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 :توصيف المقررات 

ملنظ يمل(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملمبا ئملاإلحصا مل0103

لزززززب يززززف الطا قزززززرر إىل تعر هززززذا امل هززززدف  قزززز ي يزززززاة ويف يفري صززززاء يف احل حزززززث بززززدور اإلح ة الب

عززات التواالستقصزاءب و نززاول التو ي سززوييت نززى ال يززة واملنح يززة واالحتمال ضززوع  .كرار عززاجل مو مززا ي ك

 االرتبا  واالءدار بصورة مبسطة.

 نظ ي(مل3 ملةدعتمتملماعاسمل3  اضياتملعامة:ململ1101

هزززاب األ يزززات علي يزززة والعمل عزززداد احلقيق لزززى األ قزززرر ع هزززذا امل كززز  يزززات ير بزززة والعمل عزززداد املرك

نزززا حلزززدود االقرتا كزززثريات ا هزززاب  نزززاعلي يزززةب االقرتا سزززيةب ت اجلرب يزززة العك نزززات املثلث يزززة االقرتا ت املثلث

 .االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتميةب املتباينات واملعادالت

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل3  اضياتمل مل1103

مززل وتطبي ضزززل والتكا لزززم التفا سززيات ع شزززتقاأأسا نززات واال تزززوي االقرتا هزززاب وحت نزززه  قات وقواني

قززانون ال يزززاو سززم املنحن سززلةب ور غزززري سل حملززدود و مززل ا تزززالب والتكا عززدة لوبي ضززالتب وقا تب والتفا

بززني املنحنيزاتب ومسزاح مززل واملسزاحة  سززطاحملزدودب وخزواص التكا صززفوفات وع الدة ال ورانيزةب وامل

 واحملددات.

ملعملي(مل2نظ ي،ململ2معتمدةمل ملساعاتمل4املساحةمل ال ساملاهلردسي:ململ1123

جلزززء  جمزال ا.ندسزة الزرادور املسزاحة والرسزم ا.ندسزي يف عيزةب ويقسزم املقزرر إىل جززئني  ا

سززوية وتطبي تزم الت سززتخداماتها  سززاتب وا نزواع القيا حززول أ فززات  هززاباألول مبزادئ وتعري طززو قات   اخل

 الكنثورية وتطبيقاتهاب ويفرأ حساب املساحات ملختلف قطع األراضي.

جلزززز سززززتخدامه زءوا يفززززرأ ا تززززه و سززززي وأدوا سززززم ا.ند لززززق بالر ثززززاني يتع سزززززقايفات ال تززززم اإل اب 

سزززززت غزززززي وا عزززززات والربا فزززززرادات والقطا سزززززقايفات واإل نزززززاظري واإل سزززززم امل عزززززات ور نتاجهاب والقطا

 والصواميل والرسم احلر.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل1عامةمل ملةيحياتملعلمممل1133

يزززاء اخل قزززرر كيم هزززذا امل نزززاول  هزززابيت يزززة ووظائف ضزززيات اخلل يزززةب وع كزززاتر  ل تزززاتب وت واملور

نزز شزززكلهاب واالكائ يزززة وت هززززة ات احل يزززوانب وأج يزززة احل لزززويب وتغذ تززنفس اخل ضزززوئيب وال يزززل ال لتمث

 لعملي.التبادل الغا ي يف الكائنات احلية وعملياتهب واجلزء ا
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ملعملي(1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3إحصا ملتطبيقي:ململ1204

 مبادئ االحصاء 0103ب  وباحلاس 0102متطلب سابق 

قززرر علزى االسزتدالل صززائي حزول جمتمزع  يركزز هزذا امل بززا  اإلح حززد حزول جمزتمعنيب االرت وا

نززائيب  حزززادي والث بززاين األ يززل الت جملززتمعنيب حتل سزززب  سززا  والن بززارات األو غزززريواالءززدارب اخت  يفززرأ 

 يه.معلم

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3كيميا ملعضم ة:ململ1329

 كيمياء عامة 2124متطلب سابق 

يززززززةب  عززززات املم شززززكل واجملمو لززززروابطب والت بززززات ا.يدروكربا يزززززداتب واملرك يززززة وا.ال ون

محززززززززززاض  نززززززززززاتب واأل يززززززززززداتب والكيتو ثززززززززززراتب وااللده نززززززززززوالتب واالي حززززززززززوالتب والفي والك

 ات من حيث التسمية واخلواص الفيزيائية وتفاعالتها.االمينتهاب والكربوكسيلية ومشتقا

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2مدةمل ساعاتملمعتمل3ة:ملكيميا ملحتليليمل1330

  ء عامةمياكي 2124متطلب سابق 

بزززادئ الت فزززاعالت م سزززة ت مزززي لدرا مزززي احلج يزززل الك بزززادئ التحل لزززو نيب وم مزززي و ا يزززل الك حل

تززز سززدة واالخ فزززاعالت األك عززد وت محززاض والقوا بزززاتب  فززاعالتزال وتاأل كززوين املرك سزززيب وت الرت

 ئي مع النتائج.ومقدمة يف التحليل الطيفيب والتعامل اإلحصا

ملعملي(مل1ظ ي،ملنمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3كيميا ملحيم ة:ململ1331

 كيمياء عضوية 1329ابق متطلب س

محزززاض  يزززب األ يزززاء وترت يزززةب وكيم هزززا احليو نزززات ووظائف يزززا  الربوتي يزززة للخال نززات اجلزئ املكو

ظززينيزةب االم يززاءوالتن ميززاتب وكيم ظززيم وعمزل األنز نززاتب وتركيزب وتن سززم للربوتي  يم الفراغزي اجمل

ميززات ) نززات ومرافقزات األنز لززدهون والفيتامي هززCo Enzymesالسزكريات وا يززات  دم (ب وعمل

سزززكريات كزززرب )مززز ال مزززر ودورة  يزززة التخ خزززالل عمل تززززاج Electron Transportن  (ب و إن

سزززفات  تززي الفو سززني تال كززب االدينو سززطةمر مزززن -Oxidative Phosphorilation) بوا (ب و

 تنساخب وتر ة املعلومات الوراتية.تم دراسة كيمياء األمحاض النوويةب واالس

مل

مل
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ملعملي(مل1 ي،ملنظمل2ساعاتملمعتمدةمل مل3علاملالربات:ململ2101

جملززززاميع  يززززث ا مزززن ح يززززة  كززززة النبات عزززام للممل كززززل ال لززززق با.ي لزززيت تتع سززززية ا مزززات األسا املعلو

نزواع األنسزجة      ليزةكيزب اخلمن تر املختلفةب بدءا  و االنقسزام اخللزويب والتمزايزب والتعضزونب وأ

يززة كاالنب هززاب والعمليزات احليو ضززاء النباتيزة ووظائف تزنفاتيزة واألع ضززوئيب وال نززتحب لبنزاء ال سب وال

سزززتعراض  يززة وا كزززة النبات صززنيف اململ يززةب وت نزززات النبات يززة وا.رمو ملزززواد الغذائ قززل ا صززاصب ون واالمت

سززط لل جزززاميعمب عزززراة املخت م ئززةب وم يزززة الدني تززات الوعائ لزززب والنبا يززاتب والطحا هزززا كالفطر فززة في ل

 يتها االقتصادية.ذور تم النباتات الزهرية يف بيئاتها ودورات حياتها وأهمالب

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3ملعلاملاحليمان:مل2102

فزززة  يززب والوظي لزززى الرتك تززوي ع ظزززري و  جلزززء الن جززززئنيب ا مززن  كززون  يززع يت نزززجلم ات الكائ

سززام اخللزويب ونزايز الك نززات احليزة إىل أنسزجة احليزةب والنمزو واالنق لززدوريب ائ ضززاء اجلهزا  ا وأع

 م البيئةب النشوء واالرتقاء.بيئة وتتكيف معهاب علوأنواع احليوانات اليت تتأتر بال

نززاتب األن جلززيو للحيوا كززوين ا سززام اخللزويب الت يززةب االنق تززوي اخلل لززي و  سززجة واجلززء العم

يزززاحل نزززات الالفقاريوان نزززوع يف احليوا ضزززويةب الت هززززة الع لزززيب األج هزززا  ا.يك يزززات  يزززةةب اجل ب احلبل

 والبيئة.

مل(عمليمل1نظ ي،ململ2تمدةمل ساعاتملمعمل3مبا ئملعلاملالرتبة:ململ2110

 كيمياء عامة 2124متطلب سابق 

يزززة وامل يززة والكيميائ صزززفات الفيزيائ هزززاب وال هززاب وتكوين بزززة وأهميت لزززم الرت سززيات ع يزززة أسا عدن

صززوبة الرتبزة واأل العامزة بززاتب خ يززة الن يززات الرتبزة وتغذ بززة وغرو بززةب ريفو يززاء مسززدة للرت سززميد وأح والت

 .االرتبة الدقيقة وتصنيف األراضي ومساحته

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملعامةململفيو ا مل2114

فزز قزدرة وقزانون ح شززغل وال حلززرارةب واملتجهزاتب وعلزم التحريزنب وال ظ يفبيعزة علزم الفيزيزاء وا

فززاتقززةب واالطا سززاكنةب واملكث بززاء ال يززةب والكهر كززة الدوران حززركب واحلر يززة الت  بلززدفع وكم

 ة.ودارات التيارات املستمر واملغنايفيسية والبيئة الزراعي
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ملعملي(مل1ساعةملمعتمدةمل ململ1:ملعامةمل ا ويخمتربملفمل2116

 عامة فيزياء 2114متطلب سابق 

قزززززو تزززززوا ن ال هزززززات و حلزززززراريب و زززززع املتج صزززززيل ا كزززززة كزززززة األىب وحرالتو سزززززامب وحر ج

قزززانون  قززذوفاتب و قزززامل كزززاكب و كزززةب واإلحت ثزززاني يف احلر يزززوتن ال فزززظ ن قزززةب وح فزززظ الطا انون ح

حلززث احلركزة الدورانيزةب وقزكميزة التحزرك ) تصزادم األجسزام(ب و فزارادي يف ا انون أومب وقزانون 

جزززززةب والكث سزززززيطةب واللزو سزززززهماب واآلالت الب قزززززدرة وقا قزززززوى وال سزززززيب وال فزززززة الكهرومغنايفي ا

 ياسها.وق

مل(نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملمبا ئملالتصريعملالغذائيمل2120

 عامة كيمياء 2124   متطلب سابق

سزززية ا يزززات األسا سزززاأ العمل هزززذا امل نززاول  غزززيت صزززنيع ال قززة بالت حلزززرارة ملتعل سزززتخدام ا ثزززل ا ذائي م

 والتربيد والتجفيف والرتكيز والتسخني باإلشعاع وأمواج امليكروويف والتخمري.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملعامةيا مليمكمل2124

حززز لزززذريب و يزززب ا ضزززم الرتك لزززيت ت سزززية ا بزززادئ األسا فزززاعالت امل يزززلب والت ملزززادةب واحملال االت ا

 ة والكيمياء الكهربائية.كا احلرارة الكيميائييةب ديناميالكيميائ

ملعملي(1ساعةملمعتمدةمل ململ1خمتربملكيميا ملعامة:ململ2125

 كيمياء عامة 2124متطلب سابق 

طززايرةب مززعات الأساسزي مززادة مت لززو ن اجلزيئزي ك يززب الزجاجيزةب وا جلززة األناب ل املخزربيب معا

سزززدةب واالخن حلزززامضب واألك كزززافل  لزززو ن امل مزززدب وا جزززة التج حزززرارة فزززاض يف در تززززالب و واالخ

يزززائيب ال عززل الكيم سززرعة التفا قززانون  يززائيب و عززل الكيم سززرعة التفا ملززؤترة يف  مززل ا عززادلب والعوا ت

 ونات السالبة واملوجبة يف اجملموعات األربع.ن األيلكشف عوالتحليل الكهربائيب وا

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2تملمعتمدةمل ساعامل3علاملالم اثة:ململ2203

 علم احليوان 2102 علم النباتب 2101متطلب سابق 

طززة مق بززورب واخلري نززدلب واالرتبزا  والع لززويب وقزانوني م سززام اخل تزةب واالنق لززم الورا دمزة يف ع

ئززيالكروموسزوميةب والرتكيزب ا تززة للجزني جلزي عززبري اجلزيوب والورا لزتحكم يف الت فززرةب وا ب والط

 يف العشائر والوراتة الكمية وا.ندسة الوراتية. خارج النواة واجلينات
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2عاتملمعتمدةمل سامل3الدقيقة:ململألحيا امل2204

لتخصص التصنيع الغذائي فقط(( 1علوم حياتية عامة ) 1133متطلب سابق   ( 

 للتخصصات االخرى يف كلية الزراعة() علم احليوان 2102بعلم النبات  2101  متطلب سابق

نزواع األ نززوحيزاء الدقأ يززاء الدقيقزة عدميزة ال فزة األح قززةب وتركيزب وظي هززاي  ى احلقيقيزة ومقارنت

لززم  سززائل ع يفززرأ وو سززات (ب  يززة ) الفريو غززري اخللو قززة  يززاء الدقي يززةب واألح نززوى احلقيق لززن ذات ال مززع ت

قزززةب  يزززاء الدقي يزززض األح فزززة يف األاأل مزززل املختل تزززأتري العوا قزززةب و يزززاء الدقي منزززو األح قزززةب و يزززاء الدقي ح

يززهب و قزززةب واألعل يزززاء الدقي عزززايش يف األح قزززةب والت يزززاء الدقي مزززرضزززبط األح قزززة واأل يزززاء الدقي اضب ح

صزززززناعيةب  قززززة ال يززززاء الدقي يززززا ب األح لززززهواء وامل قززززة ل يززززاء الدقي يززززةب واألح قززززة الزراع يززززاء الدقي واألح

 ة اإلنسان.ء خلدماألحياواالستفادة من 

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3مبا ئملال يمل الص ف:ململ2213

 (3) رياضيات 1103مبادئ علم الرتبةب  2110متطلب سابق 

هزززاب تطويريزززامل بزززة ا ب تكوين يزززة للرت خلزززواص الطبيع بزززيب وا لزززويفن العر يزززا  يف ا صزززادر امل هزززا وم

صززيل امل يززة للمحا جززات املائ بززالريب االحتيا فززةوعالقتهزا  لزز ختل سززتهالك وجدو تززهب واال لززري وكفاء ة ا

لزري وأسزس املائي للنباتب وصالحية امليا  للريب وأسا سيات يف علم املائيزات وتطبيقاتهزاب ويفزرأ ا

يفززراختيا صززميم  بززادئ ت يززاس رهزاب وم يفززرأ ق بززالتنقيطب و لزري  بززالرش وا لززري  سززطحي وا لزري ال أ ا

 نواعه.ئد  وأي وفوااملاءب ومنشتت نقلها والتحكم بهاب وأهمية الصرف الزراع

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2األمسدةمل خصمبةملالرتبة:ململ2214

 مبادئ علم الرتبة 2110طلب سابق تم

بززز صززوبة الرت لززم خ سززة ع تززهة درا طززور  وعال وأهمي بزززالعلوم وت تززه  خززرىق بزززاتب األ منززو الن مززل  ب عوا

ملززز مزززل ا بزززة والعوا سزززرة يف الرت صزززورها املتي مزززع  لزززنب  يزززة يف ذ صزززر الغذائ هزززاب ؤترة والعنا عزززراضفي  وأ

 .نقصها وتصحيحه

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2مبا ئملاإلنتا ملالرباتي:ململ2215

 علم النبات 2101متطلب سابق 

تزر ور  يف اج النباتي ودأهمية اإلنتا القتصزاد وحتقيزق األمزن الغزذائيب ومراحزل النمزو النبزاتي وا

كزززاتر يفزززرأ الت مزززوب و يزززة يف الن سزززية والبيئ مزززل األسا تزززا العوا شزززوإن صزززولي ج األ يزززب احمل تال والرتك

 لوجيا احلديثة يف اإلنتاج النباتي.والدورات الزراعية والعمليات الزراعيةب والتكنو
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ملنظ ي(مل3عتمدةمل مملساعاتمل3مل:ملاحليمانيمبا ئملاإلنتا ململ2216

 علم احليوان  2102متطلب سابق 

صززفات ب الت تزة ال غززذائي ب ورا ضززع ال يززة والو جززات احليوان سززني اأهميزة املنت نززات  لززوراتيح حليوا

ثزدييا لزدواجن ب ت والطيزور ب فسزيولوجاملزرعة ب فسيولوجيا التناسزل يف ال يا ا.ضزم يف اجملزرتات وا

نزات وقيمت قززار هزا الغذائيزة االحتياجزأعزالف احليوا تزاج األب يززة ويفزرأ التغذيزة ب أساسزيات إن ات الغذائ

تززاج ب  هززا باإلن نززات وعالقت ئززة احليوا لززدواجن ب بي نززام وا هزززا يززات واالطفيلواألغ يززة وتأتري مززراض املعد أل

 . يف اإلنتاج احليواني

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2مل:ملترسيقملاحلدائقمل ملنباتاتملالو رةمل2217

 تاج النباتيمبادئ اإلن 2215سابق متطلب 

طززف  هززار الق شززمل أ  سززويقهاب وت هززاب وت يزة ب هززا والعنا هززا و راعت يززث أهميت مززن ح نززة  تزات الزي نبا

صزززاري امل يززززة والق لزززيت والورقزهر هززززرة ا تزززات املز شززززتويةب والنبا صزززيفية و ال يززززات ال م يززززتيزززةب واحلول

ضززراءبواسزطة ا إكثارهزا لززدرناتب واملسزطحات اخل صززال والكورمزات وا شززجريات ألب ب وأشزجار و

 دائق واملتسلقات واألسيجة.احل

سززيقهاب والنبكمزا   هززاب وتن فززاع ب يفززرأ االنت يززة و قززة املنزل يززة احلدي ملززادة أهم هززذ  ا شززمل  تززات ت ا

 لةب والعمليات الال مة إلنشائها وصيانتها.ملستعما

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2الريماتم ا:مل ململاألعشابملالضا ةمل2219

 علم النبات 2101متطلب سابق 

ضززاب اعشزااأل يفززرأ ل فززة و سززيماتها املختل ضززرارها االقتصزادية وتق صززها وأ مززن حيزث خصائ رة 

يززق مبيزدات األعشزانتشزاره لززراب والطزرأ الرئيسزة ملكافحتهزاب واآلت تطب شب ابب ومعزايرة اآلت ا

عزززض  شزززاب يف ب حزززة األع هزززاب ومكاف قزززات تطبيق صزززهاب وأو يزززث خصائ مزززن ح شزززاب  يزززدات األع ومب

 احملاصيل الرئيسية.

سزززيات يف  لزززم الأسا مزززاتع شزززايفات ني شزززر ية والن يزززة والت صزززفات املورفولوج يزززث  ال مزززن ح ودا 

مززاتوداب واألضزرار االقتصزادية ااحليويزةب واألعزر ضززية لإلصزابة بالني قززة اض املر لنا ززة عنهزاب وعال

 النيماتودا تسببات األمراض النباتية األخرىب ويفرأ مكافحتها.

شززززمل سزززتقبلية ب وي سززززتخدام األرض امل منزززا  ا يززززاس اكزززذلن  األرض وأ سززززتدامة ق يزززة امل لتنم

 امة .واإلقليمية اخلاصة بالتنمية املستد والتجارب احمللية
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاالحيا ملالدقيقةمليفملاال ذ ةمل2220

 االحياء الدقيقة 2204 متطلب سابق

هززززا  يززززث انوا مززززن ح يززززةب  قززززة ل غذ يززززة الدقي نززززات احل يززززف بالكائ سززززاأ التعر هززززذا امل نززززاول  يت

سززتهالك هززا وتووتأتريومصزادرها  مززن ا مززراض النارززة  لززى اال كززذلن التعزرف ع يززةب  هززا يف األغذ  يع

نززاتب األغذيز صززة بهزذ  الكائ سززية اخلا صززفات القيا سززدةب واملوا صززحية ل غذة الفا شززرو  ال يززة وال

خززالل اجزراء رززارب  جززةب مزن  طززر ونقزا  السزيطرة احلر يززل مصزادر اخل وتصزنيعهاب إضزافة إىل حتل

 عمل.أوراأ وعرض  كربية خاصة باألغذيةب

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملحتضسملالمجباتملالغذائيةمل2221

 حفظ وتصنيع االغذية 2218طلب سابق تم

صزززز هزززي وخ يفززززرأ الط سزززة  لزززتغريدرا هززززا وا كزززل من مززززة اائص  يزززة والقي يززززة والفيزيائ ت الكيميائ

مززن  نززاء التحضزري؛  لززى األيفعمزة أت تززأتري عمليزات ع فزةب و مززة املختل يفززبخ وإعزداد الغذائيزة ل يفع خزززن و

هزززا لزززى قيمت ظزززة ع سزززاليب للمحاف ضزززل األ سزززتخدام أف يزززةب وا مزززة الغذائ لزززى القي ضزززمان  ع يزززة و الغذائ

جزززراء التط ضزززافة إىل إ هزززا. إ يززة يف اختسززالمتها وجودت قزززات العمل ئزززم بي تزززا يال مزززة  ضزززري األيفع يزززار وحت

يزؤدي  ممززا  نززادأ وغريهزا  طززاعم واملستشزفيات والف يززة واخلدميزة كامل طززوحاجزة السزوأ احملل وير إىل ت

 نتجات الغذائية تا يفيد حاجة املستهلن.امل

ملعملي(مل1نظ ي،ململ3ساعاتملمعتمدةمل مل4:ملكيميا ملحتلي ملاال ذ ةمل2222

 يليةء حتلكيميا 1330متطلب سابق 

هززذا نززاول  مزززن  يت غززذاءب  نززات ال يززد مكو يززة لتحد طززرأ الكيمائ قززات ال يززات وتطبي سززاأ نظر امل

يززةب كالتحليزل الط يززل األغذ سززاليب حتل فززي خزالل أ يززةلكواي مززاتوجرايف والفراكتومرت يززاس رو ب ق

 .وعامليا  لقياسية واملعيارية املتعارف عليها  ليا احلموضة والو ن النوعي وهذا حسب الطرأ ا

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاألم اضملالرباتيةمل2317

 النباتعلم  2101متطلب سابق 

ظزززا يزززةب الن مزززراض النبات لزززم األ عزززن ع يزززة  بزززذة تارا سزززببات ئزززي الطم البين عزززيب م عزززي والزرا بي

تززؤتر يفاألمزراض ا لزيت  يززة ا يززةب العوامزل البيئ عززن لنبات يززة املتسزببة  يززةب األمزراض النبات  األمزراض النبات

يزززا والفالفط يزززات والبكتري يزززةر تزززات الزهر مزززاتودا والنبا سزززات والني يززززةب  ريو غزززري الطفيل يزززة و الطفيل

 تية.النبا التدابري العامة املستعملة يف مكافحة األمراض
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ملعملي(مل2نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل4اآلالتملالو اعية:ململ2318

عزززدات واآلال سززززتخدمة يفامل صززززا ت امل سززززميد واحل عززززة والت بززززة و الزرا ضززززري الرت عززززالف حت د واأل

بززوب و هززاب واحل هززاب واختيار يززث أنواع مززن ح يززوانيب  تززاج احل صززرفب واإلن لززري وال بززاتب وا يززة الن وقا

 ايرتها وكفاءتها وأداؤها واقتصادياتها.ها ومعصيانت ويفرأ تشغيلهاب واستخدامهاب ويفرأ

ملنظ ي(مل2ةمل ساعةملمعتمدمل2حدظملالرتبة:ململ2319

 مبادئ علم الرتبة 2110متطلب سابق 

يزززة ا ضزززي واإنتاج صزززألرا جزززة إىل  سزززطحيب حلا يزززان ال بزززة واجلر يزززا  الرت طزززار وم بزززةب األم يانة الرت

ضزززي و سزززتعماالت األرا صزززحرب ا يزززاعب الت يزززا  والر جنزززراف بامل هزززاال يفزززرأ اب األإدارت يزززةب  مزززة الزراع نظ

 صيانة الرتبة. صيانة الرتبة ومياههاب تدهور خصوبة الرتبة ومعوقات

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2ملمبا ئملالتغذ ة:ململ2320

 )لتخصص التصنيع الغذائي فقط(( 1علوم حياتية عامة ) 1133متطلب سابق  

 اعة(ة الزرللتخصصات االخرى يف كلي)  علم احليوان 2102متطلب سابق 

نززات الغزذاءب الكربوهيزد لزنظم التحليليزة ملكو غززذاءب ا يززافب مفزاهيم يف التغذيزة وال رات واالل

يزززةب ال قززززة الغذائ نزززاتب الطا لزززدهونب الربوتي عزززادن اا نززززاتب امل هززززا  فيتامي صزززغرىب اجل كززززربى/ ال ل

 ا.ضمي وفسيولوجيا ا.ضمب املاء.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3علاملاحلش ات:ململ2321

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215سابق متطلب 

مززززة لل يزززززات العا شززززراتب واملم لززززم احل مزززة يف ع شززززريح مقد جززززلب الت صززززليات األر شززززرات ومف ح

خلزززارجي وا شززززرةا طزززور والتلززززداخل للح مززززو والت شززززرية ذات ب الن تززززب احل شززززراتب الر كززززاتر يف احل

يززز فزززات احليوان تزززهب اآل سزززان وممتلكا ضزززارة باإلن فزززات ال صزززاديةب اآل يززة االقت غزززري األهم شزززرية  ةب احل

 فات.احلشرات النافعةب سلوك احلشراتب عالقة احلشرات بالبيئةب ومكافحة اآل
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2احملاصي ملاحلقلية:ململ2323

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

منزز ئززة علزى  تزر البي يززةب ا سززيم احملاصزيل احلقل يززب النبزاتي وتق صززيل احلقليزةب الرتك و علزم احملا

بززززوبتزززاج احملوإن صززززيل احل بززززذورب  ا تززززاج ال يززززة وإن صززززيل احلقل سززززني احملا يززززةب حت صززززيل احلقل ب ا

 ف اخلضراء.البقولياتب احملاصيل الصناعيةب الزيتية و اصيل األعال

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3ا ملالداكهة:ملأشجمل2324

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

سزاتني الفاكهزةب الرتبيزة والتقلزيمب األ هزار ة وإنشزاء باب بيئتقسيمهأهمية بساتني الفاكهة و

 ائمة اخلضرة.ة ببساتني الفاكهةب األشجار متساقطة األوراأب األشجار دواإلمثارب العناي

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعةملمعتمدةمل مل3ملةملاحليمان:ملصحمل2325

 احليوانيمبادئ اإلنتاج  2216متطلب سابق 

نزاول هزذا املقزرر  ئيزةب ا.زواءب احلزرارة والريفوبزةب امليزا  ويفزرأ تلوتهزا وتنقيتهزاب بيالامزل العويت

صزززا يززبب م مزززعاحلل مزززل  يفزززرأ التعا عززةب  لزززها املنا لزززيت ينق مزززراض ا تزززه واأل سزززعافات  در تلو يزززوان واإل احل

يزززة  يزززات اخلارج هززاب الطفيل يزززة من يفززرأ الوقا مزززراض و يززةب األ هزززراتب األدو لززتطهري واملط .زززاب ا يززة  األول

 وانات وأمراض الطيور.ض احليب أمراويفرأ الوقاية منها

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3ملعالجاتملبيط  ة:ململ2326

 صحة احليوان 2325ب سابق طلمت

نزاول املقزرر األدويزة البيط لزيت تسزتخدم أساسزيت فززاعالت ريزة ا تزر الت يزة احليزوان ب آ ا  لعزالج ووقا

فززس الوقزت لعزال سززتخدام أكثزر مزن دواء واحزد يف ن طززرأ وان ب ج احليزالدوائيزة وبزاألخص عنزد ا ويت

مززز نززاول العوا يزززوي ب ويت ضززاد ح مزززن م ثززر  قزززرتن ألك سززتخدام امل يزززة لززدواعي اال لززى فعال تزززؤتر ع لززيت  ل ا

بززززاألخص  يززززوان و سززززم احل لززززدواء يف ج قززززة باما مزززززل املتعل ضزززززوع العوا طززززرأ ملو لززززدواء ب ويت صززززاص ا ت

سززتخدام املضزادات احليويزة  خززل جسزم احليزوان ب وكيفيزة ا فزاعالت الدوائيزة خزارج ودا يززز يف حتفالت

 اجملرتات. منو

 

 



 

222 
 

ململعملي(مل5معتمدةمل ملاتساعمل5(:مل1تد  بملعمليمل مل2327

 ساعة 66انهاء ق متطلب ساب

قززززرر  هززززذا امل خززززالل  مززززن  لززززب  حززززق الطا سززززيلت يززززة ةتؤس يززززة  راع يززززةأ أو حكوم مززززل هل هززززا يع  ب

يززون أخصزائيون قززة  يف  راع هززا ويقضزي سززكنا  مززن قريبزةمنط سززبوعية سززاعات 12 -10 في  أو ب أ

عززادل مززا يززة ةسزززاع( 120) ي صزززلية تدريب .ززدف ب ف سزززي وا قززرر هزززذا مززن األسا حززة هزززو امل صزززة إتا  الفر

لزب لززى عززرفليت للطا فزة ع سززات كا يززة املؤس قززع حيزث الزراع لزب مززن املتو عززرف الطا لززى الت نززامج ع  بر

يززة لمنزايفقل عمزلال فزة الزراع طززي حيزث شززهريا ب املختل فززو القسزم يغ يززة للعمليزات ال يززث مزن الزراع  ح

شززززاد عززززي اإلر عزززززةزرال ب الزرا ضززززوية ا عززززة ب الع يزززززة الزرا حززززة ب احملم لززززة املكاف شزززززجار ب املتكام  أ

هزززة صزززميم ب الفاك لزززري تكاشزززب ت شزززخيص ب ا مزززراض ت تزززات أ يزززة حزززدائق ب النبا شزززجا ب منزل  رأ

تززون مسزززدة الزي يزززة ب واأل حزززل ترب صزززنيع ب الن غززذائي الت نزززة ب ال يزززة املكي صزززادر إدارة ب الزراع يزززا  م  امل

لززب يزتعلم . اخل......وغريهزا تززدريب اإلداري القسزم العمزل هززذا خزالل مزن الطا صززال مهزارات مزن لل  االت

صززغرية املشزاريع إدارة  عيالطزو العمزل ب املقابلزة ب قززارير تابزةكو االقتصزادية اجلزدوى ودراسزة ال  الت

لززى كمزا .وغريهزا للزربح والزراعزة التسزويق ةوإدار لزب ع قزارير( 4) األقزل علزى يقزدم أن الطا  شززامله ت

تزدريس امل ئززة ال بززه عزن عززولعضزو هي يززة املؤسسزات يف تدري تززه يف املوجزودة الزراع لززذي  يطزه أو بيئ  ا

 .فيه يتدرب

  تدريب العملي لتخصص التصنيع الغذائيلا

 اع،س 66  لنهاءمتطلب سابق 

لزب قزوم الطا عززن )/ي قززة وملزدة ال تقزل  صززانع ومشزاريع األغذيزة ذات العال تزدريب يف م ( 300ة بال

سزززززن خززززالل ال مزززززلب  ثززززة  تانسززززاعة ع عزززززةلاوالثال بزززززانب يف ا راب يززززا االل سزززززية )تكنولوج جملززززاالت الرئي

يزززززا اخل حزززززومب تكنولوج يزززززا الل لزززززدهونب تكنولوج يزززززوت وا يزززززا الز كزززززهب تكنولوج ضزززززار والفوا

 .تات الطبيةبوبب تكنولوجيا النباتكنولوجيا احل

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملفسيملمجياملاحليمانمل2328

 ياإلنتاج احليوانمبادئ  2216متطلب سابق 

هززن امليتكزو يززةب اجل سززجة احليوان مززوب االن لززى الن تززوي ع ظززري   جلزززء الن جزززئني  ا مززن  ا  قززرر 

هزززا  ا. ضزززليب اجل هزززا  الع طزززائيب اجل هزززا  الغ لزززيب اجل سزززيبا.يك هزززا  التنف هزززا   ضزززميب اجل اجل

 االيفراحيب اجلها  الدوريب واجلها  العصيب.

جلزززي كزززوين ا يزززةب الت سزززجة احليوان لزززى  االن لزززي ع جلززززء العم تزززوي ا نزززاتو للحو  مزززو(ب  يوا )الن

 اجلها  ا.يكليب االجهزة العضوية.
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعةملمعتمدةمل مل3ملت:مل ذ ةمل صيا ةملاخللطاحتلي ملاألعالفمل األمل2329

 األعالف وتغذية احليوان 2422ئ التغذيةب مباد 2320متطلب سابق 

غزززذائيب يزززل ال ضزززم والتمث عزززالفب ا. نزززواع األ مزززاوي وأ يزززب الكي لزززى الرتك شزززتمل ع قزززر ي رات امل

هزززا ال عززززادن وأهميت يزززاف  امل لزززربوتنيب األل قزززة ب ا يزززة ب الطا يزززغذائ يفزززرأ التغذ يززززز ب  فزززة ب ره ة املختل

 خلطات العلف ويفرأ تقييمها.

ملنظ ي(مل3اعةملمعتمدةمل سمل3:ملتسماملاال ذ ة مل فسامل2330

 االحياء الدقيقة يف االغذية 2220متطلب سابق 

لززف  يززة إىل ت مززل املؤد سززاأ العوا هززذا امل نززاول  سززاد يت يززوف يفززرأ األغذ غززذائيب  سززمم ال نززواع الت ةب أ

 لسيطرة وتقليل اخلطورة.ا

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:مل ة ةمللال ذضب ملاجلممل2331

 اء حتليل االغذيةميكي 2222متطلب سابق 

ملزززواد ي صززانع ا هززا يف م يفزززرأ تطبيق يززة و يززة والعامل جلزززودة احملل مززة ا سززة أنظ سزززاأ درا هززذا امل نززاول  ت

كززذلن التعزرف  لززى املالغذائيزةب  مززاتع عززرض أوراأ  نظ ضززافة إىل  بزاجلودةب إ قززة  الدوليزة ذات العال

 ة.عمل من قبل الطلب

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملتعب ةمل تغليفملاال ذ ةمل2332

 وتصنيع االغذيةحفظ  2218متطلب سابق 

يزززائي  هززا الكيم صزززفاتهاب تركيب يززث موا مززن ح يزززفب  ئززة والتغل مززواد التعب سزززاأ  هززذ  امل نززاول  تت

يززةوخصائصزها الفي مززدىزيائ يززار  ب و هززا واخت يززة تقييم ضززافة إىل عمل يززةب إ مززع املزواد الغذائ هززا  تفاعالت

سزززةالع كزززذلن درا فزززةب و يزززة املختل مزززة ل غذ سزززبة واملالئ ئزززة  بزززوات املنا بزززادئ آالت التعب سزززتعملة يف م امل

 .التصنيع الغذائيب وأيضا عرض أوراأ عمل حول املوضوع من قبل الطلبة

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملكهةتكرملمجياملاخلضا مل الدمامل2334

 مبادئ التصنيع الغذائي 2120متطلب سابق 

يزززة للختي قزززات العلم يزززة والتطبي سزززس العلم سزززاأ األ هزززذا امل يزززثنزززاول  مزززن ح كزززهب   ضزززار والفوا

تركيب الكيماوي واملبادئ الفيزيائية واملكروبيولوجيزةب إضزافة إىل التعامزل منهزا منزذ احلصزول 

مزززرور خلزززام  ملزززواد ا لزززى ا جزززراء عزززداد وا باإلع مزززع ا سزززويقب  قزززل والت خززززين والن يزززب والت صزززنيع والتعل الت
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قزززات عمل بزززتطبي بزززل الطل مزززن ق مزززل  عزززرض أوراأ ع شزززاهدات و يزززة وم رزززارب كرب هزززذ  يزززة و حزززول  ة 

 .املنتجات

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملتصريعملاال ذ ةملاملروليةمل2335

 حفظ وتصنيع االغذية 2218متطلب سابق 

هزززذ  امل نزززاول  يزززةسزززاأ ايت ضزززريها  ألغذ يزززة حت يزززث كيف مزززن ح قزززةب  شزززرة يف املنط يزززة املنت املنزل

ورزارب ومشزاهدات فظها بطزرأ سزليمة وصزحيةب إضزافة إىل اجزراء تطبيقزات عمليزة وتصنيعها وح

 هذ  املنتجات.حول 

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملتصريعملاجلنبمل املتخم اتملاللبريةمل2336

 يةاالغذ حفظ وتصنيع 2218متطلب سابق 

يززات  ضزززافة إىل عمل تززهب إ يززب ومنتجا صزززائص احلل نززات وخ سزززاأ مكو هززذا امل نززاول  صزززنيع يت الت

جززان يززةب التربيزدب الت يززفباألساسزية كاملعزامالت احلرار تزبخريب التجف يززد....  سب ال التبلزورب التجم

ختزززززين  صززززنيع و يززززة يف ت يزززة واملكروبيولوج يززززة والفيزيائ بززززادئ الكيميائ سززززة امل كزززذلن درا اخلب و

جززات بزز منت مززعاالل هزززذ   انب  لززى  مززل ع عززرض أوراأ ع شززاهدات و يززة وم يزززة وكرب قززات عمل جززراء تطبي ا

 نتجاتب وإجياد احللول للمشاكل احملتملة.امل

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:مل الدةمنملاملالو متتكرملمجيمل2337

 مبادئ التصنيع الغذائي 2120متطلب سابق 

خلززز يزززب وا صزززادر وترك سزززة م سزززاأ درا هزززذا امل نزززاول  يزززوت فيزيائواص اليت يزززة للز يزززة والكيميائ

لزززدهون فزززة كوا صزززنيع املختل يفززززرأ الت ضزززافة إىل  جززززة ب إ يزززر وا.در سزززتخالص والتكر يززززات اال عمل

تزاج املز شززاهدات ارجرين وبدائلزهب وكزذلوغريهزاب وإن جززراء تطبيقزات عمليزة ورزارب كربيزة وم ن ا

 وعرض أوراأ عمل من قبل الطلبة حول هذ  املنتجات.

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملغذائيةالغ   اتملالمل2338

فزززه يفزززرأ ختفي سزززطحي و تززوتر ال سزززاأ ال هزززذا امل نززاول  ضزززريها يت يفزززرأ حت سزززتحالب و مززواد اال ب 

 .أنواع واستخدامات الغرويات الغذائيةكيميائيةب إضافة إىل زيائية والوخصائصها الفي

مل

مل
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ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2:ملتغذ ةملجمتمعاتمل2339

يزززة  بززززربامج التغذ لززززب  يزززف الطا لززززاجملتمتعر يززززة ا هززززاتع فزززذها اجل يززززة  يت تن قززززة باألغذ ذات العال

هززات احلكوميزة مززة الصزحة الع والصزحة مثزل اجل يززة مثزل منظ غززري احلكوميزة واملنظمزات العامل يززة و امل

 هذ  الربامج على صحة اجملتمع واالفراد.والفاو وتأتري 

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملجم ةملاللحممملةفح مل م اقبمل2340

 (لتخصص االنتاج احليواني) ةالتغذيمبادئ  2320متطلب سابق 

 لتخصص التصنيع الغذائي() حفظ وصنيع االغذية  2218متطلب سابق  

حزززص احليو يفزززرأ ف قزززرر  هزززذا امل ضزززمن  عزززد يت لزززذبح وب بزززل ا نزززات ق نزززات  ا يزززواء احليوا يفزززرأ ا ب و

ضزززي يزززة واالي يزززة والطفيل صزززابات اجلرتوم حزززث يف اال هزززاب ويب يزززتم ذا بزززل ان  سزززاخل ق غزززذيتها يف امل ة وت

لزدواجن اضزافة للبحزث يف يفزرأ الفحزص يفلف انووكت حزوم وا املسزاخل  اع التلزف الكيمزاوي يف الل

 تهالك االدمي.العضاء احليوانات املذبوحة ومدى صالحيتها لالس

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملبا ئملالتسم قملالغذائيممل2341

سززويقية ا فززاهيم الت بزززادئ وامل بززة بامل يززف الطل سزززاأ إىل تعر هززذا امل ثزززةهززدف  شززمل حلدي سزززة وي  درا

سزززته سززلوك امل سززويقية  ئززة الت غزززذائيب البي سززويق ال فززاهيم الت طززور م سزززويق ت مززات واززوث الت لنب معلو

سززتهدفةب سززواأ امل غززذائيب اال جززات الغذ ال طززوير املنت سززات ت ضززع السيا سززويقيةب و نززوات الت يززةب الق ائ

 السعرية اليت تتعلق باملنتوجات الغذائية.

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2:ملئيةالغذاملاال شا ملالتغذ يمل العا اتمل2342

لززز يزززيم احلا سزززتخدمة يف تق سزززاليب امل مزززة يف األ حزززول مقد ضزززى  شزززاد املر يزززة إر يزززةب كيف ة التغذو

يزززة مززز الوقا يزززة  جزززرالتغذو يزززة إ مزززراض وكيف يزززة ن األ سزززعرات احلرار سزززاب ال غزززذوي وح يزززيم الت اء التق

 ابا.وااليفالع على اهم العادات الغذائية ذات التأتري على الصحة سلبا واجي

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملجياملانتا مل تصريعملالتمم ملمتكرمل2344

 مبادئ التصنيع الغذائي 2120متطلب سابق 

هززدف سزززيةب  ي تززه التناف يززادة قدر مززور و  طززاع الت تززاج ق سززل إن فززة سال قززاء بكا سززاأ لالرت هززذا امل

مززر اا سززأل جززلززذي ي ضززبط  فززظ و صززنيع وح يززات ت مززور وعمل سززطينية للت صززادرات الفل يززادة ال  ودةهم يف  

 التمور.
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مل(نظ يمل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملمعا نمل فيتاميراتمل2346

 صحة احليوان 2325ادئ االنتاج احليواني ب مب 2216متطلب سابق 

حملافظزة يفيزة ادها وكيزتم مزن خزالل هزذا املسزاأ دراسزة الفيتامينزات واملعزادن وانواعهزا وفوائز

 عليها واعراض نقصها ومصادرها.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل1تمدةمل ةملمعساعمل2:ملانتا ملحماصي ملالعلفمل2348

نزاول املقزرر  هززاب يزة حملاصززادية والغذائاألهميزة االقتيت عززالف اخلضزراءب وتزاريخ تطور صزيل األ

تززز سزززاليب االن يزززةب وأ جززززات البيئ يزززةب واالحتيا مزززة الغذائ بزززاتيب والقي صزززفها الن يفزززوو فززززظاجب و  رأ ح

 .ومكننة إنتاج العلف احملاصيل اخلضراءب وإنتاج البذور واحملاصيل املالئمة للزراعة اجلافةب

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2تمدةمل ساعةملمعمل3:ملفسيملمجياملالرباتمل2352

 اإلنتاج النباتيمبادئ  2215متطلب سابق 

حزززدات قززة بالو يززة املتعل قزززات العمل ظززري والتطبي جزززئني الن لزززى  شززتمل ع قززرر ي يزززالنظر م ث يززةب ح

نززة حززدث عزن االج حززدات تت سززع و ظززري ت جلزززء الن مززا-يتضزمن ا ضززيةب ا -يز الت يززةب التع سززجة النبات الن

سززيقانب االوراأب التمثيزل ال تززنفسباجلزذورب ال نزتح وال يززة  ضززوئيب ال قززل املزواد الغذائ االمتصزاص ون

 داخل النباتب هرمونات النبات.

ملي(عململ1ملنظ ي،مل1ساعةملمعتمدةمل مل2استصالحملاأل اضي:ململ2411

 مبادئ علم الرتبة 2110متطلب سابق 

صزززاد ضزززيب م صزززالع األرا يزززة است حزززول أهم مزززة  طزززامقد مزززن األم بزززة  بزززة يف الرت مزززالع الذائ رب ر األ

يزز سززتجابة النالرتبزة امللح يززث ا مززن ح يززة ة  بززة الغن يززةب الرت صززودية والقلو بززة ال حززيب الرت كززرب املل بززات لل

 بالبورونب املعايري يف تقييم صالحية ميا  الري.

 

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:مل تغذ ةملاحليمانملألعالفامل2422

 مبادئ التغذية 2320ب اإلنتاج احليوانيدئ مبا 2216 متطلب سابق

يززب الكيم بززات والرتك سززم احليززائي للن يزززوانب ج يززة احل يززة يف تغذ بززات الغذائ يزززوان ودور املرك

لزززربوتنيب  ضزززمية وا مزززة ا. يزززيم القي يزززلب تق صزززاص والتمث ضزززم واالمت ملزززوا ا. عززززالف ين الغا يزززة األ ذائ

فزز بززالربوتنيب ح يززة  قززة والغن يززة بالطا شززنة والغن عززالف اخلضزراء واخل لززوث األ صززريةب ت عززالف الع ظ األ
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ضززززافات الع سزززادهاب اإل جزززاوف سززززاب االحتيا يززززةب ح نززززات لف يززززة حليوا ظززززة واإلنتاج يززززة احلاف ت الغذائ

 املزرعةب تغذية أبقار احلليب والضأن واملاعز والدجاج واألرانب.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3 ات:ملاخلض مل2427

 يمبادئ اإلنتاج النبات 2215متطلب سابق 

ضززراواتب تقسزيمها وال يززة للخ صززادية والغذائ ملززؤترة يف إنتاألهميزة االقت مززل ا ضززري عوا هززاب حت اج

عززةب  عززد الزرا مززة ب يززات اخلد ضززراوات وعمل هززاب  راعزة اخل يفززرأ إكثار ضززراوات و عززة اخل الرتبزة لزرا

ضززززر صزززاد اخل صززززيل تزززداول اوات وح ضززززراواتب  ا تزززاج اخل ثززززة يف إن يزززات احلدي هززززاب التقن منتجات

 اخلضروات.

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2الو اعةمليفملفلسطة:ململ2428

عزززن  مزززة  يززززة الزمقد عزززة و تطورأهم نززززاخ را سزززطيوب امل صززززاد الفل عزززة يف االقت قزززع الزرا هززززاب مو

تززاج النبزات ئززيب املزوارد الزراعيزةب اإلن تزاج اي واإلالزراعزي والتو يزع البي يززة ن يززوانيب املؤسسزات العامل حل

 ا.يئات واجلمعيات اخلارجية.يف القطاع الزراعي الرمسية وشبه الرمسية و

ملنظ ي(مل2 ساعةملمعتمدةململ2 اعي:ملالتسم قمل اإل شا ملالومل2430

 ينقسم إىل قسمني 

سززز أ اًل: يزززة الت نززواحي الوظيف يزززث ال مززن ح عزززي  سززويق الزرا هزززوم الت ضززم مف عزززي وي سززويق الزرا ويقية الت

.ززواوالتسزو نززوات وا سززطاءب الق سززواأ و الو سززهيليةب األ يززة والت سززيقية الفيزيق سززويق مش الت ويقيةب الت

 اجلماعي ومنهجية دراسة التسويق.

شززاديب اإلرشزاد الزراعزي و  ثانيصًا: صززر عمليزة االتصزال اإلر تززوي مزدخل إىل اإلرشزاد الزراعزيب عنا

 إلرشاديةب نظم اإلرشاد.الربامج اديثةب يفرأ اإلرشاد الزراعيب تبو تقنيات الزراعة احل

مل

 مل(عمليمل1،ملينظ مل1ساعةملمعتمدةمل مل2إ ا ةملاملوا ع:ململ2431

صززادي بززادئ االقت ملززززارعب امل عززن إدارة ا مززة  تززاج وأمقد كزززاليف اإلن ملززززارعب ة وت هززا يف إدارة ا هميت

سززجالت  يزززةال ملززز رع طززيط  ا شزززروعاتب التخ نززة امل يززة وموا  نزززة اجلزئ نززاتب املوا  يززل البيا عزززوحتل ي املزر

قززديب بيزان وامل تززدفق الن يززةب موا نزة ال جمززة اخلط مززة وا نزةب الرب يززة العا لززدخل امليزان يززان ا وحتليلزهاب ب

 .وحتليلهب اقتصاديات عناصر اإلنتاج
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ململميةالو اعةملاحململ2433

 اخلضروات 2427متطلب سابق 

لزتحكم وإنشزاؤهااحملميزة  لزراعزةاعزةب اأساسيات الزراعة احملميزةب مواصزفات بيزوت الزر ب ا

يززةب  يزززوت احملم خززل الب يزززة دا مززل البيئ هزززم يف العوا تزززاج أ يفززرأ إن صزززيل و تززاج احملا يزززة إلن يزززات الزراع العمل

 وت احملميةب الزراعة احملمية دون تربة.اصيل احمللية يف البياحمل

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2املشات مل إكثا ملالرباتات:ململ2434

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215سابق متطلب 

شززتت و يززث املوقزع واملن مززن ح شززاء املشزاتل  سززتخدمة أساسزيات إن فززة امل سززا  الزراعيزة املختل األو

غزززراض اإل ثزززارب وأل شزززاتل وقوانيك نزززواع امل هززززة أ شزززجار الفاك ثزززار أ سزززية إلك طزززرأ األسا هزززاب وال ن

ضزززري  كززاتر اخل بزززذورب والت سزززايفة ال ضززروات بو نزززة واخل تززات الزي عزززهونبا مزززناملخت بأنوا فززة  يزززل  ل تعق

مزززات صززززال والكور فززززة كاألب ضزززاء املختل سززززتخدام األع يززززدب وا عزززيم وترق عززززة  وتط لززززدرنات و را وا

 شتل وتسويقها.ب ورهيز منتوجات املب وخدمة املشاتل واالهتمام بهااألنسجة

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2األشجا ملاحل جية:ململ2435

يزز هززا املالئمزة للزويفن العربزيب وأهنزواع ةب واألتطزور علزم احلزراجب وتصزنيف األشزجار احلرج ميت

يزززة وتأتري مزززل البيئ صزززناعةب والعوا حززززريج يف ال يفزززرأ الت يزززة و شزززاتل احلرج بزززاتب وامل منززززو الغا هزززا يف 

 تها.عناية بالغابات ومحايوال

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3الرباتاتملالطبيةمل العط  ة:ململ2438

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

يزززززة تاراحملزززززة  هزززززا الطب يزززززة وأهميت يزززززة والعطر شزززززاب الطب تزززززات واألع سزززززتعمال النبا عزززززن ا يزززززة 

يزززة واواال تزززات الطب غززززرايف للنبا ئزززي واجل يزززع البي صزززاديةب التو  ئزززقت سزززيمهاب بي يززززة وتق عززززة لعطر ة و را

ضززري  يفززرأ حت لزة و يززة الفعا فززةب املزواد الكيميائ يززات الزراعيزة املختل يززة والعطريزة والعمل تزات الطب النبا

عزززدا تزززات اد النبوإ شزززاب الطا عزززةب األع يزززة املزرو تزززات الطب سزززتعماالتهاب النبا يزززة وا يزززة والعطر يزززة لطب ب

 السامة.الربيةب النباتات الطبية العطريةب النباتات الطبية 
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3السمية:مل تملاملبيدامل2439

 كيمياء حيوية 1331كيمياء عضويةب  1329متطلب سابق 

عززن  مززة  مززة عا يززداتمقد فززا مب جزززاميع ت اآل يززف ت فززاتب والتعر حززة اآل طززرأ مكاف هززا ب وعالقت

فزززات املخ يزززدات اآل قزززوارض ومب مززززاتودا وال لزززم و الني ثزززل احل سززززميتها م يزززث ت مزززن ح فززززة  يززززات تل الفطر

يززا بوال سززتعما.اب كتري يفززرأ ا هززاب و صززهاب ورهيزات مززاويب وخصائ هززا الكي شززابب وتركيب واألع

 هاب وسبل العالج من التسمم بها.كايفر رات منومسية املبيدات وكيفية تأتريهاب والتحذي

ملعملي(مل1ي،ملنظ مل1ساعةملمعتمدةمل مل2الدط  ات:ململ2442

 األمراض النباتية 2317متطلب سابق 

يزززززات  صزززززفالفطر يزززززث  عزززززا اتهاب وتكاتمزززززن ح عزززززات تب سزززززيمها إىل جممو صزززززاديةب وتق هزززززا االقت هزززززاب وأهميت ر

 تا يف ذلن النافعة منها والضارة.اديا  ة اقتصألشكا.ا وتركيبهاب وأمثلة تفصيلية لبعض الفطريات املهم

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1عتمدةمل ساعةملممل2الدس ساتملالرباتية:ململ2443

 يةاألمراض النبات 2317متطلب سابق 

لزززم الفري سزززيات ع هزززذ  أسا شزززار  كزززاتر وانت يزززب وت شزززكل وترك يزززث  مزززن ح يزززة  سزززات النبات و

سزززاتب و يزززة الفريو عززززل وتنق يزززةب و صزززها الورات سزززاتب وخصائ عزززض األالفريو لزززة ب عزززراض مث هزززم األ أل

  .الفريوسية اليت تصيب احملاصيل االقتصادية ويفرأ مكافحتها

ملعملي(مل5ساعاتملمعتمدةمل مل5:مل(2تد  بملعمليمل مل2444

 ساعة 90ب انهاء  ( 1) عملي يبتدر 2327   السابق لباملتط

قززرر هزذا ثززاني امل لزذي ال لززي ا يززث ب( 1) عملزي تززدريب ي سززتمر ح لزب ي قززه الطا  سززةباملؤس بالتحا

لزيت يزةراعالز هززا التحزق ا سززتمر ب( 1) عملزي تزدريب خزالل ب يززةلا املؤسسزات علزى بزالتعرف وي  يف زراع

تزززه قزززع منطق سزززبوعيا  سزززاعة 12- 10 بوا لزززى ب أ قزززدم أن ع لزززى ي قزززل ع قزززارير( 4) األ يزززة ت  شزززاملة  راع

عززو تزدريس امل ئززة ال ضززح كمزا لعضزو هي لززي تزدريب يف هززو مو قززارير وتشزمل ب( 1) عم سززات الت  املؤس

لززيت هزززازب قززام ا تززدرب يارت هززا و قزززع ب في لزززب مززن واملتو بززه خززالل الطا سززتمرارية هزززذا تدري سزززاب ا  هاكت

سززته نزززامج وممار مزززل لرب نززايفق  الع يزززةللم فزززة الزراع سززة ب ا ريشزززه املختل سزززم وممار فزززو الق سزززم ال  والق

 (.1) عملي تدريب يف توضيحه مت ما وتكملة التدريب عملية من اإلداري
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مل(عمليمل1،ملنظ يمل2 ملةدمعتمملساعةمل3:ملإنتا ملالد اجنمل2445

 غذيةمبادئ الت 2320اإلنتاج احليوانيب مبادئ  2216 متطلب سابق

طززز يزززة ق لزززى أهم شزززتمل ع حزززدة  ت شزززر و تزززة ع قزززرر تال نزززاول امل شزززتطه ايت لزززدواجن وأن فزززةب اع ا ملختل

سززاكن  فزريخ وادارة املفرخزاتب م لزدجاج وحتسزينهب الت تزة ا لزدجاج ووظزائف االعضزاءب ورا تشزريح ا

حزمب حضانة اتهاب الدجاج ورهيز تزاج دجزاج الل الصيصزان ورعايتهزاب ادارة قطيزع دجزاج البزيضب ان

لززز يززة ا لزززدجاتغذ مزززراض ا لززدجاجب أ يزززة ل جزززات الغذائ فزززهب االحتيا هزززابدجاع وأعال يزززة من يفزززرأ الوقا  ج و

 تسويق منتجات الدجاجب والدواجن االخرى )احلبش والبط(.

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملإنتا ملاأل راممل املاعومل2446

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليوانيب مبادئ  2216 متطلب سابق

سززالالت ر وحزدة اضزافة للتطبيقزات العمليزةب وتشزمل الوعلزى مخسزة عشز  تزوي املقزرر حزدات 

نزززامب سززززل يف  االغ يزززة )التزاوج(بالتنا ظزززم الرتب خززززابب ن يفزززرأ االنت نزززام و يززززة يف االغ صزززفات االنتاج ال

تزاج احلليزبب النمزو الكبزا خصزوبة االغنزام واسزتعمال ا.رمونزاتب ثزةب ان ش وتقنيزات التناسزل احلدي

حزززةب االحتي نززوع الذبي سزززو هززا وت مزززالن فطام يززة احل عزززاجب تغذ يززة الن يزززةب تغذ جززات الغذائ تزززاج ا مينهاب ان

صزززوفب  يزززع ال يزززة قط يزززل ترب سزززتلزماتهاب دل نزززام وم ظزززائر االغ ثزززفب ح تزززاج املك يزززعب االن صزززحة القط

 انتاج االغنام. وادارةجلفاف االغنام يف االحوال العادية ووقت ا

مل(مليعمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملإنتا ملأبقا ملاحلليبمل2448

 دئ التغذيةمبا 2320اإلنتاج احليوانيب مبادئ  2216 متطلب سابق

قززار  تزوي امل قززار احلليزب وأهميتهزاب سزالالت اب شززر وحزدة وتشزمل تطزور أب قزرر علزى مخسزة ع

ضزززمب االحت ضزززمي وا. هزززا  ا. يزززبب اجل جزززات احلل سزززلية الغذائيا هززززة التنا يزززةب االج يفزززرأ التغذ يزززةب 

صززز قزززم واخل سزززلب الع نزززاتب التنا يزززب وادرار ب اداروا.رمو تزززاج احلل يزززبب ان جزززة للحل غزززدد املنت ة وبةب ال

يززب قززار احلل صزززحية مزززارع أب شززرو  ال يززبب ال قززار احلل لززوراتي الب سزززني ا يززةب التح سززجالت املزرع ب ال

 ملية.ات العلتطبيقواالمراضب املنشتت واملباني واالدواتب وا

مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملإنتا ملعجململاللحامل2449

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليوانيب مبادئ  2216 ابقمتطلب س

يفززرلا خززاب و يززز تأهيزل واالنت مززع الرتك فززة  تزاج املختل يفززرأ اإلن حززم حتززت  نزات الل يززة حليوا أ الرتب

 ليب.قار احلعلى يفرأ التسمني وإنتاج العجول الالمحة من أب
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مل(عمليمل1،ملنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملإنتا ملاالمساكمل2451

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليوانيب مبادئ  2216 متطلب سابق

عزززن أ مزززة  حلزززوم مقد يزززة  مسزززاكب وهم مسزززاكب األ نزززواع األ بزززةب وأ يزززا  العذ مسزززاك يف امل تزززاج األ إن

بزز يززة األمسزاكب والرت بززرك األمسزاكب وتغذ لززربكب وتسزميد  عززي نتخزاب ة واالوإنشزاء ا سززل الطبي والتنا

 تاج األمساك.والصناعي ل مساكب واألمراضب والتسويق واقتصاديات إن

مل(عمليمل1مل،نظ يمل1ساعةملمعتمدةمل مل2:ملت بيةملالرح مل2452

قززر نززاول امل يزززاة ت سززيةب ح سززالالته القيا شززوء  سزززل ون طززور ءززل الع لززى  ت لزززت ع بززواب ج يززة ا ر مثان

هززز حزززل وادارت شزززاء املنا عزززهب ان حزززل ويفبا حزززل يزززات الاب عملالن مزززراض الن حزززلب ا جزززات املن لزززةب منت نحا

مزز قززرارات املنظ قززوانني وال تززهب ال لززن يفوافا حززدة. وذ يززة املت يززة العرب لززة يف اجلمهور يززة النحا عزززدة ة لعمل  

 فصول لكل باب.

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملالتقرياتملاحليم ةمل2453

 االحياء الدقيقة 2204 متطلب سابق

قزة باسزتخدامثزة املاحلدي يتناول هذا املقرر التطورات ثزةب وذلزن باسزتخدام  تعل التقنيزات احلدي

يززة أو مو فززة االكائنزات احل يززة املختل هززا يف ادارة اآلفزات الزراع مززراض اردهززا أو كلفات شززرات وأال حل

مزززراض. النب شزززخيص اال ثزززة. ت يزززا احلدي هزززذ  التكنولوج سزززتعمال  يفزززرأ ا يزززة و شزززاب. كيف يزززة وأالع ات

 الوراتية أدواتها وتطبيقاتها.ندسة اىل ا.االستنساخ يف النباتب باالضافة 

مل(عمليمل1،ململنظ يمل1عتمدةمل ساعةملممل2:ملفسيملمجياملماملبعدملاحلصا مل2454

 اخلضراوات 2427ب اشجار الفاكهة 2324 متطلب سابق

شزززم لززززتغريات ي ضزززمن  ا لززززيت تت يزززة وا ملزززادة النظر لززززق با جلززززء االول املتع جززززئني ا قززززرر  هزززذا امل ل 

نززززاء حتزززدث أت لزززيت  سزززيولوجية ا عزززد  الف فززززة   جزززو وقوب يزززة املختل صزززيل النبات صززززول للمحا طزززف احمل

صزززيل اال يزززةب  ا صززيل احلقل يزززةب احملا يزززة والعطر تزززات الطب ضزززرواتب النبا هززهب اخل عزززالفب الفاك

عزززامالت الا يزززة لزهززور. وامل مزززل الفيزيائ تززأتري العوا خززززين . دور و تززى الت قزززل ح مززن احل جزززات  مززة للمنت ال 

يزززززة يف سززززية وامليكانيك سززززيولوجية االسا يززززوالف قزززززل ات الق عمل طززززف والن عززززد الق تزززززداول ب طززززف وال

 أ التخزين.والتخزين. االحتياجات اخلاصة بالنقل ويفر

 املادة النظرية.واجلزء الثاني التطبيقات العملية املتعلقة ب
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ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملاملكافحةملاملتكاملةمل2455

 االمراض النباتية 2317 متطلب سابق

لالفزاتب اقتصزاديات املكافحزة فحزة املتكاملزة املكا وأهميزةيشزمل هزذا املقزرر علزى مبزادئ 

سزززس فزززاهيم واال لزززةب امل هزززا املكاف املتكام تزززتم ب لزززيت  سزززائل ا طزززرأ والو حزززةب ال يزززة للمكاف حزززة البيئ

شززي لززةب الرت بزززة. املتكام طززاردة واجلاذ ملززواد ال هززا. ا شززرية بأنواع صزززائد احل يززدات. امل سززتخدام املب د يف ا

عززداد  تززتحكم يف ت لززيت  فززة املزتغريات ا طززرأاال سززبة  وال طززط املنا ضززع اخل عززدادها وو قززدير ت السزليمة لت

 ملكافحتها.

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملاتاتملالطبيةياملالربتكرملمجمل2460

 غذيةحفظ وتصنيع اال 2218 متطلب سابق

هززززا  يزززث أنواع مزززن ح قزززةب  شزززرة يف املنط يزززة املنت يزززة والعطر تزززات الطب سزززاأ النبا هزززذ  امل نزززاول  يت

يززززة و صزززها الفيزيائ يززززةب الكيميوخوا سززززويقهاب ائ لززززها وت هزززا ونق صززززنيعها وحفظ يفززززرأ ت ضزززافة إىل  إ

قززات ع جززراء تطبي بززل الطوكزذلن ا مززل مزن ق عززرض أوراأ ع يززة ومشزاهدات و بززة مليزة ورززارب كرب ل

 .حول هذ  املنتجات

مل(عمليمل1،ململنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملتصريعملاحلبمبمل املعجراتمل2461

 مبادئ التصنيع الغذائي 2120 متطلب سابق

فزةب وكزذا اهذ اوليتن لن ملساأ دراسة احلبوب الرئيسة املنتشزرة يف املنطقزة ومنتجاتهزا املختل

جززات يززة والفسزيولوجية ملنت صززوال  إىل ت اخلزواص الفيزيائيزة والكيميائ بززوب احلبزوب و كنولوجيزا احل

ضزززافة او سززميد...اخلب إ غزززلب ال نززةب الرب سزززكويتب املعكرو كززالطحنيب الب قزززة  جززات ذات العال ملنت

جززرا حززول قززات عمء تطبيإىل ا بززة  بززل الطل مززن ق مززل  عززرض أوراأ ع شززاهدات و يززة وم يززة ورززارب كرب ل

 نتجات.هذ  امل

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملتقيياملحسيمللال ذ ةمل2462

طزززز سززززاأ ال هززززذا امل هززززا يزززبني  يززززة  إجيابيات جززززودة األغذ ضززززبط  يززززات  جمزززال عمل سززززية يف  رأ احل

صززات  غذيزةحلسزي لوسزلبياتها ونبزذة تارايزة عزن تطبيزق وممارسزة التقيزيم ا تزائج الفحو ب حتليزل ن

 صفي.احلسيةب تصميم وتطبيق أنظمة التقييم احلسي الو
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ملي(نظ مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملةردسةملمعام ملاال ذ ةمل2466

 بادئ التغذيةم 2320 متطلب سابق

قزززة  ملززادة والطا تزززوا ن ا يززةب ك صزززنيع األغذ ضززرورية لت سزززية ال سززس ا.ند سزززاأ األ هززذا امل شززمل  ي

 رارة واملادة... اخل.نقل احلوائع ووميكانيكا امل

مل ي(نظمل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملا ا ةملمصانعملاال ذ ةمل2467

يززات ا هززوم العمل ثززل مف ضززيع م عززدة موا سززاأ  هززذا امل نززاول  صززانع ويت شززرتكة يف امل تزززاج مل إدارة اإلن

تززاج  سززرتاتيجية اإلن تززاج وا ظززام اإلن شززغيل ن صززميم وت يززة ت شززغيلية وكيف يززات الت مززن إدارة العمل وا.زدف 

خلززاة وجدوملنافسزوا تززداول املزواد ا تززاج وعمليزات  شززرات االن يززات وقيزاس مؤ ملززواد لززة املواعيزد للطلب م وا

 الغذائية يف االسواأ ووضع امليزانيات.

مل(عمليمل1،ململنظ يمل2ساعةملمعتمدةمل مل3:ملعاجلةملباال ذ ةملامل2468

 مبادئ التغذية 2320 متطلب سابق

ضززية املتع سززة احلزاالت املر ملززادة بدرا هززذ  ا قززة باتهزتم  يززةل غززذائي  ألغذ يززيم ال جززراء التق وكيفيزة ا

لزززةوا هزززا باحلا يزززة ربط صزززحية وكيف شزززرات ال ثزززل  ملؤ نزززة م مزززراض املزم سزززة اال يزززتم درا مزززا  يزززة. ك التغذ

سززز مزززراض ال تزززه ا لزززب ومعاجل سزززبة كري والق عزززة املكت قزززدان املنا مزززرض ف ضزززافة إىل  يزززة باإل التغذو

 .والسريفان واملعاجلة التغذوية .ما

ضززمن در ظززري ضززية ل مزرالت مراسزة حزاأمزا املختزرب فيت سززة يف اجلززء الن اض واألوضزاع املدرو

 يات املناسبة .ا.ومعاجلتها وختطيط احلم

ملنظ ي(مل3معتمدةمل عةملسامل3:ملتصريعملاملرتجاتملاحليمانيةمل2470

 حفظ وتصنيع االغذية 2218 تطلب سابقم

يزززة  جزززات احليوان بزززة باملنت سزززية للطل فزززة األسا يزززادة املعر سزززاأ اىل   هزززذا امل هزززدف  ثزززل احلي يزززب م ل

ضزززو هزززا و ظزززة علي جزززات واحملاف هزززذ  املنتو صزززنيع  يزززة ت بزززيض وكيف حزززم وال يزززاتالل صزززنيع  بط عمل الت

 املختلفة.
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ملنظ ي(مل3معتمدةمل ملساعةمل3:ملصريعملالغذائيتغساتملبيمملكيميائيةمليفملالتمل2471

 حفظ وتصنيع االغذية 2218 متطلب سابق

لزيت  لدقيقزةئنزات اهذا املساأ لدراسة التصزنيع الغزذائي باسزتخدام الكا يهدف فزاعالت ا والت

مززات السزالمة ل غحتزدث يف الغزذاء والت قززة. عززرض إلجزراء تقيي سززتخدام كائنزات دقي جزبة با يززة املنت ذ

هزززذا يزززز  صزززّب ترك سزززة تق وسين لزززى درا سزززاأ ع قزززة امل نزززات الدقي سزززالمة الكائ لزززى  سزززالمة ع يزززيم ال

 كيماوية.البو  فاعالتاملستعملة يف إنتاج الغذاءب ونشا  الكائنات الدقيقة على الغذاء والت

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2:ملالتغذ ةمليفملامل اح ملالعم  ةمل2472

 مبادئ التغذية 2320 ب سابقطلمت

لزززة التغذو سزززة احلا ضزززمن درا يزززة تت مزززن بدا سزززان  لزززوالدة يزززة لإلن لزززة ا مزززرورا ترح مزززل  حزززدوث احل

قزة  مززراض املتعل لزبعض األ شززارة  مززع اال يززة املتقدمزةب  تززى املراحزل العمر يززات يززة وعمباألغذوالطفولزة ح ل

 ا.ضم واالمتصاص وتغذية الرياضيني.

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3:ملغذا مماضيعملخمتا ةمليفملعلاملالمل2473

يززار  هززذا املسزاأ اخت فززة يف جمزايتضزمن  مززل مواضزيع كتل غززذائي وع يززةب والتصزنيع ال الت التغذ

 .ملتبعةاالااث ذات العالقة والقائها امام الطالب ومناقشتها وتقييم يفرأ البحث ا

ملعمليمل(مل3نظ ي،ململ1 ملساعاتملمعتمدةمل4مش  عملالتخ  مل:ململ2499

 .ساعة 90إنهاء  مبادئ االحصاءب  0103حث العلمي ب اهج البمن 5303متطلب سابق 

شزززروع إ هزززذا امل هزززدف  نزززد ي مزززن ع شزززروعا  لزززب م يزززار الطا يزززث ىل اخت فزززة  ح يزززف املعر قزززوم بتوظ ي

هززا يف مع لززيت تعلم يزززة ا هززارات األكادمي فززاهيم وامل جلزززة موامل مزززا شززكلة اا بززا   ثزززرب وغال ضززية او أك و ق

يزززل اجلو لززن بتحل يززةب وذ كززون ميدان يززةت نززب الفن جزززدوا ب  ا سززة  شززروعب ودرا صزززادية للم يززة واالقت واملال

شززراك أكثزر مزن  طزه لتنفيزذ ب وجيزو  يفوإعزداد خ لزبهزذ  املرحلزة إ عززداد  يفا يف مشزروع واحزدب وإ

يزتم تنفيزذ  بصزورة  اعيزة. يززز وع مراملشزر فضزل أن يكزونيو مشزروع مشزرتك  تبطزا  تجزال الرتك

 .إلكساب الطالب معرفة ختصصية يف جمال  دد

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل 3:ململجملالبحثملالعلمياةمرمل5303

سزززلوب حزززث أ مززز الب ثزززر العل هزززو أك سزززالي  سزززم  يبأ هزززو يت يزززةب ف جزززدوى وفاعل شزززكالت  حزززل امل

قززويم فاعليت عززايري لت مزززام م بززدائل أ ضززع ال ضززوعية وو ضززوع واملو جززدبززالتنظيم والو صزززورة واها يفهززا و  
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تززاج  لززذا   يززةب  صزززية والذات ملززؤترات الشخ عززن ا يززدة  ضززوعية بع يزززهمو شزززاكله ل كزز إل هززة م فززرد ملواج

 وحتدياتها.

يززز قزززرر إىل تعر هزززدف امل حزززوي نزززاهج الب لزززب ت قزززه ف الطا سزززابهث و يفرائ مزززة  وإك هزززارات الال  امل

نززاهج  يززة  م سززية اآلت ضززوعات األسا سززته للمو خززالل درا مززن  لززن  حززثب وذ حززث للقيزام بالب تزز الب ه ماهي

نزةب وأدوات  زع وأنواعزهب مشزكلة البحزث وصزياغة الفرضزيات وتصزميم البحزثب واجملتمزع والعي

 .البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث


