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 :ساسيةمعلومات أ

 (محاصيل)إنتاج نباتى : ـ اسم البرنامج  1

 (ثالثي (     ) ثنائي )  √(    أحادى:            ) ـ طبيعة البرنامج  2

 المحاصيل: األقسام المسئولة عن البرنامج -3

 6202/  02/  7و اعتماد التحديثات بمجالس الكلية بتاريخ  6202/ 5/ 62 :تاريخ إقرار البرنامج  -4

  6205./  1/ 02و  6202/  2/ 01و 

 سيدهم أسعد سيدهم استاذ تربية المحاصيل بالقسم/ د.ا: من القسم الداخلى للبرنامج مراجعأسم ال -5

 جامعة بنها –كلية الزراعة  –محمد على عبد السالم  استاذ األراضى المساعد / د.ا: اسم المراجع الداخلى من الكلية -6

 .جامعة القاهرة –كلية الزراعة  –نبيل على خليل استاذ المحاصيل / د.ا: الخارجىأسم المقيم  -7

 :معلومات متخصصية -

  :الهدف العام للبرنامج .1

يهدف البرنامج الى تزويد الطالب بالمعرفة و المهارات المطلوبة فى مجال االنتاج الكلية  تبعا لرسالة

الزراعية و على دراية بكافة العوامل المؤثرة فى  الزراعى ألعداد مهندس زراعى على أدارة المنشأت

اجية بأقل قدر من انتاج الحاصالت الزراعية و استخدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة لتعظيم األنت

بصفة  و المحاصيل مواجهة متطلبات سوق العمل فى مجال اإلنتاج النباتى تكاليف اإلنتاجو قادر على

 .خاصة

 (NARS ) للمعايير األكاديمية المرجعية القياسية الوفقا  االنتاج النباتى مواصفات خريجى برنامج -

باالضافة للمواصفات العامة لخريجى كليات الزراعة يجب ان يكون خريجى برنامج االنتاج 

 :النباتى قادر على

 .التربة والماء جودة ومواصفات لنوعية طبقا للزراعة خطط اقتراح .1

  .بكفاءة والتربة المياه مصادر استخدام. 2

 .مختلفة وبيئية إنتاجية أنظمة تحت الزرعة. 3

 .الزراعية الحاصالت حصاد بعد ما فاقد تقليل. 4

 :ـ المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج   2

  :والفهم المعرفة - أ
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 : أن يكون الخريج قادراً علىمج ابنهاية هذا البرن
 اعى و فسيولوجيا النباتيتعرف على مبادىء النبات الزر  .1/أ

 نتاجية المميزه للحيوانات الزراعية و الدواجنالخصائص الفسيولوجية و اإل يذكر .2/أ

 .الكميائيةو الغير عضوية و التحوالت  التركيب الكيميائى للمركبات الحيوية يوضح .3/أ

 يذكر المبادئ األساسية للمجتمع الريفى و المحلى .4/أ

 علم الرياضيات و تطبيقاتها المختلفة يتعرف على أسس .5/أ

نتاج إلحاصالت إلبستانية وإلحقلية ويعرف كيفية إدإرة إلحقول .6/أ  .يذكر طرق إكثار وإ 
 .إلمختلفة على إلمحاصيل إلزرإعية( إلجوية وإألرضية)تأثير إلعوإمل إلبيئية يشرح  .7/أ
إالقتصادية للكائنات إلحية إلحشرية وإلحيوإنية وطرق يتعرف على إلصفات إلتقسيمية وإلفسيولوجية وإألهمية  .8/أ

 .إنتشارها و خصائصها
 .يتعرف على إلمبادئ إألساسية للتصنيع إلغذإئى .9/أ
 .يعرف أسس مورفولوجيا وتقسيم إألرإضى  .11/أ
 .يوضح إلمبادئ و إلقوإعد و إلمفاهيم إالقتصادية إلزرإعية .11/أ
 ية إلدقيقة ودورها فىأنوإع إلكائنات إلحيذكر  .12/أ

 .خدمة إلمجتمع و إلبيئة 
 .باستخدإم إلحاسب إاللى يصف أساليب إلتحليل إإلحصائى .13/أ
 يوضح إلمبادىء إألساسية لحقوق إإلنسان وإلتشريعات إلزرإعية وإلقضايا إلدولية  وإلمحلية إلمعاصرة .14/أ
لالستفادة منها فى إلنوإحى إلصحية وإالجتماعية وإألمان  يتعرف على إلنظريات وإلمفاهيم إلورإثية إلمختلفة .15/أ

 .إلحيوى
 .باللغة إالنجليزيةوإلريفية  يتعرف على إلمصطلحات إلزرإعية  .16/أ
 .يتعرف على اسس التنمية المستدامة وأنظمة اإلنتاج سواء فى الحقول أو البساتين او المصانع .17/أ

وات تداول الحاصالت البستانية والحقلية واعدادها للتصدير  وآلية يذكر الطرق الحديثة للحصاد وخط .18/أ

التصدير واللوائح المنظمة له ودور معامالت ما بعد الحصاد فى زيادة جودة الحاصالت البستانية و تقليل 

 .المخاطر

ر التسميد يلم بالمعلومات االساسية عن االسمدة العضوية والمعدنية المستخدمة في تغذية النبات ودو .19/أ

 .العضوى والحيوى فى انتاج غذاء أمن

يتعرف على أنواع المعدات واألجهزة الزراعية والنظم الميكانيكية والتراكيب واالنشاءات الخاصة  .21/أ

 .بالمشتل والصوب واالنفاق واآلالت المستخدمة في اإلنتاج الزراعي

 .راضى المختلفةيتعرف على الخطوات المتبعة لإلستصالح وأستزراع األ .21/أ

يتعرف على أهم المسببات المرضية والحشرية و الحشائش التى تؤثر على انتاجية الحاصالت الزراعية  .22/أ

 .وطرق المقاومة المختلفة خاصة المقاومة الحيوية واألمنة

 .لجودةيتعرف على الخصائص التكنولوجية لمختلف المحاصيل الحقلية والبستانية ودورها فى تحديد ا .23/أ

 يتعرف على أسس التسميد والري والصرف للحاصالت الزراعية   .24/ا

/ ا

25. 

 .يذكر أسس التربية والتحسين الوراثي للمحاصيل الحقلية والبستانية
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 :الذهنية المهارات -ب
 :مج يكون الخريج قادراً على أن ابنهاية هذا البرن

حيث شكلها إلظاهرى وتركيبها إلدإخلى وينسبها لمجموعاتها إلتقسيمية فى  بين إألنوإع إلنباتية إلمختلفة من يقارن .1/ب
 .إلمملكة إلنباتية

 .يفسر عمليات إلتحول إلغذإئى إلمختلفة و دورها فى نمو إلنبات .2/ب
 .يختار أفضل إلطرق لتقدير إلمركبات إلحيوية إلمختلفة .3/ب
 .عية وإلدإجنة من حيث حالتها إلفسيولوجية وإإلنتاجيةيقارن بين إألنوإع إلمختلفة للحيوإنات إلزرإ .4/ب
 .يحل إلمشكالت إلزرإعية  باستخدإم إلنظريات إلرياضية .5/ب
 .يحدد طريقة إإلكثار و إلزرإعة إلمناسبة للحاصالت إلزرإعية .6/ب
 .يحدد إلطرق إلمختلفة لرعاية إلمحاصيل إلحقلية و إلبستانية من إلزرإعة إلى إلحصاد .7/ب
 .يحدد إألنوإع إلحشرية وإلحيوإنية إلمختلفة إلتى تصيب إلنبات و إلحيوإن وإإلنسان وأعرإض إإلصابة بها .8/ب
 .يختار أفضل إلطرق للتصنيع إلغذإئى للمنتجات إلزرإعية إلمختلفة .9/ب
 .يحلل إلعالقات إلمختلفة بين خصوبة  إلتربة وإلنبات .11/ب
 .ة من إلمعلومات إلمتاحةإلنتائج إالقتصادي يلخص .11/ب
 .إلمشاكل إلناجمة عن سوء توزيع إلموإرد إالقتصادية بين إألنشطة إلزرإعية يلخص .12/ب
 .أفضل إلطرق ألخذ إلعينات إإلحصائية و تحليلها يالحظ .13/ب
 .لقة بهايحدد إألنوإع إلمختلفة من إلكائنات إلحية إلدقيقة و إلظروف إلمثلى لنموها وإلظوإهر إلمتع .14/ب
 .يالحظ و يحلل إلظوإهر إلورإثية إلمختلفة .15/ب

 مهارات ذهنية مستهدفة من التخصص

 .المشاكل الناتجة من زراعة الحاصالت الزراعية تحت الظروف البيئية المعاكسة يحدد .16/ب

 .يحلل البيانات ويستخلص النتائج المناسبة من التصميمات التجريبية المختلفة .17/ب

و يتغلبب عليهبا ببالطرق  المشاكل المترتبة على فقد القطع التجريبية فى تصميم التجارب الزراعية يالحظ .18/ب

 .االحصائية

 المشاكل المتعلقة بإدارة المحاصيل الحقلية والبستانية وتدهور األنواع المختلفة يستخلص .19/ب

 .راعيةيحدد العوامل المختلفة التى تؤثر على خصوبة التربة الز .21/ب

يختار التنقيات الحديثة التبى تعمبل علبى زيبادة اإلنتاجيبة وتحسبين صبفات الجبودة فبى المحاصبيل الحقليبة  .21/ب

 .والبستانية

 .يقترح افضل برنامج للمقاومة المتكاملة فى محتلف الحاصالت الزراعية .22/ب

 اديةيحدد أفضل استخدام لآلالت المزرعية من الناحية الفنية واالقتص .23/ب
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 :عملية المهنية والمهارات ال. ج
 :بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن 

يفحص إألنوإع إلنباتية إلمختلفة من حيث شكلها إلظاهرى وتركيبها إلدإخلى وينسبها لمجموعاتها إلتقسيمية فى  .1/ج
 .إلمملكة إلنباتية

 .قة إلنبات بالماء وإأليض فى إلنباتالتجارب إلعملية إلخاصة بعالب يقوم .2/ج
 .يقدر إلموإد إلحيوية من إلعينات إلمختلفة ويحدد إلنسبة إآلمنة للمركبات إلمختلفة .3/ج
 .إلعمليات إلزرإعية  إليومية و إلموسمية فى مزإرع إإلنتاج إلحيوإنى وإلدوإجن يطبق .4/ج
 .وإسس إلتصنيع إلغذإئى للمنتجات إلزرإعية إلمختلفة لمختلفةيطبق إلنظريات إلزرإعية فى إلمجاالت إلزرإعية إ .5/ج
 .إلمختلفة للحاصالت إلبستانية وإلتقليميستخدم طرق إلتربية  .6/ج
 .يطبق عمليات إلخدمة إلمختلفة للمحاصيل إلحقلية وإلبستانية .7/ج
حميلها وتشريحها وحفظها للتصنيف يستخدم إألدوإت وإألجهزة إلمختلفة لجمع إلنماذج إلحشرية وإلحيوإنية وت .8/ج

 .وإلتعريف
 .يجرى تحليل لتكاليف إلمشروع إلزرإعى .9/ج2ك
 .يحلل إلبيانات باستخدإم إألساليب إلرياضية وإإلحصائية .11/ج
 .ينفذ إألولويات إلالزمة لتنمية إلمجتمعات إلريفية وغير إلحضرية .11/ج
 .د منها عمليا فى إلنوإحى إلتطبيقية إلمختلفةيعزل إلكائنات إلحية إلدقيقة و يستفي .12/ج
 .يقوم بإجرإء وتنفيذ بعض إلتجارب إلعملية بأقل قدر من إإلرشاد في إلتخصصات إلزرإعية إلمختلفة .13/ج
 يستخدم المقاومة المتكاملة  للحشائش واآلفات واألمراض المختلفة .14/ج

 .ى اإلنتاج الزراعىيختار وينفذ السياسة التسويقية المناسبة ف .15/ج

يصبببمم برنبببامج ارنبببادي مناسبببب  فبببى مجببباالت انتببباج البسببباتين والمحاصبببيل والتقببباوى واألمبببراض  . 16/ج

 .والحشرات

يقبوم ببإجراء بحبى فبى المكتببة عبن موضبوع معببين مبرتبت بإنتباج وتربيبة ومعبامالت مبا بعبد الحصبباد  .17/ج

 .للحاصالت الزراعية

 .ى إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية وإنتاج التقاوىيطبق التقنيات الحديثة ف .18/ج

يطبق الطرق التقليدية و الحديثة للتكاثر في الحاصالت البستانية والحقلية ويتبدرب علبى خطبوات انشباء  .19/ج

 (.زينة ونباتات طبية وعطرية _ خضر _ فاكهة ) مشاتل وبساتين الحاصالت البستانية المختلفة

 .ويتداول مختلف األصول الوراثي للمحاصيل الحقلية والبستانيةيجمع ويحافظ  .21/ج

يتدرب على إجراء التلقيح الصناعى والتهجين وزراعة الملقحات للتغلب على مشاكل التلقيح والعقم فبى  .21/ج

 .محتلف الحاصالت الزراعية الذاتية التلقيح والخلطية التلقيح

ف جديبدة مبن خبالل اإلنتخباب والتهجبين واسبتحدار الطفبرات يمارس طرق تربية النببات النتباج أصبنا .22/ج

 .وزراعة األنسجة و الخلية  للحاصالت الزراعية

يتدرب على تقييم السالالت ومعاملة التقاوى و كيفية اكثارهبا تحبت تباينبات بيئيبة ويتبدرب علبى اجبراء  .23/ج

 .اختبارات االنبات لتحديد جودة التقاوي

 .وتجهيز الكمبوست والسيالج واألسمدة العضوية والحيويةينفذ خطوات إنتاج  .24/ج

 يطبق برامج التسميد المناسبه للمحاصيل المختلفة و تحديد طرق اضافة االسمدة .25/ج

 .يختار التصميم المناسب لمقارنة بعض المعامالت .26/ج

 يطبق برامج المكافحة المتكاملة لالفات .27/ج

لحصاد والتبداول المناسببة للحاصبالت البسبتانية والحقليبة وتطببق معبامالت يتدرب على طرق الجمع وا .28/ج
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مببا بعببد الحصبباد لزيببادة الجببودة واطالببة الصببالحية للتسببويق واالسببتهالل واالنضبباج الصببناعى لثمببار 

 .الحاصالت البستانية بما اليضر بصحة االنسان

لمختلفببة فببى المحاصببيل الحقليببة تشببخيص األمببراض الفسببيولوجية التببى تحببدر خببالل مراحببل النمببو ا .29/ج

 .والبستانية

 .يصمم الدورات الزراعية المناسبة للمحاصيل المختلفة وفى المناطق المختلفة .31/ج

 يتدرب على إدارة الحاصالت الزراعية و دراسة جدوى لالنتاحية .31/ج

 
   :العامة المهارات -د

 :بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن 
 يكتسب مهارة العمل الجماعى .1/د

 يستفيد من مهارة الحاسب االلى و نبكة االنترنت .2/د

 يدير العمل و ينظم الوقت بكفاءة .3/د

 .يتواصل بفاعلية مع المصريين و االجانب .4/د

 يقوم بكتابة التقارير .5/د

 يتصل بالمتخصصين و المحطات الزراعية المختلفة .6/د

 المعلومات الحديثة فى المجال الزراعى يستخدم انظمة .7/د

 يجمع المعلومات من مصادر مختلفة .8/د

 يتبنى مبدأ التعلم الذاتى .9/د

 ينقل المعرفة للراغبين فى المجاالت المختلفة .11/د

 يستخدم اجهزة العرض الحديثة .11/د

:ـ المعايير األكاديمية  3  

برنامج االنتاج   -الزراعة لخريجى كليات –( NARS)القياسية األكاديمية القومية تتبنى الكلية المعايير
 .9002الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و االعتماد لعام( محاصيل)النباتى 

 ::هيكل ومكونات البرنامج  (4

  (التخصص من السنة الثالثة) أربع سنوات :   مدة البرنامج- أ

 :هيكل البرنامج- ب

 (741: )إجمالي  (95: )عملي (59: )نظري :لمعتمدةعدد الساعات ا

 (741)إجمالي  (54)إختيارى  (751)إجباري  

  %(38.77)  نسبة (58)عدد :  مقررات العلوم األساسية  

  %(6.12) نسبة (9)عدد :مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية 

  %(46.93) نسبة (69)عدد :مقررات علوم التخصص 

  %(6.08) نسبة (5)عدد : علوم أخرى و الحاسب أليمقررات من 

 (6)عدد :  التدريب التطبيقي  ومشروع التخرج

 (741) عدد 

 %(4174) نسبة

 744% 
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المتطلبات العامة اإلجبارية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في أحد البرامج الرئيسية أو البرامج 

.ية الرئيسية والتخصصات الفرع  

 اسم المتطلب الرمز الكودى مسلسل

 المستوى

 الفصل الدراسى

 مالحظات

 مستوى أول لغة انجليزية 112عام  1

 فصل ثانى

مقرررررر نظرررررى وي ررررا   لررررى 

 المجموع

 مستوى أول حقوق اإلنسان وتشريعات زراعية وبيئية 114عام  2

 فصل ثانى

مررادة )برردون سرراعات معتمرردة 

 (نجاح ورسوب

 بين المستوى الثانى (1)في معامل ومزارع الكلية تدريب صيفى --  3

 والمستوى الثالث

أدى أو )بدون ساعات معتمدة 

 (لم يؤدى

 مستوى ثانى  مصطلحات علمية باللغة األنجليزية 211عام  4

 فصل ثانى

مقرررررر نظرررررى وي ررررا   لررررى 

 المجموع

 مستوى ثانى تدريب تطبيقى عام 212عام  5

 فصل ثانى

( تمردةساعات مع)مقرر عملى 

 وي ا   لى المجموع

 مستوى ثانى ق ايا محلية ودولية معاصرة 214عام  6

 فصل ثانى

مقررررر نظررررى بررردون سررراعات 

 معتمدة

 مادة نجاح ورسوب

 مستوى ثالث  تطبيقات الحاسب اآللى في مجال التخصص 312عام  7

 فصل ثانى

ي ا   لى المجموع وساعات 

 معتمدة

 مستوى ثالث  وتكنولوجيا المعلومات مهارات االتصال الفعال 315عام  8

 فصل أول

مقررررررر نظررررررى مرررررادة نجررررراح 

بررررردون سررررراعات  –ورسررررروب 

 معتمدة

 مستوى رابع أساليب بحث علمى 415عام  9

 فصل أول

مقررررر نظررررى بررردون سررراعات 

 معتمدة

 مادة نجاح ورسوب

تدريب صيفى ميدانى في مراكز اإلنتاج والخدمات الزراعية --  11

 (2)والكلية 

 مستوى الثالث بين ال

 والمستوى الرابع 

أدى أو )بدون ساعات معتمدة 

 (لم يؤدى

الحصول على الشهادة الدولية لقيادة الحاسب اآللى  عام 11

ICDL  

قررردم )بررردون سررراعات معتمررردة  خالل سنوات الدراسة

 (الشهادة ـ لم يقدم الشهادة
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:ـ مقررات البرنامج  ج  

 المقررات اإلجبارية:المستوى األول

 صل الدراسى األولالف

 د السررررررراعاتعررررررر المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عررررررررررررررردد 

السررراعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 عملى نظرى

  3 2 2 نبات زراعى 111ن ب ت 

  3 2 2 حيوان عام  113و ق ى 

  3 2 2 كيمياء غير ع وية وع وية 115ك ي م 

  3 2 2 اقتصاد عام 117أ ق ت 

  3 2 2 يات محاصيلأساس 119م ح ص 

  3 2 2 رياضة 111هـ ن د 

  18   اإلجمالى

 الفصل الدراسى الثانى

 د السررررررراعاتعررررررر المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عررررررررررررررردد 

السررراعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 عملى نظرى

  3 2 2 فسيولوجى حيوان 112ح ى و 

  3 2 2 وراثة عام 114و ر ث 

  3 2 2 بساتينأساسيات  116ب س ت 

  3 2 2 و مجتمع ريفىاقتصاد زراعى  118أ ق ت 

  3 2 2 طبيعة وأرصاد جوية 111أ ر ض 

  2-  2 لغة انجليزية 112عام 

 - -  2 حقوق  نسان وتشريعات زراعية وبيئية 114عام 

  17   اإلجمالى
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 المقررات اإلجبارية:المستوى الثانى

 الفصل الدراسى األول

 د السررررررررراعاتعررررررررر المقـــرر ىالرقم الكود

 التدريسية

عررررررررررررررردد 

السررراعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

  3 2 2 أساسيات أراضى ومياه 213أ ر ض 

  3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية 215ن ب ت 

 112ح ى و  3 2 2 أساسيات انتاج حيوانى ودواجن 217ح ى و 

 116ب س ت  3 2 2 أنتاج بساتين 219ب س ت 

  3 2 2  حصاء عام 211أ ق ت 

  3 6 - تدريب تطبيقى عام 212عام 

  18   اإلجمالى

 الفصل الدراسى الثانى

 د السررررررررراعاتعررررررررر المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عررررررررررررررردد 

السررراعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 115ك ي م  3 2 2 كيمياء حيوية 212ك ي م 

  3 2 2 م األغذيةأساسيات علو 214أ غ ذ 

 119م ح ص  3 2 2  نتاج محاصيل 216م ح ص 

 111ن ب ت  3 2 2 فسيولوجى نبات 218ن ب ت 

 211عام 
مصررررررررطلحات علميررررررررة باللغررررررررة 

 اإلنجليزية
 112عام  2-  2

 113و ق ى  3 2 2 حشرات عام 211و ق ى 

 214عام 
 ق ايا محلية ودولية معاصرة

2  - - 

 اإلجمالى
 

  17  

 .يؤدى الطالب تدريب صيفى بين المستوى الثانى والثالث لمدة أربع أسابيع فى معامل ومزارع الكلية: ملحوظة
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 برنامج اإلنتاج النباتى 

 المستوى الثالث

 الفصل الدراسى األول

 المقررات اإلجبارية

 د السررررررررراعاتعررررررررر المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عررررررررررررررردد 

السررراعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 216م ح ص  3 2 2  نتاج محاصيل حبوب وبقول 311م ح ص 

 119م ح ص  3 2 2 حشائش و طرق مقاومتها 313م ح ص 

 219ب س ت  3 2 2 (1) نتاج خ ر  311ب س ت 

 219ب س ت  3 2 2  نتاج نباتات زينة 313ب س ت 

  3 2 2 مقرر اختيارى 

  3 2 2 مقرر اختيارى 

ت االتصررررررررررال الفعررررررررررال مهررررررررررارا 315عام 

 وتكنولوجيا االتصاالت

2  - - 

  18   اإلجمالى

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات اإلجبارية

 د السررررررررراعاتعررررررررر المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عررررررررررررررردد 

السررراعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 114و ر ث  3 2 2 أسس تربية محاصيل 312م ح ص 

 119م ح ص 

 216م ح ص  3 2 2 محاصيل علف ومراعى 314ح ص م 

 311ب س ت  3 2 2 (2) نتاج خ ر  312ب س ت 

 219ب س ت  3 2 2 (1) نتاج فاكهة  314ب س ت 

تطبيقررات الحاسررب األلررى فررى مجررال  312عام 

 التخصص

1 2 2  

  3 2 2 مقرر اختيارى 

  3 2 2 مقرر اختيارى 

  21   اإلجمالى

 .لب تدريب صيفى ميدانى فى مراكز اإلنتاج والخدمات الزراعية والكلية لمدة ستة أسابيعيؤدى الطا: ملحوظة
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 برنامج اإلنتاج النباتى

 المستوى الثالث  

 الفصل الدراسى األول

 المقررات االختيارية

 د الساعاتع المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 216م ح ص  3 2 2 تسميد ورى محاصيل الحقل 321م ح ص 

 219ب س ت  3 2 2 أقلمة أشجار الفاكهة 321ب س ت 

تطبيقرررررات الزراعرررررة الع ررررروية فرررررى  323ب س ت 

 البساتين

 215ن ب ت  3 2 2

 212ك ى م  3 2 2 كمياء حيوية تطبيقية 416ك ى م 

 118أ ق ت  3 2 2  دارة مزرعية 414أ ق  ت 

 213أ ر ض  3 2 2 تغذية النبات و دارتها 314ض أ ر 

 211و ق ى  3 2 2 مكافحة آفات 325و ق ى 

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات االختيارية

 د الساعاتع المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عدد 

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 219ب س ت  3 2 2 التشجير وعالقته بالبيئة 322ب س ت 

 216م ح ص  3 2 2 بيئة وفسولوجيا محاصيل حقل 322م ح ص 

 218ن ب ت 

تربيرررة محاصررريل مقاومرررة ل مرررراض  324م ح ص 

 والحشرات

 114و ر ث  3 2 2

 312م ح ص 

  3 2 2 اإلنتاج األمن لمحاصيل الخ ر 324ب س ت 

  3 2 2 ميكنة محاصيل حقلية وبستانية 329هـ ن د 

 215ن ب ت  3 2 2 أمراض نبات 311ن ب ت 

 118أ ق ت  3 2 2  رشاد زراعى 417أ ق ت 
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 برنامج اإلنتاج النباتى

 (تخصص محاصيل)المستوى الرابع 

 الفصل الدراسى األول

 المقررات اإلجبارية

 د الساعاتع المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عدد 

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 216م ح ص  3 2 2  نتاج محاصيل أليا  411 م ح ص

 312م ح ص  3 2 2 تربية محاصيل ذاتية 413م ح ص 

 211أ ق ت  3 2 2  حصاء وتصميم تجارب 415م ح ص 

 216م ح ص  3 2 2 دورة زراعية وتكثيف 417م ح ص 

  3 2 2 مقرر اختيارى 

  3 2 2 مقرر اختيارى 

 - -  2 أساليب بحث علمى 415عام 

  18   إلجمالىا

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات اإلجبارية

 د الساعاتع المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عدد 

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 216م ح ص  3 2 2 استزراع أراضى 412م ح ص 

 312م ح ص  3 2 2 تربية محاصيل خلطية 414م ح ص 

 216م ح ص  3 2 2 فحص البذور أنتاج التقاوى و 429م ح ص 

 216م ح ص  3 2 2  نتاج محاصيل زيت وسكر 418م ح ص 

  3 6-  مشروع التخرج 411م ح ص 

  3 2 2 مقرر اختيارى 

  3 2 2 مقرر اختيارى 

  21   اإلجمالى
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 برنامج اإلنتاج النباتى

 (تخصص محاصيل)المستوى الرابع 

 الفصل الدراسى األول

 تياريةالمقررات االخ

 د الساعاتع المقـــرر الرقم الكودى

 التدريسية

عدد 

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 216م ح ص  3 2 2 زراعة المناطق الجافة 421م ح ص 

 312م ح ص  3 2 2 التباين والتوارث فى محاصيل الحقل 423م ح ص 

االتجاهررررررات الحديثررررررة فررررررى  نترررررراج  425م ح ص 

 المحاصيل

 216ح ص  م 3 2 2

 312م ح ص  3 2 2 التربية للظرو  المعاكسة 427م ح ص 

 213أ ر ض  3 2 2 استصالح وتحسين األراضى الجديدة 413أ ر ض 

 217ح ى و  3 2 2  نتاج دواجن 313ح ى و 

 219ب س ت  3 2 2  نتاج بساتين خاص 429ب س ت 

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات االختيارية

 د الساعاتع المقـــرر ىالرقم الكود
 التدريسية

عدد 
 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

االتجاهررررررات الحديثررررررة فررررررى تربيررررررة  422م ح ص 
 المحاصيل

 312م ح ص  3 2 2

 312م ح ص  3 2 2 تربية محاصيل خ رية التكاثر 424م ح ص 

 216م ح ص  3 2 2 المحاصيل االستوائية 426م ح ص 

 216م ح ص  3 2 2 الزراعة بدون خدمة تقنيات 428م ح ص 

 212ك ى م  3 2 2 تكنولوجيا الزيوت والدهون 314أ غ ذ 

 214أ غ ذ 

 114و ر ث  3 2 2 تطبيقات الهندسة الوراثية 428و ر ث 

 312م ح ص 

 311م ح ص  3 2 2 تكنولوجيا محاصيل الحقل 416 م ح ص

 411م ح ص 
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 :ـ محتويات المقررات 5

 :الفصل الدراسى األولاالولى مقررات الفرقة 

 

 نبات زراعى( 111ن ب ت )

األنسبجة  -الخليبة النباتيبة  -تحورات األعضاء  -( الجذر والساق واألوراق)الشكل الظاهرى للنباتات الزهرية  -مقدمة عامة عن علم النبات وفروعه  

األنسبجة اإلفرازيبة  -األنسبجة اإلسكالرانشبيمية  -األنسجة الكولنشبيمية  -لبشرة ا -األنسجة البارانشيمية  -نسيج البشرة  -األنسجة المرستيمية ]النباتية 

وكيفيببة ( الجببذر والسبباق واألوراق)التركيببب الببداخلى للنباتببات الزهريببة -أنببواع الحببزم الوعائيببة  -([ نسببيج الخشبببي نسببيج اللحبباء)األنسببجة الوعائيببة 

تأثير الظروف البيئيبة علبى الشبكل الظباهرى  -النمو الثانوى للجذر والساق –حدة فى كل األعضاء التفريق بين نباتات ذوات الفلقتين وذوات الفلقة الوا

معبراة الببذوري )النباتبات البذريبة  –السراخس  -الحزازيات القائمة  -الحزازيات المنبطحة  -التقسيم العام للمملكة النباتية  -والتركيب الداخلى للنباتات 

دراسة بعض عائالت ذوات الفلقتبين وبعبض ذوات الفلقبة  -التلقيح واإلخصاب وتكوين البذور فى النباتات الزهرية  -( هريةالنباتات الز)مغطاة البذور

 (.األهمية اإلقتصادية لها -دراسة التركيب الزهرى بها  -صفاتها )الواحدة من حيى 

 حيوان عام ( 113و ق ى ) 

 -األنسجة واألعضاء واألجهزة المكونبة لجسبم الحيبوان  -انقسام الخلية  -بنيان الخلية  -مادة الحياة  - الخلية الحيوانية -طبيعة ومظاهر الحياه  -مقدمة 

 -تحت نبعبة األميبيبات  -تحت نعبة السوطيات  -الصفات المورفولوجية والبيئية لها  -الحيوانات األولية  -تقسيم المملكة الحيوانية  -التكوين الجنينى 

 -( االسببفنجيات)نبعبة المسباميات  -تحبت مملكبة نظببائر البعبديات  -فسبيولوجيا الحيوانببات األوليبة  -تحببت نبعبة الهبدبيات  - تحبت نبعبة الجرثوميبات

نببعبة  -تحببت مملكببة البعببديات  -طببرق التغذيببة والتببنفس واإلخببراج والتكبباثر فببى اإلسببفنج  -طببرز اإلسببفنج المعروفببة وأنواعببه ومنابتببه وطببرق صببيده 

البدودة الشبريطية  -البدودة الكبديبة  -نعبة الديدان المفلطحة  -التكاثر  -اإلحساس  -التغذية  -طائفة الحيوانات الهيدرية  -لقبيلة الجوفمعويات مميزات ا

فببراد وظببائف األعضباء لأ -النيمبباتودا النباتيبة  -األنكلسبتوما  -اإلسببكارس  -نببعبة النيمباتودا  -فسببيولوجيا األعضباء للديببدان المفلطحبة  -البلهارسبيا  -

 -القشبريات  -نبعبة مفصبليات األرجبل  -التركيبب والفسبيولوجى  -األهميبة االقتصبادية  -العلبق الطببى  -ديدان األرض  -نعبة الحلقيات  -التابعة لها 

 -نبعبة الحبليبات  -قسيم الت -األهمية االقتصادية  -الصفات العامة  -نعبة الرخويات  -التركيب واألهمية االقتصادية  -العنكبوتيات  -عديدات األرجل 

 .وظائف األعضاء -التركيب  -األهمية االقتصادية  -الصفوف المختلفة  -التقسيم 

 

 Inorganic and Organic Chemistry كيمياء غير ع وية وع وية( 115ك ي م ) 
 –األلكببين  –األلكببان )تقسببيم المركبببات العضببوية  (الغازيببة –السببائلة  –الصببلبة )حبباالت المببادة  -التركيببب اإللكترونببي والببروابت الكيميائيببة للببذرات 

تمبارين عمليبة فبي هبذه  –التحليل الوصفي للعناصبر  -( األحماض العضوية ومشتقاتها –الكيتونات  –األلدهيدات  –األثيرات  –الكحوالت  –األلكاين 

 .تطبيقات عملية علي الموضوعات السابقة -الموضوعات للكشف عن المجموعات الدالة 

 

اقتصاد عام( 117ق ت أ )  
جور ـ التعريف ببعض المصطلحات اإلقتصادية والمشكالت اإلقتصادية ـ نظرية القيمة ـ وحدات النظام اإلقتصادى ـ الطلب والعرض ـ التكاليف ـ األ

ـ العوامل المؤثرة على اإلستهالل اإليجار ـ السلع الرأسمالية ـ وفرات اإلستثمار ـ الدخل القومى واإلنتاج القومى ـ الكفاءة الحدية لرأس المال 

  .واإلستثمار ـ التقدم والنمو اإلقتصادى

 

 أساسيات محاصيل( 119م ح ص )

 -عمليبات تجهيبز األرض قببل الزراعبة  -عوامل البيئة الجوية واألرضية وعالقتها بنمو وإنتباج المحاصبيل  -نشأة وتوزيع وتقسيم المحاصيل الحقلية 

الحشببائش  -االحتياجببات المائيببة وري المحاصببيل  -طببرق التسببميد واألسببمدة  –ليببات رعايببة المحاصببيل بعببد الزراعببة عم -طببرق الزراعببة المختلفببة 

 .الدورات الزراعية -أسس تربية النبات  -ومقاومتها 

 رياضة ( 111هـ ن د ) 

المبادىء األولية والمعنى الهندسى  –الدوال والنهايات  -ات توفيق المنحني –المتباينات والقيمة المطلقة  –المصفوفات وتطبيقاتها  –المحددات وتطبيقاتها 

 –تزايد وتناقص الدوال  –معدالت التغير )تطبيقات التفاضل  -المشتقات العليا  –تفاضل الدوال المثلثية والمثلثية العكسية واألسية واللوغاريتمية  –للتفاضل 

 .(التكامل المحدود وتطبيقاته – –التكامل غير المحدود ) كاملطرق الت -( القيم العظمى والصغرى ونقت االنقالب للدالة

 

 :الفصل الدراسى الثانى –المستوى األول 
 

 فسيولوجى حيوان( 112ح ى و )

م فسببيولوجيا األجهببزة المختلفببة لجسبب –مقدمببة وتشببمل الخليببة الحيوانيببة مببن الناحيببة التركيبيببة والوظيفيببة وطببرق انتقببال المببواد مببن الخاليببا واألنسببجة 

ودراسبة العوامبل المنظمبة لكفباءة الجهباز  –الجهباز البدورى  –الحيوانات الزراعية الثديية مع عقد مقارنة ألهم الفروق بينهبا وببين اإلنسبان والطيبور 

جهبباز والعوامببل والمنظمببات العصبببية لعمببل ال –الجهباز التنفسببى وطببرق تبببادل غببازات التبنفس  –الجهبباز الهضببمى  –البدورى والتنظيمببات العصبببية 

الغدد الصبماء وتشبمل هبذه الغبدد  –الجهاز التناسلى سواء كان الجهاز التناسلى الذكرى أو األنثوى  –الجهاز العصبى  –الجهاز اإلخراجى  –التنفسى 

 (البنكرياس –الغدد الجنسية  –الصنوبرية  –التيموسية  –فوق الكلية  –الجاردرقية  –الدرقية  –النخامية )

 ام وراثة ع( 114ورث ) 

 -تفاعبل الجينبات  -الوراثبة المندليبة  -الشبفرة الوراثيبة والتحبول البوراثى  -تخليبق الببروتين  -طبيعة المادة الوراثية  -مقدمة تاريخية عن علم الوراثة 

وراثبة العشبائر  -ات الكميبة وراثبة الصبف -الطفبرات  -االرتباط والعبور  -تعين وتحديد الجنس والعوامل المرتبطة بالجنس  -العوامل الوراثية المميتة 

 .مدخل فى الهندسة الوراثية -وراثة جزيئية  -وراثة ميكروبية  -الوراثة السيتوبالزمية  -الوراثة السيتوبالزمية  -
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 أساسيات بساتين( 116ب س ت )

ر ونباتات زينة وطبية وعطرية مدعما يشمل دراسة أهمية البستنة وتقسيم وتركيب ونمو وتطور النباتات البستانية المختلفة من فواكه وخض

 .بالدراسات المعملية والحقلية 

اتات البستانية مع كما يتم دراسة نظم التحكم في البيئة النباتية في مراحل اإلثمار واإلنتاج والطرق الطبيعية والكيميائية المستخدمة في توجيه نمو النب

 .لمنافسة الحيويةالدراسة النظرية والعملية لنظم التكاثر المختلفة وا

 و مجتمع ريفىاقتصاد زراعى ( 118أ ق ت ) 

لزراعى ـ مفهوم اإلقتصاد الزراعى وأهميته وفروعه المختلفة ـ السمات اإلقتصادية واإلجتماعية للزراعة ـ اقتصاديات اإلنتاج الزراعى والتسويق ا

 يةالتنمية الزراعية ومشكالتها فى الزراعة المصر –تطور االنتاج الزراعى 

 طبيعة وارصاد جوية( 111أ ر ض ) 

اللزوجبة  –انسبياب الموانبع –الحاصية الشبعرية  -التوتر السطحى  –الكميات الفيزيائية المشتقة ووحدات قياسها  –الكميات الفيزيائية ووحدات قياسها 

 –العوامبل المحبددة للمنبا   –الظبواهر الجويبة  –تشبتت ال –االنتشار الجوى  –انتقال الحرارة والضوء  –تمدد االجسام الصلبة والسائلة  –الحرارة  –

ثباثير نبكل االرض  –انبواع العواصبف  –بعبض الظبواهر الجويبة  –العوامل المؤثرة على درجبة حبرارة الجبو  –الحرارة –العناصر الجوية  –الجو 

 .على المنا 

 

 لغة انجليزية( 112عام )

 –الجمل االنجليزية  –فهم العبارات باللغة االنجليزية  –المرادفات فى اللغة االنجليزية  –االنجليزية المحادثة باللغة  –دراسة قواعد اللغة االنجليزية 

 .تدريبات عامة باللغة االنجليزية

 

 :حقوق  نسان وتشريعات زراعية وبيئي( 114عام )

األخالقيات  –المعايير األخالقية  –األخالقيات المهنية  –يهدف هذا المقرر بحقوق اإلنسان وعالقتها بقوانين العمل الزراعى وبصحة وغذاء اإلنسان 

 –أمثلة من المهنة  –أخالقيات التعامل مع الحيوان والنبات  –مصالح الجماعة  –المصلحة العامة  –الحقوق  –المسئولية  –المتعلقة بعلوم الحياة 

وقانون  –وقوانين المحافظة على البيئة  –نون اإلصالح الزراعى كذلك يتناول هذا المقرر التشريعات الزراعية والبيئية وقا –حقوق المرأة 

 والحيازة والملكية –الجمعيات الزراعية 

 

 :الفصل الدراسى االول -المستوى الثانى 
 

 أساسيات اراضى ومياه( 213ر ض  أ) 

 –االفبباق التشخيصببية  –تقسببيم االراضببى  –نشببوء وتكببون االراضببى  –عوامببل تكببوين االرض  –القطبباع االرضببى  -المكونببات الطبيعيببة للتربببة 

خدمبة  –االسمدة والتسبميد  –ئية العناصر الغذا –المادة العضوية  –احياء التربة  –غرويات التربة  –الخواص الطبيعية للتربة  –المتتابعات االرضية 

 .تلور التربة –االراضى الملحية والصودية  –وصيانة التربة 

 ميكروبيولوجيا زراعية( 215ن ب ت )

أثير تب -النمبو والتكباثر فبي البكتيريبا  –(تركيب الخليبة البكتيريبة -الشكل المورفولوجي للخاليا البكتيرية  –تقسيم البكتريا  –أهمية الميكروبات )مقدمة 

 –الفطريبات  -اإلنزيمات البكتيريبة  –التغذية والتنفس في البكتيريا  -تأثير الظروف الكيماوية علي نمو البكتيريا  –الظروف البيئية علي نمو البكتيريا 

 -( الفطريبات الناقصبة –يدية الفطريات الباذ –الفطريات األسكية  –الفطريات الزيجية  –الفطريات البيضية )تقسيم الفطريات  –التكاثر في الفطريات 

 -ميكروبيولوجيببا األراضببي )الميكروبيولوجيببا التطبيقيببة  -الطحالببب  -( انتقببال اإلصببابة الفيروسببية –التعببرف علببي اإلصببابة الفيروسببية )الفيروسببات 

إنتبباج  –تبباج السببماد العضببوي الصببناعي إن)المعالجببة البيولوجيببة للمخلفببات الزراعيببة  -( ميكروبيولوجيببا األغذيببة واأللبببان –ميكروبيولوجيببا الميبباه 

 . معالجة مخلفات الصرف الصحي –ميكروبيولوجيا التلور بمخلفات الصرف الصحي  -( إنتاج الغاز الحيوي –األعالف الغير تقليدية 

 اساسيات انتاج حيوانى ودواجن ( 217ح ى و ) 

اصبل وتطببور  –المشبباكل والحلبول وعناصبر النهببوض باالنتباج الحيببوانى  –ا وضببع االنتباج الحيبوانى عالميببا ومحليب: اهميبة دراسبة االنتبباج الحيبوانى

االسبببتئناس والمظببباهر المورفولوجيبببة  –دراسبببة لببببعض اجبببداد االبقبببار والجببباموس و األغناموالمببباعز والبببدواجن  -الحيوانبببات الزراعيبببة والبببدواجن 

 –النمبو والتطبور قببل وبعبد البوالدة  –تأقلم الحيوانبات الزراعيبة والبدواجن  –الحيوانات والعوامل البيئية المحيطة بها  –تقسيم النوع  –والفسيولوجية 

  .الخصوبة –دراسة البناء الجسمانى والشكل الظاهرى له  –قياس ظاهرة النمو والعوامل المؤثرة علية 

دراسبة لنمبوذج مانبية اللببن ومانبية  –عيات المختلفبة الذبيحة والقط –( انتاج اللبن وانتاج اللحم والعوامل المؤثرة عليهما)االنتاج الحيوى من المانية 

  4اللحم وبعض انواع مانية اللبن ومانية اللحم االصلية وكذلك االبقار والجاموس المحلى

أغنبام  دراسبة لنمبوذج  أغنبام الصبوف و 4(انتاج الصوف والصفات الطبيعيبة لبه وانتباج اللحبم والعوامبل المبؤثرة عليهبا)االنتاج الحيوانى من  األغنام

  4اللحم وبعض انواع الصوف الناعم والنصف ناعم والخشن و األغنامالمحلية

الفقبس والحضبانة ودراسبة لنمبوذج دجباج الببيض  –معامبل التفبري  ( انتاج البيض وانتاج اللحم والعوامل المبؤثرة عليهبا)االنتاج الحيوانى من الدجاج 

  4لثنائى الغرضودجاج اللحم وبعض انواع دجاج البيض ودجاج اللحم وا

 –انتخبباب الببذكور  –التحكببيم  –الخصببى  –التببرقيم  –الببوالدة  –الحمببل  –التلقببيح )دراسببة بعببض العمليببات الفنيببة الهامببة بمزرعببة االنتبباج الحيببوانى 

القيمبة الهضبمية  –مبواد العلبف الخشبنة والمركبزة  –دراسة تغذية حيوانات المزرعة والدواجن ويشمل تركيب الغذاء ووظائف مكوناتبه  –( السجالت

  .تمثيل البروتين والدهن والكربوهيدرات فى جسم الحيوان –والحرارية للمادة او المركبات الغذائية بها 
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  نتاج بساتين( 219ب س ت )

الكمثبري  -التفباح )األوراق  وكذا متساقطة( الجوافة -الزيتون  –المانجو )دراسة تركيب ونمو وتطور بعض نباتات الفاكهة مستديمة الخضرة :  الفاكهة - 7

مع بيان الظروف البيئية المالئمة إلنتاج حاصالتها والطرق العلمية والفنية المتبعة إلكثارهبا وإنشباء ورعايبة وخدمبة الحبدائق مبع ( التين -السفرجل  -

 .اإللمام بالطرق األساسية لتحسين وتطوير إنتاجية هذه الحاصالت

مببن حيببى األهميببة ( البسببلة -الجببزر  -السبببان   -الكرنببب  -الباميببا  -الكوسببة  -الباذنجببان  -القلقبباس )ضببر مثببل دراسببة بعببض محاصببيل الخ: الخضببر - 5

وأهبم  األمبراض واآلفبات وطبرق  –طبرق الزراعبة والخدمبة والحصباد وعمليبات مابعبد الحصباد  –االحتياجات البيئية  –االقتصادية والقيمة الغذائية 

 .مقاومتها 

أهمية النباتات الطبيبة والعطريبة والطبرق العامبة . ة بعض األنجار التي تستخدم للتزيين أو للظل أو الخشب أو كمصدات رياح أو اسيجةدراس:  الزينة - 1

 .المستخدمة في االستخالص

 –ريزومبات وأبصبال جبذور و)دراسة بعض النباتات الطبية والعطريبة وأمثلبة مبن النباتبات التبي تسبتخدم فيهبا األجبزاء المختلفبة كجبزء اقتصبادي  - 

 (.األوراق واإلزهار والبذور والثمار –الساق وقلف الساق 

 احصاء عام( 211أ ق ت ) 

االت تعريف المجتمع ـ جمع وتبويب وعرض البيانات اإلحصائية ـ مقاييس النزعة المركزية ـ مقاييس النزعة المركزية ـ مقاييس التشتت ـ اإلحتم 

عات اإلحتمالية لمتغير عشوائى واحد ـ التوزيع المعتدل ـ اإلحتمال فى حالة متغيرين عشوائيين ـ التباين ـ التقدير والتباديل والتوافيق وبعض التوزي

 .عن طريق المربعات ـ خواص التقدير ـ دوال اإلنحدار الخطية ـ الكفاءة ـ التناسق ـ اختبار الفروض اإلحصائية ـ التقدير المرحلى

 تدريب تطبيقى عام( 212عام ) 

فى أقسام الكلية ( عام وتربية)يتولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وضع خطة للتدريب التطبيقى تتضمن تدريب جميع الطالب بالفرقة الثانية 

التدريب ساعة عملية كما يتولى كل قسم علمى اختيار لجنة ثالثية من أعضاء هيئة التدريس بالقسم بصفة دورية لإلنراف على  44المختلفة بمجمل 

 .وتقييم الطالب وإعداد كشف بالدرجات معتمد من مجلس القسم وموجه إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 

 :الفصل الدراسى الثانى –المستوى الثانى 

  Biochemistryكيمياء حيوية ( 212ك ي م )

 –األنزيمبات  –الزيبوت والبدهون  –األحمباض النوويبة  -مينية وتفاعالتهبا األحماض األ -البروتينات  –( تفاعالتها –تقسيمها )المواد الكربوهيدراتية 

 .تطبيقات عملية علي الموضوعات السابقة -الدهون  –البروتينات  –تمارين عملية للتقدير الوصفي والكمي لكل من الكربوهيدرات  –الفيتامينات 

 

 أساسيات علوم األغذية ( 214أ غ ذ )

كغذاء التركيب الكيماوي للبن وخواصه الطبيعيبة أعبداد اللببن فبي المزرعبة طبرق معاملبة اللببن حراريبا  –كصناعه  –أهميه اللبن كمحصول زراعي 

طبيعيبة  –حسبية )التدريبات العملية على اختبارات اللبن السبريعة  -نواتج اللبن الثانوية  –تكنولوجيا األلبان المكثفة والمجففة ( تعقيم –غلى  –بسترة )

 ( جبن -ألبان متخمرة  –سمن  –زبد  -قشدة )صناعة بعض منتجات االلبان  -( كيماوية–

مقدمببة عببن  –فكببرة عببن طببرق الحفببظ المؤقتببة والمسببتديمة  - فسبباد األغذيببة –مكونببات الغببذاء –تعريببف الصببناعات الغذائيببة وأهميتهببا االقتصببادية  

 -الميباه الغازيبة  –الشبراب  -العصبائر )نماذج ألهبم الصبناعات الغذائيبة القائمبة بمصبر  –مقدمة عن صناعة الزيوت  –تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتها 

 (.المرمالد والجلي والمربي

  نتاج محاصيل ( 216م ح ص ) 

محاصببيل الحبببوبي محاصببيل البببذور البقوليببةي محاصببيل العلببف األخضببري محاصببيل األليببافي محاصببيل )ليببة فببي مصببر دراسببة أهببم المحاصببيل الحق

. من حيى األهمية االقتصاديةي مشباكل اإلنتباج فبى مصبر وكيفيبة حبل هبذه المشباكل لتحقيبق زيبادة إنتاجيبة لكافبة المحاصبيل( الزيتي محاصيل السكر

أهبم األصبناف  -الوصبف النبباتى  -المنشأ وأهم الدول المنتجة  -ى والمصرى من كل محصول والجدارة اإلنتاجية ويشمل منهج الدراسة اإلنتاج العالم

رعاية المحصول بعمليات الخدمبة المختلفبة مثبل البرى  -طرق الزراعة  -إعداد األرض  -مواعيد الزراعة  -أنسب المعامالت الزراعية  –المنزرعة 

 .الحصاد واعداد المحصول للتسويق والتسميد ومقاومة الحشائش حتى
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 فسيولوجى نبات( 218ن ب ت ) 

عالقببة النبببات  -( الضببغوط والجهببود اإلسببموزية والمائيببة)عالقببة الخليببة النباتيببة بالمبباء -تركيببب الخليببة النباتيببة ووظببائف عضببياتها المختلفببة  -مقدمببة 

النمببو  -التببنفس والعوامببل المببؤثرة عليببه  -مثيببل الضببوئى والعوامببل المببؤثرة عليببه الت -اإلنزيمببات  -( فقببد النبببات للمبباء -إنتقببال  -إمتصبباص )بالمبباء

 -أنواعهبا )الهرمونبات النباتيبة  -صببغة الفيتبوكروم وتأثيرهبا علبى اإلزهبار  –الضوء والتأقت الضبوئى  -طرق قياس النمو  -والعوامل المؤثرة عليه 

 (.تأثيراتها الفسيولوجية

 للغة االنجليزيةمصطلحات علمية با( 211عام )

العلوم  –علوم األغذية  –وقاية النبات  –االنتاج الحيوانى  –االنتاج النباتى : مصطلحات علمية فى مجاالت –مصطلحات علمية فى مجال الزراعة 

 .الهندسة الزراعية –األراضى والمياه  –التكنولوجيا الحيوية الزراعية  –االقتصادية واالجتماعية الزراعية 

 

 حشرات عام ( 211 و ق ي) 

أضرار ومنافع الحشرات والعوامبل التبي تسباعد علبي بقائهبا  –نبذة عن اصل وانتشار الحشرات  –مقدمة عن موضع الحشرات من المملكة الحيوانية 

 –فبم وتحوراتهبا أجبزاء ال –قبرون اإلستشبعار  –تركيب الرأس وأوضاعها وملحقاتها  –جدار الجسم واالنسال   –تركيب جسم الحشرة  –وانتشارها 

القبرون الشبرجية وآلبة وضبع  –الببطن وزوائبدها  –الرجبل وتحوراتهبا  –األجنحة  –زوائد الصدر  –تركيب الحلقة الصدرية الغير مجنحة والمجنحة 

الجهباز  –ظائفبة الجهاز التنفسي وو –الجهاز الدوري ووظائف الدم  –الجهاز الهضمي وتركيبة  –التشريح الداخلي ووظائف أجهزة الجسم  –البيض 

التشبكل فبي الحشبرات واألطبوار الغيبر  –اإلخراج في الحشرات وطبرق اإلخبراج المختلفبة  –الجهاز العصبي ووظائفة  –التناسلي الذكري واألنثوي 

ع أمثلبة لببعض مقدمبة فبي تصبنيف الحشبرات وأهبم الرتبب الحشبرية مب –عوامل المقاومة البيئيبة فبي الحشبرات  –أنواع التكاثر في الحشرات  -كاملة 

 .الحشرات التابعة لهذه الرتب

 ق ايا محلية ودولية معاصرة ( 214عام ) 

التغيرات  –يشتمل هذا المقرر على دراسة بعض القضايا األقليمية والعالمية التى ظهرت حديثا نتيجة للمدنية وندرة المياه مثل قضايا التصحر 

األمن  –تجريف األراضى الزراعية  –الزحف العمرانى والعشوائيات  –التلور الكيميائى  –التلور اإلنعاعى  –التغيرات النباتية  –المناخية 

 .األمان الحيوى –الغذائى 

 

 (1)تدريب ميدانى صيفى 

لكلية وفى هذا المقرر يتدرب الطالب فى مختلف األقسام با. ساعات يوميا 4ولمدة أربعة أسابيع بواقع  –هذا المقرر بين المستوى الثانى والثالى 

 .المجموعات وتسجل نتيجة الطالب فيه ناجح أو راسب فقت لجميع طالب الكلية والبد من اجتيازه قبل التخرج من الكلية

 
 

 :المواد األجبارية – الفصل الدراسى االول –برنامج األنتاج النباتى - المستوى الثالث 
 

  نتاج محاصيل حبوب وبقول( 311م ح ص )

تحديبد العوامبل المبؤثرة علبى إنتاجيبة  -اإلنتباج العبالمى والمحلبى  -إنتاج محاصبيل الحببوب والبقبول الرئيسبية فبى مصبر دراسات تفصيلية عن طرق 

 .عمليات الحصاد وما بعد الحصاد -الدورة الزراعية  -طرق الزراعة  –مواعيد الزراعة  –وجودة هذه المحاصيل

 

 حشائش و طرق مقاومتها( 313م ح ص )

 -عالقة الحشائش بالكائنات الحية فى التربة واثر ذلك على اإلنتشبار واألضبرار الناجمبة لهبا  -كآفة خطيرة على اإلنتاج الزراعى التعريف بالحشائش 

امتصبباص  -( المجباميع الكيماويبة)تقسبيم المبيببدات  -الطبرق الكيماويبة  -الطبرق الحيويببة  –الطبرق الميكانيكيبة  -الطبرق الزراعيببة  -طبرق المقاومبة 

ببرامج المكافحبة المتكاملبة للحشبائش فبى المحاصبيل الحقليبة  -المبيدات  -األثر المتبقى وعالقة ذلك بالمحاصيل الالحقة  -المبيدات األختيارية  وانتقال

 .يل األعالفالتحليالت الكيماوية لمكونات محاص -التركيب النباتى والعوامل المؤثرة فيه  -تقييم وترنيد استخدام المبيدات العشبية  -والبستانية 

 ( 1)أنتاج خ ر( 311ب س ت ) 

  -: دراسة الخضر الرئيسية التالية

 (االسبرجس)العائلة الزنبقية  -7

 (اللوبيا -الفاصوليا  –الفول الرومي )العائلة البقولية  -5

 (السلق –البنجر  –السبان  الحجازي )العائلة الرمرامية  -1

 (الكرنب أبوركبة -الكرنب بروكسيل  -ير الجرج -اللفت  –الفجل  –القنبيت )العائلة الصليبية  -4

 (البقدونس –الكرفس  –الجزر األبيض )العائلة الخيمية  -9

 (الخبازي)العائلة الخبازية  -6

 (الكرات ابو نونة  -الكرات المصري  –الثوم  -البصل )العائلة الثومية  -1
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 –مواعيبد الزراعبة  –الظبروف المالئمبة  -صبناف المعروفبة أهبم اال –القيمة الغذائيبة  –األهمية االقتصادية  –وذلك من حيى الموطن األصلي 

 –األمبراض واآلفبات وطبرق مقاومتهبا   -عمليبات الخدمبة االخبري  –التسبميد  -البري  –كميبة التقباوي  –طرق الزراعبة  –تجهيز األرض للزراعة 

 .التخزين -كمية المحصول  –عمليات مابعد الحصاد  –الحصاد  –النضج 

 ج نباتات زينة نتا( 313ب س ت ) 
 :يشمل دراسة كل من

 .أهم االنجار ونخيل الزينة والشجيرات والمتسلقات  - 7

 (البرميوال –السنانير  –بسلة الزهور  –االراوال  –القرنفل )نباتات التربية الخاصة  - 5

 النرجس –التوبيرروز  -االيرس  –عصفور الجنة  –أبصال الجالديولس )االبصال المزهرة مثل  - 1

 الورد  - 4

 (عشبية معمرة –ذات حولين  –حوليات )النباتات العشبية  - 9

 النباتات العصارية والصبارات - 6

 .النباتات المائية والنصف مائية ونباتات التزين الداخلي - 1

 إنشاء ورعاية وصيانة المسطحات الخضراء ودورها في البيئة  - -4

 .تات الزينةاالتجاهات البحثية الحديثة النتاج نبا - 5

 :الدراسة العملية

اميع تهدف هذه الدراسة العملية الي تعريف الطالب باالهداف العامة للمقرر ومنها دراسبة تطبيقيبة لببعض نباتبات المجباميع السبابقة لنمباذج المجب

 :المختلفة

 

 مهارات االتصال الفعال وتكنولوجيا المعلومات( 315عام )

تنمية وتطوير مهارات االتصال لدى مختلف  –مفهوم مهارات االتصال الفعال  –بمفهوم المهارة وأنواعها يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب 

 –مهارات العرض الفعال  –مهارات المناقشة  –مهارات حل الصراعات  –مهارات الكتابة  –مهارات المحادثة  –مهارات االستماع )المعنيين 

باإلضافة إلى ذلك تعريف الطالب بوسائل االتصال . تطبيقات على المهارات المختلفة –( ات فريق العملمهار –مهارات عقد اللقاءات واالجتماعات 

 .اإللكترونية ونبكات النت وكذلك المكتبة الرقمية

 

 :األختياريةالمواد  – الفصل الدراسى االول –برنامج األنتاج النباتى - المستوى الثالث 
  

 لحقلتسميد ورى محاصيل ا( 321م ح ص )

ال منهمبا دراسة تفصيلية عن دور التسميد والرى فى زيادة إنتاجية ونوعية المحاصيل الحقلية والعوامل المؤثرة على تحديبد االحتياجبات المثلبى مبن كب

 .طرق إضافة األسمدة النيتروجينية والعضوية البسيطة والمركبة وأثر ذلك على فسيولوجيا وصورة محاصيل الحقل –

 لمة أشجار الفاكهة أق( 321ب س ت ) 

عيبة يشمل دراسة أنجار الفاكهة ومعرفة تركيبها المورفولوجي وكذلك كيفية التعامل مع األنجار وزراعتها تحت ظروف اإلجهاد والمعبامالت الزرا

  -: ويتضمن ما يلى( البرودة -الحرارة العالية  -الملوحة  -الجفاف )مثل 

انخفباض  –ارتفباع الحبرارة  –الملوحبة  -الجفاف )الظروف البيئية الغير مناسبة ( تربة -جوية )ار الفاكهة الظروف البيئة المناسبة لنمو أنج –مقدمة 

 ( الحرارة

 العمليات الزراعية والبستانية التي تساعد أنجار الفاكهة علي التأقلم والنمو تحت الظروف المعاكسة  -

 .لم والنمو تحت الظروف المعاكسة وخاصة التكنولوجيا الحيويةاألساليب الحديثة المتبعة لتشجيع أنجار الفاكهة علي التأق -

 تطبيقات الزراعة الع وية في البساتين  ( 323ب س ت ) 

 .تشمل التعريف بالزراعة العضوية ومزاياها بالمقارنة بالزراعة العادية باستخدام األسمدة المعدنية - 

 ت تربة إلنتاج الشتالت البستانيةمصادر األسمدة العضوية وتحضيرها بالمزرعة وعمل خلطا - 

 اختيار التربة النظيفة المناسبة للزراعة العضوية  –تحلل المادة العضوية  - 

 .نظم الري المتبعة في الزراعة العضوية - 

 .طرق الزراعة المتبعة لزراعة محاصيل الخضر في األراضي العضوية - 

والميثبانول  –الفيتامينبات  –الدباليبة ( األحماض االمينيبة)ل وجودته باستخدام المنشطات الطبيعية األساليب الحديثة المتبعة لزيادة وتحسين المحصو - 

. 

 (الفاصوليا -البطي   -الطماطم )األسمدة العضوية المحسنة وعالقتها بإنتاجية بعض محاصيل الخضر الهامة  - 

 .وبعض أصناف الفاكهة وكذلك بعض النباتات الطبية والعطرية

  Applied Biochemistryكيمياء حيوية تطبيقية ( 416ك ي م ) 

 –الطببرق المسببتخدمة فببي إثبببات التركيببب الكيميببائي لهببا  –التركيببب الكيميببائي لأليبباف السببليلوزية والمببواد المصبباحبة لهببا  –تقسببيم األليبباف الطبيعيببة 

التخمبر الميكروببي وعالقتبه بانتباج الببروتين  –الصبور المحبورة لأليباف  انتباج -المعالجات الكيميائية المختلفة إلنتاج مشتقات األليــــاف السبليلوزية 

تطبيقبات عمليبة  -تدريبات عملية علي التخمر الكحولي وبعض التخمرات الهامة للمركبات الحيويبة  -وحمض الالكتيك والدهون والمضادات الحيوية 

  .علي الموضوعات السابقة
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 ادارة مزرعية ( 414أ ق ت ) 

اإلنتاج الزراعى فى ظل المخاطرة  –مجاالت إدارة األعمال المزرعية  –تقسيم المشروعات الزراعية  –نظرية إلدارة األعمال المزرعية األسس ال

ن القواعد اإلقتصادية لتحديد التوليفة المثلى م –مقاييس اإليرادات والتكاليف المزرعية  –إختيار المزرعة وتثمينها  –تصنيف المزارع  –وااليقين 

 .البرمجة الخطية –إهالل األصول المزرعية  –المشروعات الزراعية 

 

 تغذية النبات و دارتها( 314أ ر ض )

ميكانيكيبة امتصباص المغبذيات المختلفبة  -( أعبراض نقصبها -تفاعالتها فى التربة  -وظائفها )العناصر الضرورية للنبات  -التركيب الكيماوي للنبات 

التغذيبة  -تحضبير المحاليبل المغذيبة  -انتقال العناصر المغذيبة داخبل النببات  -غذية وأثره على زيادة الممتص منها أو تقليله التداخل بين العناصر الم -

 . الالجذرية

 مكافحة آفات ( 325و ق ى ) 

األهميبة  -فبى المملكبة الحيوانيبة الوضبع التقسبيمى لآلفبات الهامبة  -تعريبف اآلفبة وأنواعهبا  -الحيوانيبة الحشبرية ويهدف المقبرر إلبى مكافحبة اآلفبات 

طببرق  -طبرق حصببر وتقببدير اإلصبابة باآلفببات  -مظبباهر اإلصببابة بببعض اآلفببات المختلفببة  -بيئببة اآلفبات وأثرهببا فببى المكافحبة  -االقتصبادية لآلفببات 

التعببرف علببى أنببواع  -متكاملببة لآلفببات المكافحببة ال -( الطببرق الحيويببة -الطببرق الميكانيكيببة  -الطببرق التشببريعية  -الطببرق الزراعيببة )مكافحببة اآلفببات 

 -مشباكل المبيبدات وكيفيبة التغلبب عليهبا  -صبور المبيبدات التجاريبة وطبرق اسبتخدامها  -المبيدات الحيوية والكيماوية المستخدمة فى مكافحبة اآلفبات 

 أخطار المبيدات على اإلنسان والحيوان 

 

 :المواد األجبارية – الثانىراسى الفصل الد –برنامج األنتاج النباتى - المستوى الثالث 
 

أسس تربية محاصيل( 312م ح ص )   

 -قبوة الهجبين وتفسبيراتها  -التربيبة الداخليبة  –طرق تربيبة المحاصبيل ذاتيبة وخلطيبة التلقبيح  -القواعد الوراثية والسيتولوجية وعالقتها بتربية النبات 

 .يوية لتحسين المحاصيلتطبيقات طرق التقنية الح -أنواع العقم  -أنواع التضاعف 

 

 محاصيل علف ومراعى( 314م ح ص ) 

أسبس إنتباج محاصبيل  -مشكلة نقص األعالف فى مصر والحلول المقترحبة لهبا  -صفات العلف والمراعى الجيدة  -أهمية محاصيل العلف والمراعى 

 -المراعبى وأنواعهبا  -مشاكل تربية محاصبيل العلبف  - وسائل حفظ األعالف -طرق تقييم األعالف  -مخاليت األعالف  –األعالف الهامة في مصر 

النباتبات الضبارة  -األعبالف الخشبنة وعالقتهبا بتغذيبة الحيبوان  -إدارة المراعى  -تقدير كثافة وحمولة المرعى  -نظم الرعي  -وسائل تنمية المراعى 

 .مناطق الرعى ووسائل النهوض بها -وطرق التخلص منها 

 

 ( 2) نتاج خ ر( 312ب س ت )

  -: دراسة الخضر الرئيسية التالية

 (الفلفل -البطاطس  -الطماطم )العائلة الباذنجانية  -7

 (الهندباء -الطرطوفة  -الخرنوف  -الخس )العائلة المركبة  -5

 (الفراولة)العائلة الوردية  -1

 (القرع العسلي -القثاء  -الخيار  –الشمام  –البطي  )العائلة القرعية  -4

 (الملوخية)العائلة الزيزفونية  -9

 (القلقاس)العائلة القلقاسية  -6

 (البطاطا)العائلة العالقية  -1

تجهيببز األرض  –مواعيببد الزراعببة  –الظببروف البيئيببة المالئمببة  –القيمببة الغذائيببة  –األهميببة االقتصببادية  –وذلببك مببن حيببى المببوطن األصببلي 

 –النضبج  –األمبراض واآلفبات وطبرق مقاومتهبا   –ات الخدمبة االخبري عملي -التسميد  -الري  -كمية التقاوي  -أهم األصناف المعروفة  –للزراعة 

 .التخزين –كمية المحصول  –عمليات مابعد الحصاد  –الحصاد 

 

 ( 1) نتاج فاكهة ( 314ب س ت )

زارع المثمببرة يشببمل دراسببة التقنيببات الحديثببة المتبعببة فببي التعامببل مببع أنببجار الفواكببه متسبباقطة األوراق مببن حيببى إنشبباء البسببتان وإدارة المبب

 .للحصول علي أعلي إنتاجية وأفضل مواصفات جودة مما يحقق أعلي ربح للمنتج وأفضل مواصفات جودة للمستهلك 

  -: ويتضمن دراسة مايلي

 :األهمية االقتصادية والقيمة الغذائية في كل من –تقسيم أنجار الفاكهة متساقطة األوراق 

 -التبين  –( جبوز -بيكبان )أنبجار النقبل ( لوز -برقوق  -مشمش  -خو  )ل والفواكه ذات النواة الحجرية سفرج –كمثري  -تفاح )التفاحيات  –العنب 

 –أنشباء البسبتان  –العوامبل البيئيبة المالئمبة للزراعبة  -اإلكثبار  –الوصبف النبباتي . التركيبب الكيمباوي للثمبار –المبوطن األصبلي ( الكاكي -الرمان 

مشباكل  –المقارنبة ببين اإلنتباج فبي البوادي واألراضبي المستصبلحة حبديثا ( تقلبيم مقاومبة أفبات –تسبميد  -ري )مزرعبة األساليب الحديثة فبي إدارة ال

 .اآلفات و األمراض –أهم األصناف المحلية والعالمية ذات األهمية التصديرية  –االنتاج والتغلب عليها 

 

 

 

 تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال التخصص( 312عام )

تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال االقتصاد  –تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال وقاية النبات  –الحاسب اآللى فى مجال االنتاج النباتى تطبيقات 

تطبيقات  –تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال التكنولوجيا الحيوية  –تطبيقات الحاسب األلى فى مجال الصناعات الغذائية  –واألرناد الزراعى 

 .أللى فى مجال األراضى والمياهالحاسب ا
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 :األختياريةالمواد  – الفصل الدراسى االول –برنامج األنتاج النباتى - المستوى الثالث 
  

 التشجير وعالقته بالبيئة ( 322ب س ت )

 أنظمة التشجير وأهداف كل منها   - 7

 ي اختيار األنواع النباتية المناسبة للتشجير ودورها في التوازن البيئ - 5

 .استخدام األنجار كمصدات للرياح والتثبيت الحيوي للكثبان الرملية  - 1

 دور األنجار والتشجير في تعديل المنا  الدقيق وحرارة الغالف الجوي - 4

 .استخدام األنجار ودورها في الصرف البيولوجي والغازات المنبعثة  - 9

 .الصحيزراعة النباتات اعتمادا علي مياه الصرف الزراعي و - 6

 .القيمة الجمالية والتزينية لأنجار وعالقته بتنسيق المدن والحدائق  - 1

 .االتجاهات البحثية الحديثة في التشجير وعالقته بالبيئة  - 4

 تكنولوجيا الخشب وطرق قياس عمر األنجار والصفات العامة للخشب  - 5

 :الدراسة العملية

 .بقة لنماذج المجاميع المختلفة دراسة تطبيقية لبعض نباتات المجاميع السا

 

 بيئة وفسيولوجيا محاصيل الحقل( 322م ح ص )

 -العوامبل البيئيبة الخارجيبة وتلبور البيئبة والتحمبل والموائمبة لإلجهبادات البيئيبة  -عوامل البيئة وتأثيراتها على نمبو المحاصبيل تحبت ظبروف الحقبل 

واالقتصببادى والنمببو الخضببرى والثمببرى فببى المحاصببيل ومقبباييس التعبيببر الكمببى عببن نمببو العمليببات الفسببيولوجية األساسببية والمحصببول البيولببوجى 

 .التغيرات السلوكية للنمو والمحصول ونوعيته لمحاصيل الحقل وكيفية التحكم فيها -المحاصيل الحقلية 

 

 تربية محاصيل مقاومة ل مراض والحشرات ( 324م ح ص )

الميكانيكيبات الدفاعيبة فبى  -االخبتالف ببين التربيبة لأمبراض عبن التربيبة للصبفات المحصبولية األخبرى  -دور تربية النببات فبى مقاومبة  األمبراض 

استخدام البيوتكنولوجى فى التربيبة لمقاومبة  األمبراض والحشبرات فبى  -تصميم برامج لمقاومة  األمراض والحشرات  -المسببات المرضية  -النبات 

 .المحاصيل الحقلية والبستانية

 اإلنتاج األمن لمحاصيل الخ ر  ( 324ت  ب س) 

ويشببتمل علببي مقدمببة عببن اإلنتبباج األمببن والنظيببف لمحاصببيل الخضببر والتعببرف علببي أهميببة الزراعببة العضببوية كتكنيببك متبببع إلنتبباج منتجببات 

لعبالي النباتج مبن زيبادة كميبات زراعية أمنه خالية من الكيماويات سواء مبيبدات حشبرية أو فطريبة أو فيروسبية وكبذلك خاليبة مبن المحتبوي المعبدني ا

وكذلك يجب أن تكون خالية من العناصبر الثقيلبة . األسمدة االزوتية والفوسفاتية والبوتاسية وكذلك الناتجة من التسميد العضوي المركز بكميات كبيرة 

 .صيل الخضراإلنتاج العضوي لبعض محا –والعضوية  –كما يشمل علي أسس الزراعة الحيوية . والضارة بصحة اإلنسان

 

 ميكنة محاصيل حقلية وبستانية ( 329 د نـ ه)
أنكال  –التحليل الوظيفي لآلالت الزراعية  –العمليات الزراعية االساسية واآلالت المصاحبة  –دواعي وتاري  الزراعة المميكنة في مصر 

طرق  –أنظمة حراثة التربة  –الت الزراعية بمصادر القدرة أنظمة نبك اآل –القدرات الالزمة للعمليات الزراعية المميكنة  –العمليات الزراعية 

أنظمة  –طرق حصاد محاصيل العلف األخضر والحبوب  –أنظمة توزيع الكيماويات واالسمدة آليا  –زراعة المحاصيل الحقلية والبستانية آليا 

 .والبستانية ميكنة المحاصيل الحقلية آالتتشغيل وإدارة  –حصاد محاصيل الفاكهة والنقل والخضر 

 

 أمراض النبات( 311ن ب ت )

تقسبيمها  –مسببات أمراض النببات  –األهمية االقتصادية ألمراض النبات  –عالماته  –أعراضه  –تعريفة  –المرض النباتي  -تاري  أمراض النبات 

 –فطبر  –بكتريبا )األمبراض المختلفبة  دراسبة بعبض الخصبائص الهامبة لمسبببات  –طرق العزل والتشخيص للمسببات المرضية ألمراض النبات  –

مثلبى المبرض  –( عبزل واستئصبال واسبتبعاد ومقاومبة كيماويبة وحيويبة)األسس العامة لمقاومة أمراض النببات  –( ميكوبالزما –فيرويد  –فيروس 

 .النباتي

 

 ارشاد زراعى ( 417أ ق ت )
دية ـ مجاالت اإلرناد الزراعى ـ عالقة علم اإلرناد الزراعى بالعلوم األخرى ـ تطور فكرة اإلرناد وظروف نشأته ـ مفهوم العملية التعليمية اإلرنا

عينات عملية اإلتصال اإلرنادى وتبنى المبتكرات الزراعية الحديثة ـ العوامل المؤثرة فى نقل ونشر األفكار الزراعية المستحدثة ـ الطرق والم

 .القيادة فى العمل اإلرنادى الزراعى ـ مبادئ وأسس تخطيت وتقييم البرامج اإلرنادية اإلرنادية الزراعية ـ تنظيم وادارة اإلرناد الزراعى ـ

 :المواد األجبارية – الفصل الدراسى االول –( محاصيل) برنامج األنتاج النباتى -  رابعالمستوى ال
  

  نتاج محاصيل أليا ( 411م ح ص )

تحديببد العوامببل المببؤثرة علببى إنتاجيببة وجببودة هببذه  -اإلنتبباج العببالمى والمحلببى  -دراسببات تفصببيلية عببن طببرق إنتبباج محاصببيل األليبباف فببى مصببر 

 .عمليات الحصاد وما بعد الحصاد -الدورة الزراعية  -طرق الزراعة  –مواعيد الزراعة  –المحاصيل

 

 تربية محاصيل ذاتية( 413م ح ص ) 

المقبباييس  -المنشببأ والتقسببيم والتركيببب النببباتى  -تربيببة المحاصببيل الذاتيببة أهببداف وطببرق  -خصببائص المحاصببيل ذاتيببة التلقببيح  -األهميببة االقتصببادية 

 .االحصائية المستخدمة فى تربية المحاصيل ذاتية التلقيح

  حصاء وتصميم تجارب( 415م ح ص ) 
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تصببميم  -التصببميم التجريبببى  قواعببد -( المقارنببة بببين المتوسببطات -اختبببارات المعنويببة )أساسببيات تصببميم وتحليببل التجببارب  -المقبباييس االحصببائية 

 .االنحدار واالرتباط –وتحليل التجارب البسيطة والعاملية 

 دورة زراعية وتكثيف( 417م ح ص ) 

بقايبا المحاصببيل السبابقة وتأثيرهببا علببى  -مزايببا البدورة الزراعيببة ونبروط الببدورة الزراعيبة الجيببدة  -تباري  الببدورة الزراعيبة فببى العبالم وفببى مصبر 

عالقبات التوافبق  -األضبرار التبى تترتبب علبى الزراعبة المتكبررة  -تقييم المحاصيل السابقة وتأثيرها على ما يليها من المحاصيل  -خصوبة األرض 

موضببع  -تصببميم الببدورات الزراعيببة فببى مصببر  –التببأثرات االليلوباثيببة واألضببرار التببى تنشببأ عببن المببواد االليلوباثيببة  -بببين المحاصببيل فببى الببدورة 

 -اسببتخدام األراضببى فببى مصببر  -دورات األراضببى المستصببلحة  –نمبباذج للببدورات الزراعيببة الشببائعة فببى مصببر -ى الببدورة الزراعيببة المحاصببيل فبب

التجميبع الزراعبى  –وكيف يبتم حاليبا توجيبه البدورة للتركيبب المحصبولى  -نقد التركيب المحصولى الحالى واقتراحات تعديله  -التركيب المحصولى 

تقيبيم  -نمباذج عبن تحميبل المحاصبيل فبى مصبر  -تحميل المحاصيل وانواعه ومزايباه  -التكثيف الزراعى أنماطه ووسائله  -راعية وتنظيم الدورة الز

 .توصيات مركز البحور ألنواع مختلفة من تحميل المحاصيل -انواع التحميل 

 أساليب البحث العلمى( 415عام ) 

العلمى وبيان أهميته وذلك من خالل بيان أغراض أساليب البحى العلمى وكيفية  يهدف هذا المقرر بتعريف الطالب بأساليب البحى 

وأهم خطوات البحى العلمى لحل ما يمكن  –تحسين قدرة الطالب على التفكير العلمى وأهم المعايير الفعلية العامة الضرورية للبحى العلمى السليم 

والتدريب على التعامل مع نبكة األنترنت كوسيلة من أساليب البحى  –الدراسات البحثية اإلرتقاء بمهارة أو عرض نتائج  –أن يواجهه من مشكالت 

 .العلمى فى تجميع نتائج الدراسات البحثية السابقة بموضوع معين

 :األختياريةالمواد  – الفصل الدراسى االول –(محاصيل) برنامج األنتاج النباتى -  رابعالمستوى ال
 

 اطق الجافةزراعة المن( 421م ح ص ) 

 –إدارة المببوارد المائيببة والسببطحية والجوفيببة بالمنبباطق الجافببة  –دراسببة نبباملة عببن طببرق زراعببة ورعايببة وحصبباد المحاصببيل فببي المنبباطق الجافببة 

للجفباف وكفباءة  استجابة العمليات الفسبيولوجية بالنباتبات -إدارة الموارد النباتية فى البيئات الجافة  -جيومروفولوجى وخواص األراضى الصحراوية 

 .معامالت ما بعد الحصاد -إدارة المراعى وصيانتها تحت ظروف البيئات الجافة  -استخدام الماء بالنباتات فى البيئات الجافة 

 التباين والتوارث فى محاصيل الحقل( 423م ح ص ) 

تحديببد عالقببة درجببة التوريببى  -تقببدر درجببة التوريببى  - حسبباب قيمببة كببل مببن التببباين المظهببرى والببوراثى والبيئببى -تحديببد مكونببات التببباين الببوراثى 

 .باالنتخاب للصفات الهامة فى المحاصيل الحقلية

 

 االتجاهات الحديثة فى  نتاج المحاصيل( 425م ح ص )

 -زراعيبة وتطويرهبا تقنيبات الميكنبة ال -اسبتخدام زراعبة االنسبجة فبى إنتباج المحاصبيل  -دراسة التقنيات الحديثة فى رى وتسميد المحاصبيل الحقليبة 

 .الزراعة المحمية

 

 التربية للظرو  المعاكسة( 427م ح ص )

 .التعريف بطرق تربية المحاصيل الحقلية الهامة لمقاومة الظروف المعاكسة مثل الحرارة المرتفعة والجفاف والبرودة وتلور البيئة وغيرها

  ستصالح وتحسين األراضى الجديدة( 413أ ر ض ) 

 -تحسبين مسبتوى خصبوبة المغبذيات المختلفبة فبى األراضبى المتبأثرة بباألمالح  -لطبيعيبة والكيميائيبة لأراضبى المتبأثرة بباألمالح تحسين الخبواص ا

تحسببين مسببتوى خصببوبة العناصببر المغذيببة فببى  -( البببد ائببل الطبيعيببة والمخلقببة -بببالطرق التقليديببة )ين الخببواص الطبيعيببة لأراضببى الرمليببة سببتح

عبالج مشبكلة القشبرة السبطحية الصبلبة فبى األرض الجيريبة والطبقبات الجيريبة  -زيادة مقدرة األراضى علبى مقاومبة اإلنجبراف  -األراضى الرملية 

زيببادة كفبباءة التسببميد النتروجينببى والفوسببفاتى فببى األراضببى  - عالقتهببا بببإدارة الببرىاألرض الجيريببة و الببتحكم فببى رقببم حموضببة وقلويببة  -المتصببلبة 

إسبتجابة أنبواع األراضبى المختلفبة – (سبماديا ومائيبا)إسبتزراع األراضبى المستصبلحة تقييم  –خواص األراضى الطينية المتماسكة تحسين  -الجيرية 

 .لبرامج اإلستصالح

 

 انتاج دواجن ( 313ح ى و )

 –منتجببات الببدواجن  –أغببراض تربيببة الببدواجن واكسببابة فكببرة عامببة عببن صببناعة الببدواجن نشببأتها وتطويرهببا فببروع صببناعة الببدواجن المتخصصببة 

الغبدد  -التناسل فبى البدجاج  –الجهاز الهضمى فى الطيور  –بعض سالالت الدجاج القياسية  -وصف الهم سالالت الدجاج المحلى  –تصنيف الدجاج 

 -قتهبا بإنتباج الببيض طبيعة وضبع الببيض فبى الطيبور وعال –تكوين البيض فى الطيور  –الصماء فى الطيور والتنظيم الهرمونى للتناسل فى الطيور 

انتبباج اللحببم مببن الببدجاج  –الرعايببة  –الحضببانة  –الخصببوبة والفقببس االحتياجببات البيولوجيببة لنمببو الجنببين واصببل المفرخببات الصببناعية  –التفببري  

 –سبويق لحبوم البدواجن ت –اساسيات انشباء وادارة مبزارع انتباج اللحبم  –المواصفات العامة لمساكن كتاكيت وبدارى اللحم  –وصناعة كتاكيت اللحم 

 –التنسبيب والسبجالت  –تجديبد القطيبع  –نظم تربيبة البدجاج البيباض  –مساكن الدجاج البياض  –مزارع انتاج البيض  –ذبح وتسويق لحوم الدواجن 

البدواجن وطبرق  اهبم امبراض –تنظيبف وتطهيبر عنبابر البدجاج  –وسبائل انتشبار  األمبراض  –احتياجات الطيور مبن العناصبر الغذائيبة الضبرورية 

  4دراسات الجدوى االقتصادية –الوقاية منها 

 (محاصيل( )خاص) نتاج بساتين ( 429/1ب س ت 

  -: الخضر -أ 

دراسة إنتاج بعض محاصيل الخضر التي يتناسب إدخالها مع محاصيل الحقبل فبي دورة زراعيبة متكاملبة للحفباظ علبي خصبوبة الترببة والحبد  -7

 .هذه الخضر البقولية واللوبيا والفول الروميمن انتشار  األمراض ومن أهم 

دراسة إنتاج بعض محاصيل الخضر التي تدخل مع محاصيل الحقل في نظام التحميل من حيبى مناسببتها لعمليبات الخدمبة المختلفبة والمناسببة  -5

 ( الثوم -الفجل  -اللفت  -الخس )لإلنتاج عند الزراعة وحتى الحصاد ومن أهم هذه الخضر 

محاصيل الخضر التي تبزرع فبي مواعيبد خاصبة غالببا مباتكون غيبر مالئمبة لإلنتباج العبادي وذلبك عبن طريبق حمايتهبا بببعض دراسة بعض  -1

 .الخيار –البطي   –محاصيل الحقل مثل الفلفل الشتوي 

 :الفاكهة -ب 
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  -: دراسة تفصيلية ألنواع الفاكهة اآلتية

  -: وذلك من حيى العنب - 4. الموز  - 1. نخيل البلح - 5. الموالح - 7

عمليات الخدمة المختلفبة  –التكاثر أنشاء المزرعة ومسافات الزراعة  –التربة المناسبة  –الجو المناسب  –اإلزهار والتلقيح والعقد  –الوصف النباتي 

اج كبل نبوع تحبت الظبروف المشباكل التبي تعتبرض إنتب –عالقة هذه األنواع بزراعبة بعبض محاصبيل الحقبل  –من تسميد وري وتقليم ومقاومة أفات 

 .بعض الطرق التي تساعد علي تحسين جودة الثمار -القيمة الغذائية للثمار  –نمو وتطور الثمار  –المحلية وطرق التغلب عليها 

  -: الزينة -جـ 

 (.الجالديولس  –الورد )دراسة نباتات الزينة التصديرية 

 .المختلفة أو التحميل  دراسة النباتات الطبية والعطرية في الدورات الزراعية

 .دراسة إنتاج محصول نبات طبي وأخر عطري

 .استكمال دراسة أنواع الشجيرات والمتسلقات والتي تصلح إلنتاج زراعي أو التجميل أو األسوار

 :المواد األجبارية – الثانىالفصل الدراسى  –(محاصيل) برنامج األنتاج النباتى -  لرابعالمستوى ا
  

 تزراع أراضىأس( 412م ح ص )

استصببالح واسببتزراع األراضببى  -أهببم مشببروعات التوسببع الزراعببى  -المببوارد األرضببية والمائيببة للتوسبع األفقببى  -أهميبة التوسببع األفقببى فببى مصببر 

 .بة فى مصرمشروعات تحسن التر -التملح والغدق  -صيانة التربة من اإلنجراف بالماء والرياح  -الرملية والملحية والقلوية والجيرية والغدقة 

 تربية محاصيل خلطية( 414م ح ص ) 

المقباييس  -المنشبأ والتقسبيم والتركيبب النبباتى  -أهداف وطبرق تربيبة المحاصبيل الخلطيبة  -خصائص المحاصيل خلطية التلقيح  -األهمية االقتصادية 

 .االحصائية المستخدمة في تربية المحاصيل خلطية التلقيح

 

فحص البذور نتاج التقاوى و( 429م ح ص )  

الكمبوني : فسبيولوجيا التقباوى وتشبمل -الصفات الطبيعية والميكانيكية والكيماوية للببذور  -ازهار النباتات وتكوين البذور والعوامل المؤثرة على ذلك 

 .معامالت التقاوىي التنفسي الحيويةي اإلنباتي إنتاج التقاوىي إعداد التقاوى

 

 ر نتاج محاصيل زيت وسك( 418م ح ص ) 

تحديبد العوامبل المبؤثرة علبى إنتاجيبة وجبودة هبذه  -اإلنتباج العبالمي والمحلبى  -دراسات تفصيلية عن طرق إنتاج محاصيل الزيت والسكر في مصبر 

 .عمليات الحصاد وما بعد الحصاد -الدورة الزراعية  -طرق الزراعة  –مواعيد الزراعة  –المحاصيل

 مشروع التخرج  ( 411ح ى و) 

لقسم بتوزيع طالب التخصص علي أعضاء هيئة التدريس بالقسم ثم يقوم كل عضو هيئة تدريس باالنترال مع الطالبب بباقتراح مشبروع يقوم مجلس ا

م بتشبكيلها بحثي يقوم الطالب بإعداد دراسة مرجعية ونظرية عنه ثم تنفيذه ثم كتابته فى صورة بحى وتتم مناقشة الطالب فيه بواسطة لجنبة ثالثيبة يقبو

 . والمناقشة علنية فى حضور أعضاء هيئة التدريس بالقسم وطالب التخصص. لقسم من داخل أو خارج الكليةمجلس ا

 

 :المواد األجبارية – الثانىالفصل الدراسى  –(محاصيل) برنامج األنتاج النباتى -  لرابعالمستوى ا
  

 االتجاهات الحديثة فى تربية المحاصيل( 422م ح ص )

الوراثبة الجزيئيبة  -زراعة البروتوبالست وإنتباج الهجبن الجسبمية  -زراعة األجنة والبويضات والمتول وحبوب اللقاح  -نسجة استخدامات زراعة اال

 .وتطبيقاتها فى مجال تحسين المحاصيل

 

 تربية محاصيل خ رية التكاثر( 424م ح ص )

 .األهمية االقتصادية وطرق وأغراض برنامج التربيةدراسة ناملة عن طرق تربية المحاصيل خضرية التكاثر متضمنة تحديد المنشأ و

 

 المحاصيل االستوائية ( 426م ح ص )

 –تحديبد العوامبل المبؤثرة علبى إنتاجيبة وجبودة هبذه المحاصبيل -اإلنتباج العبالمى والمحلبى  -دراسات تفصيلية عن طرق إنتاج المحاصيل االسبتوائية 

 .عمليات الحصاد وما بعد الحصاد -أهم اآلفات والصفات المحددة للنوعية  -ة الدورة الزراعي -طرق الزراعة  –مواعيد الزراعة 

 

 تقنيات الزراعة بدون خدمة( 428م ح ص )

تأثير الزراعة بدون خدمة على إنتشار الحشائش والحشبرات  –تأثير الزراعة بدون خدمة على خواص التربة الزراعية  -مفهوم الزراعة بدون خدمة 

 .أهمية الزراعة بدون خدمة وتطبيقاتها العملية - و األمراض بالمحصول

 تكنولوجيا الزيوت والدهون ( 314أ غ ذ ) 

مصبادر  –الصبناعات القائمبة علبى الزيبوت والبدهون  –أهمية الزيوت والبدهون كغبذاء  -تقسيم الزيوت والدهون  –تركيب الزيوت والدهون –مقدمة 

المعببامالت التكنولوجيببة لتنقيببة الزيببوت والببدهون حتببى تصبببح  –يببوت والببدهون مببن مصببادرها الطببرق المختلفببة السببتخالص الز -الزيببوت والببدهون 

: تدريبات عملية علبى -( صناعة الصابون –بدائل الزيوت والدهون )منتجات الزيوت المختلفة  -فساد الزيوت والدهون  –صالحة لآلستهالل األدمى 

االختببارات المسبتخدمة للحكبم علبى  –تقبدير خبواص الزيبوت والبدهون الطبيعيبة والكيميائيبة  –تقدير نسبة الزيبوت والبدهون فبى مصبادرها المختلفبة 

 .جودة الزيوت والدهون وتحديد صالحيتها لالستهالل األدمى
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 تطبيقات الهندسة الوراثية ( 428ورث ) 

إنتاج نباتات خالية من  األمبراض عبن  -لمهندسة وراثياً االنتخاب بواسطة الدالئل الوراثية للنباتات ا –طرق التشخيص الجزيئى لأمراض فى النبات 

إنتاج بعض المركبات الحيويبة الهامبة فبى النباتبات المهندسبة وراثيباً  –الهندسة الوراثية وتطبيقاتها فى نباتات المحاصيل  –طريق التكاثر فى األنابيب 

اسبتخدام التكنولوجيبا  –نباتات مقاومة للحشائش عن طريق الهندسة الوراثيبة إنتاج  –إنتاج نباتات مقاومة للحشرات عن طريق الهندسة والوراثية  ––

التبأثيرات المحتملبة لكائنبات المهندسبة وراثيباً علبى صبحة اإلنسبان والبيئبة واختببارات  –عالقة التكنولوجيا الحيويبة بالبيئبة  –الحيوية فى إنتاج الغذاء 

 .األمان الحيوي

 حقلتكنولوجيا محاصيل ال( 416م ح ص ) 

االختببارات الكيماويبة والطبيعيبة الخاصبة  -دراسة العوامل المختلفة التى تؤثر على جودة وقيمبة محاصبيل الحببوب وموافقتهبا لالسبتعماالت المختلفبة 

اصببها دراسببة االقسبام المختلفببة لأليباف وخو -مقباييس الجببودة فبى البقبول  -صبناعة ضببرب األرز  -تخببزين الحببوب  -طبرق طحببن القمبح  -ببالجودة 

مقبباييس الجببودة  -االختبببارات المعمليببة لتوصببيف األليبباف ومعرفببة صببالحيتها لأغببراض النسببيجية  -العامببة ومكوناتهببا التركيبيببة والكيماويببة الدقيقببة 

 .لألياف الطبيعية

:بالبرنامج  االلتحاقـ متطلبات  6  

 .الحصول على شهادة أتمام الثانوية العامة

 :البرنامج  الستكمالـ القواعد المنظمة  7

 جديدةيتم الرجوع الئحة الكلية ال : لىاو مستوى
مىن لىل % 57علىى ا  تلىل نسىبة الحضىور عىن حاضىرات و الىدروا العمليىة متابعىة العلىى م المواظبة.1

ة أذا يات الدراسىىرملىىرالملىرر علىىى حىىدة و   يسىمل للأالىىأ بىىنداه أمتحىان نهايىىة الىصىىل الدراسىى  ى مىىن 
 .من مجموع ساعات الدراسة لهذا الملرر% 57ادت نسبة غياية عن ز
اذا نجل فىى جميىع ملىررات الىراىة المليىد بهىا أو  المستوى التالىالمليد بها الى  المستوىينلل الأالأ من .5

 .لان راسبا فى مادة او مادتين على ا لثر من فراتة

 جديدةاليتم الرجوع الئحة الكلية  :ثاني مستوى
من لل % 57اضرات و الدروا العملية على ا  تلل نسبة الحضور عن حمعلى متابعة ال المواظبة.1

ة أذا يات الدراسرملرالملرر على حدة و   يسمل للأالأ بنداه أمتحان نهاية الىصل الدراسى  ى من 
 .من مجموع ساعات الدراسة لهذا الملرر% 57ادت نسبة غياية عن ز
اذا نجل فى جميع ملررات الىراة المليد بها أو  وى التالىالمستالمليد بها الى  المستوىينلل الأالأ من .5

 .لان راسبا فى مادة او مادتين على ا لثر من فراتة  او فراة أدنى

 جديدةاليتم الرجوع الئحة الكلية  :ثالث مستوى
من لل % 57حاضرات و الدروا العملية على ا  تلل نسبة الحضور عن معلى متابعة ال المواظبة.1

ة أذا يات الدراسرملرالحدة و   يسمل للأالأ بنداه أمتحان نهاية الىصل الدراسى  ى من ملرر على 
 .من مجموع ساعات الدراسة لهذا الملرر% 57ادت نسبة غياية عن ز
اذا نجل فى جميع ملررات الىراة المليد بها أو  المستوى التالىالمليد بها الى  المستوىينلل الأالأ من .5

 .او فراة أدنى دة او مادتين على ا لثر من فراتةلان راسبا فى ما

 جديدةاليتم الرجوع الئحة الكلية  :رابع مستوى
من لل % 57حاضرات و الدروا العملية على ا  تلل نسبة الحضور عن معلى متابعة ال المواظبة.1

ة أذا يالدراسات رملرالملرر على حدة و   يسمل للأالأ بنداه أمتحان نهاية الىصل الدراسى  ى من 
 .من مجموع ساعات الدراسة لهذا الملرر% 57ادت نسبة غياية عن ز
 . أدنى مستوى المليد بها أو مستوىفى جميع ملررات ال الأالأ نجليجأ أن ي.5
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 :ـ وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج 8

:طرق تقويم البرنامج  ـ 9  

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم م

 عينة من الخريجين أستبيان طالب السنة النهائية 1

 عينة من المستىيدين أستبيان الخريجون 2

  تقرير أصحاب العمل 3

 مراجع داخلى 4
 تقرير

سيدهم اسعد سيدهم/ د.ا  
 استاذ تربية المحاصيل بالللية

ليةمقيم داخلى من الك 5  
 تقرير

استاذ  –محمد عبد السالم / د
 ا راضى المساعد بالللية

 مقيم خارجي 6
 تقرير محكم خارجي

نبيل على خليل استاذ / د.ا
 –للية الزراعة  –المحاصيل 

 جامعة اللاهرة 

 --- --- طرق أخرى 7

:الملحق   
توصيف المقررات على هيئة مالحق*             

رئيس القسم                              عميد الكلية         منسق البرنامج               
(حمود مغربى عراقىم/د .أ)    (صديق عبد العزيز صديق محسين/د .أ)   ( احمد على الحصرى/ د )   

    
:    التوقيع :                                    التوقيع                     :     التوقيع     

 

 مخرجات التعلم المستهدفة الوسيلة م

 المعرفة والىهم والمهارات الذهنية إمتحانات دورية 1

الدراسات ) امتحانات عملية 2

 (المعملية و الميدانية

 المهارات العملية

 المعرفة والىهم والمهارات العامة واللابلة للنلل التعلم الذاتي و  امتحان شىوى 3

حلقات  و  إمتحان نظرى 4

 البحث والمناقشة

 المعرفة والىهم والمهارة الذهنية


