا .ا هػػدـا اا رنػػم 
أيضماكيفي اإنتمجاا طم  ا ارنم اا هركرمتاا حي ي اا همهػ افػفاا ختيػ ا اا ته يػؿاا تػذائفا كػؿا

يػػػػدراتا اا رر تينػػػػمتا اا ػػػػد  فا اكػػػػذ ؾاد رااتنزيهػػػػمتا ا رائنهػػػػمافػػػػفاإتهػػػػمـاهػػػػفاا كرر  
ا.ا تفمعالتاا حي ي ا ذاارمتضمف اإ ىاا تنظيـاا حي ما هم

 

 وحدة( 1+2) ( كيمياء عامو وتحميمية 206)ك م ح 
يهػػػدؼا ػػػذااا ه ػػػرراإ ػػػىادرايػػػ اطػػػرؽاا تحتيػػػؿاا هختتفػػػ اا كهيػػػ ا ا تػػػفاتيػػػتخدـافػػػفاتحتيػػػؿا

ا طػػػػرؽاا هيػػػػتخده افػػػػفاتفػػػػمعالتاا حه ضػػػػ ا ا  ت يػػػػ ا تفػػػػمعالتااسكيػػػػدةاااسغذيػػػػ اه ػػػػؿ
 ارختػػزاؿا تفػػمعالتاا تريػػػيبا تفػػمعالتاتكػػػ يفاا هج ػػداتا تحتيػػؿاا جنمصػػػراا كػػذ ؾايهػػػتـا
ا ه ػػررارخكيػػمباا طم ػػباههػػمراتاطػػرؽاا تحتيػػؿاا  صػػفي ا تهركرػػمتافػػفاصػػ ر ماا هختتفػػ ا.ا

هػػػػتـاا ه ػػػػرراردرايػػػػ اا تتيػػػػراتاا طريجيػػػػ اصػػػػتر ا.ااكهػػػػمايا–يػػػػمئت اا–يػػػػ ا اكمنػػػػتاغمزيػػػػ ا
ا تهركرمتاا تر ي ا ا دينمهيكماا حراري اأ نم اعهتيمتاا تصني اا هختتف ا.

ا
 وحدة( 1+2) اإلنزيمات والتمثيل الغذائي كيمياء ( 301)ك م ح 

ا كمئنمتاا حي ااففا تذا ااففيتنم ؿا ذااا ه ررادراي اا ته يؿاا تذائفا تهك نمتاا هختتف ا
تي ا ا حي اني ا يهتـاا ه ررارصف اخمص اردراي اتخصصااتنزيهمتاا هختتف ا أن اعهماا نرم

كهمايتنم ؿاا ه رراعال  انشمطااتنزيهمتاا هختتف ارجهتيمتاا.أ نم اعهتيمتاا ته يؿاا تذائف
اختالؿان اتجاا ته يؿاا تفاتؤد اإ ىاظه راأهراضااففتيرباتا ته يؿاا تذائفا اا تفا دا

ا. ا تهك نمتا كاهختتف  اا تذائف اا ته يؿ ا جهتي  ااسيميي  اا هيمرات اا ه رر ايتنم ؿ ذ ؾ
ا.ىا يتيك  يييسا خالف تاااه ؿاا كرر  يدراتا اا رر تينمتا ا د  فااسيميي 
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 وحدة( 1+2) كربوىيدراتكيمياء  ( 304)ك م ح 
اا هختتف اا كرر  يدراتي  اا ه اد اهف اهك نمتااسغذي  اإ ىادراي  اا ه رر ا كذ ؾايهدؼا ذا  

ا–تركيرهماا كيهيمئفا تح يتهماإ ىاهركرمتاذاتاأ هي اا تصمدي اعم ي اه ؿاتح يؿاىيت ك ز
اكهيما. فركت زت ا ت دير م ا صفيم اا يكراتا ا تجرؼاعتيهم اهف اا هختتف  ايتخالصااسن اع

اهف اا جديد اا كرااا طرؽاارميتخداـ اهمت يراف ااسيهزة عهؿاهشت متا تيكراتا.  ا حدي  اي 
اذاتااسحمدي اا تذائي  اا ه اد اهف اا جديد اتصني  افى ا ايتخداههم ا ا جديدة اار  يي  ا   

ا خصمئصاا  ظيفي اا جديدةاه ؿاهشت متاا نشما هشت متاا يتيت ز.اخ اصاا ه اداا تذائي ا
أيضم ادراي اا جهتيمتاا حي ي اففاا نرمت.اأيضم اا. عال تهمارهحت ا ماهفاا يكراتاا هختتف 

ي ي اا هختتف اففاا نرمتاهفاحيثاعهتيمتاا نرمتا ا رنم ا ا هدـا د رادراي اا جهتيمتاا ح
اا هره نمتاا نرمتي ا د راا جنمصراا هجدني ا ت ريتااسز ت.

ا
 وحدة( 1+2) تيناتكيمياء برو  ( 306)ك م ح 
ا  اا ه ػيهدؼ اػذا اإ ى اررر اا خمص  ااسيميي  اا هجرف  اا طم ب ااسحهإكيمب مضاػتركيب

اا رر تين ا  ااسهيني  ايهتـ اا رر تينمتاففااسغذي اا ه ررامتاكهم اا ذماتتجره اا د ر ردراي 
ا ا كيهيمئي  اا طريجي  اا رر تينمت اخصمئص ادراي  ا يشهؿ اعتىاااا هختتف  اتؤ ر  ا تف

كهماايتنم ؿاا ه ررادراي ارجضااا.اعهتيمتاا تصني اا هختتف اففايتخداـا ذياا رر تينمتا
ا هتخا اا تفايهكفاايتخداههمااأ داهمتاكردائؿا تيكراا ررتيداتاا ري   يي اا تفا هماايتخ
ا ا رائح . اكهكيرمتا تطجـ ااأيضم اا هيتخده  اا ه ررااسيمييمتاا جتهي  اففكذ ؾايتنم ؿ

اا رر تيف اتركيب اداخؿ ااسهيني  ااسحهمض اتتمر  اخمص اا.دراي  ارصف  اا ه رر  يهتـ
شكمؿاا تركير ا ترر تيفا يتـاذ ؾارم تركيباا فراغفا ترر تيفاهفاحيفااسشكمؿاا فراغي ا اس

ا رنم اا–ا رنم اا  منفاا–هفاخالؿادراي اا هيت يمتااسررج ا يزئفاا رر تيفاىاا رنم ااس ؿا
اا.اا رنم اا رار تا–ا  م ثا
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 وحدة( 1+2) (  بيولوجيا جزيئية 308)ك م ح 
 اا تػػػفايهػػػدؼا ػػػذااا ه ػػػرراإ ػػػىاإعطػػػم اا طم ػػػبافكػػػرةاعػػػفاتركيػػػبا ا ظيفػػػ اهك نػػػمتاا ختيػػػ

تتضػػػهفااسغشػػػي اا حي يػػػ ا اا يهػػػمزاا هنػػػمعفا اا يزيئػػػمتاا كريػػػرةارمتضػػػمف اإ ػػػىاكيهيػػػم ا
 .ا ختي ا اهك نمتهما اكذ ؾاا همدةاا  را ي ا اطرؽاتحديداتتمرجمتهم

رمتضمف اإ فاإعطم افكرةاكمهت اعفاا هركرمتاا كيهيمئي اا حي ي ا ا تفا هػماعال ػ ارػم تحكـاا
رمتضػػمف اإ ػػفاإعطػم افكػػرةاكمهتػػ اا.ا رر تينػػمتا اتنزيهػػمتا خالفػ اافػفاا تجريػػراا يينػػفاه ػؿ

عػػفاطػػرؽادرايػػ اتتػػمر ااسحهػػمضاا ن  يػػ ا كػػذ ؾادرايػػ اتركيػػباا حػػمهضاا نػػ  ماا هجػػدؿا
ااا.ا تركيب

 
 

 وحدة( 1+2)  ألغذيةلمكونات االتحميل الكيميائي  (313)ك م ح 
ا اا خمص  اا هجت همت ارخعطم  اا ه رر ا ذا اارميهتـ انمحي ا تركيب اهف ا فغذي   كيهيمئف

ا ا د  ا ا رر تيف ا ا هره نػا كرر  يدرات ا ا فيتمهينمت ا ا جنمصػ ف اا هضمفمتاػمت ا  اا هجدني  ر
اا تذائي  اا تذائي ا ا يهـ  اا ررتيداتا ا جنمصراا   يت  اتا-----ى  اسحهمضاا ن  ي اا خالف 

اتحتي اا هك نمتاا يمر   ارطرؽاتحتيؿ اخمص  ارصف  اا ه رر ااال يهتـ اه  ا كهيم ه مرن ا صفيم
اه اا ه اصفمتاا  يميي اا هحتي ا ا د  ي .اا نتمئجاا هتحصؿاعتيهم

 
 وحدة( 1+2) طبيعية حيوية كيمياء  ( 314)ك م ح 

اا دينمهيكما ا  انيف ا  اا كيهيمئى ااستزاف ا  اا هيتخده  اا  يمس ا حدات ادراي  اا ه رر يتضهف
اا تف ايرع  ا ادراي  اريمنب اتطري متهم ا  اا حراري  اا تفمعؿ اهرتر  ا  اا كيهيمئي  كهماا–معالت

كذ ؾاههمرةايتضهفاا ه ررادراي اكيهيم اا ت تراا يطحفاا طريج اا تركيباا تر ما تهحم يؿا ا
اا تر يمت ااتحضير اتحديد اا تركيباا رتت رما رجضاا هركرمتا كيفي  ا تفمعالتااأن اع كذ ؾ

ا اعكيي  ا ا تير اىا جكيي  اا–ا كيهيمئي  اا هت اا–ا هتيتيت  اا.ت999زي  ادراي  ا كيهيم ا أيضم 
ا.ا تطري متهماففاا زراع ا ا كيهيم اا ض ئي ا عال تهمارم تكن   ييماا حي ي اا ن  ي 
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 وحدة( 1+2) واألحماض النووية تيناتبرو الكيمياء  ( 315)ك م ح 
اا هجرف اا طم ب اإكيمب اإ ى اا ه رر ا ذا ااسحهمضاا يهدؼ ارتركيب اا خمص  اسيميي 

اا ا  اا رر تينمتاففااسغذي ااسهيني  اا ذماتتجره اا د ر اا ه رراردراي  ايهتـ  رر تينمتاكهم
اا حي اني اا هختتف  اا حي  ا ا كمئنمت اا ترمتمت اا رر تينمتاا فف اخصمئص ادراي   يشهؿ

ا ا كيهيمئي  اا تصني اااا طريجي  اعهتيمت افى اا رر تينمت ا ذي اايتخداـ اعتى اتؤ ر  ا تف
اا ه رااا.اا هختتف  ايتنم ؿ ا اايتخداهمتاكهم اا تفا هم ارجضاا ررتيداتاا ري   يي  رادراي 

كذ ؾايتنم ؿاا ه ررااا تفايهكفاايتخداههماأيضماكهكيرمتا تطجـا ا رائح . اكردائؿا تيكرا
ا.اسيمييمتاا جتهي اا هيتخده افىادراي اتتمر ااسحهمضااسهيني اداخؿاتركيباا رر تيف

ترر تيفاهفاحيثاارشكمؿاا فراغي ا ارشكمؿا يهتـاا ه ررارصف اخمص ارم تركيباا فراغفا 
اا هيت يمتاارررج ا ادراي  اخالؿ اذ ؾاهف ا يتـ ا ارم  ظيف  اذ ؾ ا عال   ا ترر تيف ا تركير 

دراي اا-ا رنم اا رار تااا–ا رنم اا  م ثاا–ا رنم اا  منفاا– يزئفاا رر تيفاىاا رنم اار ؿا
فاضهفاا طرؽاا تفاتيتخدـا تتجرؼاتتمر اا نيكتي تيداتاففاارحهمضاا ن  ي اكطري  اه

ا اا رر تيف افف اارهين  اارحهمض اتتمر  اا  ط اا  .عتف اانزيهمت اعتى اا ه رر  يشتهؿ
ا هيتخده افىاا تجرؼاعتىاارحهمضاا ن  ي ا ايتخداـاا طرؽاا هتخصص افىاا تجرؼا

ا9عتىاتتمر اا نكت تيداتافىاارحهمضاا ن  ي ارن عيهم
 

 وحدة( 1+2) يرمونات اإلنزيمات و ال( 407)ك م ح 
اتجريؼػينم شاا ه  اهاتارر اا هره نمت ا  اا د راػنزيهمت اا خ اصا  ا  اا تركيب احيث ف

 ذياا هك نمتا هماد راكريراففاا تفمعالتاا حي ي اا هختتف ا اا ته يؿاا تذائفاهفااا حي م
احيثاا هدـا اا رنم احيثاتجهؿااتنزيهمتاكج اهؿاهيمعدةا احي ي اأهماا هره نمتافت  ـ 

ا.رد راا هنظـاا حي ما هذياا تفمعالت
 

 وحدة( -+1) (  دراسات خاصة وندوة 409)ك م ح 
اهصمدر ما اهف اا هجت همت اعف ا ا تيهي  اا رحث اههمرة اا طم ب ارمكيمب اا ه رر ا ذا يهتـ
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ا كتباا هنش رةاد  يم احتىايتهكفاا طم باا–ا هؤتهراتاا–ا هختتف اه ؿاا هيالتاا جتهي ا
ا اييجمبا ا ا يشهؿانحم راهفافهـ اا تفات مرته. ا ا تطري ي  ا تهشمكؿاا جتهي   تراحاا حت ؿ

اا هت ح ا اا ريئفاه ؿ ا اريهمد ا ا هركرمتاا  من ي  ا ا د  ف اررحمثاففاهيمرتاا رر تيف
اهكتير ا انرمتمتاذاتاصفمتاهجين  ارمنتمج اا هتجت   اا حي ي  ا ا تت ثا ا تكن   ييم  ا حرارة

اهجين انتيي اادخمؿاييفا هاه اصفمت
ا

 وحدة( 1+2)  دىونالزيوت و كيمياء ال( 410)ك م ح 
ا ا كيهيمئي ا اا فيزيمئي  ا ا   ارت ا ا د  ف ا تزي ت اا كيهيمئف اا تركيب ادراي  اا ه رر يتنم ؿ

افىا اا د ر م ااسحهمضاا د ني ااا تتذي  ا كذ ؾاأ هي  ا. ا هم  رجضاا جهتيمتاا صنمعي 
ااا ضر ري  اضر ري  ا  يامغذائيا ا تير ا طريم افى ا د م اه اا هصمدر اا هختتف  ا تذائي 
اا.راضان صهمافىاا تذا ا ا كهيمتاا هنمير اهنهمعدراي اأ
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اوحدة( 1+2) التحميل الكيميائي بالطرق الطبيعية( كيمياء 413)ك م ح 
 دؼاا ه رراإكيمباا طم ػباا ههػمراتاا نظريػ ا ا جهتيػ اا هتجت ػ ارميػتخداـاا طػرؽاا هختتفػ ا

 أ ههػػماطػػرؽاا تحتيػػؿاا كر هػػمت يرافىا طػػرؽاعتػػفااسيهػػزةاا هتخصصػػ ااة تتحتيػػؿاا هجتهػػد
ا تحتيػػػؿااريركتر يػػػك رىارمتضػػػمف اإ ػػػىاتطري ػػػمتاهختتفػػػ اعتػػػىاتحتيػػػؿاهك نػػػمتااسغذيػػػ ا

ا ت نيػػ اا حدي ػػ اا ا تػػفاتخػػدـااا ػػتحكـافػػفاه اصػػفمتاا هصػػنج ارميػػتخداـاطػػرؽااأ ا طريجيػػ ا
 ا جم هي ا ه اصفمتاا  يميي اا هصري ا اااا هنتجاحيبا

 
 وحدة( 1+2) حيوية نباتية والمركبات الثانوية كيمياء  ( 414)ك م ح 

يهػػدؼاا ه ػػرراا ػػىادرايػػ اا جهتيػػمتاا حي يػػ اا هختتفػػ افػػىاا نرمتػػمتاهػػفاحيػػثاعهتيػػمتاا رنػػم ا
ا- ت يػػػداتا- ا هػػػدـا فيػػػي   ييماا هره نػػػمتاا نرمتيػػػ ا انتػػػمجاا هركرػػػمتاا  من يػػػ اىفالف نيػػػدات

 هت نػػػ ا ارحهػػػمضاا جضػػػ ي تارميػػػتخداـات نيػػػمتازراعػػػ اارنيػػػي ا تػػػمئيراا هػػػ اداا-تررينػػػمت
ا ج اهؿاا ريئي اا هختتف ا اريهػمداا ريئػىا ا هركرػمتاا هيػئ   اعػفان ػؿااريػتيمرمتاا هختتفػ ا
ارشػػمري ا هيػػررمتاارهػػراضاا هختتفػػ اعتػػىافيػػي   ييماا نرػػمتا يحتػػ  اا ه ػػرراعتػػىاتركيػػبا

ا تفػػػػػمعالتاا كهم يػػػػػ اا حي يػػػػػ ا ته يػػػػػؿاا كرر  يػػػػػدراتاا–اا ختيػػػػػ ا عهتيػػػػػمتاا رنػػػػػم اا ضػػػػػ ئى
ت نيػػمتازراعػػ اارنيػػي اا– ا نيتػػر ييفا ا كرريػػتا ا هره نػػمتاا نرمتيػػ ا تم يراتهػػماا فيػػي   يي ا

ا ع اهؿااريهمداا ريئى
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 وحدة( 1+2) البيولوجيا الجزيئية والمناعة كيمياء  ( 415)ك م ح 
اا تفمعالتا ادراي  اإ ى اهختتؼاا يهدؼاا ه رر افى اا ختي  اهيت   اعتى اا حي ي  كيهيمئي 

اعهتيمتا افى ا تتحكـ ارمسضمف  اا ن  ي  ا الحهمض اا حي ي  اا  ظمئؼ اكذ ؾ ا  ا جضيمت
اا هجمدا اا ن  ي  اارحهمض اتركيب ادرايه ا  اا رر تينمت اتختيؽ ا، هراحؿ اا يينى ا تجرير

 هيئ ؿا اطرؽااك مرةاكيفي اا تجرؼاعتفاا ييفااا.تركيرهماا ا هيتهماففاا هندي اا  را ي 
عال  اا تتييراتاا تفاتحدثاا . ن ت اا فاا كمئنمتاا حي اارخرما دراي اا تجريراا يينفا  ا

ففاا ختي اا ري   يي ا  يهمزاا هنمع اا دراي اا طرؽاا تفاتؤدماا فازيمدةاا ان صانشمطا
ا كمنفاا حفااا يهمزاا هنمعفا تشهؿاا دراي اان اعاا هركرمتاا حي ي اا هيؤ  اعفاهنمع 

ا ا ختي ا
 

 وحدة( 1+2) فيتامينات وىرمونات كيمياء  ( 416)ك م ح 
ا ا فيتمهينمتا ا تهره نمت اا فيي   يى ارم د ر اا تجريؼ اا ف اا ه رر ا ذا يهدؼ
اا ه ررا ا يتنم ؿ اا حف اا كمئف افف اا ه اد ا ذة اهيت م ازيمدة اا  ا ن ص  ار را فيي   يف

ا ا ا ارفراز اا تركيب احيث اهف اا در ي ا هره نمت اا تدة اى ره نمت اا تم ير ا-هيكمنيكي 
ا ا- ا يمردر ر  اا نخمهي  اا–  ره نمتاا تدة اا–ا رر ركتيف اا هره نمتاا ينيي  ا–هيه ع 

 ره فاارني  يفتا ا فيتمهينمتاا ذائر اففاا هم ا ا ذائر اففاا د  فا ا هركرمتاا هصمحر ا
ا هما
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 (وحدة 1+2)  البيئييا الجزيئية لئلجياد البيولوج (455) ك م ح 
ارم اا طم ب اتجريؼ اإ ى اا ه رر اكهماتيهدؼ اا ريئف ااتيهمد ا تحهؿ اا هختتف  يتراتيييمت

اا هجمكي ا اا ظر ؼاا ريئي  اففاتحهؿ يشتهؿاعتىاطرؽاا تجرؼاعتىاا يينمتاا هتحكه 
احرارة ايفمؼا  ا  اهفاهت ح  اكذا.…ا هختتف  اا يينمتا  ؾاا ت نيمتا ا خا اطرؽاعزؿ

 يهتـاا ه رراردراي اا تتييراتا.ندي انرمتمتاتتحهؿاا ج اهؿاا ريئي اا هجمكي ا هيتخده ا ه
ا .ي اتجرضاا كمئفاا حفا ظر ؼاريئي اهختتف ايا حي ي اا هختتف اا تفاتحدثانت
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 قسم المحاصيل

    (وحدة 1+2) ( أساسيات محاصيل 101)م ح ص 
 ا ج اهؿاا هؤ رةاعتىانه ااا تجريؼارجتـاا هحمصيؿا أ هي اهحمصيؿاا ح ؿا  ضميماا تذا 

اا هحمصيؿا ااسرضا زراع  ا عهتيمتاإعداد اا هحمصيؿ اإنتمج ا ا تجريؼارنظـ ا هحمصيؿ
ا عهتيمتاا خده ارجداا زراع ا.

 

      (وحدة 1+1(  رياضة  )102)م ح ص 
اتفمضػػػؿا–ريػػػـا ت فيػػػؽاا هنحنيػػػمتاا–ا تجػػػرؼاعتػػػىاأيميػػػيمتاعتػػػـاا ريمضػػػ اىااحتهػػػمرتا

فػػػفاهرحتػػػػ اا يػػػ اتاا تنهيػػػػ اههػػػمراتاا طم ػػػبا خدهػػػ اا هػػػػ اداا تطري يػػػررهيػػػ اخطا– تكمهػػػؿا
اا ركم  ري سا.ا

 
      وحدة( 1+1)  (  إحصاء 103م ح ص )

ا ات تػػػ ا اا-ه ػػػمييساا تشػػػتتا–ا تجػػػرؼاعتػػػىاأيميػػػيمتاعتػػػـااتحصػػػم اا تطري ػػػفاىاا جػػػزـ 
ا.ااااتنحدارا اترترمطاتا–اFتحتيؿاا ترميفارمختيمراا–ا ت زيجمتاا– ا تفرطخا

 
 (وحدة 1+2( تفاضل وتكامل )105)م ح ص 

تفمضػػؿاىا ػػد اؿاا ه ت يػػ ا،اا ػػد اؿاا رمراهتريػػ ا،اا ػػد اؿاا–ا نهميػػمتاا–أيميػػيمتانظريػػ اا ػػد اؿا
نظريػػػػػ اا  يهػػػػػ اا–ا ضػػػػهني ا،اا هشػػػػػت متاا هتتم يػػػػػ ا،اا ػػػػد اؿااسيػػػػػي ا،اا ػػػػػد اؿاا ت غمرتيهيػػػػ ت

تيػػرا تطري متهػػمافػػفاهيػػمؿااتنتػػمجاهجػػدرتاا تا–ا نهميػػمتاا جظهػػفا ا صػػتر ا–ا هت يػػط ا
ييػػػمداا نهميػػػمتاا جظهػػػفا ا صػػػتر ا هػػػماا–ا حيػػػ انفا ا–تفمضػػػؿاا ػػػد اؿاهتجػػػددةاا هتتيػػػراتا ا 

ا هجػػػمدرتاا تفمضػػػتي اطػػػرؽاا تكمهػػػؿاغيػػػراا هحػػػد داىا تكمهػػػؿاا هرمشػػػرا،اا–ا ػػػد اؿاا زائديػػػ ا
ا تجػػػػريضاا–اتكمهػػػػؿارجػػػػضاا تجريػػػػراتاا ه تيػػػػ ا–ا تكمهػػػػؿارػػػػم تج يضا،اا تكمهػػػػؿارم تيزئػػػػ تا

حيػػػمباا–ا تكمهػػػؿاا هحػػػد داا–ا تكمهػػػؿارم تح يػػػؿاإ ػػػفاا كيػػػ راا يزئيػػػ اا–رم ػػػد اؿاا ه تيػػػ ا
ااسييمـاا د راني ا.ا–ا تكمهؿاا جددماا–ا هيمحمتا  حيـ 
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 (وحدة 1+1)   المحاصيل عموم ( مقدمة في107)م ح ص 
ا رعميػ  زراعػ ااا طػرؽاا جمهػ ا–ا هحمصػيؿاات يػيـا–ا هحمصيؿاففاا كيمفاا زراعفااأ هي ا

ا تركيزاعتفاا هحمصيؿاذاتااتنتمجاا هتجتػؽارم تصػني اا تػذائفاه ػؿ اا–ا هحمصيؿاا ح تي ا
اهحمصيؿاا يكر.اا–هحمصيؿاا زي تاا-هحمصيؿاا حر ب

 
     وحدة( 1+2)  محاصيل حقمية(  201) م ح ص 

أ هيػػػػػػ اهيه عػػػػػػمتاا هحمصػػػػػػيؿاا ح تيػػػػػػ ا ا رعميػػػػػػ اا هحصػػػػػػ  ي ا كػػػػػػؿاهيه عػػػػػػ اهػػػػػػفا ػػػػػػذيا
طريجػ اا نهػ ا تهحمصػيؿاا تػفاتػزرعاا–صػيففتاا– هيه عمتاعتىاأيمساه يهفاىاشػت ماا

اك يف ا ا هحمصيؿاا تفاتزرعاعتىاهيمفمت.ا
 

نتاج المحاصيل الحقمية 204) م ح ص   (وحدة 1+2)  ( أسس وا 

زراعػػػ اا–نهػػػ ا تطػػػ راا هحمصػػػيؿاا–هيه عػػػمتاا هحمصػػػيؿاا–ا تجريػػػؼارجتػػػـاا هحمصػػػيؿا
اعالهمتاا نضجا طرؽاا حصمدا ا تخزيفا.ا–صرا هحمصيؿاا رئييي اره

 
   (وحدة 1+2(  الحشائش ومقاومتيا  )305) م ح ص 

أضػػػرار ما تكم ر ػػػما انتشػػػمر ما هنمفيػػػتهما تهحمصػػػيؿاا ح تيػػػ اا–ا صػػػفمتاا ههيػػػزةا تحشػػػمئشا
فػػػفااأيػػػم يباه م هػػ اا حشػػػمئشا–ا تػػػأ يراتاا هترمد ػػ ارػػػيفاا نرمتػػػمتا ا حشػػمئشاا– ا ريػػتمني ا
إختيمريػ اهريػداتاا حشػمئشاا–ا هكمفحػ اا هتكمهتػ ا تحشػمئشاا–ا ح تي ا ا ريتمني ااا هحمصيؿ

اااعال  اا هريداتارم ترر ا.ا–
 

    (وحدة 1+2محاصيل حقمية  )إنتاج  ( 311) م ح ص 
ا تجريػػؼارم هحمصػػػيؿاا ح تيػػػ اا رئييػػػي اأ ػػػـاا هشػػػمكؿاا تػػىات ايػػػهاكػػػؿاهحصػػػ ؿاعتػػػىاحػػػدةا

هراحػؿاا نهػ ا ا تطػ راا–ا زراع ا أ ر ماعتىانه اا هحمصيؿااه اعيدا– كيفي اا تتتباعتيهما
ا ج اهػؿاا هنمخيػ ا اسرضػي ا أ ر ػماعتػىاا–ا فيي   يفا تهحمصيؿاهفااتنرمتاحتىاا نضجا

ااتنتمجا.ا
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 (وحدة 1+2)   إحصاء حيوي(   314)م ح ص 
ئي افػػػفاا هجمينػػػ اا جشػػػ اا–يشػػػهؿاا ه ػػػرراطػػػرؽايهػػػ اا ريمنػػػمتااتحصػػػمئي ا عرضػػػهماريمنيػػػم ا

اا جينػػػمتاا–هيػػػمؿااتنتػػػمجاا حيػػػ انفا ا–ا هتتيػػػراتاا جشػػػ ائي ا ت زيجهػػػماارحتهم يػػػ اا–عػػػزـ 
اا ت زيجػػػػػػػمتاارحتهم يػػػػػػػ ا اريػػػػػػػتدرؿاا–رجػػػػػػػضاا ت زيجػػػػػػػمتاارحتهم يػػػػػػػ اا خمصػػػػػػػ اا–عػػػػػػػزـ 

تحتيػػؿاا ترػػميفاا ريػػيطافػػفااتيػػميا احػػدا اتيػػم يفا تطري متػػهافػػفاهيػػمؿااتنتػػمجاا-اتحصػػمئف
ايتخداـاا هصػف فمتافػفاتحتيػؿاا–ارنحدارا اررترمطاا– ه مرنمتاا فردي اطرؽااا–ا حي انفا

ا ارنحدارا.ا
 

 (وحدة 1+2(  أسس تربية المحاصيل الحقمية والبستانية  )320) م ح ص 
 محاصيل( -زينة  –خضر  –)مشترك بين أقسام فاكية 

ا ح تيػػ ا،اهتضػػهن ادرايػػ اسيػػساترريػػ اا نرمتػػمتاا تػػفاتتطترهػػماترريػػ اا هحمصػػيؿاا ريػػتمني ا ا
اسيػػمساا ػػ را فا تجشػػمئراا نرمتيػػ ا،ا را ػػ اكػػؿاهػػفاا،ا   اعػػداا همهػػ اه ػػؿاأ هيػػ اطػػرؽاا تكػػم ر

ا ا ترريػػ ارػػم طفراتا ا تضػػمعؼا ا صػػفمتااا ن عيػػ ا ا كهيػػ اا طػػرؽايهػػ ا حفػػظاا ييػػرهرالـز
ا اتنتخمبا اسصنمؼاا تركيري اا ا هيفاا ن عي ا.

 
 (وحدة 1+2الزراعة العضوية  )( إدارة الحشائش في 321)م ح ص 

تػػأ يراتاا نرمتػػمتاا–ا حشػػمئشا تهحمصػػيؿااهنمفيػػ ا–أضػػرار ماا– تحشػػمئشااةا صػػفمتاا ههيػػزا
ت ييـاهريػداتاا حشػمئشاا–أيم يباا ه م ه ا تحشمئشاا–عتفارجضهماىاس يت رم فا ا تطفؿتا

ه م هػػػ اا–طػػػرؽااتضػػػمف ا ه اعيػػػد ماا–عال ػػػ اا هريػػػداتارم تررػػػ اا–اختيمريػػػ اا هريػػػداتاا–
 ه م ه اا حشمئشاا همئي ا ا صحرا ي ا.ا–ا حشمئشاا نمهي ارم هحمصيؿا

 
 وحدة( 1+2) التقاوي  ( تكنولوجيا إنتاج323) م ح ص 

ا– طرؽاتحديدااسصنمؼاا–دراي اأ هي ات م ماا هحمصيؿا ه اصفمتاا ت م ماا ييدةاا
 م ما تدا ؿات م ماص ر اا تخإعتهمداإك مراا ت م ما ت زيجهما طرؽااختيمران م ةا ا
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ااسصنمؼاا زراعي ا.
 

    (وحدة 1+2(  طرق تربية محاصيل الحقل  )324) م ح ص 
ا–أيػػسا طػػرؽاا تهيػػيفاا–ارنتخػػمباا–طػػرؽاا تكػػم را ا تت ػػيخا تركيػػباعشػػمئراا هحمصػػيؿا

حيػيفاا هحمصػيؿاا ترميفا طػرؽاإحدا ػها تجريػؼاا طم ػبارأفضػؿاطػرؽا تا–ا ترري اا داختي ا
اهصراا رئييي اففا

 
     ( وحدة 1+2محصولية   )وبرامج (  نظم 368) م ح ص 

تجريػػؼاا طم ػػبارم ه  هػػمتاا تكن   ييػػ اا تػػفاتح ػػؽاأعتػػىاإنتمييػػ ا تهحمصػػيؿاا ح تيػػ اتحػػتا
ظر ؼاا ريئمتاا زراعي اا هختتف ا،ا تح يؽاأعتىاهجدؿاريػتتالؿاا هػ ارداا زراعيػ اا هتمحػ ا

ازراع اا هيتداه ا.ؿاا اتنتمجاخالؿاا جمـاففاظففازيمدةا
 

   (  وحدة 1+2( أسس تصميم وتحميل التجارب الزراعية  )371) م ح ص 
أيميػػػيمتاتصػػػهيـا تحتيػػػؿاا تيػػػمرباا زراعيػػػ ا تنهيػػػ اههػػػمراتاا طم ػػػبافػػػفاهيػػػمؿااسرحػػػمثا

ا–ا هنشػ  اهػرتيفاا–ا  طػ اا هنشػ  اا–ا زراعي ا دراي اتصمهيـاا  طمعمتاا كمهت اا جش ائي ا
  ا  طمعمتاغيراا كمهت ا.ا–ا جمهتي ااا تيمربا-ا شرائخ
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   (  وحدة 1+2)  أسس تربية محاصيل( 405) م ح ص 
يػػػتئنمسا تطػػػ راا–تجريػػػؼاترريػػػ انرمتػػػمتاا هحمصػػػيؿا أ ػػػدافهما تط ر ػػػماا تػػػمريخفا نشػػػ  ا ا 

طػرؽاترريػ اا–أن اعاا تكم را اتخصػمبا عال تهػمارخيػتراتييي اا ترريػ اا–اسصنمؼاا هنزرع ا
طػرؽاترريػ اا هحمصػيؿاراينيػي اا تكػم راا–تي ا ا ختطي اا تت ػيخا اتخصػمباا هحمصيؿاا ذا

ت ػػػديرا حيػػػػمباا–ترريػػػ اا طفػػػػراتاا–ترريػػػػ اا هحمصػػػيؿا ته م هػػػػ اا–ا تهيػػػيفا اتنتخػػػمباا–
إعتهػػػػمدا تيػػػػييؿاا–ا ي انػػػػباا جهتيػػػػ ا ترريػػػػ اا هحمصػػػػيؿاا–ا ترمنيػػػػمتا هػػػػد  رتهماا ترر يػػػػ ا

طالؽاا صنمؼاا يديدةا. ا ا 
 
 

 (وحدة 1+2)  محاصيل العمف والحبوب إنتاج (  421ص ) م ح 
إنتميهػػػما طػػػرؽازراعتهػػػما ا  يهػػػ اا تذائيػػػ اا-أ هيػػػ اهحمصػػػيؿاا جتػػػؼااسخضػػػرافػػػفاهصػػػر

 ا ج اهػػػؿاا هػػػؤ رةاعتػػػىااتنتػػػمجا ا هشػػػمكؿاا هصػػػمحر ا تتذيػػػ اا حي انػػػمتاعتػػػىارجػػػضا ػػػذيا
اا هحمصيؿا.ا

ا  يهػ اا تذائيػ ا تحرػ باا–تػىاإنتميهػماأ هي اهحمصيؿاا حر باا زراعتهما ا ج اهؿاا هؤ رةاع
ا شجيراا ػذرةاا رفيجػ اا–ا نمتي اد ر ماكجالئؽايمف اه اا تركيزاعتىاهحمصيؿاا ذرةاا شمهي ا

 تحيػػػ افاكػػػذ ؾاا هنتيػػػمتاا  من يػػػ اهػػػفاهحمصػػػيؿاا حرػػػ باكػػػم ترفا  ػػػشااسرزا د ر ػػػـافػػػفا
 ا تتذي ا.

 

 ( وحدة 1+2( إنتاج المحاصيل الرئيسية  )422) م ح ص 
إنتػػػمجا زراعػػػ اا–ا ج اهػػػؿاا هػػػؤ رةاعتػػػىانه  ػػػماا–تجريػػػؼارم هحمصػػػيؿاا رئييػػػي افػػػفاهصػػػرا

 صػػػباا–ا فػػػ ؿاا رتػػػدماا–ا كتػػػمفاا–ا  طػػػفاا–اسرزاا–ا ػػػذرةاا شػػػمهي اا–هحمصػػػيؿاا  هػػػخا
اا يهيـا ا ف ؿاا ي دانفا.اا–ا ررييـاا هصرماا–ا يكرا

 
ستوائية  اإل وتحتإلستوائية طق اا( اإلنتاج العضوي لمحاصيل الحقل في المن423)م ح ص 
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 ( وحدة 2+1)
تجريػػػؼاا هحمصػػػيؿااريػػػت ائي ا شػػػرهااريػػػت ائي انظػػػـااتنتػػػمجاا جضػػػ ما هحمصػػػيؿاا حرػػػ با

ا ا ر  ؿا ا جتؼا ا زي تا اس يمؼا ا يكراتحتاا ظر ؼاا هختتف ا.ا
 

     (  وحدة 1+2(  فحص وفرز األلياف )424) م ح ص 
ا–ا ج اهػػؿاا هػػؤ رةاعتػػىاإنتمييػػ اا  طػػفاا–تػػمجاا  طػػفاهشػػمكؿاإنا–ت يػػيـاهحمصػػيؿااس يػػمؼا

فػرزا رتػباا–ا صػفمتاا تكن   ييػ ا ف يػمؼاا تحمئيػ ا ا  ر يػ اا–ا صفمتاا تكن   يي ا ت طفا
 ا  طفا.

 
  وحدة( 1+2) ( إنتاج المحاصيل الصناعية )األلياف والزيت والسكر(462) م ح ص 

نتمييػػ اهحمصػػ ا–ا يهيػػـاا–يؿاا زيػػ تاىا فػػ ؿاا يػػ دانفادرايػػ اا ج اهػػؿاا هػػؤ رةاعتػػىانهػػ ا ا 
ا–ا كتػمفاا–ا  ػرطـتا اس يػمؼاىا  طػفاا–ا كػمن راا–ا خػر عاا–فػ ؿاا صػ يماا–عرمداا شػهسا

رنيػراا يػكرتا ا تجػرؼاعتػىاأيػم يباإنتػمجا ػذياا–ا ي تاتا ا يكراى صباا يػكراا–ا تيؿا
اا هحمصيؿا صفمتاا ي دةا تنمتجا.ا

 
 ( وحدة 1+2لغذاء )الحبوب والبقول والعمف(  )(  إنتاج محاصيل ا463) م ح ص 

أ هيػػػ اهحمصػػػيؿاا حرػػػ با ا ر ػػػ ؿا ا جتػػػؼاكهحمصػػػيؿاغػػػذا ا رنيػػػمفا ا حيػػػ افا عال تهػػػػما
ارم ترر ا طرؽازراع ا رعمي ا ذياا هحمصيؿا ا ج اهؿاا هؤ رةاعتىاإنتمييتهم.ا
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 قسم الميكروبيولوجيا الزراعية
 
 

 (وحدة  1+2) ( ميكروبيولوجيا زراعية  101)م ك ر 
ا اتمريخي ت اىنرذي اا د ي   اا ت ييهىاا–ا كمئنمتاا حي  ا-ا  ض  اا نه اا–ا تركيبا ا  ظيف 

ا–ا فير يمتااا-ا ته يؿاا تذائفا تتذي اا كمئنمتاا حي اا د ي  اا–ا كمئنمتاا حي اا د ي  ا
ا اا د ي   اا كمئنمتاا حي  اا حي ماا– را   ااتهيكر رمتا ا نشمط اا ريئي   هختتف اففااس يمط

يتخداهمتاا كمئنمتاا حي اا د ي  اففاا تكن   ييماا حي ي ا.   ا 

  
 (وحدة 1+2)التكنولوجيا الحيوية  فيلى ( تطبيقات الحاسب اآل 202)م ك ر 
ااتجريؼا اا حميبااس ىاإ طم باركيفي  اا حي ي ااففيتخداـ ك يراهفادرايمتاا تكن   حيم

.ا كذ ؾاتطري متاا حميبااس ىارم ت ازفائي يهمذجاا يزيئي ا ا تحتيالتاا يزاه ؿا ض اا ن
ا كذ ؾا ارتركيباا رر تيف ا ا تنرؤ ا ا رر تيف ا تييف اتتر  اهف ا ا هجهتي  اا جتهي  ااسيهزة ه 

ا ا هحمفظ اعتىا معدةاا ريمنمت.
 

 وحدة(  1+2)  ( أساسيات الميكروبيولوجيا الزراعية203)م ك ر 
ا  ض اا ت ييهىا تكمئنمتاا حي اا د ي  اا–يتاعتـاا هيكر ري   يىاىنرذياتمريخيهاعنها تط را

ا- اا اا–ا تركيبا ا  ظيف  اا د ي   ا تكم راا-ا فير يمتاا-خصمئصاا كمئنمتاا حي  نه 
 را  اا كمئنمتاا حي ااا-ا ته يؿاا تذائفا تتذي اا كمئنمتاا حي اا د ي  اا–ا خاليماا هيكر ري ا

ا ااتا–ا د ي   ا تاس هي  اا حي م ا ا تن ع اا ريئي ا تصمديه ااس يمط افف ا د ر م هيكر رمت
د رةاا–د رةاا كرر فاا–ا نشمطاا حي ما تهيكر رمتاففاا ترر اىد رةاا نيتر ييفاا–ا هختتف ا

ااسنشط اا هيكر ري اففااسغذي ا اس رمف.اا–ا كرريتتا ا هيميا
ا
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 (وحدة 1+2) التكنولوجيا الحيوية لمميكروبات(  204)م ك ر 
اا ه رراد ايتنم ؿا ذا اا حي ي  اا ت ني  اهفهـ  اا حي ي اعتىاهراا–راي  هراحؿاتط راا ت ني 

اا-ا جص ر اا هيكر ري  ا ا صنمعمت اا صنمعي  اا تخهرات اا هرترط اا–هفهـ  اا هجرف  فر ع
أهمكفاا–رن ؾاا هزارعاا تىايهكفاا حص ؿاهنهماعتىاهزارعاهيكر ري اا–رم تتذي اا حي ي ا

اا نرمتمتا ا  دييمتاا فراا–انتشمراا هيكر رمتافىاا طريج ا اا هيكر رمتا خاليم ؽاريفاتنهي 
ا اخاليم اهزارع اأ  اهيكر رمت اهزارع اعتى ا تحص ؿ اا خاليماا–هجهتيم اتركيب اريف ا جال  

ا جهتيمتاا فيي   يي افىاا خاليماا-ا هيكر ري ا  ظيفتهما كيفي ااسيتفمدةاهنهماري تكن   ييم
ا اا ه تى اا ظر ؼ ا ت فير اهنهم ااسيتفمدة اا هنتجا كيفي  اهف اهجدؿ اأعتى اعتى  تحص ؿ

اا حي  اا–ا هطت با ارم هنتج ا عال تهم اهفاا–ا تتيراتاا ري كيهم ي  اانتمجاهحص ؿ كيفي 
ا اليتخداهمتاا هختتف ا ا ررطاا–طرؽاايتخالصا فصؿاا هنتجاهفاريئ اا نه اا–ا خاليم

اٌؾ٠ٛ١خ ٚأزبط  اٌرثظ ث١ٓ اٌزفبػالد -إٌ بط اٌفس١ٌٛٛعٝ ٌٍ ١ٍخ ٚأزبط ِروجبد ِف١دح ريف

 ِروجبد ىاد ل ١ّخ الز ب ٠خ.

ا
 وحدة( 1+2)(  فسيولوجيا كائنات دقيقة  303 )م ك ر

اا فيي   يىافىاا كمئنمتاا حي ا كذ ؾاا تتذي ا اه ده اعفاعتـ اا ه ررادراي  يتنم ؿا ذا
اا تذائي ا ا دخ ؿاا همدة اا طرؽاا هختتف  ا ايضم ارم جهتيمتاا فيي   يي   ا هتذيمتا عال تهم

اسن اعاا هختتف ا تتخهراتافىاا كمئنمتاا–عهتيمتاا ته يؿاا تذائىاا–ا ىاا ختي اا هيكر ري ا
تختيؽاا هركرمتاا الزه ا تنه اا-طرؽاانتمجاا طم  ا تخزينهما ايتخداههما–ا حي اا د ي  ا

اذاتي اا تتذي اا– ا ختي ا ي افيي   ييماتأ يراا ج اهؿاا طريجي ا ا كيهم اا–فيي   ييماا ركتريم
اعتىاا هزارعاا هيكر ري .
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 (وحدة  1+2يا أراضي  )ج( ميكروبيولو 304)م ك ر 
ا–د رةاا كرر فاففاا تررهاا–ي ارهمامهي اا هيكر ره دههاففاهيكر ري   ييماا تررها أ ـاا هي

تك يفاا درمؿافىاا ترر اا–تحتؿاا تينيفاففاا ترر اا–تحتؿاا يتيت زارم كمئنمتاففاا ترر ا
اا نيتر ييفاا–ا تررهاا طريجي اا أ هيتها خ اص اا نيتر يينيهاا–د رة اا جض يه تحتؿاا ه اد

ا اا نشمدر اا– انطالؽ اا ي  ا هيكمنيكيته اا–ت ريتاا نيتر ييف اا ترر  اا كرريتافى ا–د رة
اعال  اا كمئنمتاا حيهاا د ي هاففاا ترر اررجضهما عال متهماه اا نرمتمت.

 
 (وحدة  1+2المناعة  )( 305)م ك ر 

زاا هنمعػػػ ا تنظػػػيـاا جال ػػػ ارػػػيفاا هيكر رػػػمتاعػػػفاطريػػػؽااآل يػػػمتاا تيػػػراهتخصصػػػ ،ايهػػػم
عهػػػػؿاا يهػػػػمزاا-أنػػػػ اعااسييػػػػمـاا تريرػػػػ ا-خاليػػػػماا يهػػػػمزاا هنػػػػمعفا-اآل يػػػمتاا هتخصصػػػػ 

كيفيػػ اأنتػػمجاا-ا هنػػمعىاانتييػػ ا جػػد  اا ييػػـارهيكر رػػمتاداختيػػ اا تطفػػؿاأ اخمرييػػ اا تطفػػؿ
اتيػػػػتيمر ااس  يػػػػ ا يهػػػػمزاا هنمعػػػػ اعنػػػػداا جػػػػد  اا-هماسييػػػػمـاا هضػػػػمدةا تركيرهػػػػما أ يػػػػمه

ا تفػػػػمعالتاا هختتفػػػػ ارػػػػيفا-رهيكػػػػر با اتيػػػػتيمر اا  من يػػػػ اعنػػػػداا جػػػػد  ارػػػػنفساا هيكػػػػر ب
د رااسييػػمـاا هضػػمدةافػػىاحهميػػ اا ييػػـارمتشػػتراؾااا-اسييػػمـاا تريرػػ ا اسييػػمـاا هضػػمدة

ا تطجػػػيـا ا تحصػػػيفاهػػػفاايػػػؿاا-أنػػػ اعاا هنمعػػػ اا هكتيػػػر ا-هػػػ اا نظػػػمـاا هكهػػػؿاأ اا هػػػتهـا
ا تكنيػػؾاا هيػػتخدـاا-إيػػتخداـاا هصػػؿافػػىاا جػػالجا–أنػػ اعاا فمكيػػينمتاا هيػػتخده ا -ا   ميػػ 

 9نرذةاعفاإعتالؿاا يهمزاا هنمعىا-هجهتيماتنتمجااسييمـاا هضمدة
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 (وحدة  1+2(  الميكروبيولوجيا العممية )310)م ك ر 
اعتفااخط رةاا هيكر باطر م اا تحتيؿاا هيكر ري   يفا فغذي ا,ات ييـاا  هيكر رمتارنم ا 

اا جم هي  اا صح  اا جينمتا،اا9 هنظه  احد ثاا جد م،اطرؽا شر طا حي يمتاأخذ طري  
ي ،اعينمتاا كشؼاعفاتدا ؿاا جينمتا،اعينمتاهرا ر اا ي دةا،اعينمتاا ه اصفمتاا  يمي

تيمطمتاا هرترط ارد  ا،اتخزيفاا جينمتا شحنهم،اهيؤ ي اا هجهؿارتطريؽاارححد ثاا  رم 
ا ا هحر اا9ا نتمئج اا حرارة ا  يطي  ا اختيمرا  اإيرمرا  ا ترر دة اا هحر  اا هييكر رمت ا ت دير

 دريمتاا حرارةاا جم ي ،اهيكر رمتاا فيمد،اا كشؼاعفاهت  متاهزارعاا رمدئا،ا هيكر رمتا
ا9ا هيتخده اكدرئؿاسهمفاا تذا ا ا هيكر رمتاا ههرض 

 

 
 (وحدة  1+2)  ة كائنات دقيقةبيئ(  402)م ك ر 

ا هحت  اا هيكر رىافىااس يمطاا ريئي اا–يتنم ؿا ذااا ه رراا ريئ ا ا نظـاا ريئي اا هختتف ا
ا ا ا هيمي اا ترر  ا هنهم ا نشمطاا هيكر رمتافىاا–ا هختتف  اعتىانه  اا هؤ رة اا ريئي  ا ج اهؿ

اا هختتف  اا ريئي  اا-ا نظـ اا هيمهي  اريف اتنشأ اا ريئي اا جال متاا تى افىااس يمط  هيكر ري 
د راتاا جنمصراا تذائي اا رئييي افىااس يمطاا ريئي ا د راا- تأ يراتهماعتىاا ريئ ا تت  هم

د راا هيكر رمتافىاا تختصاهفاا هت  متاا–ا هيكر رمتافىاتيييراص راا جنمصراا همه ا
اا ريئي .
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 (وحدة  1+2)  تقسيم كائنات دقيقة(  404)م ك ر 
 ه رراا ىاتجريؼاا طالبارم تط راتاا حدي هافىاعتـات ييـاا هيكر رمتا ا فر ؽايهدؼاا

ارم طرؽا ا تيهيتهم اتجريفهم ا كيفي  ا تهيكر رمت، اا ريهى ا ا ت ييـ اا طريجى اا ت ييـ ريف
ا ري كيهم يها ا  را يه،ا كذ ؾاطرؽاا ري   ييماا يزيئي ا رصه اا تتمر .اكهمايتجرؼاا طالبا

اا  ال  ا كذ ؾايير اا ررطاريفاعتىاا تط راا ري   ا يىا تهيكر رمتا ا فر ؽاريفاههم كهم
ا ذاا ا يهتـ اا حي ي  ا تطري متاا تكن   ييم ا ا  را   اا ريئ  اارخر اه ؿ ا ا جتـ  اا ت ييـ عتـ
ا ه رراعهتيمارت ييـا تجريؼااسن اعاا يديدةاهفاا هيكر رمتا,اكهمايدرساا طالبانهمذجا

ااتااس هي افىاا تكن   ييماا حي ي اا زراعي . رجضاا جمئالتاا هيكر ري اذ
 

 (وحدة  1+2) كنولوجيا الميكروبات تبيو (  408)م ك ر 
يتنم ؿا ذااا ه رراا جال  اريفاا تركيبا ا  ظيف ا تخاليماا هيكر ري ا هك نمتهم،اه ادراي ا

نتمجاا طم  ، ه ااتشمرةااا   اعدااسيميي ا فيي   ييماا هيكر رمتا ا د راتاا همه ا تنه ا ا 
اس يمطاا ريئي اا هختتف ا همايؤ راعتيهماهفااففإ ىارجضااسنشط اا حي ي ا تهيكر رمتا

ا اا هيكر رمت اايتخداـ ادراي  ا كذ ؾ ا كيهم ي . اطريجي  اا هفيدةااففع اهؿ اا يت  إنتمج
ااس هي ا اذات اا هختفمت اعتى اا تجرؼ اخالؿ اهف اا نمفج ، اا خدهمت ارجض  تح يؽ

تحتيؿاا ه ادااففتد ير م.ا أيضمادراي اد راا هيكر رمتااففهيكر رمتاار تصمدي ا د راا 
اا تت ثاا ري   يىا طرؽاا حداهنها ا  ضم ا ا ضمرةاا هت   ا تريئ اه اتحديدا هجرف اهفهـ 

اعتيه.ا
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 (وحدة  1+2)  ( التكنولوجيا الحيوية البيئية  410)م ك ر 
ا اا ريئي  ا ا نظـ اا ريئي ااففا هحت  اا هيكر رىاا–تجريؼاا طم باره ده اعفاا ريئ  ا نظـ

اا-ا هختتف  اا هيكر رمت ا نشمط اانتشمر اعتى اا هؤ رة اا ريئي  ااففا ج اهؿ اا ريئي  ا–ا نظـ
ا هجمهت اا–ا ريئ اا هصري ااففا هختفمتاا زراعي اا–ا نظـاا ريئي ااففا تداخالتاا هيكر ري ا

اا جض ي ااسيهدة اإنتمج ا" اا زراعي  ا تهختفمت اا هيكر ري  اهيكر ريم ا اا–  اا تذا  إنتمج
ااسعالؼاهيكر ريم".

 

 

 وحدة(  1+2ميكروبيولوجيا العمميات الصناعية )  (459م ك ر )
يهدؼاا ه رراإ ىاا تجريؼارد راا هيكر رمتاففاا جهتيمتاا صنمعي اا هختتف ا،ا يشتهؿا

ايختصارم تجرؼاعتىاا هيكر رمتاذاتااس هي اففاا صنمع ا ط رؽاعتىايزئيف اأ  ههم
اهيك ا يتنم ؿ ا تجريفهم اكهماينيكمعز هم ا، اا ريمضي  ا هجمدرتهم اا د ي   ااسحيم  افف اا نه   

يير اخالؿا ذااا يز اا تجريؼارأن اعا طرؽاا تخهيراا هختتف .اأهماا يز اا  منفافيختصا
اا جض ي  اا هيكر رمتاكم ه اد اي ايط  اا هختتف  اا ه اد انهمذجاتنتمج اسحهمضاا،اردراي 

اا هخصرمتاا حي ي .اااسهيني  اا رر تيفاا هيكر رفا، ا، اا هضمداتاا حي ي  ااسنزيهمتا، ،
ا تهختفمتا اا هيكر ري  ا ا هجم ي  اا ىاا تح يؿاا هيكر رىا تهت  متاا كيهم ي  ارمتضمف   ذا

اا يمئت ا ا صتر .ا
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 قسم النبات الزراعي
 (وحدة 1+2( نبات زراعي  )101 )أ ن ب

أنػػ اعاا-يػػداراا ختيػػ اا نرمتيػػ اا–يػػمتاا ختيػػ اا حيػػ ا غيػػراا حيػػ ا*اا ختيػػ اا نرمتيػػ ااا اهحت ا
 ا ن ر

ااااااااا خشػػػػػباا–اريكترنشػػػػػيهىاا–ا ك  نشػػػػػيهىاا–ا رمرنشػػػػػيهىاا–*ااسنيػػػػػي اا نرمتيػػػػػ ا اا رشػػػػػرةا
ا ا جدييمت.ا–ا تحم ااا–  ا رريدـر

 *اا يهمزاارفراز ا اا تددا ا  ن اتااتفرازي اا داختي ا ا خمريي 

 اررتدائفا ا  من م *اا تركيبا

اي  طااس راؽا-ا  ت راا-ا يهمزاا  عمئفاا-ا  ر  اا اا هيز فيؿا
 ا يذ راا جرضي ا-ا تركيباا داختفاا–ا يذرااا اا تنظيـاا هريتيهىاا  هىا

اا  عمئي ا–ا تركيباا داختفاا- اا تنظيـاا هريتيهىاا  هىاااا يمؽا  ا حـز

ا*ات ييـاا نرمت 
اا ت ييهي اا هيكؿاا تنظيهفا تفئمتاا–ـ اهراحؿاتط راعتـاا ت ييـاأيمييمتاا ت ييا-ااااا
عمريمتاا رذ راا–ا يرخييمتاا–ا حزازيمتاا–ا ههتك اا نرمتي ا اا طحم باا خضرا اا-ااااا

اهتطمةاا رذ را–
تك يفااا–اتخصمباا–ا تت يخاا–ا ر يض اا–ا كيساا ينينىاا–ا ز رةاا اا هتؾاا-ااااا

اارنا– نشأةاا ينيفا ا تأ ير ماعتىاا نرمتاا ريئ ا–ا رذ راا–د يرـر
ا

 (وحدة 2+  4(  )  نبات)  عام(  بيولوجيا 103)أ ن ب 
ه ػػرراهشػػترؾاهػػمارػػيفافػػرعاا نرػػمتاار تصػػمد ا فػػرعافيػػي   ييماا نرػػمتايهػػتـاردرايػػ اا نػػ احفا

انرمتا.فيي   ييماا ا–تصنيؼاا نرمتاا–ا ريئ اا نرمتي اا–ا ه رفر  يي اا ا تشريحي ا تنرمتا
 وحدة( 1+2(  )حيوان  –نبات  )( بيولوجي 105ن ب )أ

 الحيوان الزراعي ( –)مشترك بين أقسام  النبات الزراعي 

اارخػرما يهدؼاا ه رراإ ػفادرايػ ا تري  ػ يفايػ ا اا نرػمتاأ اا حيػ افاكهػدخؿا درايػ اا جتػـ 
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ااا-ا هرترط ارها يتنم ؿاا ه رراهمايتفا ا
ااا-رم نير ا تنرمتا ا

ا يهػػػمزاا–ا رشػػػرةا ا ز ائػػػداا-أنيػػػي اا حهميػػػ اا–اسنيػػػي اا نرمتيػػػ اا– ختيػػػ اا نرمتيػػػ ادرايػػػ اا
فكػػرةاعػػفاعتػػـاا ت يػػيـا ا ريئػػ ا كػػذ ؾاا نػػ راتاا–اسعضػػم اا هخزنػػ اا–اتفػػرازمافػػفاا نرػػمتا

ا أيضماا ته يؿاا ض ئفا ا رنم ا ا هره نمتاا نرمتي ا د ر ماففاا نرمتا.اا- ا  همرا
اا-رم نير ا تحي افا ا
 ا ههتكػ اا حي انيػ اا–اسينػ ا تط ر ػماا–اسعصػمباا–اسنيي اا حي اني اا–ا ختي اا حي اني ا

اا تركيباا داختفاا رجضااسه ت اففاا حي افا. ا نيهمت داا دراي اا–
 

 (وحدة1+  1( مقدمة في النبات الزراعي )106)أ ن ب 
تهػػما ت زيجهػػمافػػفاأعضػػم اا نرػػمتادرايػػ اا ختيػػ اا نرمتيػػ ا هحت يمتهػػما اسنيػػي اا هختتفػػ ا أ هي

ا تركيػػػباا ػػػداختفاسعضػػػم اا نرػػػمتافػػػفاا–ا نهػػػ ااررتػػػدائفا ا  ػػػمن مافػػػفاا نرػػػمتاا–ا هختتفػػػ ا
ا–طػػرؽاا تكػػم رافػػفاا نرمتػػمتاا ز ريػػ اا–ه رف   ييػػماتركيػػباا ز ػػرةاا–ذ اتاا فت تػػيفا ا فت ػػ ا

متفاس ػػـاا هحمصػػيؿاا  صػػؼاا نرػػا–ا تت ػػيخا اتخصػػمبافػػفاا نرمتػػمتاا ز ريػػ ا د رةاحيمتهػػما
ا تمرجػػ ا ػػرجضاا فصػػمئؿاذاتااس هيػػ اار تصػػمدي .افيػػي   ييماا نرػػمتا تشػػهؿاعال ػػ اا نرػػمتا

ا نهػػ اا–ايميػػيمتاتتذيػػ اا نرػػمتاا–ا تحػػ رتاا تذائيػػ افػػفاا نرػػمتاىا رنػػم ا ا هػػدـتاا–رم هػػم ا
ا ا تط راففاا نرمتاىا خضرما ا  هرمتا ا هره نمتاا نرمتي .
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  وحدة( 1+2) نبات لوجييو ( فس 201)أ ن ب 

ا جال ػػػمتاا همئيػػػ ا تختيػػػ اا–ا ختيػػػ اا نرمتيػػػ ا  ظمئفهػػػماا–فيػػػي   ييماا نرػػػمتا اتنتػػػمجاا نرػػػمتفا
 رتاا تذائيػػػػػ افػػػػػفاا نرػػػػػمتاىاػا تحػػػػػا–متاا نرمتيػػػػػ اػمتا اتنزيهػػػػػػا صرتػػػػػا–ا نرمتيػػػػػ ا ا نرػػػػػمتا

ا تتذيػػ اا-ىاا تػػنفساتا هػػدـاا–تكػػ يفاا رػػر تيفا ا ػػد  فاتاا–ا كرر  يػػدراتا ا رنػػم اا ضػػ ئفا
ا جنمصػػرا ا يػػهي اا–ا هجدنيػػ ا تنرمتػػمتاا را يػػ اىطػػرؽاتشػػخيصان ػػصاا جنمصػػرافػػفاا نرػػمتا

ا هره نػػػمتاا نرمتيػػػ ا ا تطري ػػػمتاا–فيػػػي   ييماا نهػػػ ا ا تطػػػ رافػػػفاا نرػػػمتاا– ارهتصػػػمصاتا
ا جهتيػػ اا تطري ػػمتاا–ا تكن   ييػػماا حي يػػ افػػفاا نرػػمتا زراعػػ اا ختيػػ اا نرمتيػػ اا–ا جهتيػػ ا هػػما

ا تتكن   ييماا حي ي اففاا نرمت.اا
 

 (وحدة 1+2) ( 1) مقارن  ( بيولوجى 202)أ ن ب 
خطػػ اتاايػػتجهمرااا–شػػيرةاا حيػػمةا انشػػأتهما ا-طريجػػ اا حيػػمةا اعال تػػ ارجتػػـاا ري   ػػ يىا

ا صػػػفمتاا هتح  ػػػ ا اتطػػػ راا–ا رػػػدائيمتاا خضػػػرا ا ا رارتهػػػما تنرمتػػػمتاا–ا نرمتػػػمتا ػػػفرضا
ا جهتيػػ اا–ا تنػػ عاا حيػػ ما اا تصػػنيؼاا نرػػمتفاا–نػػ عاا حيػػ ما اا تنظػػيـاا ختػػ ماا تا–نشػػأتهما

 اا ت يػػػيـاانظػػػـاا ت يػػػيـاا نرػػػمتفا-ا تط ريػػػ افػػػفاا تكػػػم را اد راتاا حيػػػمةاا اترػػػمدؿااسييػػػمؿ
درايػػػػمتاه مرنػػػػ افػػػػفاهيػػػػمؿاا تحػػػػ رتاا تذائيػػػػ ا اا تػػػػنفساىا.ااAPGا يزيئػػػػىا انظػػػػمـاا ػػػػػا ا
اتحتيميػػػػمتاا تذائيػػػػ ا تنرػػػػمتا اا نظريػػػػمتاا هختتفػػػػ اتهتصػػػػمصاتا ااا هػػػػ ائىا اا ال ػػػػ ائى

اااا جنمصرا.
ا
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 ( وحدة1+  2( البيئة والموارد الطبيعية  )204)أ ن ب 
 األراضي( - الميكروبيولوجيا –)مشترك بين أقسام النبات الزراعي  

زهػػ ايهػػدؼا ػػذااا ه ػػرراإ ػػىاتز يػػداا طػػالبارم هجػػمرؼا ا هجت هػػمتا ا ههػػمراتااسيميػػي اا ال
 تح يػػؽافهػػـاأفضػػؿا تجال ػػمتاا هتداختػػ ارػػيفاا كمئنػػمتاا حيػػ ا ا ريئػػمتاا هحيطػػ ارهػػم،ا رػػيفا
اتنيمفا هختتؼاا نظـاا ريئ ا،اهػفانمحيػ اأخػر ا. ينػم شاا ه ػرراأيضػم اأ هيػ اا هيه عػمتا
ا رئييي اا هختتف اهػفاا كمئنػمتاا حيػ اىاا حي انػمتا،ا نرمتػمت،ا ا كمئنػمتاا د ي ػ اتاكهػ اردا /ا

اأ اه ارداهحتهت .ا أخيرا اينم شاا ه رراا جال  اريفاعتـاا ريئ ا ا تكن   ييماا حي ي ا.
ا

 (وحدة 1+2أسس عمم البيئة )(  307)أ ن ب 
ا ج اهػػػؿاا–ع اهػػػؿاا تررػػػ اا–يهػػػدؼا ػػػذااا ه ػػػررا درايػػػ اهختتػػػؼاا ج اهػػػؿاا ريئيػػػ اىا هنمخيػػػ ا

ا كمئنػمتاا حيػ اا.ايتنػم ؿاا ه ػررااا طر غرافي اتا تفمعالتهماه ارجضهما كذ ؾاتأا ير ػماعتػى
أيضػػػماا ج اهػػػؿااسحيمئيػػػ ا تفمعالتهػػػماهػػػ ارجضػػػهماا ػػػرجضا.ا ينػػػم شاا ه ػػػرراهختتػػػؼاأ يػػػها

تػد  راا–إن ػراضاا تمرػمتاا–إيتصالحااسراضفاا–ا تجمهؿاه اا ظ ا راا ريئي اىاا تصحرا
 يػػ اتاكهػػمايت ػػىايػػماا حيچاتحترػػمساا حػػرارما كػػذ ؾاعال ػػ اا ريئػػ ارم تكن   اا–طر ػػ ااس ز فا

ا ه ػػرراا ضػػ  اعتػػىااسنهػػمطاا هختتفػػ اهػػفاا ػػنظـاا ريئيػػ ايػػ ا اا طريجيػػ اأ ااتصػػطنمعي ا.ا
يتنم ؿاا ه رراهختتػؼاأنػ اعاا تتػ ثاا ريئػفاىتتػ ثاا هػم ا ا تررػ ا ا هػ ا اتاهيػتهدفمات تيػؿاأ ا

تركيريػػػ ا. يتنػػػم ؿاا يػػػز اا جهتػػػىادرايػػػ اا تحػػػ راتاا شػػػكتي ا اا اهنػػػ اتػػػد  راه  هػػػمتاا حيػػػمة
ا داختي اا حمد  افىاكؿاهفاا نرمتا اا حي افا ه ائه اا هجيش افػىاا ريئػمتاا هختتفػ ا,اكػذ ؾا

ا–ا تحتػػػػؿاا ضػػػػ ئىا اا هػػػػمدـاا–اتنتػػػػمجااسيميػػػػىا اا  ػػػػمن  ا ت ػػػػديريافػػػػىاا نظػػػػمـاا ريئػػػػىا
اا جنمصرا اتد ير ما اع اهؿااتيهمداا ريئىا.
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 (وحدة 1+2واألنسجة ) الخبليازراعة   ( 405)أ ن ب  

تحػػتاا ظػػر ؼاايشػػهؿاا ه ػػرراهجت هػػمتاهفصػػت اعػػفاخصػػمئصازراعػػ اا ختيػػ ا ااسنيػػي 
ا هجت ػػمتاا–ا كػم ساا–هػزارعاا رر ت راليػتاا–ا ريئػمتاا تذائيػ اا–ا هج هػ  اا جػزرتاا نرمتيػ ا

ايػػتحداثاتختػػؽااسينػػ اا ييػػدي ا اتختػػؽااسعضػػم ارمتضػػمف اإ ػػىاا– ااسعضػػم اا نرمتيػػ ا
 ا ااسنيػػػي افػػػفاهيػػػمرتاا ت نيػػػمتاا حي يػػػ ا ااتنتػػػمجاا نرػػػمتفا اتحيػػػيفاد رازراعػػػ اا ختيػػػ
حفػػظاا–ا هنتيػػمتاا  من يػػ اا–اتك ػػمراا ػػد يؽاا–ا نرمتػػمتاا ههنديػػ ا را يػػماا–صػػفمتاا نرػػمتا
اا تن عاا حي ما.

ا– تحضػػػيراا ريئػػػمتاا  اتشػػػهؿاا ػػػدر ساا جهتيػػػ اا هجت هػػػمتا اا ههػػػمراتاا ضػػػر ري اا الزهػػػ
اخترػػمراا ريئػػمتا فغػػراضاا–فحػػصاهأخػػذاا جػػزرتاا–ا زراعػػ اا  من يػػ اا–ا زراعػػ اا هج هػػ ا

 ا خمص ارمتضمف اإ ىات نيمتااتك مراا د يؽ.
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 قسم اليندسة الزراعية
  
اتااوحدة 1+  1)     المساحة لؤلغراض الزراعية( 103د ىـ ن )

 طر غرافيػػػػػ اا هيػػػػػمح ااا–ا زراعػػػػػفا ا ريفػػػػػفاااتنتػػػػػمجتجريػػػػػؼاعتػػػػػـاا هيػػػػػمح ا أ هيتػػػػػهافػػػػػفا
أيػػػػساريػػػػـاا–ه يػػػػمساريػػػػـاا خريطػػػػ اا–تػػػػر يـاا خػػػػرائطاا–ا خػػػػرائطااأنػػػػ اعا– ا يي دييػػػػي ا

ا هيػػمح ارػػم ينزيرا ايػػتخداـاا هضػػتجمتا،اا ر صػػت ا،اا تي د  يػػتا،اا تي د  يػػتا––ا خػػرائطا
ا هيزانيػػػ ا أن اعهػػػما اا فر يػػػ ا،اا,اهػػػزةا يػػػمساا هيػػػمفمتا ا ز ايػػػماار كتر نيػػػ ار كتر نػػػفا،اأي

ا–  يػػ ا،اا جرضػػي ا،اا شػػركي ا،اهجػػداتهما،اايػػتخداـاا تيػػزراريرائهػػما،اا خػػرائطاا كنت ريػػ اا ط
تطري ػػػػمتاا هيزانيػػػػ ا"اتخطػػػػيطاشػػػػرك اا طػػػػرؽا،اتخطػػػػيطاشػػػػرك اا هيػػػػمرماا همئيػػػػ ا،اتيػػػػ ي ا

ااسراضفاأف يما رهي ؿاايتخداـاا حميبااآل فاففااعدادا ايتخداـاا خرائطا.ا
 

 (   وحدة 1+  2ميكا الحرارية  ) ( أساسيات الدينا104)ىـ ن د 
ا–نظػـاا ػدينمهيكماا حراريػ اا–ا تجريؼارجتـاا ػدينمهيكماا حراريػ اا–اسرجمدا ا  حداتاا–ه ده ا

ا  ػمن فااس ؿا تػدينمهيكماا حراريػ ا تطري متػهاا–ا جال ػ ارػيفاا شػتؿا ا حػرارةاا–أن اعاا طم متا
ا ػػػد راتاا–ا تػػػمزاتاا ه م يػػػ ا تطري متهػػػماا–ا  ػػػمن فاا  ػػػمنفا تػػػدينمهيكماا حراريػػػ ا تطري متػػػهاا–

ارنت ػػمؿاا–يػػدا ؿاا رحػػمرا ا خػػرائطاا–ا هػػمدةاا ن يػػ اا–ا  يميػػي ا هحركػػمتاارحتػػراؽاا ػػداختفا
اا حرارما تطري متها.ا

 



                                      الالئحة الداخلية للكلية        
 الباب الخامس                                                               

 

 

999 

 (  وحدة 1+  2)   الييدروليكا وميكانيكا الموائع (105 ىـ ن د)
ا ضػتطافػفاا ه ائػ اا–اتاا هيػتخده ااسرجمدا ا  يميػمتا ا  حػدا–ا خ اصاا طريجي ا ته ائ ا

طم ػػػمتاا يػػػمئؿاا هتحػػػرؾاا–ا ضػػػتطااريػػػتمتيكفاعتػػػفااسييػػػمـاا هتهػػػ رةاا– طػػػرؽا يميػػػها
يػريمفاا ه ائػ اذاتاا تز يػ اخػالؿاا ه ايػيراا–ا يريمفاا ر مئ فا ارضطرارفاا– هجمدرتهما

ه ائػػػ اا ػػػد اهفايػػػريمفاا ا–ا يػػػريمفاا هنػػػتظـا غيػػػراا هنػػػتظـا ته ائػػػ ارم هيػػػمرماا هكشػػػ ف اا–
ا يمساا تصرؼا ا ضتطا ف ا ديا.ا– ارنييمرفاخالؿاا فتحمتا ارختنم متا ا ر ارمتا

 

 (  وحدة 1+  1خصائص مواد وتكنولوجيا ورش   )  (106 ىـ ن د)
ا خصػػػػمئصاا–ا تركيػػػػباا رتتػػػػ رماا–ا هجػػػػمدفا ا الهجػػػػمدفاا–ا خمهػػػػمتاا هيػػػػتخده ارػػػػم  رشا

خػػػ اصاا يػػػرمئؾاا حديديػػػ اا–يػػػمتاا تيهيػػػدا تيػػػرمئؾاهنحنا–ا يػػػرمئؾاا–ا هنديػػػي ا تخمهػػػمتا
ا–ا خػ اصاا هيكمنيكيػ ا تهجػػمدفاا–ا هجػمهالتاا حراريػ ا تهجػمدفاا حديديػ اا– غيػراا حديديػ ا

ا-تكن   ييػػػػػماا ػػػػػ رشا–اخترػػػػػمراا خمهػػػػػمتاا هجدنيػػػػػ ا غيػػػػػراا هجدنيػػػػػ اا–اتيهػػػػػمدا ارنفجػػػػػمؿا
ا جهتيػػمتاا–ا يػػهكرةاا–ـاا هجػػمدفا حػػما–ا حػػدادياا–رػػرادةاا هجػػمدفاا–ا ت صػػيالتاا كهررمئيػػ ا

ااسهفاا ههنفارم  رشا.اا–ا ه مييمتاا–ا هيكمنيكي ا
 

 (  وحدة 1+  2) أساسيات االنتقال الحراري    (112 ىـ ن د)
أيػساا–انت مؿاا حرارةارم ت صيؿاا تيػراهيػت راا–انت مؿاا حرارةارم ت صيؿاا هيت راا–ه ده ا

ا–انت ػمؿاا حػرارةارم حهػؿاا هػدف عاا–رةارم حهػؿاا طريجػفاانت مؿاا حػراا–انت مؿاا حرارةارم حهؿا
اا هرمدرتاا حراري ا.اا–انت مؿاا حرارةاا هتتيراه اا زهفاا–انت مؿاا حرارةارمتشجمعا
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 (  وحدة 3+  -(     )  1رسم ىندسي )   (114 ىـ ن د)

ا هيػت يـااإيػ مطاا ن طػ ا ا خػطا–هرمدئاعمه اعفاأد اتا ه اداا ريـاا هنديػفا ايػتخداههما
ريػػـاا هنظػػ را فييػػمـاا–ا هيػػم طاا هتجػددةا ايػػتنتمجاا هيػػ طاا  م ػثاا– اسيػطخاا هيػػت ي ا

اايتنتمجاا هنط راهفاا هيم طاا هنديي ا.اا–
ا
اتاااوحدة 3+-)   ( 2) رسم ىندسي   (115 ىـ ن د)

 اريػػـاهيػػم طاأيػػزاا–أيميػػيمتاا ريػػـاا هيكػػمنيكفاا–ا  طمعػػمتاا كمهتػػ ا ا نصػػفي ا ا يزئيػػ ا
ا ريػػػػـاا–ا ريػػػػـاا هػػػػدنفا هنشػػػػآتاا ػػػػرماا–ريػػػػـاا هنشػػػػآتاا هجدنيػػػػ اا–اررتا  طمعمتهػػػػما

تطري متاا حميبااآل ػفافػفاهيػمؿاا ريػـاا هنديػفاا– ا هنظ راا هجهمرما تهرمنفا ا هنشآتا
ا.
ا

 (وحدة 1+2( أساسيات اليندسة الزراعية )202)ىـ ن د 
أنػػػػ اعاا خػػػػرائطاا زراعيػػػػ اا–تطري متهػػػػماأ هيػػػػ اا هنديػػػػ اا زراعيػػػػ ا هيمرتهػػػػماا هختتفػػػػ ا أ ػػػػـا

يػػتخدهمتهما تػػر يـاا خػػرائطا حيػػمباهيػػمحمتا ت يػػيـااسراضػػفاا هيزانيػػ اا– ا تجػػرؼاعتيهػػما ا 
 كيفيػ اإيػتتال هماا–ا هػ ارداا همئيػ ا ا هتمحػ افػفاهصػرا ا هيػمياا ي فيػ اا– تي ي ااسراضفا

 يػػمئؿاا–راا  ػػدرةاهصػػمدا–أيميػػيمتانظػػـاا ػػرماا حػػديثا–أيميػػيمتانظػػـاا ػػرماا يػػطحفاا–
ا–ا هك نػمتااسيميػي ا تيػراراا–اسن اعاا هختتفػ ا تيػراراتاا– ظمئؼاا يراراا–ن ؿاا حرك ا

آرتاا–آرتاإعػػػػػداداهر ػػػػػداا رػػػػػذرةاا–اآلرتاا زراعيػػػػػ اا–حيػػػػػمباتكػػػػػم يؼاتشػػػػػتيؿاا يػػػػػرارا
ا–اتنت ػػػمؿاا حػػرارما ا كتتػػػفاا–آرتاا حصػػمداا–آرتاخدهػػ اا حصػػػ ؿاا نػػمهفاا–ا زراعيػػ ا

افا هنشأتاا هزارعا.يا تخطيطاا هندا–هنحنيمتاا ييك هتري اا–تزافاا حرارماات
ا
 (  وحدة 1+  2جرارات زراعية   )   (305ىـ ن د )

ا–ا ػػد راتاا هيػػتخده افػػفاا هحركػػمتا ت  يتهػػماا–تطػػ راا يػػراراا زراعػػفا،اأنػػ اعاا يػػراراتا
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ا–د راتاا كهررمئيػػػ اا ػػػا–ا   ػػػ دا ارحتػػػراؽاا–هك نػػػمتاا هحػػػرؾاا–ا كفػػػم اتا طػػػرؽا يميػػػهما
هحركػمتاا ػديزؿا اأنػ اعا،اد راتاا   ػ دا،ارػد اا–هنظ ه اا    دا ا كررن اا–د ائراارشجمؿا

ا–هنظ هػ ادخػ ؿاا هػ ا ا خػر جاا جػػمدـا اهنظػؼاا هػ ا ا،اا هػ زعا،اهن ػفاا جػػمدـاا–ا حركػ ا
ن ػػػػؿاا حركػػػػ ا اا  ػػػػمرضا،اصػػػػند ؽاا–ا تزييػػػػتا هنظ هػػػػمتاا تزييػػػػتاا–هنظ هػػػػمتاا ترريػػػػدا

أيهػزةان ػؿاا  ػدرةا ا ضػيباا يػرا،اطػمرةاا–ا تر سا،اا يهمزاا فر ػفا،ايهػمزاا ن ػؿاا نهػمئفا
اسهػػػػفاا–ا شػػػػداا–انت ػػػػمؿاا ػػػػ زفاا–اتدارةا،اعهػػػػ دااتدارةاا ختفػػػػفا،اا يهػػػػمزاا هيػػػػدر  يكفا

ااخترمراتاا يراراتا.ا–ا ههنفا
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 (  حدةو  1+  2صناعية      ) ة التخطيط المجمعات الزراعي   (314 ىـ ن د)
اا تخطيطا اا تنهي اا–هفهـ  اا هيهػ اا–هفهـ  ا هػ ارداا–نظريػمتاا تخطػيطاا جهرانػفاا–هفهػـ 

ا–تخطػػػػػيطاا هيهجػػػػػمتاا صػػػػػنمعي اا–تخطػػػػػيطاا هيهجػػػػػمتاا زراعيػػػػػ اا–ا رشػػػػػري ا ا طريجيػػػػػ ا
تحتيػػػػػؿاا تيػػػػػمرباا جم هيػػػػػ ا ا هحتيػػػػػ اعػػػػػفاتخطػػػػػيطاا–تخطػػػػػيطاا هيهجػػػػػمتاا زراعصػػػػػنمعي ا

هيهجػػػػػػػمتااإ ػػػػػػػفميػػػػػػػيمتاتح يػػػػػػػؿاا هيهجػػػػػػػمتاا زراعيػػػػػػػ اأيا–ا هيهجػػػػػػػمتاا زراعصػػػػػػػنمعي ا
اتخطيطاا هرافؽا ا خدهمتارم هيهجمتاا زراعصنمعي ا.اا–زراعصنمعي ا

ا تجريفػػػمتا ا هصػػػػطتحمتاا–ا ررهيػػػ اا خطيػػػػ اا–ا نهذيػػػ اا–أيميػػػيمتاا نهذيػػػ ا ا هحمكػػػػمةا
ي ػػ احػػؿاا ررهيػ اا خطيػ ارطراا–أه تػػ ا تطري ػمتاا ررهيػ اا خطيػ اا–ا جمهػ ا تررهيػ اا خطيػ ا

أيػساحػؿاا–طري ػ احيػمرمتهماا( simplex method )طري ػ اا ته يػؿاا فراغػفااا–ا ريػـا
ا–ا هخػػػػز فاارحتيػػػػمطفاا–صػػػػطنمعي اايػػػػتخداـاا هتتيػػػػراتاارا–ا هجػػػػمدرتااعػػػػفاطري هػػػػما

ا تجمهؿاه انهذي ا هحمكمةاا جهتيمتا.ااأيم يبا ا
ا– اتاعهتيػ ااتخػمذاا  ػراراخطػا–هشمكؿاادارةاا هزرعػ اا–ادارةاا هزرع اا–هفم يـااردارةاا–

ا رػػراهجاا ريمضػػي اا هرترطػػ ارهشػػمكؿاا ن ػػؿاا–أيػػسات ػػديراا تكػػم يؼاا خمصػػ ارم هشػػر عمتا
ا رػػػػراهجاا ريمضػػػػي اا هرترطػػػ ارتنظػػػػيـاايػػػػتتالؿا حػػػداتاا هيكنػػػػ احيػػػػبات  يػػػػتاا–ا هزرعػػػفا

ا–انتمييػ اتا رػراهجاا ريمضػي اا هرترطػ ارتدنيػ ازهػفاا جهتيػمتاا زراعيػ اا–ا جهتيمتاا زراعي ا
ا جهم ػ ااإدارةا–ا رراهجاا ريمضي اا هرترط ارتحديداا تركيػبااسه ػؿا  حػداتاا هيكنػ اا زراعيػ ا

ا–ااتحػػػالؿا  ػػػراراتاا خمصػػػ ارجهتيػػػ اا–أيػػػسات يػػػيـاهشػػػمري اا هيكنػػػ اا زراعيػػػ اا–ا هزرعيػػ ا
اا  راراتاا خمص ارم خدهمتاا هؤيرةا.ا–ا  راراتاا خمص ارجهتي اارختيمرا
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 (  وحدة 1+  2تخطيط وتصميم المنشآت الزراعية  )   (315ىـ ن د )
نظػػػـاإيػػػ ا اا حي انػػػمتاا–أيػػػسا نظريػػػمتاا تخطػػػيطاا–أنػػػ اعاا هنشػػػئمتاا زراعيػػػ اا–تجريػػػؼا
تصػػهيـاا–نظػػـاتػػدا ؿاا هنػػتجا ا ػػتختصاهػػفاا فضػػالتاا–نظػػـاا تتذيػػ ا ا شػػرباا– ا طيػػ را

ه دهػػػ ا نظريػػػ اا– تخطيطيػػػ ااريػػػتمتيكمااا–تحػػػديثاا حظػػػمئراا  ديهػػػ اا–ا حظػػػمئراا يديػػػدةا
اسحهػمؿاا–ا كهػراتاا ههتػدةااسطػراؼاا–ا كهػراتاا ريػيط اا–ا كمر  فااسف ػفاا–اتنشم اتا
اتحتيؿااريهمداتا.ا–ا هتحرك ا

ا
 (  وحدة 1+  2ىيدرولوجيا المياه الجوفية  )  ( 321 ىـ ن د)

اسرضػي ا،اتختػؿاا هيػميااا تيم طا،اا رط ر ا–ا د رةاا هيدر   يي ا  يدر   ييماهيميااسهطمرا
 يػػػػدر   ييماا هيػػػػمياا ي فيػػػػ ا،اا خزانػػػػمتاا ي فيػػػػ ا اأن اعهػػػػما،اشػػػػحفاا–فػػػػفاا تررػػػػ ا،اا ف ػػػػدا
اا هيمياا ي في اففاهصرا.اا–طرؽاا رحثاعفاا هيمياا ي في اا–ا خزانمتاا ي في ا

 
 1+2) الخصائص الطبيعيـة واليندسـية لممنتجـات الزراعيـة واسـتخداماتيا  (330ىـ ن د )

                                       وحدة(

ا خػػػػػ اصاا–ا صػػػػفمتاا ري   ييػػػػػ ا اعترػػػػمراتاا تجمهػػػػؿاهجهػػػػماا–أنػػػػ اعاا هنتيػػػػمتاا زراعيػػػػ ا
أ هيػػ اا–ا هيكمنيكيػػ ا،اا حراريػػ ا،اا كهررمئيػػ ا،اا ضػػ ئي ا،اا صػػ تي اا-اا طريجيػػ ا اا  صػػفي 

يػت ؾاا–تدا ؿا ا تصني ا ا تخػزيفاا خ اصاا طريجي اففات ديراا ي دةا ففااخترمرا يمئؿاا 
ا يػػت ؾاا هػػرفا ا تز يػػفاا–ا هنتيػػمتاا زراعيػػ اتحػػتاا تحهيػػؿاا  مرػػتا ا تصػػمدهفا ا هتتيػػرا

أنػػػػ اعاا فػػػػؽايػػػػت كهماارنفجػػػػم فاتحػػػػتاهختتػػػػؼا يػػػػنهذيػػػػ اا هنتيػػػػمتاا زراعا– ا راليػػػػتيكفا
اسيػػػػساا–عال ػػػػ اا يػػػػت ؾاارنفجػػػػم فارم تركيػػػػباا تشػػػػريحفا تهنتيػػػػمتاا زراعيػػػػ اا–ااتيهػػػػمد

اجي ا.ارأيهزةاا  يمسا ت ديراا خ اصاا طاا هنديي ا 
ا
   وحدة 1+  2ىندسة تصنيع المنتجات الزراعية   )   (331 ىـ ن د)

تػدا ؿاا–أيمييمتا ندي اا تصني ا،اا ي دةا ا تحكـا،ا حداتاا تشتيؿاففا نديػ اا تصػني ا
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ا تيػػػػخيفا،اا–رتاا حراريػػػػ اارنت ػػػػمؿاا حػػػػرارما ا هرػػػػمدا–ا هػػػػ اداا صػػػػتر ا ا ه ائػػػػ ا ا تػػػػمزاتا
ا تيفيػػؼا،احيػػمرمتاا–ا ترريػػدا ا تيهيػػدا، ا  اليػػمتاا تيمريػػ اا–ا ترخيػػرا،اايػػتخداـاا رخػػمرا

 حػػػػداتااسدا افػػػػفاهصػػػػمن ااسغذيػػػػ ا جهتيػػػػمتا اا  طػػػػ ا،اا–ا تيفيػػػػؼا،اأنػػػػ اعاا هيففػػػػمتا
 حػػػداتااسهػػػفاا ههنػػػفا ا–ا فصػػػؿا،اا كػػػرسا،اا تتتيػػػؼا،اا تجرئػػػ ا،اهجم يػػػ اا تتػػػ ثاا ريئػػػفا

ا.ااتنتميي ا تصني ا
ا

 (  وحدة1+  2(  ىندسة نظم الري الحقمي  ) 336)ىـ ن د 
طػرؽاا ػرماا يػطحفاا هختتفػ ا اا ػرمارم شػرائخا،اا ػرماا–ا ه ارداا همئي اا هتمحػ افػفاهصػرا

تصػػػهيـاطػػػرؽاا ػػػرماا يػػػطحفا  يػػػدر  يكماا–رػػػمسح اضا،اا ػػػرمارػػػم خط طاا ػػػرماا نرضػػػفا
طػػرؽاا–ف ا ػػداا هيػػميافػػفاطػػرؽاا ػػرماا يػػطحفا كيفيػػ اتالفيهػػماا تصػػهيـا،اا هزايػػما ا جيػػ با،

تط يراا رماا يطحفارميػتخداـااسنمريػباا–ن ؿاا هيمياففاطرؽاا رماا يطحفاداخؿاا ح ؿا
ا تجريػػؼارطػػػرؽاا ػػػرماا–ت يػػػيـاطػػػرؽاا ػػرماا يػػػطحفاا هختتفػػػ اا–ا ه  رػػ ا ا ه ايػػػيراا هر رػػ ا

رماا ضتطفا اضػتطاا هيػميا طم متهػما،ااسيساا هيدر  يكي اا تفاتخدـانظـاا ا–ا ضتطفا
ا ه ايػػػيرا ا هشػػػتهالتا اسيهػػػزةاا هنظهػػػ ا اا–عال ػػػ اا ضػػػتطارم تصػػػرؼا،اف ا ػػػداا ضػػػتطا

ا–ا هحمرسا،اا صهمهمت،اعداداتاا  يمسا،اا هرشحمتا،اأيهػزةاح ػفااسيػهدةا ا كيهم يػمتا
ا ػػرماا–اختيػػمرا حػػداتاا ضػػخا،ااعترػػمراتا أيميػػيمتا عنمصػػراتصػػهيـانظػػـاا ػػرماا حػػديثا

رػػػػػم رشا اأن اعػػػػػها،اهك نمتػػػػػها،اأه تػػػػػ اتصػػػػػهيهي ا كػػػػػؿانػػػػػ عا،اا ػػػػػنظـااس ت همتيكيػػػػػ ا تػػػػػرشا
ا ػػرمارػػم تن يطا اأن اعػػها،اهك نمتػػها،اخطػػ اتا تتػػمر اتصػػهيـاكػػؿانػػ عا،اأه تػػ اا– هتطترمتهػػما

ا ػػرمارم نػػمف راتا اههيزاتػػها،اعي رػػها،اهك نمتػػها،اخصػػمئصاتصػػهيهها،اخطػػ اتاا–تطري يػػ ا
اتطري ي ا.اا تصهيـا،اأه ت 
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 (  وحدة -+  1كتابة التقارير الفنية  )   (337 ىـ ن د)
اعترػػػػمراتاعمهػػػػ اىاا شػػػػكؿا،اا تػػػػر يـاا–أ هيػػػػ اا خرػػػػرةافػػػػفاإعػػػػداداا ت ػػػػمريراا هنديػػػػي اا فنيػػػػ ا

ا تركيػباا رنػمئفا تت ريػراىاا هػدخؿاا– تهريجي ،اا جن افا،اا ريمط ا ا  ض حا،اا تت اا فني اتا
صػتباا ت ريػراىاا–ا هدخؿاىاا ختفي ا،اا هشكت ا،اا هػدؼاتااا-تاا،اصتباا ت ريرا،اا خمته 

ا خررةاا هريجي ا،اطري  اا هجم ي ا،اا نظريمتاا هختمرةا تهجم ي ا،اا تجمهؿاا رهػزما ا تجمهػؿا
ا نتػػػمئجاا هت  جػػػ ا ا نتػػػمئجاا تيمرريػػػ ا،اا تجمهػػػؿاهػػػ اا نتػػػمئجارم هنم شػػػ ا رم يػػػدا ؿاا-ا ر هػػػف

اا ت ضػػيحي ا رم ت ا خمتهػػ اىاا نػػ اتجاا نهمئيػػ ا،ااس ػػداؼاا تػػفاا– حػػمتاا هنديػػي اتا رم ريػػـ 
خطػػػمبات ييػػػهاا–تح  ػػػتا،اا ت صػػػيمتاا تنفيذيػػػ اا ه يهػػػ ا،اا ت صػػػيمتاردرايػػػمتارح ػػػ اتا

اا ت ريرا.ا
 
 (  وحدة1+  2كيرباء ريفية  )  ( 353 ىـ ن د)

يػتهرا ا هتػردداد ائػرا نظريػمتاا تيػمراا ها–هصمدراا كهررػم ارػم ريؼاا–أيمييمتا تجريفمتا
تطري ػمتاا كهررػم اا–تخطيطا تصهيـاشركمتاا كهررػم اا–ا هح رتا ا ك فمتا ا هحركمتاا–

ارم هنمطؽاا ريفي ا.ا
ا
 (  وحدة1 +  2متجددة  ) الطاقة ال (362 ىـ ن د) 

ا طم ػػ اا هيػػتهتك اا–ا طم ػػ اا هتيػػددةاا–هصػػمدراا طم ػػ اا تيػػراهتيػػددةاا–ا طم ػػ ا ا زراعػػ ا
،اا طم ػػ اااتنتػػمجم ػػ اا هيػػتهتك افػػفاط اا زراعيػػ ا اا يػػراراتا اآلرتا،اا فػػفا حػػداتاا هيكنػػ

ا طم ػػ اا– ا صػػيمن اااتصػػالحا هيػػتهتك افػػفاا تيهيػػ ا،اا طم ػػ اا هيػػتهتك افػػفا طػػ اا تيػػمرا
ا طم ػ اا–ا طم ػ اا همئيػ اا–طم ػ اا ريػمحاا–ا طم ػ اا شهيػي اا–ا طم ػ اا كهررمئيػ اا–ا حراري ا
ا حداتاا طم  ا.اا–ةااسرضي اطم  اا حراراا–ا حي ي ا
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 (  وحدة 1+  2ألراضي    ) اىندسة معدات استصبلح   (363ىـ ن د )
ا–طػػػػرؽااخػػػػال ااسرضاا–أنػػػػ اعاآرتاايتصػػػػالحااسراضػػػػفاا–أيميػػػػيمتاهيكمنيكػػػػماا تررػػػػ ا

ا هخنػػػػد متا ا حفػػػػمراتاا–ا رتػػػػد ز راتا ا  صػػػػمريمتا ا هػػػػدريمتا أيزائهػػػػما طػػػػرؽاتشػػػػتيتهما
ا–ههز ػػػمتاا تررػػػ اا–فمتحػػػمتاا  نػػػ اتاا–ا نػػػم التا ا هحهػػػالتاا–تيتهما أيزائهػػػما طػػػرؽاتشػػػ

ايػػم يباا تيػػ ي اا حدي ػػ ارميػػتخداـاأشػػج اا–تخطػػيطا ادارةاا جهػػؿارهشػػر عمتاتشػػتيؿاا تررػػ ا
اا تيزرا.

 
   وحدة1+  2ىندسة ري المسطحات الخضراء )  (370ىـ ن د )

ا–رػػم تن يطا تهيػػطحمتاا خضػػرا اا تصػػهيهمتاا هنديػػي اا تطري يػػ ا ػػنظـاا ػػرمارػػم رشا ا ػػرما
إدارةاشركمتارماا هيػطحمتاا خضػرا اا–صيمن اا هجداتاا–ا هجداتا ا هههمتاا هيتخده ا

ا.اا
 
 (  وحدة 1+  2) رياضة تطبيقية     (386 ىـ ن د)

ا تحتيػػػػػػؿاا جػػػػػػددماا–ت فيػػػػػػؽاا هنحنيػػػػػػمتا تطري متهػػػػػػمااا–اما هجػػػػػػمدرتاا تفمضػػػػػػتي ا تطر متهػػػػػػ
ا تحتيػػؿاا ريمضػػفاا–متههػػمااريػػتكهمؿا ا تنرػػؤا تطري ا –تطري متػػهاا ن هػػ يراـا اا– تطري متػػها

ا مته.ي ال فااسرجمدا تطر
 
 (  وحدة1+  2ىندسة اآلبار  )  ( 387 ىـ ن د)

تػداخؿاا– يػدر  يكمااآلرػمراا–اآلرػمرااتنشػم ارعترػمراتاا هنديػي اا–أن اعااآلرػمرافػفاهصػرا
ا–طػػرؽاحفػػرااآلرػػمراا–صػػهيـاآرػػمراا ػػرماتا–ا ه اصػػفمتاا هنديػػي ا هك نػػمتاا رئػػراا–ااآلرػمر

ااآلرػػػمرتنهيػػػ اا–هشػػػمكؿااآلرػػػمراا–اخترػػػمرااآلرػػػمراا–تطهيػػػرااآلرػػػمراا–ت ػػػديراتصػػػرؼاا رئػػػرا
 اررت ازي ا ا يطحي ا.

 
 (  وحدة 1+  2( )  1آالت زراعية  )   (400 ىـ ن د)
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يميػػػيمتاأا–متهماهت يػػػيا–أنػػػ اعااآلرتاا زراعيػػػ اا–ا رحػػػثا ا تطػػػ يرافػػػفااآلرتاا زراعيػػػ ا
هنظ هػػػػ اا–ت صػػػػيؿاا  ػػػػدرةاا هيكمنيكيػػػػ ا هآخػػػػذاا  ػػػػدرةا تتشػػػػتيؿاا–تشػػػػتيؿااآلرتاا زراعيػػػػ ا

آرتاات ػػػمرةاا–هنظ هػػػ اشػػػرؾااآلرتاا–حرا ػػػ اا تررػػػ ا دينمهيكيتهػػػماا–ا ػػػتحكـاا هيدر  يكيػػػ ا
ا–اس  ي ا اا هحمريػثاا حفػمرةا،اا هحمريػثاا  الرػ اا هطرحػ ا ا  رصػي ا،اا هحمريػثاا د رانيػ ا

آرتااسعػػػػداداا خمصػػػػ ا اا–رتاتتهػػػػيـاهر ػػػػداا رػػػػذرةا ااسهشػػػػمطا،ا ا ههػػػػمرسا ا هػػػػراديساآ
اهحراثاتحتاا ترر ا،اآرتاا تي ي ا،اآرتاا تخطيطا،اآرتاحفراا  ن اتا.

 
 وحدة ( 1+2( ميكنة زراعية ) 409)ىـ ن د 

ا  طػمعاا زراعػفاهيكن اا جهؿاا هزرعفا أيرمباإ تهػمـاا–ا هيمرتاا هختتف ا تهندي اا زراعي ا
ا ج اهػػؿاا  ايػػباهراعمتهػػماعنػػداإختيػػمراا هيكنػػ اا زراعيػػ اا–أنػػ اعاا هيكنػػ ا هراحتهػػماا–رم هيكنػػ ا
ا ج اهػػػػػؿاا  ايػػػػػباهراعمتهػػػػػماعنػػػػػدا ضػػػػػ اا–ا رنيػػػػػ ااسيميػػػػػي ا تهيكنػػػػػ اا زراعيػػػػػ اا–ا هنميػػػػػر ا

ا–اتاا زراعيػػ اا ت يػػيهمتاا هختتفػػ ا تيػػراراا–ا يػػراراتاا زراعيػ اا–إيػتراتييي ا تهيكنػػ اا زراعيػػ ا
تجػػدداا–ا ػػد راتاا حراريػػ اا–هك نػػمتاا هحػػرؾاا–ا  حػػداتاا  ظيفيػػ ا تيػػراراا– ظػػمئؼاا يػػرارا

أيهػزةان ػؿاا حركػ اا–اسيهػزةاا هيػمعدةاا–ا ه اصػفمتاا فنيػ ا تهحػرؾاا–اريط نمتارم هحرؾا
عػداداآرتاإا–صػيمن اا يػراراتاا زراعيػ اا–أيهزةاا تالهساا–هفاا هحرؾا رم فاأيزا اا يرارا

آرتاا–آرتاخدهػػػ اا هحصػػػ ؿاا نػػػمهفاا– ا زراعػػػ ااآرتاا رػػػذرا– تيهيػػػزااآلرضا تزراعػػػ ا
اآرتادراسا تيهيزاا هحمصيؿا آرتاا ن ؿا.ا–حصمداا هحمصيؿا
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 (  وحدة 1+  2نظرية وتصميم آالت زراعية  )   (412 ىـ ن د)
ا–صػػنيؼااآل يػػمتاتا–ا ياليػػؿاا حركيػػ اا–ا يػػهمحي اا–هجمهػػؿااسهػػمفاا–فتيػػف اا تصػػهيـا

اييػمداا يػرع افػفاا هنظ هػمتاا–أنػ اعاا حركػ ا ا هصػطتحمتاا فنيػ اا–ارزد ايمتاا حركيػ ا
ا يػػػػرع اااييػػػػمدا–ا حركػػػػ ارميػػػػتخداـاهراكػػػػزاا ػػػػد رافاا تحظيػػػػ ا رتحتيػػػػؿاا يػػػػرع ا هركرمتهػػػػما

ا–تصػػػهيـاا كمهػػػمتاا–ارتصػػػمؿاا تػػػدحريفاا–هنظ هػػػمتاارتصػػػمؿاا هرمشػػػرا ا تجييػػػؿافػػػفا
تصػهيـاعنمصػرااآل ػ اا–ا هتتمرجػمتاا تريػي اا–تصهيـاا يػي را ا ينػمزيراا– ساتصهيـاا ترا

اار تزازاتا.اا– اا كهراتا،اا هحم را،ااسعهدةاا د ارةا
 

 (  وحدة 1+  2(    )  2(  آالت زراعية )  417 د )ىـ ن
آرتاخدهػػ اا هحصػػ ؿاا نػػمهفا اآرتاا جزيػػؽا،اا–آرتاا شػػتؿاا–آرتازراعػػ اا هحصػػ ؿا

آرتاحصػمداا– تيهيدا،اهجداتاا رما،اآرتاا خػؼا ا تر يػ ا،اآرتاا ػرشا ا تجفيػراآرتاا
آرتاا–آرتاينػػػفاا  طػػػفاا–آرتاحصػػػمدا دراساهحمصػػػيؿاا حرػػػ باا– اعػػػدادااسعػػػالؼا

هجػػداتاا ن ػػؿاا–آرتاا كػػرسا ا ترييػػؿاا–آرتاحصػػمداا فمكهػػ اا–حصػػمداا هحمصػػيؿاا درنيػػ ا
اا داختفا خمرجاا هزارعا.ا

ا
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 (  وحدة 1+  2(   ىندسة الصرف الزراعي  ) 420د )ىـ ن 
ا يػػػريمفاا–اسيػػػساا هنديػػػي ا تصػػػرؼاا–عال ػػػ انهػػػ اا نرػػػمتارم صػػػرؼاا–تجريػػػؼاا صػػػرؼا

ا صػػػرؼاا–نظػػػـاا صػػرؼاا هزرعػػػفاا هختتفػػ اا–ا هيػػت را غيػػػراا هيػػت را ترط رػػػ ااسرضػػي ا
 حميػػػ اإ ػػػفاهيػػػت ماا هػػػم ااسرضػػػفا ا هيػػػزافاا هتحػػػفا ت ػػػديرااا–رم ضػػػخاهػػػفا ا ػػػفااآلرػػػمرا

ا صػػػػرؼاا هكشػػػػ ؼا اارعترػػػػمراتاا تصػػػػهيهي ا تهصػػػػمرؼاا هكشػػػػ ف ا،ا نديػػػػ اا–ا صػػػػرؼا
ا صػرؼاا هتطػفا اارعترػمراتاا تصػهيهي ا تهصػمرؼاا–انشم اا هصمرؼاا ح تي اا هكشػ ف ا

ا هتطػػػمةا،اا طػػػرؽاا هيكمنيكيػػػ اتنشػػػم اا هصػػػمرؼاا هتطػػػمةا،اا خمهػػػمتا ا هجػػػداتاا هطت رػػػ ا
ا ت يػػػيـاا فنػػفا ار تصػػػمدما هنظ هػػػمتاا–ا هصػػمرؼاا هكشػػػ ف ااصػػػيمن ا– تصػػرؼاا هتطػػػفا

اتكن   ييماإعمدةاايتخداـاهيمياا صرؼا.ا– هشر عمتاا صرؼا
 

 (  وحدة 1+  2 )إدارة وتشغيل الجرارات واآلالت الزراعية    (  425 ىـ ن د)
صػػػػ راا– حػػػػدةاا جهػػػػؿاا هزرعػػػػفااإنتمييػػػػ ا– حػػػػدةاا جهػػػػؿاا هزرعػػػػفا عنمصػػػػر مااسيميػػػػي ا

تكػػػػم يؼاا–كفػػػم اتاأدا اعنمصػػػػرا حػػػدةاا جهػػػػؿاا–ااتنتمييػػػػ هجمد ػػػ اا–ا هختتفػػػػ ااتمييػػػ اتن
ا–ا زراعػػػفاااتنتػػػمجا زراعيػػػ ا  حػػػداتاهيكنػػػ اعهتيػػػمتاا اآلرتاهػػػتالؾا تشػػػتيؿاا يػػػراراتا

نهذيػػ اأدا ا حػػدةاا جهػػؿاا–هنظ هػػ اا تشػػتيؿاا فنػػفاار تصػػمدما تيػػراراتا اآلرتاا زراعيػػ ا
هؤشػػػػراتات يػػػػيـاا–طػػػػرؽاحػػػػؿاا نهػػػػمذجاا–صػػػػيمغ اا نهػػػػمذجاا–اأنػػػػ اعاا نهػػػػمذجا–ا هزرعػػػػفا

 تشػػػتيؿاا يػػػراراتا اآلرتااإدارةفػػػفاااتنيػػػمنفا رجػػػداا–ا زراعػػػفاااتنتػػػمجهشػػػر عمتاهيكنػػػ ا
ا تشتيؿاا يراراتا اآلرتاا زراعي ا.اإدارةا رجداا ريئفاففاا–ا زراعي ا
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 (  وحدة 1+  2األنظمة اليندسية الحيوية  )   (430 ىـ ن د)
ا تحتيػػػػؿاا ريمضػػػػفا فييػػػػمـاا هكجرػػػػ اا– اصاا هنديػػػػي ا ا فيزيمئيػػػػ ا تتػػػػمزاتا ا يػػػػ ائؿاا خػػػػ

ا يػػريمفاا–ارنت ػػمؿاا كتتػػفاا–هجػػمدرتاارتػػزافاا حػػرارما ا رطػػ رفاا– اريػػط اني ا ا كر يػػ ا
ا نهػمذجاا حي يػ اا فيزيمئيػ ا ا ريمضػي اا– ا ه م هػ ا ا ت صػيؿا ا يهػداداخػؿااسنظهػ اا حي يػ ا

ا ج اهػػػػؿاا هػػػػؤ رةاعتػػػػفااسنظهػػػػ اا–تيػػػػت ؾاا ػػػػ ظيففا ا حيػػػػ ما تنرػػػػمتا ا حيػػػػ افاا هحمكيػػػػ ا 
ا–نظػػػـاا هجم يػػ اا ري   ييػػػ اا–ا طم ػػػ اداخػػؿااسنظهػػػ اا حي يػػ اا–ا يهػػػداا هػػمئفاا–ا حي يػػ ا

ا نظريػػػمتا ا تطري ػػػمتاا هنديػػػي اا حي يػػػ اعتػػػفاا نرػػػمتا ا حيػػػ افا اسيػػػهمؾا رػػػم فاا كمئنػػػمتا
اا حي ا.ا

ا
 (  وحدة 1+  2يندسة البيئية  ) ال  (435 ىـ ن د)

نظػـاا–أيػساا صػح اا ريئيػ اا–اسيمساا جتهفا ا هنديفا تفهـاه ض عمتاا ريئ ا هشمكتهما
طػرؽاا–ا تتػ ثاا ريئػفا هصػمدرياا–ا تجمهؿاه اا فضالتاا صتر ا ا يمئت ارم هنػمطؽاا ريفيػ ا

هػػػ ازيفاا هػػػمدةاا–تػػػد ير مااإعػػػمدةا هختفػػػمتاا زراعيػػػ ا طػػػرؽاا–ا ػػػتحكـافػػػفاا تتػػػ ثاا ريئػػػفا
ا  ػ انيفا ا تػ ائخاا– ا طم  ا تترػ اا هػمدةافػفاا يػ ا ا هيػمياا يػطحي ا ا هيػمياا ي فيػ ا،ا ا تررػ ا

هشر عا ندي اريئي ا تنهي اا ه ارداا ريئيػ ا حهميتهػماهػفاا–دراي ات ييـااس راا ريئفاا–ا ريئي ا
ا هيػػميا تصػػح اا جمهػػ ا،اا تتػ ث.ايػػ دةا هجم يػػ اا هيػػميافػػفاا هنػػمطؽاا ريفيػػ ا،اه ػػمييسايػػ دةا

طػػرؽاهجم يػػ اا هيػػميا،ااخترػػمراتاا كشػػؼاعػػفاتتػػ ثاا هيػػميا،انظػػـاصػػرؼاهيػػميااسهطػػمرافػػفا
اا هرمنفا،اا صرؼاا صحفاففاا هنمطؽاا ريفي ا ا هنمطؽاا هنجز  ا،ااسيهزةاا صحي ا.ا
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 (  وحدة -+3مشروع التخرج   )  (449ىـ ن د )
نيػػػمتاا هنديػػػي اا تػػػفاتخػػػدـاأحػػػداي انػػػباارنتػػػمجاي ػػػدـاا طم ػػػباهشػػػر عماتطري يػػػمايهػػػتـارم ت 

ا زراعػػػػفاأ اا تنهيػػػػ اا ريفيػػػػ افػػػػفاحػػػػد داا تهمهػػػػمتا"ات يهػػػػهاا زراعػػػػفا"اا هختػػػػمراه ضػػػػحما
 ييػػباأفايشػػهؿاا هشػػر عاتحتػػيالاعهي ػػما ختفيػػ اا–اس ػػداؼاا هت  ػػ اتح ي هػػماهػػفاا هشػػر عا

رحػػ ا،ا اسيػػت بااسه ػػؿا ػػذااا يمنػػباا هختػػمرا،ا تصػػهيهما تطػػ يراا تت نيػػمتاا هنديػػي اا ه ت
 ا تتػػمر اا زهنػػفا تتنفيػػذا،ا صػػمففاا جمئػػداارنتػػميفا ار تصػػمدما اريتهػػمعفا ا ريئػػفاا هت  ػػ ا

اعنداا تطريؽارهذااا هشر ع.
ا
 (  وحدة 1+  2)   التحكم البيئي داخل المنشآت الزراعية   (459ىـ ن د )

ا ته يػ اا–ا تحكـاففاا ته يػ اا يمئؿا أيهزةا–خ اصاا ه ا اا رطبا ا خرائطاا ييكر هتري ا
تػػػأ يراهك نػػػمتاا هػػػ ا اا–ا تدفئػػػ ا ا ترريػػػداا ترخيػػػرما تهنشػػػآتاا زراعيػػػ اا–ا طريجيػػػ ا ا يرريػػػ ا

حيػػػمرمتاا حفػػػمظاعتػػػفاا–امت حراراتػػػها رط رتػػػهاا نيػػػري اعتػػػفاا حي انػػػمتا ا ػػػد ايفا ا نرمتػػػ
تصػػػػهيـاا– احيػػػػمرمتاهجػػػػدؿايػػػريمفا ػػػػ ا اا ته يػػػػا–ارتػػػزافاا حػػػػرارما ا رطػػػػ رفاا هطتػػػ با

هنظ هػػ اا ته يػػ ا ا ػػتحكـاا ريئػػفاداخػػؿاا هنشػػآتاا زراعيػػ اس يػػهااتنتػػمجاا نرػػمتفا ا حيػػ انفا
اا هختتف ا.ا

ا
 (  وحدة 1+  2)  إدارة نظم الري  (465)ىـ ن د 

طػػػرؽات ػػػديراارحتيميػػػمتاا–ارحتيميػػػمتاا همئيػػػ ا تهحمصػػػيؿاا–ا جال ػػػمتاا همئيػػػ ااسرضػػػي ا
اكفم اتاا رما.اا–إدارةانظـاا رماا–ـاا رمايد   انظا–ا همئي ا

ا
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 (  وحدة 1+  2ىندسة معدات ما بعد الحصاد   )   (467 ىـ ن د)
خصمئصاا ترر ا ا هنمخافػفاهصػراخػالؿاا–ا طرؽاا زراعي اا صنمعي اففاارنتمجاا زراعفا

ا جهتيػػمتاا–ا خصػػمئصاا فيزيمئيػػ ا ا هنديػػي ا تهنػػتجاا زراعػػفارجػػداحصػػمدياا–  ػػتاا حصػػمدا
اسيميػي ارجػدااا حصػمدا اا ن ػؿا،اا فصػؿا،اا تنظيػؼا،اا فػرزا ا تػدريجا،اا تيفيػؼااارنتميي 

اسهػػفاا–ا خطػػ طاا هتكمهتػػ ا تػػدا ؿا تيهيػػزاا هحمصػػيؿافػػفاصػػ رتهماا نهمئيػػ اا–،اا تخػػزيفا
اا ههنفاففاعهتيتمتاتدا ؿاا هنتيمتا.ا

 
 (  وحدة 1+  2طممبات الري والصرف )   (468 ىـ ن د)

أنػ اعاا طتهرػػمتاا هختتفػ اا هيػػتخده اا–ا تجريػؼارم طتهرػػ اا–رماا ردائيػػ اا تجريػؼار يػػمئؿاا ػ
ت صػػػػيؿاا طتهرػػػػمتاعتػػػػفاا تػػػػ ا فا عتػػػػفاا–هنحنيػػػػمتاأدا اا طتهرػػػػ اا–فػػػػفاا ػػػػرما ا صػػػػرؼا

ا تصػمديمتاتشػتيؿاا–اخترػمراا طتهرػمتاا–حيمباا  ػدرةاا الزهػ ا تشػتيؿاا طتهرػ اا–ا ت ازما
اا طتهرمتا.ا

ا
 (  وحدة 1+  2)    الجة مياه الصرف الصحيتقنيات مع  (469ىـ ن د )

تحتيػػػؿاا هيػػػمياا–ه اصػػػفمتاا هػػػم اا صػػػم خا تػػػرماا–ا هػػػ ارداا همئيػػػ اا هختتفػػػ ا كيفيػػػ اتنهيتهػػػما
طػرؽاهجم يػ اهيػمياا ػرماا– يػدر   ييماا هيػمياا ي فيػ اا–ا الزه ا تػرما ا حكػـاعتػفاي دتهػما

تخداـاا هيػػمياا هخت طػػػ افػػػفاايػػػا–طػػرؽاهجم يػػػ اهيػػمياا صػػػرؼاا زراعػػفا أيػػػم يباتن يتهػػماا–
ايتخداـاهيمياا صػرؼاا صػحفاا هجم يػ افػفاا–طرؽاهجم ي اهيمياا صرؼاا صحفاا–ا رما
احد دا أيساايتخداـاا هم اا هجم جاففاا رما.ا–ا رما
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 (  وحدة 1+  2تقنية القياسات اليندسية  )   (470 ىـ ن د)
أيهػزةا يػمساا–دريمتاا حػرارةااأيهزةا يمسا–أيهزةا يمساا ضتطاا–ؼاياسيمييمتا ا تجمرا
ه دهػػ افػػفاا ػػتحكـاا–أيهػػزةا يػػمساا تز يػػ اا–أيهػػزةا يػػمساا هيػػت يمتاا–ا يػػرع ا ا تصػػرؼا

 .ا  اس ت همتيكيا رجضاد ائراا تحكـاا هيكمنيكيا–است همتيكفا
 

 وحدة( 1+2( مباني زراعية )471)ىـ ن د 
نظػـاإيػ ا اا حي انػمتاا– تخطػيطاأيسا نظريمتااا–أن اعاا هنشآتاا زراعي اا–ت ديـا ته ررا

نظـاتد اؿاا هنتجا ا تختصاهفاا فضالتا ت تيػؿاا تتػ ثاا–نظـاا تتذي ا ا شرباا–راي ا ا ط
ا–تخطػيطاعنػمرراا ػد ايفاا–تحػديثاا حظػمئراا  ديهػ اا–تصهيـاا حظػمئراا يديػدةاا–ا ريئفا

اهشر عاتطري فاا–هنشآتاا همشي ا
 
 (  وحدة 1+  2 )الزراعية  صيانة الجرارات واآلالت  (475 ىـ ن د)

اا–تنفيػػػػذاهخطػػػػطاا  رشػػػػ اا- رشػػػػ اا صػػػػيمن  اسيػػػػساا نظريػػػػ اا–ا   ػػػػ دا ا زيػػػػ تا ا شػػػػحـ 
ا–تػػػأ يراتاظػػػر ؼاا تشػػػتيؿا ا ريئػػػ اا–حيػػػمرمتاا صػػػالحي اا–ا صػػػالحي اا– تتشػػػتيؿاا فنػػػفا

اإدارةا تنظػػػيـاأعهػػػمؿا–تكػػػم يؼااتصػػػالحا ا صػػيمن اا–ا  مرتيػػػ ا تصػػيمن اا–ا  مرتيػػ ا تتشػػػتيؿا
صػػػيمن اهجػػػداتااتنتػػػمجاا–صػػػيمن ااآلرتاا زراعيػػػ اا–صػػػيمن اا يػػػراراا زراعػػػفاا–ا صػػػيمن ا

اا حي انفا.ا
 
 (  وحدة 1+  2ميكنة مزارع اإلنتاج الحيواني    )   (476 ىـ ن د)

هيكنػػ اا– تػػدا ؿااسعػػالؼااإعػػداد انػػهيكا–ا حيػػ انفاااتنتػػمجنظػػـااسدا ارهنشػػآتاا–ه دهػػ ا
ا–ا ت يػػ افػػفاا هنشػػآتا هيكنتهػػماا– اا ػػتختصاهػػفاا فضػػالتاهيكنػػا–عهتيػػ اا حتػػبااآل ػػفا

هجػداتاتػدا ؿا تيهيػزااسعػالؼا  حػػداتاا–ا حيػػ انفاااتنتػمجا هتطترػمتاا ريئيػ ا هنظ هػمتا
اا حي انفا.ااتنتمجهزارعااآرتا تصمديمتاا–اسعالؼاا ت تيدي ااإنتمج
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 (  وحدة1+  2ىندسة آالت تداول واستغبلل المخمفات  )   (480 ىـ ن د)
ا خصػػمئصاا هنديػػي اا–اسنػػ اعاا هختتفػػ ا تهختفػػمتاا زراعيػػ ا كهيمتهػػما ت يػػيهمتهماا–ه دهػػ ا

طػػرؽاهجم يػػ اا–نظػػـاتػػدا ؿاا هختفػػمتاا زراعيػػ ا تأ ير ػػماعتػػفاا ريئػػ اا– تهختفػػمتاا زراعيػػ ا
أيميػػػيمتاا–هنتيػػػمتا من يػػػ ااإ ػػػفا تح يػػػؿاا هنديػػػفا تهختفػػػمتاا زراعيػػػ اا–ا تتػػػ ثاا ريئػػػفا

ا تصمديمتاتػدا ؿا ايػتتالؿاا هختفػمتاا–داتاتدا ؿاا هختفمتاا زراعي ا صيمنتهماتشتيؿاهج
اا زراعي .

 
 وحدة(  1+  2( التحميل والتخطيط اليندسي لمنظومات اإلنتاج الزراعي  ) 490)ىـ ن د 

أيػػم يباتحتيػػؿاهنظ هػػ اا–عنمصػػراا هنظ هػػ اا–تصػػنيؼاا هنظ هػػمتاا–تجريػػؼاا هنظ هػػ ا
ا–طػػػرؽايهػػػ اا هجت هػػػمتا هجم يتهػػػماا–يمضػػػي ا تحتيػػػؿاا هنظ هػػػمتااسد اتاا راا–ااتنتػػػمج

ا زراعػفاااتنتػمجنهذيػ اهنظ هػمتاا–ا زراعػفاااتنتػمجا ت ييـاا فنػفا ار تصػمدما هنظ هػمتا
ااتنتػمجا خط اا زهنيػ ا هنظ هػمتاا–ااتنتمجا هرمدئااسيميي ا تخطيطا تنهي اهنظ همتاا–
 .اا

ا
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 قسم الوراثة
 

 وحدة( 1+2))عام( وراثة   (101 ث ر و)
اففاا هختتف اا ترميفاهصمدرا–اا  را ي ا تهمدةا ا  ظيففاا تركيرىارم هنظ راا طم باإ همـ

ااتي معاضرطا كيفي ا ترر تينمتاا حي مارم تختيؽا عال تهاا يينىاا تجريرا،ا حي اا كمئنمت
اا يينىاا تطجيـاعفافكرةاا طم باإعطم اه اا ن  ا ههيزةاردائي اا كمئنمتاففاا يينى

ا.اا هختتف ا تطري مته
 

 وحدة( 1+2)    ( بيولوجيا الخمية 202  )و ر ث

ا ا تنظيـا اا جمه  ا ا ري كيهيمئيه اا  را ي  ا ا   اعد اا خت ي  اا نظري  ادراي  اا ه رر ا ذا يشهؿ
ا اا ن   ا ههيزي اا ردائي  ا تخاليم اىاا-ا يزيئى اا جض ي  ا ا ه اد اا جض ي  اغير ا ه اد

ا ا دا-ا كرر  يدرات اا ن  ي ت ا اسحهمض ا ا رر تينمت ا فيطخاا-  ف اا يزيئى ا تنظيـ
ا اا خاليم اريف اا هختتف  ا اتتصمرت ا ته اداا-ا خت ي  اا نشط ا غير اا نشط ااتنت مؿ عهتي 

ا اا ختي  ا ا خمريي ا-داخؿ اا داختي  اا نفميمت ا ا  ظمئؼاا-ا تختصاهف اا يزيئى ا تركيب
اا نه ا ا تكم راففاا خاليما ا تط راا يزيئىا هما.اا-اا هختتف ا تن اةا ا جضيمتاا ييت رالزهي 
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 وحدة( 1+2( وراثة حديثة  )203)و ر ث 
اهمتضهنها اريتكهمؿ ااسيميي  اا  را ي  اا طم بارم هجت همت اتز يد اا ى اا ه رر يهدؼا ذا

اى ا را   اا  را  ا999ه رر اهيمؿ افف اتخصصم اأك ر اه ررات ادراي  اا ى ا تأ يته ا ذ ؾ ت
فا ذااا ه ررايهتـاردراي اا نظريػػػمتاا تىاتفيراا جال  اخ  ذاافاا-ا حي ي ااا ا تكن   ييما

افىا اا  را ي  ا تهمدة اا رنمئى ا ا تنظيـ ا ا تريه  اا نيخ ا هيكمنيكيمت ا ا رر تيف اا ييف ريػف
ا تيهيزا ارجػد ا تنشيطاا تركيباا يينىا ضرطااري معاعف اا ن اة ا كمئنمتاردائيمتا ههيزة

ا ا اا ري ؿ ا ا يينمتااا-ا رنم افىاا كمئنمتاا هختتف  اا هتن ت  اا ج اهؿ اا ه رر كذ ؾايتنم ؿ
اا هيرطن ا ظم رةاا ه تاا هررهجا.

 
اوحدة(1+2( وراثة كائنات دقيقة ) 303) و ر ث 

 طرؽا د ي  ا همايهمزا را ىا.ا ا كمئنمت ذااا ه رراعتىاا ررا يفاا تىاأ ضحتاأفا يشتهؿ

ا ارخاتهييز اا تذائى اا ج ز اطفرات ا. اس يتي ترمرات ا. داتم ارتحا  ا تكهيتي  ا ا يديدة
 ا  را ىافىاكؿاهفاا ركتريما اس همتاا ركتري ا ا فطريمتا.  ا تحتيؿ

 
ااوحدة( 1+2)   (1( وراثة جزيئية ) 305)و ر ث 

ا،يهدؼاا ه رراإ ىادراي اتركيبا تنظيـا  ظيف اا همدةاا  را ي اففاا كمئنمتاردائي اا ن اةا
ايتنم ؿاكذ ؾايتن اكهم ا. اا يديدة م ؿاهيكمنيكيمتاعهتيمتاا طف را تك يفاا تراكيباا  را ي 

ا تطري متاا تحتيؿاا  را فاففا انم اتتمرجمتاا د ا تحديد ا ه ررادراي اطرؽاخرطن اا يينـ 
اا كمئنمتاردائي اا ن اة.

ا
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 (وحدة -+ 2)   ( األعراف والتقاليد في تطبيق التكنولوجيا الحيوية 306)و ر ث 

ا ا تدا ؿاا  را فا اا حي ي  اففاتطريؽاا تكن   ييم اا ي انبااسخال ي  يتنم ؿاا ه رراهنم ش 
اا تكن   ييما هد ا ايتنم ؿاههيزاتا عي با هخمطراايتخداـا ذي  تكمئنمتاا هختتف ا.اكهم
اا ه ررارخعطم افكرةاعفا  اعدااسهمفاا حي ماعندا ايهتـ اكهم ا. تفهـا  ر ؿاا هيته ا هم

يمتاا ههندي ا را يم ا طرؽاا ت دـا ررا اتاارختراعا ح  ؽاا هتكي اا فكري اعتىاتدا ؿاا هنت
اا هيت  اا   هفا ا جم هف.

 

 (وحدة 1+ 2)  ( مقدمة فى التكنولوجيا الحيوية 307)و ر ث 

اعتىا اا تركيز اه  اا حي ي  اا تكن   ييم ا تطري مت اا هختتف  ااسفرع ا دراي  اا ه رر يهدؼ
ا ت ااسيميي  اا ه رراا هرمد   ا ينم ش ا. اا هختتف  اا كمئنمت افف اا  را ي  اا همدة اه  تجمهؿ

انرمتمتا حي انمتا اتنتمج اا يينمتاا هح رة اايتخداـ ا كيفي  اا يينمتا تدا  هم ت نيمتاعزؿ
 ههندي ا را يماأ اتنتمجارر تينمتاذاتاتراكيبايديدةاففاا هصمن اا خت ي ا

 

ا  وحدة( 1+2) ومطفرات طفور(  351ث ر  و)
اعتػػػىاهتدريرػػا اا حيػػ اا كمئنػػمتافػػػفاا يزيئػػفاا هيػػت  اعتػػىاا طفػػػرةارهجنػػىاا طم ػػبايػػؼتجرا

 .اا طفرةاإيتحداثاففاا حدي  ارم طرؽاا طم با كذ ؾاإ همـاا طفرةاإكتشمؼاكيفي 

 

 وحدة( 1+2)   سيتولوجية وراثة(  401ث ر  و )
اآخراإ ىاييؿاهفا ا كر ه ي همتاا يينمتاانت مؿاهيكمنيكيمتادراي اإ ىاا ه ررايهدؼ

اا رنم اعتىا ا تجرؼ ايتنم ؿاكهماا  را ي ارم  ظمئؼا عال تها تكر ه ي همتاا يزيئفا
 .ا ا ت ارثاا يديدةاارتحمداتاعتىا تأ ير ماا كر ه ي هي ا تتتيراتاا هختتف ااسن اع

ا
 

 وحدة( 2+ 1( وراثة جزيئيو )303)     ث 
اههيزاتاا كمئنمتافىاا  را ي اا همدةا تنظيـا  ظيف اتركيبادراي اا ىاا ه ررا ذاايهدؼ
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اا  را ي اا تراكيبا تك يفاا يزيئىاا هيت  اا طف رعتىاعهتيمتا كذ ؾاا ن  ا ردائيمت
اا يينمتان ؿا طرؽاارنيي ازراع ا ت نيمتاا يينىاا تطجيـا ت نيمتاا يديدة

 وحدة( 2+ 1( وراثة المناعة )303)     ث 
ا اس ه اا هنمع  ارأيس اا طم ب اا يزيئفاتجريؼ ا ا تركيب اا هنمعي  ا اتيتيمر  اا جتهي  ي 

  فييمـاا هضمدةا اتنتييينمتا ا تحكـاا  را فا تختيؽايت رينمتاا هنمع ا.

 
 وحدة( 1+2)  (2)( وراثة جزيئية  405)و ر ث 

اا  را  ا اا ن اةاعتىاا هيت  اا يزيئىا أ هي اعتـ يتنم ؿاا ه رراا  را  اففاا كمئنمتاههيزة
ا ا تجريراا يينىاففاففاعصراه اا تركيزافيهاعتىاطرؽاا تنظيـ ايتـ ا  ذا . اا يينـ  ارجد م

ا كمئنمتاههيزةاا ن اةا.اكهمايشهؿاا ه ررادراي ايزيئمتاا ختي ا طرؽاعزؿاا همدةاا  را ي ا
اهفاعضيمتاا ختي اا هختتف ا تحتيؿاا يين همتا تدا  هم.

ا
 (وحدة 1+2) ( بيولوجيا التطور واألجنة  406)و ر ث 

يتنػػم ؿاا ه ػػرراهرػػمد  ا أيػػساعهتيػػمتاا تطػػ راا تػػفاهػػفاخال هػػماتػػتحكـاا يينػػمتاا ه يػػ دةا
فػػػفاا ختيػػػ اا هخصػػػر افػػػفاتحديػػػدايػػػت ؾاا خاليػػػمافػػػفاا ينػػػيفا رم تػػػم فاتحػػػددانهطػػػها شػػػكتها

نضػػػمجاا ا جديػػػداهػػػفايػػػت كيمته.اكهػػػمايحتػػػ  اا ه ػػػرراعتػػػى هجت هػػػمتاعػػػفاإنضػػػمجاا ر يضػػػمتا ا 
فػػفاا  ػػدييمتا ا تطػػ راا ينينػػىاا هركػػراإضػػمف اإ ػػىادرايػػ اا نػػ احفااا حي انػػمتاا هن يػػ ا اتخصػػمب

اا كيهيمئي اا حي ي ا نه ا تط راأين اا  دييمت.
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 وحدة( 1+2)( نقل الجينات  407)و ر ث 
  داأدتاإهكمني اعزؿا تحتيؿا تح يراا يينمتا ـاإعمدةاإياليهماففاعمئؿاهنميباإ ىا  رةا

ات ا تـ اا حيمة. اكمفي اعفاا هرمد  اففاكؿاهيمرتاعتـ  اا ه رراتعطم افكرة ا ذا صهيـ
اسيميي ا طرؽا تطري متاعهتيمتان ؿاا يينمت.ا  ذاافم ه ررايهتـارت ضيخاأيساا تجمهؿا
 تدا ؿاا دنماففاا كمئنمتاههيزةا ردائي اا ن اةا كذ ؾايهتـارت ضيخاكيفي اإيتخداـاا ت نيمتا

اداخؿ ا را يم اههندي  ارر تينمت اتنتمج اهفااا  را ي  اا يينمت ات نيمتاعزؿ ا كذ ؾ ا ركتريم
اا كمئنمتاههيزةاا ن اةا ا طرؽاا هختتف ا ن ؿاا يينمتاتنتمجانرمتمتا حي انمتاهح   ا را يم.

 

 وحدة( 1+2) الحيوية المعموماتية (417 ث ر )و

ات ا ت غمريتهم    اعداا ريمنمتااآل فاا هجت همتي اا حي ي اعتىاايتخداـاا حميبيركزاه ررا
ففااا ه ي دة ا رر تينمتا هيه عمتاكمهت اهفاا حهضاا ن  م ااا يينمتاحمي ري ا تحتيؿ ا

. اا يينـ  احيثاأف اا حهضاا ن  ماا كمهؿاا ه ررا هدؼاهف اتيتيؿ ا تحتيؿ اتحديد    

ا ا ت اىا يينـ  ا تكمئف اتحتيؿ اا يينمتطرؽ ا دراي  ا اي  انطمؽ اعتى  ا رر تينمتا ا يينـ 
ا ااهمفمئ ظ ا اا تهدؼ اهفاىإ هحمضرات اكؿ ا ا تطري اا ن احفاشرح  تهجت همتاا ا نظري 

اا طالباعتىاايتخداـارراهجاا حميبايي ؼااا يز اا جهتف،اففاحيفاأفا ا حي ي  يمعد
ا ا رر تينمت.ارا ريمنمتاا ري   يي اإ ىاحؿاا هشمكؿاا هتجت  ا    اعداآل فا م يينمتا ا يينـ 
 راا تهمدةاا  را ي ا ري   يي ااتتمرجمت ذ ؾاي ؼايتجتـاا طالباكيفي اا  ص ؿاإ ىاا أ نم 
ا ييهم اهف اا نيف اريف اا ه مرن  ا كيفي  ا، ا ا رر تينمت اا ن  م اا حهض ا تتمرجمتاياليؿ

 ا يينمتي اتحديداه اض اتا كيف(BLASTا تتمرجمتاا ني تيدي ا اهتجددااتاpairwiseى

 .ا يينـ  ففاتيتيؿ
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 وحدة( 1+2يا الصيدلنيو )چالبيوتكنولو    (4 18  )ورث

اففا اا حي ي  ات نيمتاا تكن   ييم ارخكيمباا طم باهجت همتاعفاإيتخداـ اا ه رر ا ذا يهتـ
حيثايشتهؿاا ه رراعتىاا هجمهالتاا ري   يي اففااا-إنتمجا تدا ؿاا ج م يراا صيدرني اا

اا يهمزا ا،ا دراي اإيتيمر  اا ههندي ا را يم  اهفاا هركرمتاا د ائي  اا رر تينمتا غير م تن ي 
يتخداههماففاإنتمجاا ت محمتا اسهصمؿاا ههندي ا را يم ا. ذاارمتضمف اإ ىاا  هنمعىا هما ا 

اا صيدرنيػػ ا اا هركرمت نتمج ا ا  ا ت صيؼ اعزؿ افف اا يزيئي  اا ري   ييم ات نيمت إيتخداـ
اا طريجي اا.

 
 (وحدات 4+2)  مشروع بحثى   (419ث  ر )و

عتػىاإيػرا ارحػثاعهتػفاأ افػفاهيػمؿا يشػهؿاتػدريباا طم ػباا-هحت  ا ذااا ه ػرراهتتيػرا
ا ري   ييػػػمااتحيمئيػػػ اا يزيئيػػػ افػػػفاه ضػػػ عاي دهػػػهاا طم ػػػباتحػػػتاإشػػػراؼاأحػػػدااسيػػػمتذةاهػػػفا

 عتػىاا طم ػبااا-ا كيهيػم اتاا-ا هيكر ري   ييػمااا-اس يمـاا هشترك اففاا ررنػمهجاىاا  را ػ ا
  ا ا حدي ػ افػفاهيػمؿاأفايت دـاففانهميػ اا رحػثارت ريرعتهػىايشػهؿااسرحػمثا ا هرايػ اا يػمر

 ا رحثا ا طرؽا ا ه اداا تىاإيتخدهتاففاا رحثاإ ىايمنباعرضاا نتمئجا هنم شتهما.
 
 (وحدة 1+2) ( اليندسة الوراثية في تحسين اإلنتاج الحيواني 420  ث ر و )

يهدؼاا ه رراإ ىادراي اأيساايتخداـاأ اتطريؽات نيمتاا هندي اا  را ي ا تحييفااتنتمجا
.اكهمايشتهؿاعتىادراي اا طرؽاا هختتف ا كت ن اا يينمتا طرؽان ؿاا يينمتاإ ىاا حي انف

ا را اههندي  اأ  اهكت ن  احي انمت نتمج ا ا  اتنتمجااا حي اف اا ت نيمت ا ذي اإيتخداـ ا كيفي   يم 
اهركرمتاد ائي ا تشخيصا عالجااسهراضا
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 مقررات من خارج الكمية
 

عداد الت201)ز ر ع    وحدة( 1+1قارير العممية  )( التفكير العممي وا 
راضاغػػيهػػتـاا ه ػػررارتجريػػؼاا طم ػػبارػػم تفكيراا جتهػػفا ريػػمفاأ هيتػػها ذ ػػؾاهػػفاخػػالؿاريػػمفاأ

ا جمهػػ اا ضػػر ري ااا فجتيػػ ا تفكيػػرا كيفيػػ اتحيػػيفا ػػدرتنماعتػػفاا تفكيػػراا جتهػػفا أ ػػـاا هجػػمييرا
 أ ػػػـاخطػػػ اتااتيريريػػػ ا ع النيػػػها شػػػكي ا تتفكيػػراا جتهػػػفاا يػػػتيـا أ ػػػـاعنمصػػػراا تفكيػػػراهػػف

اا تفكيراا جتهفا حؿاهميهكفاأفاي ايهاهفاهشكالت.
ا يػػيرةاا–يهػػدؼاا ه ػػررا ررت ػػم ارههػػمرةاا طم ػػبافػػفاإعػػداداا ت ػػمريراا جتهيػػ اىخطمرػػمتاعهػػؿا

 كػػػػذ ؾاا طػػػػرؽاا هختتفػػػػ ا جرضػػػػهماأ ات ػػػػديههماا–أ راؽاعتهيػػػػ تاا–ت ػػػػمريرافنيػػػػ اا–ا ذاتيػػػػ ا
اا تدريباعتفاا تجمهؿاه اشركمتااتنترنتا–شرائخافيتهي تاا-شفمفيمتا–رحثاا–ىر يترا

ا
 وحدة( -+2( مشكبلت وقضايا دولية معاصرة )202)ز ر ع 

يتنػػم ؿاا ه ػػرراا تجريػػؼارم هشػػكت اا د  يػػ ا أيػػم يبادرايػػتهما رم خصػػمئصاا جمهػػ ا تهشػػكالتا
اا د  ي اففاا نظمـاا جم هفاا هجمصر.

ا
 وحدة( -+3ن  )( تشريعات الزراعة والبيئة وحقوق اإلنسا202)ح ق ق 

تجريؼاا دارييفارهدخؿاا  ػمن فاهػ اا تركيػزاعتػفاأ ػـاا تشػريجمتاا تػفاتػنظـاح ػ ؽاا هتكيػ ا
ا زراعيػػػ ا اريػػػت الؿاا زراعػػػفا ا   ػػػ ؼاعتػػػفاأ هيػػػ ا ضػػػر رةاا تشػػػريجمتا حهميػػػ اا هػػػ اردا

 يػػؽاا تنهيػػػ اا زراعيػػ اا هت اصػػػت اكهػػمايهػػػتـاا ه ػػررارتجريػػػؼاا طػػالبارػػػم   انيفاا زراعيػػ ا تح
ا هتجت  ارحهمي اا ريئ ا ا هحمفظ اعتيهما تجريفػهارػأ ـاا  ػ انيفاا هنظهػ ا ح ػ ؽااتنيػمفا ف ػم ا

ا ته ا يؽاا د  ي ا.
ا
 
ستراتيجيات إنتاج الغذاٍء    )( 204ز ر ع )   وحدة( -+3إدارة األعمال وا 



                                      الالئحة الداخلية للكلية        
 الباب الخامس                                                               

 

 

999 

اجانتػػػما ايػػػتراتيييمتااسدارةافػػػىااريميػػػي ارم هجت هػػػمتاا طػػػالباتز يػػػداا ػػػىاا ه ػػػررا يهػػػدؼ
ااسعهػػػػػػػمؿاتدارةاا هختتفػػػػػػػ اارنشػػػػػػػط ا–ااسدارةانظػػػػػػػـا–اار ػػػػػػػداؼا–اا تيػػػػػػػ يؽا–اا تػػػػػػػذا 

اا هػ ارداإدارةا–ااترتكػمرا–ا ا تيػ ي ي اا تصػنيجي اا جهتيػمتاهختتػؼافػىاا تذا اتيتراتيييمت
ا.ا هم ي اا نظـا-ااا رشري 

 
 وحدة( 1+2( أمراض حيوان ودواجن وأسماك  )304)ب ط ر 

اا-أيػرمباا هشػمكؿاا هرضػي اا هختتفػ افػفاا ػد ايفاا–هرضاففاا د ايفاهظم رةاا صح ا ا 
إيرا اتااسهمفاا حي مافػفاهػزارعاا–طرؽاا   مي اهفاا هشمكؿاا هرضي اففاهزارعاا د ايفا

اا د ايفا
 


