توصيف المقررات:
0103ملمبا ئملاإلحصا :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ يمل) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بززدور اإلح صززاء يف احل يززاة ويف يفري قزة الب حززث
واالستق صزاءب ويت نززاول التو ي عززات التكرار يززة واالحتمال يززة واملنح نززى ال سززوي .ك مززا ي عززاجل مو ضززوع
االرتبا واالءدار بصورة مبسطة.

1101مل اضياتملعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى األ عززداد احلقيق يززة والعمل يززات علي هززاب األ عززداد املرك بززة والعمل يززات
علي هززاب كززثريات ا حلززدود االقرتا نززات اجلرب يززةب االقرتا نززات املثلث يززة االقرتا نززات املثلث يززة العك سززيةب
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتميةب املتباينات واملعادالت.

1103مل اضياتمل :)3مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
أسا سززيات ع لززم التفا ضززل والتكا مززل وتطبي قات هززاب وحت تززوي االقرتا نززات واال شززتقاأ وقواني نززه
و قززانون السل سززلةب ور سززم املنحن يززاتب والتفا ضززالتب وقا عززدة لوبي تززالب والتكا مززل ا حملززدود و غززري
ا حملزدودب و خزواص التكا مززل وامل سزاحة بززني املنحن يزاتب وم سزاحة ال سززطوع الدوران يزةب وامل صززفوفات
واحملددات.

1123ملاملساحةمل ال ساملاهلردسي:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
دور امل سزاحة والر سزم ا.ند سزي يف جمزال ا.ند سزة الزراع يزةب ويق سزم امل قزرر إىل جززئني ا جلزززء
األول م بزادئ وتعري فززات حززول أ نزواع القيا سززاتب وا سززتخداماتها تزم الت سززوية وتطبيقات هززاب اخل طززو
الكنثورية وتطبيقاتهاب ويفرأ حساب املساحات ملختلف قطع األراضي.
وا جلززء ال ثززاني يتع لززق بالر سززم ا.ند سززي وأدوا تززه و يفززرأ ا سززتخدامه اب تززم اإل سززقايفات
وا سززت نتاجهاب والقطا عززات ور سززم امل نززاظري واإل سززقايفات واإل فززرادات والقطا عززات والربا غززي
والصواميل والرسم احلر.

1133ملعلممملحياتيةملعامةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر كيم يززاء اخلل يززةب وع ضززيات اخلل يززة ووظائف هززاب واملور تززاتب وت كززاتر
الكائ نز ات احل يززة وت شززكلهاب وا لتمث يززل ال ضززوئيب وال تززنفس اخل لززويب وتغذ يززة احل يززوانب وأج هزززة
التبادل الغا ي يف الكائنات احلية وعملياتهب واجلزء العملي.
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1204ملإحصا ملتطبيقي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1عملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب ب  0103مبادئ االحصاء
ير كزز هزذا امل قززرر ع لزى اال سزتدالل اإلح صززائي حزول جمت مزع وا حززد حزول جمزتمعنيب االرت بززا
واال ءززدارب اخت بززارات األو سززا والن سززب جملززتمعنيب حتل يززل الت بززاين األ حززادي والث نززائيب يفززرأ غززري
معلميه.

1329ملكيميا ملعضم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
ا لززروابطب والت شززكل واجملمو عززات املم يزززةب واملرك بززات ا.يدروكربون يززة وا.ال يززداتب
والك حززوالتب والفي نززوالتب واالي ثززراتب وااللده يززداتب والكيتو نززاتب واأل محززاض
الكربوكسيلية ومشتقاتهاب واالمين ات من حيث التسمية واخلواص الفيزيائية وتفاعالتها.

1330ملكيميا ملحتليلية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2124كيميا ء عامة
م بززادئ الت حل يززل الك مززي و ا لززو نيب وم بززادئ التحل يززل الك مززي احلج مززي لدرا سززة ت فززاعالت
األ محززاض والقوا عززد وت فززاعالت األك سززدة واالخ تززال وت فززاعالت الرت سززيب وت كززوين املرك بززاتب
ومقدمة يف التحليل الطيفيب والتعامل اإلحصائي مع النتائج.

1331ملكيميا ملحيم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية
املكو نززات اجلزئ يززة للخال يززا الربوتي نززات ووظائف هززا احليو يززةب وكيم يززاء وترت يززب األ محززاض
االمين يزةب والتن ظز يم الفرا غزي اجمل سززم للربوتي نززاتب وترك يزب وتن ظززيم وع مزل األنز ميززاتب وكيم يززاء
ال سزكريات وا لززدهون والفيتامي نززات ومراف قزات األنز ميززات ()Co Enzymesب وعمل يززات هزدم
ال سززكريات مزن خززالل عمل يززة التخ مززر ودورة كززرب (Transport

)Electronب و إن تززاج

مر كززب االدينو سززني تال تززي الفو سززفات بوا سززطة ()- Oxidative Phosphorilationب و مززن
تم دراسة كيمياء األمحاض النوويةب واالس تنساخب وتر ة املعلومات الوراتية.
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2101ملعلاملالربات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
املعلو مززات األسا سززية ا لززيت تتع لززق با.ي كززل ال عززام للممل كززة النبات يززة مززن ح يززث ا جملززاميع
املختلفةب بدءا من ترك يزب اخلل يزة

و االنق سزام اخل لزويب والت مزايزب والتع ضزونب وأ نزواع األن سزجة

النب ات يزة واألع ضززاء النبات يزة ووظائف هززاب والعمل يزات احليو يززة كا لب نزاء ال ضززوئيب وال تزنفسب وال نززتحب
واالمت صززاصب ون قززل ا ملززواد الغذائ يززة وا.رمو نززات النبات يززةب وت صززنيف اململ كززة النبات يززة وا سززتعراض
مب سززط للم جززاميع املخت ل فززة في هززا كالفطر يززاتب والطحا لززب والنبا تززات الوعائ يززة الدني ئززةب وم عززراة
الب ذور تم النباتات الزهرية يف بيئاتها ودورات حياتها وأهميتها االقتصادية.

2102ملعلاملاحليمان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يت كززون مززن جزززئنيب ا جلزززء الن ظززري و تززوي ع لززى الرتك يززب والوظي فززة جلم يززع الكائ نزات
احل يزةب والن مزو واالنق سززام اخل لزويب و نزايز الك ائ نززات احل يزة إىل أن سزجة وأع ضززاء اجل هزا ا لززدوريب
وأنواع احليوانات اليت تتأتر بالبيئة وتتكيف معهاب عل م البيئةب النشوء واالرتقاء.
وا جلززء العم لززي و تززوي اخلل يززةب االنق سززام اخل لزويب الت كززوين ا جلززيو للحيوا نززاتب األن سززجة
احليوان يزةب اجل هززا ا.يك لززيب األج هزززة الع ضززويةب الت نززوع يف احليوا نززات الالفقار يززة ب احلبل يززات
والبيئة.

2110ملمبا ئملعلاملالرتبة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أسا سززيات ع لززم الرت بززة وأهميت هززاب وتكوين هززاب وال صززفات الفيزيائ يززة والكيميائ يززة واملعدن يززة
العا مزة للرت بززةب ريفو بززة وغرو يززات الرت بزة وتغذ يززة الن بززاتب خ صززوبة الرت بزة واأل مسززدة والت سززميد وأح يززاء
الرتبة الدقيقة وتصنيف األراضي ومساحتها.

2114ملفيو ا ملعامةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يفبي عزة ع لزم الفيز يزاء وا حلززرارةب واملتج هزاتب وع لزم التحر يزنب وال شززغل وال قزدرة و قزانون ح فزظ
الطا قززةب وا لززدفع وكم يززة الت حززركب واحلر كززة الدوران يززةب والكهر بززاء ال سززاكنةب واملكث فززاتب
ودارات التيارات املستمر واملغنايفيسية والبيئة الزراعية.
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2116ملخمتربملفيو ا ملعامة:مل1ملساعةملمعتمدةمل مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2114فيزياء عامة
التو صززيل ا حلززراريب و

ززع املتج هززات و تززوا ن ال قززوىب وحر كززة األج سززامب وحر كززة

امل قززذوفاتب و قززانون ن يززوتن ال ثززاني يف احلر كززةب واإلحت كززاكب و قز انون ح فززظ الطا قززةب وح فززظ
كم يزة الت حزرك ( ت صزادم األج سزام)ب واحلر كزة الدوران يزةب و قز انون أومب و قزانون فزارادي يف ا حلززث
الكهرومغنايفي سززيب وال قززوى وال قززدرة وقا سززهماب واآلالت الب سززيطةب واللزو جززةب والكثا فززة
وقياسها.

2120ملمبا ئملالتصريعملالغذائي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
يت نززاول هززذا امل سززاأ العمل يززات األسا سززية املتعل قززة بالت صززنيع ال غز ذائي م ثززل ا سززتخدام ا حلززرارة
والتربيد والتجفيف والرتكيز والتسخني باإلشعاع وأمواج امليكروويف والتخمري.

2124ملكيميا ملعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
امل بززادئ األسا سززية ا لززيت ت ضززم الرتك يززب ا لززذريب و حز االت ا ملززادةب واحملال يززلب والت فززاعالت
الكيميائيةب ديناميكا احلرارة الكيميائية والكيمياء الكهربائية.

2125ملخمتربملكيميا ملعامة:مل1ملساعةملمعتمدةمل مل1عملي) مل
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أسا سزي ات الع مزل امل خزربيب معا جلززة األناب يززب الزجاج يزةب وا لززو ن اجلزي ئزي ك مززادة مت طززايرةب
واالخن فززاض يف در جززة التج مززدب وا لززو ن امل كززافل حلززامضب واألك سززدةب واالخ تزززالب و حززرارة
ال ت عززادلب والعوا مززل ا ملززؤترة يف سززرعة التفا عززل الكيم يززائيب و قززانون سززرعة التفا عززل الكيم يززائيب
والتحليل الكهربائيب والكشف عن األيونات السالبة واملوجبة يف اجملموعات األربع.

2203ملعلاملالم اثة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2101علم النباتب  2102علم احليوان
مق د مزة يف ع لززم الورا تزةب واالنق سززام اخل لززويب و قزانوني م نززدلب واالرت بزا والع بززورب واخلري طززة
الكرومو سزوميةب والرتك يزب اجلزي ئززي لل جزني ب والط فززرةب وا لزتحكم يف الت عززبري ا جلزيوب والورا تززة
خارج النواة واجلينات يف العشائر والوراتة الكمية وا.ندسة الوراتية.
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2204ملاألحيا ملالدقيقة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1133علوم حياتية عامة ( ( )1لتخصص التصنيع الغذائي فقط)
متطلب سابق  2101علم النبات ب 2102علم احليوان ( للتخصصات االخرى يف كلية الزراعة)

أ نزواع األح يزاء الدقي قززةب وترك يزب وظي فزة األح يززاء الدقي قزة عد ميزة ال نززو ى احلقيق يزة ومقارنت هززا
مززع ت لززن ذات ال نززوى احلقيق يززةب واألح يززاء الدقي قززة غززري اخللو يززة ( الفريو سززات )ب يفززرأ وو سززائل ع لززم
األح يززاء الدقي قززةب األ يززض يف األح يززاء الدقي قززةب و منززو األح يززاء الدقي قززةب و تززأتري العوا مززل املختل فززة
عل يززهب و ضززبط األح يززاء الدقي قززةب والت عززايش يف األح يززاء الدقي قززةب واألح يززاء الدقي قززة واأل مززراضب
واألح يززاء الدقي قززة الزراع يززةب واألح يززاء الدقي قززة ل لززهواء وامل يززا ب األح يززاء الدقي قززة ال صززناعيةب
واالستفادة من األحيا ء خلدمة اإلنسان.

2213ملمبا ئملال يمل الص ف:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبةب  1103رياضيات ()3
امل يز ا ب تكوين هززاب تطوير هززا وم صززادر امل يززا يف ا لززويفن العر بززيب وا خلززواص الطبيع يززة للرت بززة
وعالقت هزا بززالريب االحتيا جززات املائ يززة للمحا صززيل امل ختل فززة وجدو لزة ا لززري وكفاء تززهب واال سززتهالك
املائي للنباتب وصالحية امليا للريب وأساسيات يف علم املائ يزات وتطبيقات هزاب و يفزرأ ا لزري وأ سزس
اختيار هزاب وم بززادئ ت صززميم يفززر أ ا لزري ال سززطحي وا لززري بززالرش وا لزري بززالتنقيطب و يفززرأ ق يززاس
املاءب ومنشتت نقلها والتحكم بهاب وأهمية الصرف الزراعي وفوائد وأنواعه.

2214ملاألمسدةمل خصمبةملالرتبة:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
درا سززة ع لززم خ صززوبة الرت بزة وأهمي تززه وت طززور وعال ق تززه بززالعلوم األ خززرى ب عوا مززل منززو الن بززاتب
والعنا صززر الغذائ يززة يف ذ لززنب مززع صززورها املتي سززرة يف الرت بززة والعوا مززل ا ملز ؤترة في هززاب وأ عززراض
نقصها وتصحيحه.

2215ملمبا ئملاإلنتا ملالرباتي:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2101علم النبات
أهمية اإلنتاج النباتي ودور يف االقت صزاد وحتق يزق األ مزن ال غزذائيب ومرا حزل الن مزو الن بزاتي وا تزر
العوا مززل األسا سززية والبيئ يززة يف الن مززوب و يفززرأ الت كززاتر وإن تززاج األ شزتال والرتك يززب احمل صززولي
والدورات الزراعية والعمليات الزراعيةب والتكنو لوجيا احلديثة يف اإلنتاج النباتي.
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2216ملمبا ئملاإلنتا ملاحليماني:ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2102علم احليوان
أهم يزة املنت جززات احليوان يززة والو ضززع ال غززذائي ب ورا تزة ال صززفات ب التح سززني ا لززوراتي حليوا نززات
املزرعة ب فسيولوجيا التنا سزل يف ال ثزدييات والط يزور ب ف سزيولوجيا ا .ضزم يف ا جملزرتات وا لزدواجن ب
أ عزالف احليوا نزات وقيمت هزا الغذائ يزة االحتيا جز ات الغذائ يززة و يفزرأ التغذ يزة ب أسا سزيات إن تزاج األب قززار
واألغ نززام وا لززدواجن ب بي ئززة احليوا نززات وعالقت هززا باإلن تززاج ب الطفيل يززات واأل مززراض املعد يززة وتأتري هززا
يف اإلنتاج احليواني.

2217ملنباتاتملالو رةمل ملترسيقملاحلدائق:ململ2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
نبا تزات الزي نززة مززن ح يززث أهميت هززا و راعت هززا والعنا يزة ب هززاب وت سززويقهاب وت شززمل أ هززار الق طززف
والق صززاري املزهر يززة والورق يززةب واحلول يززات ال صززيفية و ال شززتويةب والنبا تززات املز هززرة ا لززيت يززتم
إكثار هزا بوا سزطة األب صززال والكور مزات وا لززدرناتب وامل سزطحات اخل ضززراءب وأ شزجار و شززجريات
احل دائق واملتسلقات واألسيجة.
ك مزا ت شززمل هززذ ا ملززادة أهم يززة احلدي قززة املنزل يززة و يفززرأ االنت فززاع ب هززاب وتن سززيقهاب والنب ا تززات
املستعملةب والعمليات الال مة إلنشائها وصيانتها.

2219ملاألعشابملالضا ةمل ملالريماتم ا:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2101علم النبات
األع شزاب ال ضززا رة مززن ح يزث خصائ صززها وأ ضززرارها االقت صزادية وتق سززيماتها املختل فززة و يفززرأ
انت شزاره اب وال طزرأ الرئي سزة ملكافحت هزاب واآلت تطب يززق مب يزدات األع شز ابب وم عزايرة اآلت ا لززرشب
ومب يززدات األع شززاب مززن ح يززث خصائ صززهاب وأو قززات تطبيق هززاب ومكاف حززة األع شززاب يف ب عززض
احملاصيل الرئيسية.
أسا سززيات يف ع لززم الني مززات ودا مززن ح يززث ال صززفات املورفولوج يززة والت شززر ية والن شززايفات
احليو يزةب واأل عزراض املر ضززية لإل صزابة بالني مززاتوداب واأل ضزرار االقت صزادية ا لنا

ززة عن هزاب وعال قززة

النيماتودا تسببات األمراض النباتية األخرىب ويفرأ مكافحتها.
األرض وأ منززا ا سززتخدام األرض امل سززتقبلية ب وي شززمل كززذلن ق يززاس التنم يززة امل سززتدامة
والتجارب احمللية واإلقليمية اخلاصة بالتنمية املستدامة .
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2220مل االحيا ملالدقيقةمليفملاال ذ ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يت نززاول هززذا امل سززاأ التعر يززف بالكائ نززات احل يززة الدقي قززة ل غذ يززةب مززن ح يززث انوا هززا
وم صزادرها وتأتري هززا وتو يع هززا يف األغذ يززةب كززذلن الت عزرف ع لززى اال مززراض النا رززة مززن ا سززتهالك
األغذ يزة الفا سززدةب واملوا صززفات القيا سززية اخلا صززة ب هزذ الكائ نززاتب وال شززرو ال صززحية ل غذ يززة
وت صزنيعهاب إ ضزافة إىل حتل يززل م صزادر اخل طززر ون قزا ال سزيطرة احلر جززةب مزن خززالل ا جزراء رززارب
كربية خاصة باألغذيةب وعرض أوراأ عمل.

2221ملحتضسملالمجباتملالغذائية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
درا سززة يفززرأ الط هززي وخ صز ائص كززل من هززا وا لززتغريات الكيميائ يززة والفيزيائ يززة والقي مززة
الغذائ يزة ل يفع مززة املختل فزةب و تززأتري عمل يزات ع لززى األيفع مزة أت نززاء التح ضزري؛ مززن إ عزداد و يفززبخ و خزززن
ع لززى القي مززة الغذائ يززةب وا سززتخدام أف ضززل األ سززاليب للمحاف ظززة ع لززى قيمت هززا الغذائ يززة و ضززمان
سززالمتها وجودت هززا .إ ضززافة إىل إ جززراء التطبي قززات العمل يززة يف اخت يززار وحت ضززري األيفع مززة تززا يال ئززم
وحا جزة ال سزوأ احملل يززة واخلدم يزة كامل طززاعم واملست شزفيات والف نززادأ وغري هزا ممززا يزؤدي إىل ت طزوير
امل نتجات الغذائية تا يفيد حاجة املستهلن.

2222ملكيميا ملحتلي ملاال ذ ة:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1330كيمياء حتليلية
يت نززاول هززذا امل سززاأ نظر يززات وتطبي قززات ال طززرأ الكيمائ يززة لتحد يززد مكو نززات ال غززذاءب مززن
خزالل أ سززاليب حتل يززل األغذ يززةب كالتحل يزل الطي فززي والك رو مززاتوجرايف والفراكتومرت يززةب ق يززاس
احلموضة والو ن النوعي وهذا حسب الطرأ ا لقياسية واملعيارية املتعارف عليها

ليا وعامليا.

2317ملاألم اضملالرباتية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2101علم النبات
ن بززذة تارا يززة عززن ع لززم األ مززراض النبات يززةب الن ظززام البي ئززي الطبي عززي والزرا عززيب م سززببات
األ مزراض ا لنبات يززةب العوا مزل البيئ يززة ا لزيت تززؤتر يف األ مزراض النبات يززةب األ مزراض النبات يززة املت سزببة عززن
الفط ر يززات والبكتري يززا والفريو سززات والني مززاتودا والنبا تززات الزهر يززة الطفيل يززة و غززري الطفيل يززةب
التدابري العامة املستعملة يف مكافحة األمراض النباتية.
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2318ملاآلالتملالو اعية:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
امل عززدات واآلالت امل سززتخدمة يف حت ضززري الرت بززة و الزرا عززة والت سززميد واحل صززاد واأل عززالف
واحل بززوب و وقا يززة الن بززاتب وا لززري وال صززرفب واإلن تززاج احل يززوانيب مززن ح يززث أنواع هززاب واختيار هززاب
ويفرأ تشغيلهاب واستخدامهاب ويفرأ صيانتها ومع ايرتها وكفاءتها وأداؤها واقتصادياتها.

2319ملحدظملالرتبة:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
إنتاج يززة األرا ضززي واحلا جززة إىل صزيانة الرت بززةب األم طززار وم يززا الرت بززة واجلر يززان ال سززطحيب
اال جنززراف بامل يززا والر يززاعب الت صززحرب ا سززتعماالت األرا ضززي وإدارت هزاب األنظ مززة الزراع يززةب يفززرأ
صيانة الرتبة ومياههاب تدهور خصوبة الرتبة ومعوقات صيانة الرتبة.

2320ملمبا ئملالتغذ ة:ململ2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
متطلب سابق  1133علوم حياتية عامة (( )1لتخصص التصنيع الغذائي فقط)
متطلب سابق  2102علم احليوان ( للتخصصات االخرى يف كلي ة الزر اعة)
م فزاهيم يف التغذ يزة وال غززذاءب ا لزنظم التحليل يزة ملكو نززات ال غزذاءب الكربوه يزدرات واالل يززافب
ا لززدهونب الربوتي نززاتب الطا قززة الغذائ يززةب ال فيتامي نززاتب امل عززادن ا ل كززربى /ال صززغرىب اجل هززا
ا.ضمي وفسيولوجيا ا.ضمب املاء.

2321ملعلاملاحلش ات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
مقد مززة يف ع لززم احل شززراتب واملم يزززات العا مززة لل ح شززرات ومف صززليات األر جززلب الت شززريح
ا خلززارجي وا لززداخل للح شززرة ب الن مززو والت طززور والت كززاتر يف احل شززراتب الر تززب احل شززرية ذات
األهم يززة االقت صززاديةب اآل فززات ال ضززارة باإلن سززان وممتلكا تززهب اآل فززات احليوان يزة غززري احل شززريةب
احلشرات النافعةب سلوك احلشراتب عالقة احلشرات بالبيئةب ومكافحة اآلفات.

220

2323ملاحملاصي ملاحلقلية:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
ع لزم احملا صززيل احلقل يزةب الرتك يززب الن بزاتي وتق سززيم احملا صزيل احلقل يززةب ا تزر البي ئززة ع لزى منزو
وإن تززاج احمل ا صززيل احلقل يززةب حت سززني احملا صززيل احلقل يززة وإن تززاج ال بززذورب
البقولياتب احملاصيل الصناعيةب الزيتية و

ا صززيل احل بززوبب

اصيل األعالف اخلضراء.

2324ملأشجا ملالداكهة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أهمية بساتني الفاكهة وتقسيمه اب بيئة وإن شزاء ب سزاتني الفاك هزةب الرتب يزة والتق لزيمب األ هزار
واإلمثارب العناية ببساتني الفاكهةب األشجار متساقطة األوراأب األشجار دائمة اخلضرة.

2325ملصحةملاحليمان:ململ3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يت نزاول هزذا امل قزرر العوا مزل البي ئ يزةب ا .زواءب ا حلزرارة والريفو بزةب امل يزا و يفزرأ تلوت هزا وتنقيت هزاب
احلل يززبب م صززادر تلو تززه واأل مززراض ا لززيت ينق لززها املنا عززةب يفززرأ التعا مززل مززع احل يززوان واإل سززعافات
األول يززة .ززاب ا لززتطهري واملط هززراتب األدو يززةب األ مززراض و يفززرأ الوقا يززة من هززاب الطفيل يززات اخلارج يززة
ويفرأ الوقاية منهاب أمراض احليوانات وأمراض الطيور.

2326ملعالجاتملبيط ة:ململ3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2325صحة احليوان
يت نزاول امل قزرر األدو يزة البيطر يزة ا لزيت ت سزتخدم أسا سز ا ل عزالج ووقا يزة احل يزوان ب آ تزر الت فززاعالت
الدوائ يزة و بزاألخص ع نزد ا سززتخدام أك ثزر مزن دواء وا حزد يف ن فززس الو قزت ل عزالج احل يزوان ب ويت طززرأ
لززدواعي اال سززتخدام امل قززرتن ألك ثززر مززن م ضززاد ح يززوي ب ويت نززاول العوا مزل ا لززيت تززؤتر ع لززى فعال يززة
ا لززدواء يف ج سززم احل يززوان و بززاألخص العوا مززل املتعل قززة بامت صززاص ا لززدواء ب ويت طززرأ ملو ضززوع
الت فزاعالت الدوائ يزة خزارج ودا خززل ج سزم احل يزوان ب وكيف يزة ا سززتخدام امل ضزادات احليو يزة يف حتف يززز
منو اجملرتات.
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2327ملتد بملعمليمل :)1مل5ملساعات ملمعتمدةمل  5ملعملي)مل مل
متطلب سابق انهاء  66ساعة
يلت حززق الطا لززب مززن خززالل هززذا امل قززرر تؤس سزة راع يززة حكوم يززة أو أهل يززة يع مززل ب هززا
أخ صزائيون راع يززون يف منط قززة قري بزة مززن سززكنا ويق ضزي في هززا  12 - 10سززاعات أ سززبوعية ب أو
مززا ي عززادل ( )120سززاعة تدريب يززة ف صززلية ب وا .ززدف األسا سززي مززن هززذا امل قززرر هززو إتا حززة الفر صززة
للطا لزب ليت عززرف ع لززى كا فزة املؤس سززات الزراع يززة ح يزث املتو قززع مززن الطا لزب الت عززرف ع لززى بر نززامج
الع مزل للم نزايفق الزراع يززة املختل فزة شززهرياب ح يزث يغ طززي الق سزم ال فززو للعمل يزات الزراع يززة مزن ح يززث
اإلر شززاد الزرا عززي ب الزرا عززة الع ضززوية ب الزرا عززة احملم يززة ب املكاف حززة املتكام لززة ب أ شززجار
الفاك هززة ب ت صززميم شززبكات ا لززري ب ت شززخيص أ مززراض النبا تززات ب حززدائق منزل يززة ب أ شززجار
الزي تززون واأل مسززدة ب ترب يززة الن حززل ب الت صززنيع ال غززذائي ب املكي نززة الزراع يززة ب إدارة م صززادر امل يززا
وغري هزا......اخل .يزتعلم الطا لززب مزن خزالل هززذا الع مزل الق سزم اإلداري لل تززدريب مزن م هزارات االت صززال
ب املقاب لزة ب الع مزل ال طزوعي إدارة امل شزاريع ال صززغرية ودرا سزة ا جلزدوى االقت صزادية وكتا بزة الت قززارير
وإدارة الت سزويق والزرا عزة ل لزربح وغري هزا .ك مزا ع لززى الطا لزب أن ي قزدم ع لزى األ قزل ( )4ت قزارير شززامله
لع ضزو هي ئززة ال تزدريس امل عززو عزن تدري بززه يف املؤس سزات الزراع يززة املو جزودة يف بيئ تززه أو

ي طزه ا لززذي

يتدرب فيه.
ا ل تدريب العملي لتخصص التصنيع الغذائي
متطلب سابق لنهاء  66ساع،

ي قزوم الطا لزب /ة بال تزدريب يف م صززانع وم شزاريع األغذ يزة ذات العال قززة و ملزدة ال ت قزل عززن ()300
سززاعة ع مززلب خززالل ال سززنتان الثال ثززة والراب عززة يف ا جملززاالت الرئي سززية (تكنولوج يززا االل بززانب
تكنولوج يززا الل حززومب تكنولوج يززا اخل ضززار والفوا كززهب تكنولوج يززا الز يززوت وا لززدهونب
تكنولوجيا احلبوبب تكنولوجيا النباتات الطبية.

2328ملفسيملمجياملاحليمان:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يت كزون امل قززرر مززن جزززئني ا جلزززء الن ظززري

تززوي ع لززى الن مززوب االن سززجة احليوان يززةب اجل هزا

ا.يك لززيب اجل هززا الغ طززائيب اجل هززا الع ضززليب اجل هززا ا .ضززميب اجل هززا التنف سززيب اجل هززا
االيفراحيب اجلها الدوريب واجلها العصيب.
و

تززوي ا جلزززء العم لززي ع لززى االن سززجة احليوان يززةب الت كززوين ا جلززيو للحيوا نززات (الن مززو)ب

اجلها ا.يكليب االجهزة العضوية.
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 2329ملحتلي ملاألعالفمل األ ذ ةمل صيا ةملاخللطات:ململ3مل ساعةملمعتمدةمل  2ملنظ ي،مل 1ملعملي) مل
متطلب سابق  2320مبادئ التغذيةب  2422األعالف وتغذية احليوان
ي شززتمل ع لززى الرتك يززب الكي مززاوي وأ نززواع األ عززالفب ا .ضززم والتمث يززل ال غززذائيب امل قززررات
الغذائ يززة ب الطا قززة ب ا لززربوتنيب األل يززاف امل عززادن وأهميت هززا ب يفززرأ التغذ يزة املختل فززة ب ره يززز
خلطات العلف ويفرأ تقييمها.

2330ملفسا مل تسماملاال ذ ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2220االحياء الدقيقة يف االغذية
يت نززاول هززذا امل سززاأ العوا مززل املؤد يززة إىل ت لززف وف سززاد األغذ يزةب أ نززواع الت سززمم ال غززذائيب يفززرأ
ا لسيطرة وتقليل اخلطورة.

2331ملضب ملاجلم ةمللال ذ ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2222كيمي اء حتليل االغذية
ي ت نززاول هززذا امل سززاأ درا سززة أنظ مززة ا جلززودة احملل يززة والعامل يززة و يفززرأ تطبيق هززا يف م صززانع ا ملززواد
الغذائ يزةب كززذلن الت عزرف ع لززى املنظ مززات الدول يزة ذات العال قززة بزاجلودةب إ ضززافة إىل عززرض أوراأ
عمل من قبل الطلبة.

2332ملتعب ةمل تغليفملاال ذ ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
تت نززاول هززذ امل سززاأ مززواد التعب ئززة والتغل يززفب مززن ح يززث موا صززفاتهاب تركيب هززا الكيم يززائي
وخصائ صزها الفيزيائ يززةب و مززدى تفاعالت هززا مززع ا ملزواد الغذائ يززةب إ ضززافة إىل عمل يززة تقييم هززا واخت يززار
الع بززوات املنا سززبة واملالئ مززة ل غذ يززة املختل فززةب و كززذلن درا سززة م بززادئ آالت التعب ئززة امل سززتعملة يف
التصنيع الغذائيب وأيضا عرض أوراأ عمل حول املوضوع من قبل الطلبة.

2334ملتكرملمجياملاخلضا مل الدماكهة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يت نززاول هززذا امل سززاأ األ سززس العلم يززة والتطبي قززات العلم يززة للخ ضززار والفوا كززهب مززن ح يززث
تركيب الكيماوي واملبادئ الفيزيائية واملكروبيولوج يزةب إ ضزافة إىل التعا مزل من هزا م نزذ احل صزول
ع لززى ا ملززواد ا خلززام مززرورا باإل عززداد والت صززنيع والتعل يززب والت خزززين والن قززل والت سززويقب مززع ا جززراء
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تطبي قززات عمل يززة و رززارب كرب يززة وم شززاهدات و عززرض أوراأ ع مززل مززن ق بززل الطل بزة حززول هززذ
املنتجات.

2335ملتصريعملاال ذ ةملاملرولية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نززاول هززذ امل سززاأ األغذ يززة املنزل يززة املنت شززرة يف املنط قززةب مززن ح يززث كيف يززة حت ضززريها
وتصنيعها وح فظها ب طزرأ سزليمة و صزحيةب إ ضزافة إىل ا جزراء تطبي قزات عمل يزة و رزارب وم شزاهدات
حول هذ املنتجات.

2336ملتصريعملاجلنبمل املتخم اتملاللبرية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نززاول هززذا امل سززاأ مكو نززات وخ صززائص احلل يززب ومنتجا تززهب إ ضززافة إىل عمل يززات الت صززنيع
األسا سزية كامل عزامالت احلرار يززةب الترب يزدب الت جززانسب ال تزبخريب التجف يززفب التب لزورب التجم يززد....
اخلب و كززذلن درا سززة امل بززادئ الكيميائ يززة والفيزيائ يززة واملكروبيولوج يززة يف ت صززنيع و ختزززين
منت جززات االل بز انب مززع ا جززراء تطبي قززات عمل يززة وكرب يززة وم شززاهدات و عززرض أوراأ ع مززل ع لززى هززذ
امل نتجاتب وإجياد احللول للمشاكل احملتملة.

2337ملتكرملمجياملالو متمل الدةمن:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يت نززاول هززذا امل سززاأ درا سززة م صززادر وترك يززب وا خلزواص ال فيزيائ يززة والكيميائ يززة للز يززوت
وا لززدهون ب إ ضززافة إىل يفززرأ الت صززنيع املختل فززة كعمل يززات اال سززتخالص والتكر يززر وا.در جززة
وغري هزاب وإن تزاج ا ملز ارجرين وبدائ لزهب و كزذل ن ا جززراء تطبي قزات عمل يزة و رزارب كرب يزة وم شززاهدات
وعرض أوراأ عمل من قبل الطلبة حول هذ املنتجات.

2338ملالغ اتملالغذائية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل سززاأ ال تززوتر ال سززطحي و يفززرأ ختفي فززه ب مززواد اال سززتحالب و يفززرأ حت ضززريها
وخصائصها الفيزيائية والكيميائيةب إضافة إىل أنواع واستخدامات الغرويات الغذائية.
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2339ملتغذ ةملجمتمعات:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
تعر يززف الطا لززب بززربامج التغذ يززة اجملتمع يززة ا لزيت تن فززذها اجل هززات ذات العال قززة باألغذ يززة
وال صزحة م ثزل اجل هززات احلكوم يزة و غززري احلكوم يزة واملنظ مزات العامل يززة م ثزل منظ مززة ال صزحة العامل يززة
والفاو وتأتري هذ الربامج على صحة اجملتمع واالفراد.

2340ملفح مل م اقبةملجم ةملاللحمم:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية ( لتخصص االنتاج احليواني)
متطلب سابق  2218حفظ وصنيع االغذية ( لتخصص التصنيع الغذائي)

يت ضززمن هززذا امل قززرر يفززرأ ف حززص احليوا نززات ق بززل ا لززذبح وب عززد ب و يفززرأ ا يززواء احليوا نززات
وت غززذيتها يف امل سززاخل ق بززل ان يززتم ذا هززاب ويب حززث يف اال صززابات اجلرتوم يززة والطفيل يززة واالي ضززية
وكتلف انواع الت لزف الكي مزاوي يف الل حزوم وا لزدواجن ا ضزافة للب حزث يف يفزرأ الف حزص يف امل سزاخل
العضاء احليوانات املذبوحة ومدى صالحيتها لالستهالك االدمي.

2341ملمبا ئملالتسم قملالغذائي:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
هززدف هززذا امل سززاأ إىل تعر يززف الطل بززة بامل بززادئ وامل فززاهيم الت سززويقية احلدي ثززة وي شززمل درا سززة
ت طززور م فززاهيم الت سززويق ال غززذائيب البي ئززة الت سززويقية سززلوك امل سززتهلنب معلو مززات و اززوث الت سززويق
ال غززذائيب اال سززواأ امل سززتهدفةب ت طززوير املنت جززات الغذائ يززةب الق نززوات الت سززويقيةب و ضززع السيا سززات
السعرية اليت تتعلق باملنتوجات الغذائية.

2342مل اال شا ملالتغذ يمل العا اتملالغذائية:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
مقد مززة يف األ سززاليب امل سززتخدمة يف تق يززيم احلا لزة التغذو يززةب كيف يززة إر شززاد املر ضززى حززول
الوقا يززة التغذو يززة مزن األ مززراض وكيف يززة إ جززراء التق يززيم الت غززذوي وح سززاب ال سززعرات احلرار يززة
وااليفالع على اهم العادات الغذائية ذات التأتري على الصحة سلبا واجي ابا.

2344ملتكرملمجياملانتا مل تصريعملالتمم :مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
ي هززدف هززذا امل سززاأ لالرت قززاء بكا فززة سال سززل إن تززاج ق طززاع الت مززور و يززادة قدر تززه التناف سززيةب
األ مززر ا لززذي ي سزهم يف يززادة ال صززادرات الفل سززطينية للت مززور وعمل يززات ت صززنيع وح فززظ و ضززبط جزودة
التمور.
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2346ملمعا نمل فيتاميرات:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2216مب ادئ االنتاج احليواني ب  2325صحة احليوان
يزتم مزن خزالل هزذا امل سزاأ درا سزة الفيتامي نزات وامل عزادن وانواع هزا وفوا ئز دها وكيف يزة احملاف ظزة
عليها واعراض نقصها ومصادرها.

2348ملانتا ملحماصي ملالعلف:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يت نزاول امل قزرر األهم يزة االقت صززادية والغذائ يزة حملا صزيل األ عززالف اخل ضزراءب و تزاريخ تطور هززاب
وو صززفها الن بززاتيب والقي مززة الغذائ يززةب واالحتيا جززات البيئ يززةب وأ سززاليب االن تزاجب و يفزرأ ح فززظ
احملاصيل اخلضراءب وإنتاج البذور واحملاصيل املالئمة للزراعة اجلافةب ومكننة إنتاج العلف.

2352ملفسيملمجياملالربات:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
م قززرر ي شززتمل ع لززى جزززئني الن ظززري والتطبي قززات العمل يززة املتعل قززة بالو حززدات النظر يززةب ح يزث
يت ضزمن ا جلزززء الن ظززري ت سززع و حززدات تت حززدث عزن االج نززة -الت مززايز  -التع ضززيةب االن سززجة النبات يززةب
ا جلزذورب ال سززيقانب االوراأب التمث يزل ال ضززوئيب ال نزتح وال تززنفسب االمت صزاص ون قززل ا ملزواد الغذائ يززة
داخل النباتب هرمونات النبات.

2411ملاستصالحملاأل اضي:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
مقد مززة حززول أهم يززة است صززالع األرا ضززيب م صززادر األ مززالع الذائ بززة يف الرت بززة مززن األم طززارب
الرت بزة امللح يزة مززن ح يززث ا سززتجابة الن بززات لل كززرب املل حززيب الرت بززة ال صززودية والقلو يززةب الرت بززة الغن يززة
بالبورونب املعايري يف تقييم صالحية ميا الري.

2422ملاألعالفمل تغذ ةملاحليمان:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليوانيب  2320مبادئ التغذية
الرتك يززب الكيم يززائي للن بززات وج سززم احل يززوان ودور املرك بززات الغذائ يززة يف تغذ يززة احل يززوانب
ا .ضززم واالمت صززاص والتمث يززلب تق يززيم القي مززة ا .ضززمية وا لززربوتنيب ا ملززوا ين الغ ذائ يززة األ عززالف
اخل ضزراء واخل شززنة والغن يززة بالطا قززة والغن يززة بززالربوتنيب ح فزظ األ عززالف الع صززريةب ت لززوث األ عززالف
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وف سززادهاب اإل ضززافات العلف يززةب ح سززاب االحتيا جززات الغذائ يززة احلاف ظززة واإلنتاج يززة حليوا نززات
املزرعةب تغذية أبقار احلليب والضأن واملاعز والدجاج واألرانب.

2427ملاخلض ات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
األهم يزة االقت صززادية والغذائ يززة للخ ضززراواتب تق سزيمها والعوا مززل ا ملززؤترة يف إنت اج هززاب حت ضززري
الرت بزة لزرا عززة اخل ضززراوات و يفززرأ إكثار هززاب را عزة اخل ضززراوات وعمل يززات اخلد مززة ب عززد الزرا عززةب
ح صززاد اخل ضززراوات و تززداول منتجات هززاب التقن يززات احلدي ثززة يف إن تززاج اخل ضززراواتب

ا صززيل

اخلضروات.

2428ملالو اعةمليفملفلسطة:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
مقد مززة عززن أهم يززة الزرا عززة و تطور هززاب مو قززع الزرا عززة يف االقت صززاد الفل سززطيوب امل نززاخ
الزرا عزي والتو يزع البي ئززيب ا ملزوارد الزراع يزةب اإلن تززاج الن بزاتي واإلن تزاج احل يززوانيب املؤس سزات العامل يززة
يف القطاع الزراعي الرمسية وشبه الرمسية وا.يئات واجلمعيات اخلارجية.

2430مل التسم قمل اإل شا ملالو اعي:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
ينقسم إىل قسمني
أ الً :الت سززويق الزرا عززي وي ضززم مف هززوم الت سززويق الزرا عززي مززن ح يززث ال نززواحي الوظيف يززة الت سزويقية
والت سزو يقية الفيزيق يززة والت سززهيليةب األ سززواأ و الو سززطاءب الق نززوات وا .ززوامش الت سزويقيةب الت سززويق
اجلماعي ومنهجية دراسة التسويق.
ثان يصاً :اإلر شزاد الزرا عزي و تززوي مزدخل إىل اإلر شزاد الزرا عزيب عنا صززر عمل يزة االت صزال اإلر شززاديب
يفرأ اإلرشاد الزراعيب تبو تقنيات الزراعة احل ديثةب الربامج اإلرشاديةب نظم اإلرشاد.

مل
2431ملإ ا ةملاملوا ع:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي)مل
مقد مززة عززن إدارة ا ملزززارعب امل بززادئ االقت صززادية وت كززاليف اإلن تززاج وأهميت هززا يف إدارة ا ملزززارعب
ال سززجالت ا ملززز رع يززة وحتل يززل البيا نززاتب املوا نززة اجلزئ يززة وموا نززة امل شززروعاتب التخ طززيط املزر عزي
وامل وا نزةب الرب جمززة اخلط يززةب موا نزة ال تززدفق الن قززديب ب يزان امليزان يززة العا مززة وحتلي لزهاب ب يززان ا لززدخل
وحتليلهب اقتصاديات عناصر اإلنتاج.
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2433ملالو اعةملاحملميةمل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2427اخلضروات
أساسيات الزراعة احملم يزةب موا صزفات ب يزوت الزرا عزةب الزرا عزة احملم يزة وإن شزاؤهاب ا لزتحكم
يف العوا مززل البيئ يززة دا خززل الب يززوت احملم يززةب العمل يززات الزراع يززة إلن تززاج احملا صززيل و يفززرأ إن تززاج أ هززم
احمل اصيل احمللية يف البيوت احملميةب الزراعة احملمية دون تربة.

2434مل املشات مل إكثا ملالرباتات:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أسا سزيات إن شززاء امل شزاتل مززن ح يززث املو قزع واملن شززتت واألو سززا الزراع يزة املختل فززة امل سززتخدمة
أل غززراض اإلك ثززارب و أ نززواع امل شززاتل وقواني ن هززاب وال طززرأ األسا سززية إلك ثززار أ شززجار الفاك هززة
ونبا تززات الزي نززة واخل ضززروات بو سززايفة ال بززذورب والت كززاتر اخل ضززري بأنوا عززه املختل فززة مززن تعق يززل
وتط عززيم وترق يززدب وا سززتخدام األع ضززاء املختل فززة كاألب صززال والكور مززات وا لززدرنات و را عززة
األنسجة ب وخدمة املشاتل واالهتمام بها ب ورهيز منتوجات املشتل وتسويقها.

2435ملاألشجا ملاحل جية:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
ت طزور ع لزم ا حلزراجب وت صزنيف األ شزجار احلرج يزةب واأل نزواع املالئ مزة ل لزويفن العر بزيب وأهميت هززا
يف ال صززناعةب والعوا مززل البيئ يززة وتأتري هززا يف منززو الغا بززاتب وامل شززاتل احلرج يززة و يفززرأ الت حززريج
والعناية بالغابات ومحايتها.

2438مل الرباتاتملالطبيةمل العط ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
حملززة تارا يززة عززن ا سززتعمال النبا تززات واألع شززاب الطب يززة والعطر يززة وأهميت هززا الطب يززة
واال قت صززاديةب التو يززع البي ئززي واجل غززرايف للنبا تززات الطب يززة وا لعطر يززة وتق سززيمهاب بي ئزة و را عززة
النبا تزات الطب يززة والعطر يزة والعمل يززات الزراع يزة املختل فززةب ا ملزواد الكيميائ يززة الفعا لزة و يفززرأ حت ضززري
وإ عززداد النب ا تززات ا لطب يززة والعطر يززة وا سززتعماالتهاب النبا تززات الطب يززة املزرو عززةب األع شززاب الطب يززة
الربيةب النباتات الطبية العطريةب النباتات الطبية السامة.
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2439ملاملبيداتمل السمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  1329كيمياء عضويةب  1331كيمياء حيوية
مقد مززة عا مززة عززن مب يززدات اآل فززات وعالقت هززا ب طززرأ مكاف حززة اآل فززاتب والتعر يززف ت جززاميع
مب يززدات اآل فززات املخ تل فززة مززن ح يززث ت سززميتها م ثززل احل لززم و الني مززاتودا وال قززوارض والفطر يززات
والبكتري يززا واألع شززابب وتركيب هززا الكي مززاويب وخصائ صززهاب ورهيزات هززاب و يفززرأ ا سززتعما.اب
ومسية املبيدات وكيفية تأتريهاب والتحذيرات من كايفرهاب وسبل العالج من التسمم بها.

2442ملالدط ات:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
الفطر يززات مززن ح يززث صززفاتهاب وتكاتر هززاب وأهميت هززا االقت صززاديةب وتق سززيمها إىل جممو عززات تب عززا
ألشكا.ا وتركيبهاب وأمثلة تفصيلية لبعض الفطريات املهمة اقتصاديا تا يف ذلن النافعة منها والضارة.

2443ملالدس ساتملالرباتية:مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
أسا سززيات ع لززم الفري و سززات النبات يززة مززن ح يززث شززكل وترك يززب وت كززاتر وانت شززار هززذ
الفريو سززاتب وخصائ صززها الورات يززةب و عزززل وتنق يززة الفريو سززاتب وب عززض األمث لززة أل هززم األ عززراض
الفريوسية اليت تصيب احملاصيل االقتصادية ويفرأ مكافحتها.
2444ملتد بملعمليمل :)2مل5ملساعاتملمعتمدةمل 5ملعملي) مل
املتطلب السابق  2327تدريب عملي ( )1ب انهاء  90ساعة
هزذا امل قززرر ال ثززاني ا لزذي ي لززي تززدريب عم لزي ( )1ب ح يززث ي سززتمر الطا لزب بالتحا قززه باملؤس سززة
الزراع يزة ا لزيت الت حزق ب هززا خزالل تزدريب عم لزي ( )1ب وي سززتمر بزالتعرف ع لزى املؤس سزات الزراع يززة يف
منطق تززه بوا قززع  12- 10سززاعة أ سززبوعيا ب ع لززى أن ي قززدم ع لززى األ قززل ( )4ت قززارير راع يززة شززاملة
لع ضزو هي ئززة ال تزدريس امل عززو ك مزا هززو مو ضززح يف تزدريب عم لززي ( )1ب وت شزمل الت قززارير املؤس سززات
ا لززيت قززام بزيارت هززا و تززدرب في هززا ب واملتو قززع مززن الطا لززب خززالل تدري بززه هززذا ا سززتمرارية اكت سززابه
وممار سززته لرب نززامج الع مززل للم نززايفق الزراع يززة املختل فززة شززهريا ب وممار سززة الق سززم ال فززو والق سززم
اإلداري من عملية التدريب وتكملة ما مت توضيحه يف تدريب عملي (.)1

229

2445ملإنتا ملالد اجن:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليوانيب  2320مبادئ التغذية
يت نززاول امل قززرر تال تززة ع شززر و حززدة ت شززتمل ع لززى أهم يززة ق طز اع ا لززدواجن وأن شززتطه املختل فززةب
ت شزريح ا لزدجاج وو ظزائف االع ضزاءب ورا تزة ا لزدجاج وحت سزينهب الت فزريخ وادارة املفر خزاتب م سززاكن
الدجاج ورهيزاتهاب حضانة الصي صزان ورعايت هزاب ادارة قط يزع د جزاج ال بزيضب ان تزاج د جزاج الل حزمب
تغذ يززة ا لز دجاع وأعال فززهب االحتيا جززات الغذائ يززة ل لززدجاجب أ مززراض ا لززدجاج و يفززرأ الوقا يززة من هززاب
تسويق منتجات الدجاجب والدواجن االخرى (احلبش والبط).

2446ملإنتا ملاأل راممل املاعو:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليوانيب  2320مبادئ التغذية
تزوي امل قزرر ع لزى مخ سزة ع شز ر و حزدة ا ضزافة للتطبي قزات العمل يزةب وت شزمل الو حزدات سززالالت
االغ نززامب ال صززفات االنتاج يززة يف االغ نززام و يفززرأ االنت خززابب ن ظززم الرتب يززة (التزاوج)بالتنا سززل يف
االغ نزام وا سزتعمال ا.رمو نزاتب خ صزوبة الك بزا ش وتقن يزات التنا سزل احلدي ثزةب ان تزاج احلل يزبب الن مزو
و نززوع الذبي حززةب االحتي ا جززات الغذائ يززةب تغذ يززة الن عززاجب تغذ يززة احل مززالن فطام هززا وت سزمينهاب ان تززاج
ال صززوفب صززحة القط يززعب االن تززاج املك ثززفب ح ظززائر االغ نززام وم سززتلزماتهاب دل يززل ترب يززة قط يززع
االغنام يف االحوال العادية ووقت اجلفاف وادارة انتاج االغنام.

2448ملإنتا ملأبقا ملاحلليب:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليوانيب  2320مبادئ التغذية
تزوي امل قزرر ع لزى مخ سزة ع شززر و حزدة وت شزمل ت طزور أب قززار احلل يزب وأهميت هزاب سزالالت اب قززار
احلل يززبب اجل هززا ا .ضززمي وا .ضززمب االحتيا جززات الغذائ يززةب يفززرأ التغذ يززةب االج هزززة التنا سززلية
وا.رمو نززاتب التنا سززلب الع قززم واخل صز وبةب ال غززدد املنت جززة للحل يززبب ان تززاج احلل يززب وادرار ب ادارة
مزززارع أب قززار احلل يززب ب ال سززجالت املزرع يززةب التح سززني ا لززوراتي الب قززار احلل يززبب ال شززرو ال صززحية
واالمراضب املنشتت واملباني واالدواتب والتطبيقات العملية.

2449ملإنتا ملعجململاللحا:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليوانيب  2320مبادئ التغذية
التأه يزل واالنت خززاب و يفززر أ الرتب يززة حليوا نزات الل حززم حتززت يفززرأ اإلن تزاج املختل فززة مززع الرتك يززز
على يفرأ التسمني وإنتاج العجول الالمحة من أبقار احلليب.

230

2451ملإنتا ملاالمساك:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليوانيب  2320مبادئ التغذية
مقد مززة عززن أهم يززة حلززوم األ مسززاكب وإن تززاج األ مسززاك يف امل يززا العذ بززةب وأ نززواع األ مسززاكب
وإن شزاء ا لززربكب وت سزميد بززرك األ مسزاكب وتغذ يززة األ مسزاكب والرت بزة واالنت خزاب والتنا سززل الطبي عززي
والصناعي ل مساكب واألمراضب والتسويق واقتصاديات إنتاج األمساك.

2452ملت بيةملالرح :مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
ت نززاول امل قززر ر مثان يززة ا بززواب ج لززت ع لززى ت طززور ءززل الع سززل ون شززوء سززالالته القيا سززيةب ح يززاة
الن حززل ويفبا عززهب ان شززاء املنا حززل وادارت هزاب عمل يززات ال نحا لززةب منت جززات املن حززلب ا مززراض الن حززل
وافا تززهب ال قززوانني وال قززرارات املنظ مزة لعمل يززة النحا لززة يف اجلمهور يززة العرب يززة املت حززدة .وذ لززن يف عززدة
فصول لكل باب.

2453ملالتقرياتملاحليم ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يتناول هذا املقرر التطورات احلدي ثزة املتعل قزة با سزتخدام التقن يزات احلدي ثزةب وذ لزن با سزتخدام
الكائ نزات احل يززة أو موارد هززا أو كلفات هززا يف ادارة اآل فزات الزراع يززة املختل فززة احل شززرات وأال مززراض
النب ات يززة وأالع شززاب .كيف يززة و يفززرأ ا سززتعمال هززذ التكنولوج يززا احلدي ثززة .ت شززخيص اال مززراض.
االستنساخ يف النباتب باالضافة اىل ا.ندسة الوراتية أدواتها وتطبيقاتها.

2454ملفسيملمجياملماملبعدملاحلصا :مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ يمل،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2324اشجار الفاكهةب  2427اخلضراوات
ي شززمل هززذا امل قززرر جزززئني ا جلزززء االول املتع لززق با ملززادة النظر يززة وا لززيت تت ضززمن ا لززتغريات
الف سززيولوجية ا لززيت حتززدث أت نززاء وب عززد جززو وق طززف احمل صززول للمحا صززيل النبات يززة املختل فززة
احملا صززيل احلقل يززةب

ا صززيل اال عززالفب الفاك هززهب اخل ضززرواتب النبا تززات الطب يززة والعطر يززةب

ا لز هززور .وامل عززامالت ال ال مززة للمنت جززات مززن احل قززل ح تززى الت خزززين  .دور و تززأتري العوا مززل الفيزيائ يززة
والف سززيولوجية االسا سززية وامليكانيك يززة يف عمل يز ات الق طززف وال تززداول ب عززد الق طززف والن قززل
والتخزين .االحتياجات اخلاصة بالنقل ويفرأ التخزين.
واجلزء الثاني التطبيقات العملية املتعلقة ب املادة النظرية.
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2455ملاملكافحةملاملتكاملة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2317االمراض النباتية
ي شزمل هزذا امل قزرر ع لزى م بزادئ وأهم يزة املكاف حزة املتكام لزة لال فزاتب اقت صزاديات املكاف حزة
املتكام لززةب امل فززاهيم واال سززس البيئ يززة للمكاف حززةب ال طززرأ والو سززائل ا لززيت تززتم ب هززا املكاف حززة
املتكام لززةب الرت شززي د يف ا سززتخدام املب يززدات .امل صززائد احل شززرية بأنواع هززا .ا ملززواد ال طززاردة واجلاذ بززة.
ا ملزتغريات ا لززيت تززتحكم يف ت عززداد اال فززة وال طززرأ ال سزليمة لت قززدير ت عززدادها وو ضززع اخل طززط املنا سززبة
ملكافحتها.

2460ملتكرملمجياملالرباتاتملالطبية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نززاول هززذ امل سززاأ النبا تززات الطب يززة والعطر يززة املنت شززرة يف املنط قززةب مززن ح يززث أنواع هززا
وخوا صززها الفيزيائ يززة والكيمي ائ يززةب إ ضززافة إىل يفززرأ ت صززنيعها وحفظ هززا ونق لززها وت سززويقهاب
و كزذلن ا جززراء تطبي قززات عمل يزة و رززارب كرب يززة وم شزاهدات و عززرض أوراأ ع مززل مزن ق بززل الطل بززة
حول هذ املنتجات.

2461ملتصريعملاحلبمبمل املعجرات:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ يمل،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يتناول هذا ا ملساأ دراسة احلبوب الرئيسة املنت شزرة يف املنط قزة ومنتجات هزا املختل فزةب و كزذلن
ا خلزواص الفيزيائ يزة والكيميائ يززة والف سزيولوجية ملنت جززات احل بزوب و صززوال إىل تكنولوج يزا احل بززوب
وا ملنت جززات ذات العال قززة كززالطحنيب الب سززكويتب املعكرو نززةب الرب غززلب ال سززميد...اخلب إ ضززافة
إىل ا جززرا ء تطبي قززات عمل يززة و رززارب كرب يززة وم شززاهدات و عززرض أوراأ ع مززل مززن ق بززل الطل بززة حززول
هذ املنتجات.

2462ملتقيياملحسيمللال ذ ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يززبني هززذا امل سززاأ ال طز رأ احل سززية يف جمززال عمل يززات ضززبط جززودة األغذ يززة إجيابيات هززا
و سزلبياتها ون بزذة تارا يزة عزن تطب يزق وممار سزة التق يزيم احل سزي ل غذ يزة ب حتل يزل ن تزائج الفحو صززات
احلسيةب تصميم وتطبيق أنظمة التقييم احلسي الو صفي.

232

2466ملةردسةملمعام ملاال ذ ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
ي شززمل هززذا امل سززاأ األ سززس ا.ند سززية ال ضززرورية لت صززنيع األغذ يززةب ك تززوا ن ا ملززادة والطا قززة
وميكانيكا املوائع ونقل احلرارة واملادة ...اخل.

2467ملا ا ةملمصانعملاال ذ ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل سززاأ عززدة موا ضززيع م ثززل مف هززوم العمل يززات امل شززرتكة يف امل صززانع وإدارة اإلن تززاج
وا .زدف مززن إدارة العمل يززات الت شززغيلية وكيف يززة ت صززميم وت شززغيل ن ظززام اإلن تززاج وا سززرتاتيجية اإلن تززاج
واملناف سزة وجدو لززة املواع يزد للطلب يززات وق يزاس مؤ شززرات االن تززاج وعمل يزات تززداول ا ملزواد ا خلززام وا ملززواد
الغذائية يف االسواأ ووضع امليزانيات.

2468ملاملعاجلةملباال ذ ة:مل3ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ يمل،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
ت هزتم هززذ ا ملززادة بدرا سززة ا حلزاالت املر ضززية املتعل قززة باألغذ يززة وكيف يزة ا جززراء التق يززيم ال غززذائي
واملؤ شززرات ال صززحية وكيف يززة ربط هززا باحلا لززة التغذ يززة .ك مززا يززتم درا سززة اال مززراض املزم نززة م ثززل
ا مززراض ال سزكري والق لززب ومعاجل تززه التغذو يززة باإل ضززافة إىل مززرض ف قززدان املنا عززة املكت سززبة
والسريفان واملعاجلة التغذوية .ما.
أ مزا املخ تزرب فيت ضززمن درا سزة حزاالت مر ضززية ل مزراض واألو ضزاع املدرو سززة يف ا جلززء الن ظززري
ومعاجلتها وختطيط احلميات املناسبة .ا.

2470ملتصريعملاملرتجاتملاحليمانية:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
ي هززدف هززذا امل سززاأ اىل يززادة املعر فززة األسا سززية للطل بززة باملنت جززات احليوان يززة م ثززل احلل يززب
والل حززم وال بززيض وكيف يززة ت صززنيع هززذ املنتو جززات واحملاف ظززة علي هززا و ضزبط عمل يززات الت صززنيع
املختلفة.
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2471ملتغساتملبيمملكيميائيةمليفملالتصريعملالغذائي:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يهدف هذا املساأ لدراسة الت صزنيع ال غزذائي با سزتخدام الكائ نزات الدقي قزة والت فزاعالت ا لزيت
حتزدث يف ال غزذاء والت عززرض إل جزراء تقيي مززات ال سزالمة ل غ ذ يززة املنت جزبة با سززتخدام كائ نزات دقي قززة.
وسين صزبّ ترك يززز هززذا امل سززاأ ع لززى درا سززة تق يززيم ال سززالمة ع لززى سززالمة الكائ نززات الدقي قززة
املستعملة يف إنتاج الغذاءب ونشا الكائنات الدقيقة على الغذاء والت فاعالت البو كيماوية.

2472مل التغذ ةمليفملامل اح ملالعم ة:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
تت ضززمن درا سززة احلا لززة التغذو يززة لإلن سززان مززن بدا يززة حززدوث احل مززل مززرورا ترح لززة ا لززوالدة
والطفو لزة ح تززى املرا حزل العمر يززة املتقد مزةب مززع اال شززارة لزبعض األ مززراض املتعل قزة باألغذ يززة وعمل يززات
ا.ضم واالمتصاص وتغذية الرياضيني.

2473ملمماضيعملخمتا ةمليفملعلاملالغذا :مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت ضزمن هززذا امل سزاأ اخت يززار موا ضزيع كتل فززة يف جمزاالت التغذ يززةب والت صزنيع ال غززذائي وع مززل
االااث ذات العالقة والقائها امام الطالب ومناقشتها وتقييم يفرأ البحث املتبعة.

2499ملمش عملالتخ مل:مل4ملساعاتملمعتمدة مل1ملنظ ي،مل3ملعمليمل) مل
متطلب سابق  5303من اهج الب حث العلمي ب  0103مبادئ االحصاءب إنهاء  90ساعة.
ي هززدف هززذا امل شززروع إىل اخت يززار الطا لززب م شززروعا مززن ع نززد ح يززث ي قززوم بتوظ يززف املعر فززة
وامل فززاهيم وامل هززارات األكادمي يززة ا لززيت تعلم هززا يف معا جلززة م شززكلة او ق ضززية او أك ثززرب وغال بززا مززا
ت كززون ميدان يززةب وذ لززن بتحل يززل اجلوا نززب الفن يززة واملال يززة واالقت صززادية للم شززروعب ودرا سززة جززدوا ب
وإ عزداد خ طزه لتنف يزذ ب و جيزو يف هزذ املرح لزة إ شززراك أك ثزر مزن يفا لزب يف م شزروع وا حزدب وإ عززداد
م شزروع م شزرتك يزتم تنف يزذ ب صزورة

اع يزة .وي ف ضزل أن ي كزون امل شزروع مرتب طزا ت جزال الرتك يززز

إلكساب الطالب معرفة ختصصية يف جمال

دد.

5303ملمراةجملالبحثملالعلمي:ململ3ساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
أ سززلوب الب حززث العل مزي هززو أك ثززر أ سززاليب حززل امل شززكالت جززدوى وفاعل يززةب ف هززو يت سززم
بززالتنظيم والو ضززوع واملو ضززوعية وو ضززع ال بززدائل أ مززام م عززايري لت قززويم فاعليت هززا و جززدواها يف صززورة
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مو ضززوعية بع يززدة عززن ا ملززؤترات الشخ صززية والذات يززةب لززذا

تززاج إل يززه كزل فززرد ملواج هززة م شززاكله

وحتدياتها.
وي هززدف امل قززرر إىل تعر يز ف الطا لززب ت نززاهج الب حزث و يفرائ قززه وإك سززابه امل هززارات الال مززة
للق يزام بالب حززثب وذ لززن مززن خززالل درا سززته للمو ضززوعات األسا سززية اآلت يززة م نززاهج الب حززث ماهي تزه
وأنوا عزهب م شزكلة الب حزث و صزياغة الفر ضزيات وت صزميم الب حزثب واجملت مزع والعي نزةب وأدوات
البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.
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