توصيف المقررات:
 0103مبا ئ اإلحصاء 3 :ساعات معتمدة  3نظري )
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بككدور اإلح صككاء يف احل يككاة ويف تري قككة الب حككث
واالستق صككاء ،ويت نككاول التوةي عككات التكرار يككة واالحتمال يككة واملنح نككى ال سككوي .ك مككا ي عككاجل مو ضككوع
االرتبا واالحندار بصورة مبسطة.

 1101رماضيات عامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى األ عككداد احلقيق يككة والعمل يككات علي هككا ،األ عككداد املرك بككة والعمل يككات
علي هككا ،كك ريات ا حلككدود االقرتا نككات اجلرب يككة ،االقرتا نككات امل ل يككة االقرتا نككات امل ل يككة العك سككية،
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية ،املتباينات واملعادالت.

 1103رماضيات  3 :)3ساعات معتمدة  3نظري)
أسا سككيات ع لككم التفا ضككل والتكا مككل وتطبيقات هككا ،وحت تككوي االقرتا نككات واال شككتقاا وقواني نككه
و قككانون السل سككلة ،ور سككم املنحن يككات ،والتفا ضككالت ،وقا عككدة لوبي تككال ،والتكا مككل ا حملككدود و غككري
احملدود ،وخواص التكامل واملساحة بني املنحن يككات ،وم سككاحة ال سككطول الدوران يككة ،وامل صككفوفات
واحملددات.

 1123املساحة الرسم اهلردسي 4 :ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عملي)
دور املساحة والرسم ا.ندسي يف جمال ا.ندسة الزراعية ،ويقسم امل قككرر إىل جككزئني :ا جلككزء
األول م بككادئ وتعري فككات حككول أ نككواع القيا سككات ،وا سككتخداماتها ككم الت سككوية وتطبيقات هككا ،اخل طككو
الكن ورية وتطبيقاتها ،وترا حساب املساحات ملختلف قطع األراضي.
وا جلككزء ال ككاني يتع لككق بالر سككم ا .ند سككي وأدوا تككه و تككرا ا سككتخدامها ،ككم اإل سككقاتات
وا سككتنتاجها ،والقطا عككات ور سككم امل نككاظري واإل سككقاتات واإل فككرادات والقطا عككات والربا غككي
والصواميل والرسم احلر.
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 1133عليم حياتية عامة  3 :)1ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يت نككاول هككذا امل قككرر كيم يككاء اخلل يككة ،وع ضككيات اخلل يككة ووظائف هككا ،واملور ككات ،وت كككا ر
الكائ نككات احل يككة وت شكككلها ،والتم يككل ال ضككوئي ،وال تككنفس اخل لككوي ،وتغذ يككة احل يككوان ،وأج هككزة
التبادل الغاةي يف الكائنات احلية وعملياته ،واجلزء العملي.

 1204إحصاء تطبيقي 3 :ساعات معتمدة  2نظري1 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب  0103 ،مبادئ االحصاء
يركز هذا املقرر على االستدالل اإلح صككائي حككول جمت مككع وا حككد حككول جمككتمعني ،االرت بككا
واال حنككدار ،اخت بككارات األو سككا والن سككب جملككتمعني ،حتل يككل الت بككاين األ حككادي وال نككائي ،تككرا غككري
معلميه.

 1329كيمياء عضيمة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
ا لككروابط ،والت شكككل واجملمو عككات املم يككزة ،واملرك بككات ا.يدروكربون يككة وا.ال يككدات،
والك حككوالت ،والفي نككوالت ،واالي ككرات ،وااللده يككدات ،والكيتو نككات ،واأل محككاض
الكربوكسيلية ومشتقاتها ،واالمينات من حيث التسمية واخلواص الفيزيائية وتفاعالتها.

 1330كيمياء حتليلية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
م بككادئ التحل يككل الك مككي و ا لككوةني ،وم بككادئ التحل يككل الك مككي احلج مككي لدرا سككة ت فككاعالت
األ محككاض والقوا عككد وت فككاعالت األك سككدة واالخ تككزال وت فككاعالت الرت سككيب وت كككوين املرك بككات،
ومقدمة يف التحليل الطيفي ،والتعامل اإلحصائي مع النتائج.

 1331كيمياء حييمة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية
املكو نككات اجلزئ يككة للخال يككا :الربوتي نككات ووظائف هككا احليو يككة ،وكيم يككاء وترت يككب األ محككاض
االمينية ،والتنظيم الفراغي اجمل سككم للربوتي نككات ،وترك يككب وتن ظككيم وع مككل األنز ميككات ،وكيم يككاء
ال سكككريات وا لككدهون والفيتامي نككات ومراف قككات األنز ميككات ( ،)Co Enzymesوعمل يككات هككدم
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ال سكككريات مكن خككالل عمل يككة التخ مككر ودورة كككرب ( ،)Electron Transportو إن تككاج
مر كككب االدينو سككني ال ككي الفو سككفات بوا سككطة ( ،)-Oxidative Phosphorilationو مككن
م دراسة كيمياء األمحاض النووية ،واالستنساخ ،وترحتة املعلومات الورا ية.

 2100اإلرشا الوراعي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
ي هككدف هككذا امل سككاا إىل التعر يككف مبع نككى وأ هككداف اإلر شككاد الزرا عككي ،ودور املر شككدين
ا لككزراعيني ،درا سككة ن شككأة اإلر شككاد الزرا عككي وت طككوره ،ومعر فككة أهدا فككه وفل سككفته ا لككيت تككؤ ر ع لككى
فعاليتها وتزويد الطالب مبعلومات ت سككاعده يف إ عككداد ا لككربامج اإلر شككادية وتقييم هككا ،تككاري وتن ظككيم
خككدمات اإلر شككاد الزرا عككي يف فل سككطني ،وأهدا فككه ووظائ فككه ،وو ضككعه ا حلككالي ،وال طككرا إىل ة يككادة
جناعته.

 2101علم الربات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
املعلو مككات األسا سككية ا لككيت تتع لككق با.ي كككل ال عككام للممل كككة النبات يككة مككن ح يككث ا جملككاميع
املختلفة ،بدءاً من تركيب اخللية

و االنقسام اخللوي ،والتمايز ،والتعضون ،وأ نككواع األن سككجة

النبات يككة واألع ضككاء النبات يككة ووظائف هككا ،والعمل يككات احليو يككة كالب نككاء ال ضككوئي ،وال تككنفس ،وال نككتح،
و االمت صككاص ،ون قككل ا ملككواد الغذائ يككة وا.رمو نككات النبات يككة ،وت صككنيف اململ كككة النبات يككة وا سككتعراض
مب سككط للم جككاميع املختل فككة في هككا كالفطر يككات ،والطحا لككب والنبا تككات الوعائ يككة الدني ئككة ،وم عككراة
البذور م النباتات الزهرية يف بيئاتها ودورات حياتها وأهميتها االقتصادية.

 2102علم احلييان 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يت كككون مككن جككزئني ،ا جلككزء الن ظككري وحي تككوي ع لككى الرتك يككب والوظي فككة جلم يككع الكائ نككات
احلية ،والنمو واالنقسام اخللوي ،وحايز الكائنات احل يككة إىل أن سككجة وأع ضككاء اجل هككاة ا لككدوري،
وأنواع احليوانات اليت تتأ ر بالبيئة وتتكيف معها ،علم البيئة ،النشوء واالرتقاء.
وا جلككزء العم لككي وحي تككوي اخلل يككة ،االنق سككام اخل لككوي ،الت كككوين ا جلككيك للحيوا نككات ،األن سككجة
احليوان يككة ،اجل هككاة ا.يك لككي ،األج هككزة الع ضككوية ،الت نككوع يف احليوا نككات الالفقار يككة  ،احلبل يككات
والبيئة.
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 2103مبا ئ االرشا

الوراعي 3 :ساعات معتمدة:

 3نظري)

متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
يع نككى هككذا امل قككرر بدرا سككة ن شككأة وت طككور ع لككم االر شككاد الزرا عككي أ هككداف وو ظككائف االر شككاد
الزرا عككي ،أدوار وم هككام املر شككد الزرا عككي ،فل سككفة االر شككاد الزرا عككي وعالق تككه بع لككوم ا لككنفس
واالجتماع.

 2110مبا ئ علم الرتبة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أسا سككيات ع لككم الرت بككة وأهميت هككا ،وتكوين هككا ،وال صككفات الفيزيائ يككة والكيميائ يككة واملعدن يككة
العامة للرتبة ،رتوبة وغرو يككات الرت بككة وتغذ يككة الن بككات ،خ صككوبة الرت بككة واأل مسككدة والت سككميد وأح يككاء
الرتبة الدقيقة وتصنيف األراضي ومساحتها.

 2114فيوماء عامة  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تبيعة علم الفيزياء وا حلككرارة ،واملتج هككات ،وع لككم التحر يككك ،وال شككغل وال قككدرة و قككانون ح فككظ
الطا قككة ،وا لككدفع وكم يككة الت حككرك ،واحلر كككة الدوران يككة ،والكهر بككاء ال سككاكنة ،واملك فككات،
ودارات التيارات املستمر واملغناتيسية والبيئة الزراعية.

 2116خمترب فيوماء عامة 1 :ساعة معتمدة  1عملي)
متطلب سابق  2114فيزياء عامة
التو صككيل ا حلككراري ،و حتككع املتج هككات و تككواةن ال قككوى ،وحر كككة األج سككام ،وحر كككة
امل قككذوفات ،و قككانون ن يككوتن ال ككاني يف احلر كككة ،واإلحت كككاك ،و قككانون ح فككظ الطا قككة ،وح فككظ
كمية التحرك ( تصادم األجسام) ،واحلركة الدورانية ،و قككانون أوم ،و قككانون فككارادي يف ا حلككث
الكهرومغناتي سككي ،وال قككوى وال قككدرة وقا سككهما ،واآلالت الب سككيطة ،واللزو جككة ،والك ا فككة
وقياسها.

238

 2120مبا ئ التصريع الغذائي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 2124 :كيمياء عامة
يت نككاول هككذا امل سككاا العمل يككات األسا سككية املتعل قككة بالت صككنيع ال غككذائي م ككل ا سككتخدام ا حلككرارة
والتربيد والتجفيف والرتكيز والتسخني باإلشعاع وأمواج امليكروويف والتخمري.

 2124كيمياء عامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
امل بككادئ األسا سككية ا لككيت ت ضككم الرتك يككب ا لككذري ،و حككاالت ا ملككادة ،واحملال يككل ،والت فككاعالت
الكيميائية ،ديناميكا احلرارة الكيميائية والكيمياء الكهربائية.

 2125خمترب كيمياء عامة 1 :ساعة معتمدة 1عملي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أساسيات العمل امل خككربي ،معا جلككة األناب يككب الزجاج يككة ،وا لككوةن اجلزي ئككي ك مككادة مت طككايرة،
واال خن فككاض يف در جككة التج مككد ،وا لككوةن امل كككافا حلككامض ،واألك سككدة ،واالخ تككزال ،و حككرارة
الت عككادل ،والعوا مككل ا ملككؤ رة يف سككرعة التفا عككل الكيم يككائي ،و قككانون سككرعة التفا عككل الكيم يككائي،
والتحليل الكهربائي ،والكشف عن األيونات السالبة واملوجبة يف اجملموعات األربع.

 2200مراميكية اجلماعة القيا ة 3 :ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
مفهوم الق يككادة اإلر شككادية ،أ نككواع الق يككادات االر شككادية ودور هككا يف التنم يككة الريف يككة امل سككتدامة،
مفهوم العوامل االجتماعية وال قافية ،عناصر التنظيم االجتماعي ،التنظيم القيمي

 2203علم اليراثة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2101علم النبات 2102 ،علم احليوان
مقدمة يف علم الورا ة ،واالنق سككام اخل لككوي ،و قككانوني م نككدل ،واالرت بككا والع بككور ،واخلري طككة
الكروموسومية ،والرتكيب اجلزيئي للجني ،والطفرة ،وا لككتحكم يف الت عككبري ا جلككيك ،والورا ككة
خارج النواة واجلينات يف العشائر والورا ة الكمية وا.ندسة الورا ية.
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 2204األحياء الدقيقة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق 1133 :علوم حياتية عامة (( )1لتخصص التصنيع الغذائي فقط)
متطلب سككابق 2101 :ع لككم الن بككات  2102،ع لككم احل يككوان (للتخص صككات اال خككرى يف كل يككة
الزراعة)
أنواع األحياء الدقيقة ،وتركيب وظي فككة األح يككاء الدقي قككة عد ميككة ال نككوى احلقيق يككة ومقارنت هككا
مع تلك ذات النوى احلقيق يككة ،واألح يككاء الدقي قككة غككري اخللو يككة ( الفريو سككات ) ،تككرا وو سككائل ع لككم
األح يككاء الدقي قككة ،األ يككض يف األح يككاء الدقي قككة ،و منككو األح يككاء الدقي قككة ،و تككأ ري العوا مكل املختل فككة
عل يككه ،و ضككبط األح يككاء الدقي قككة ،والت عككايش يف األح يككاء الدقي قككة ،واألح يككاء الدقي قككة واأل مككراض،
واألح يككاء الدقي قككة الزراع يككة ،واألح يككاء الدقي قككة ل لككهواء وامل يككاه ،األح يككاء الدقي قككة ال صككناعية،
واالستفادة من األحياء خلدمة اإلنسان.

 2213مبا ئ الري الصرف 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة 1103 ،رياضيات ()3
امل يككاه ،تكوين هككا ،تطوير هككا وم صككادر امل يككاه يف ا لككوتن العر بككي ،وا خلككواص الطبيع يككة للرت بككة
وعالقت هككا بككالري ،االحتيا جككات املائ يككة للمحا صككيل املختل فككة وجدو لككة ا لككري وكفاء تككه ،واال سككتهالك
املائي للنبات ،وصالحية املياه للري ،وأساسيات يف علم املائيات وتطبيقاتها ،و تككرا ا لككري وأ سككس
اختيار هككا ،وم بككادئ ت صككميم تككرا ا لككري ال سككطحي وا لككري بككالرش وا لككري بككالتنقيط ،و تككرا ق يككاس
املاء ،ومنشحت نقلها والتحكم بها ،وأهمية الصرف الزراعي وفوائده وأنواعه.

 2214األمسدة خصيبة الرتبة 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
درا سككة ع لككم خ صككوبة الرت بككة وأهمي تككه وت طككوره وعالق تككه بككالعلوم األ خككرى ،عوا مككل منككو الن بككات،
والعنا صككر الغذائ يككة يف ذ لككك ،مككع صككورها املتي سككرة يف الرت بككة والعوا مككل ا ملككؤ رة في هككا ،وأ عككراض
نقصها وتصحيحه.
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 2215مبا ئ اإلنتا الرباتي 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2101علم النبات
أهمية اإلنتاج النباتي ودوره يف االقتصاد وحتقيق األمن الغذائي ،ومراحل النمو النباتي وا ككر
العوا مككل األسا سككية والبيئ يككة يف الن مككو ،و تككرا الت كككا ر وإن تككاج األ شككتال والرتك يككب احمل صككولي
والدورات الزراعية والعمليات الزراعية ،والتكنولوجيا احلدي ة يف اإلنتاج النباتي.

 2216مبا ئ اإلنتا احليياني 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2102علم احليوان
أهمية املنتجات احليوانية والو ضككع ال غككذائي  ،ورا ككة ال صككفات  ،التح سككني ا لككورا ي حليوا نككات
املزرعة  ،فسيولوجيا التناسل يف ال دييات والطيور  ،فسيولوجيا ا.ضم يف اجملرتات وا لككدواجن ،
أعالف احليوانات وقيمتها الغذائية االحتياجات الغذائية وترا التغذ يككة  ،أسا سككيات إن تككاج األب قككار
واألغنام وا لككدواجن  ،بي ئككة احليوا نككات وعالقت هككا باإلن تككاج  ،الطفيل يككات واأل مككراض املعد يككة وتأ ري هككا
يف اإلنتاج احليواني.

 2217نباتات الومرة ترسيق احلدائق 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
نبا تككات الزي نككة مككن ح يككث أهميت هككا وةراعت هككا والعنا يككة ب هككا ،وت سككويقها ،وت شككمل أة هككار الق طككف
والق صككاري املزهر يككة والورق يككة ،واحلول يككات ال صككيفية و ال شككتوية ،والنبا تككات املز هككرة ا لككيت يككتم
إك ارها بواسطة األب صككال والكور مككات وا لككدرنات ،وامل سككطحات اخل ضككراء ،وأ شككجار و شككجريات
احلدائق واملتسلقات واألسيجة.
ك مككا ت شككمل هككذه ا ملككادة أهم يككة احلدي قككة املنزل يككة و تككرا االنت فككاع ب هككا ،وتن سككيقها ،والنبا تككات
املستعملة ،والعمليات الالةمة إلنشائها وصيانتها.

 2218حدظ تصريع اال ذمة 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
ي شككمل املن هككاج أق سككام حككول جككودة األغذ يككة وعنا صككرها و تككرا تقييم هككا وأ شكككال ا جلككودة
التغذو يككة وال صككحية والتخزين يككة ،ك مككا ي شككمل ال طككرا البيولوج يككة حل فككظ األغذ يككة و هككي عككن تر يككق
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ا سككتخدام اخل مككائر بأنواع هككا وكيف يككة ت صككنيع األل بككان واألج بككان واملخ لككالت ،باإل ضككافة لق سككم حككول
ال طككرا الكيميائ يككة حل فكظ األغذ يككة وا سككتعمال ا ملككواد امل ضككافة وتأ ري هككا ع لككى األح يككاء الدقي قككة
وخواص الغذاء ونكهته.
ك مككا يت طككرا امل قككرر لل طككرا الفيزيائ يككةحلفظ األغذ يككة م ككل ال ضككغط والترب يككد والتجم يككد
واملعامالت احلرارية املختلفة ،كما يتطرا لطريقة حفظ األغذ يككة بطري قككة التعل يككب وتغل يككف ا ملككواد
الغذائية املواد الغذائية املختلفة ،وأخرياً يتناول موضوع اللحوم ومنتجاتها وتركيب هككا و تككرا ا لككذبح
والتغريات اليت تطرأ على اللحوم بعد عملية الذبح وكيفية حفظ اللحوم بعد ذثها.

 2219األعشاب الضارة الريماتي ا 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2101علم النبات
األع شكاب ال ضككارة مككن ح يككث خصائ صككها وأ ضككرارها االقت صككادية وتق سككيماتها املختل فككة و تككرا
انتشارها ،والطرا الرئيسة ملكافحتها ،واآلت تطب يككق مب يككدات األع شككاب ،وم عككايرة اآلت ا لككرش،
ومب يككدات األع شككاب مككن ح يككث خصائ صككها ،وأو قككات تطبيق هككا ،ومكاف حككة األع شككاب يف ب عككض
احملاصيل الرئيسية.
أسا سككيات يف ع لك م الني مككاتودا مككن ح يككث :ال صككفات املورفولوج يككة والت شككرحيية والن شككاتات
احليوية ،واألعراض املرضية لإلصابة بالني مككاتودا ،واأل ضككرار االقت صككادية النا حتككة عن هككا ،وعال قككة
النيماتودا مبسببات األمراض النباتية األخرى ،وترا مكافحتها.
األرض وأ منككا ا سككتخدام األرض امل سككتقبلية  ،وي شككمل ككذلك ق يككاس التنم يككة امل سككتدامة
والتجارب احمللية واإلقليمية اخلاصة بالتنمية املستدامة .

 2220االحياء الدقيقة يف اال ذمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يت نككاول هككذا امل سككاا التعر يككف بالكائ نككات احل يككة الدقي قككة لألغذ يككة ،مككن ح يككث انوا هككا
ومصادرها وتأ ريها وتوةيعها يف األغذ يككة ،كككذلك الت عككرف ع لككى اال مككراض النا رككة مككن ا سككتهالك
األغذ يككة الفا سككدة ،واملوا صككفات القيا سككية اخلا صككة ب هككذه الكائ نككات ،وال شككرو ال صككحية لألغذ يككة
وتصنيعها ،إضافة إىل حتليل مصادر اخلطر ونقا ال سككيطرة احلر جككة ،مككن خككالل ا جككراء رككارب
طربية خاصة باألغذية ،وعرض أوراا عمل.
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 2221حتضس اليجبات الغذائية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
درا سككة تككرا الط هككي وخ صككائص كككل من هككا وا لككتغريات الكيميائ يككة والفيزيائ يككة والقي مككة
الغذائية لألتعمة املختلفة ،وتأ ري عمليات ع لككى األتع مككة أ نككاء التح ضككري؛ مككن إ عككداد و تككب و خككزن
ع لككى القي مككة الغذائ يككة ،وا سككتخدام أف ضككل األ سككاليب للمحاف ظككة ع لككى قيمت هككا الغذائ يككة و ضككمان
سككالمتها وجودت هككا .إ ضككافة إىل إ جككراء التطبي قككات العمل يككة يف اخت يككار وحت ضككري األتع مككة مبككا يال ئككم
وحاجة السوا احمللية واخلدمية كاملطاعم واملست شككفيات والف نككادا وغري هككا ممككا يككؤدي إىل ت طككوير
املنتجات الغذائية مبا يفيد حاجة املستهلك.

 2222كيمياء حتليل اال ذمة 4 :ساعات معتمدة  3نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1330كيمياء حتليلية
يت نككاول هككذا امل سككاا نظر يككات وتطبي قككات ال طككرا الكيمائ يككة لتحد يككد مكو نككات ال غككذاء ،مككن
خالل أ سككاليب حتل يككل األغذ يككة ،كالتحل يككل الطي فككي والكرو مككاتوجرايف والفراكتومرت يككة ،ق يككاس
احلموضة والوةن النوعي وهذا حسب الطرا القياسية واملعيارية املتعارف عليها مللياً وعاملياً.

 2300نظم طرق االرشا الوراعي 3 :ساعات معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
حيتوي هذا املقرر تعريفاً لعملية االتصال االرشادي واهميت هككا وعنا صككرها ،تككرا وو سككائل االر شككاد
الفردي ،اجلماعي واجلماهريي ،سبل تطويرها (التقنات االرشادية احلدي ة) ،التعليم االرشادي

 2301ترظيم ا ارة أجهوة االرشا الوراعي3 :ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
ا.يكل التنظيمي لالر شككاد الزرا عككي يف فل سككطني ،الت عككرف ع لككى أ سككس وم بككادئ عمل يككة ب نككاء
أج هككزة االر شككاد الزرا عككي ،عنا صككر وو ظككائف االدارة االر شككادية ،الت عككرف ع لككى دور ال عككاملني
االرشاديني ،نظام ادارة املعلومات االرشادية.
بار املزارعني ،اسرتاتيجيات العمل االرشادي وتطويرها.
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 2302التبين طرق االرشا الوراعي 3 :ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي 2103 ،مبادى االرشاد الزراعي
التعرف على أهمية التبك ومراحلها ،ترا االرشاد الزراعي وعالقتها يف اجنال عمل يككة ال تككبك،
النظريات املختلفة يف عملية التبك.

 2303نظرمة االتصاا يف جماا االرشا الوراعي 2 :ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
الفئات املستهدفة يف عملية االت صككال االر شككادي ،الف ئككات امل سككتفيدة مككن الر سككائل االر شككادية،
التعرف على ق نككوات االت صككال االر شككادية املختل فككة (املطبو عككة ،املرئ يككة ،امل سككموعة) ،الن مككاذج املتع بككة
يف دراسة ومناقشة نظريات التواصل االرشادي.

 2304البحث التحليل التشخيصي االجتماعي االقتصا ي 3 :ساعات معتمدة
 2نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
يهدف إىل تعريف الطلبة بككأهم امل بككادئ حككول التحل يككل التشخي صككي االجت مككاعي واالقت صككادي،
ملككا لككه مككن دال لككة منهج يككة ود قككة يف تنف يككذ الب حككث واحل صككول ع لككى املعلو مككات و هككذه الب حككوث مككن
الضروري أن تقوم على فروض تذهب إىل أن متغرياً معيناً ع لككى عال قككة مبككتغري آ خككر ،أو أن ظككاهرة
معي نككة تع تككرب سككبباً يف و جككود ظككاهرة أ خككرى ،ف قككد ن فككرتض يف بدا يككة الب حككث أن ه نككاك عال قككة بككني
اخنفاض املستوى االقتصادي وبني ظاهرة جنال األحداث أو بني البطا لككة واإل حنككراف أو بككني الف قككر
واجلرمية ،ويف هذا النوع مككن الدرا سككات ن سككتخدم تككرا اإلح صككاء ،وامل عككادالت الريا ضككية لتحد يككد
تبيعة العالقة بني الظواهر موضوع الدراسة.

 2317األمراض الرباتية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2101علم النبات
ن بككذة تارط يككة عككن ع لككم األ مككراض النبات يككة ،الن ظككام البي ئككي الطبي عككي والزرا عككي ،م سككببات
األمراض النباتية ،العوامل البيئية اليت تؤ ر يف األمراض النباتية ،األ مككراض النبات يككة املت سككببة عككن
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الفطر يككات والبكتري يككا والفريو سككات والني مككاتودا والنبا تككات الزهر يككة الطفيل يككة و غككري الطفيل يككة،
التدابري العامة املستعملة يف مكافحة األمراض النباتية.

 2318اآلالت الوراعية 4 :ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عملي)
امل عككدات واآلالت امل سككتخدمة يف حت ضككري الرت بككة و الزرا عككة والت سككميد واحل صككاد واأل عككالف
واحل بككوب ووقا يككة الن بككات ،وا لككري وال صككرف ،واإلن تككاج احل يككواني ،مككن ح يككث أنواع هككا ،واختيار هككا،
وترا تشغيلها ،واستخدامها ،وترا صيانتها ومعايرتها وكفاءتها وأداؤها واقتصادياتها.

 2319حدظ الرتبة 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
إنتاج يككة األرا ضككي واحلا جككة إىل صككيانة الرت بككة ،األم طككار وم يككاه الرت بككة واجلر يككان ال سككطحي،
اال جنككراف بامل يككاه والر يككال ،الت صككحر ،ا سككتعماالت األرا ضككي وإدارت هككا ،األنظ مككة الزراع يككة ،تككرا
صيانة الرتبة ومياهها ،تدهور خصوبة الرتبة ومعوقات صيانة الرتبة.

 2320مبا ئ التغذمة 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
متطلب سابق 1133 :علوم حياتية عامة (( )1لتخصص التصنيع الغذائي فقط)
متطلب سابق  2102علم احليوان ( للتخصصات االخرى يف كلية الزراعة)
مفاهيم يف التغذية والغذاء ،النظم التحليل يككة ملكو نككات ال غككذاء ،الكربوه يككدرات واالل يككاف،
ا لككدهون ،الربوتي نككات ،الطا قككة الغذائ يككة ،الفيتامي نككات ،امل عككادن ال كككربى /ال صككغرى ،اجل هككاة
ا.ضمي وفسيولوجيا ا.ضم ،املاء.

 2321علم احلشرات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
مقد مككة يف ع لككم احل شككرات ،واملم يككزات العا مككة للح شككرات ومف صككليات األر جككل ،الت شككريح
ا خلككارجي وا لككداخل للح شككرة ،الن مككو والت طككور والت كككا ر يف احل شككرات ،الر تككب احل شككرية ذات
األهم يككة االقت صككادية ،اآل فككات ال ضككارة باإلن سككان وممتلكا تككه ،اآل فككات احليوان يككة غككري احل شككرية،
احلشرات النافعة ،سلوك احلشرات ،عالقة احلشرات بالبيئة ،ومكافحة اآلفات.
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 2323احملاصيل احلقلية 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
علم احملاصيل احلقلية ،الرتكيب النباتي وتقسيم احملا صككيل احلقل يككة ،ا ككر البي ئككة ع لككى منككو
وإن تككاج احملا صككيل احلقل يككة ،حت سككني احملا صككيل احلقل يككة وإن تككاج ال بككذور ،ملا صككيل احل بككوب،
البقوليات ،احملاصيل الصناعية ،الزيتية وملاصيل األعالف اخلضراء.

 2324أشجار الداكهة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أهمية بساتني الفاكهة وتقسيمها ،بيئة وإنشاء بساتني الفاكهة ،الرتبية والتق لككيم ،األة هككار
واإلمثار ،العناية ببساتني الفاكهة ،األشجار متساقطة األوراا ،األشجار دائمة اخلضرة.

 2325صحة احلييان 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يتناول هذا املقرر العوامل البيئية ،ا .ككواء ،ا حلككرارة والرتو بككة ،امل يككاه و تككرا تلو هككا وتنقيت هككا،
احلل يككب ،م صككادر تلو ككه واأل مككراض ا لككيت ينق لككها املنا عككة ،تككرا التعا مككل مككع احل يككوان واإل سككعافات
األول يككة .ككا ،ا لككتطهري واملط هككرات ،األدو يككة ،األ مككراض و تككرا الوقا يككة من هككا ،الطفيل يككات اخلارج يككة
وترا الوقاية منها ،أمراض احليوانات وأمراض الطيور.

 2326عالجات بيطرمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2325صحة احليوان
يتناول املقرر األدوية البيطرية اليت ت سككتخدم أسا سكاً ل عككالج ووقا يككة احل يككوان  ،آ ككر الت فككاعالت
الدوائية وباألخص عند استخدام أك ر من دواء واحد يف ن فككس الو قككت ل عككالج احل يككوان  ،ويت طككرا
لككدواعي اال سككتخدام امل قككرتن ألك ككر مككن م ضككاد ح يككوي  ،ويت نككاول العوا مككل ا لككيت تككؤ ر ع لككى فعال يككة
ا لككدواء يف ج سككم احل يككوان و بككاألخص العوا مككل املتعل قككة بامت صككاص ا لككدواء  ،ويت طككرا ملو ضككوع
التفاعالت الدوائية خارج وداخل جسم احليوان  ،وكيفية استخدام املضادات احليو يككة يف حتف يككز
منو اجملرتات.
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 2327تدرمب عملي  5 :)1ساعات معتمدة  5عملي)
متطلب سابق انهاء  66ساعة
يلت حككق الطا لككب مككن خككالل هككذا امل قككرر مبؤس سككة ةراع يككة حكوم يككة أو أهل يككة يع مككل ب هككا
أخصائيون ةراعيون يف منطقة قري بككة مككن سكككناه ويق ضككي في هككا  12 -10سككاعات أ سككبوعية  ،أو
مككا ي عككادل ( )120سككاعة تدريب يككة ف صككلية  ،وا .ككدف األسا سككي مككن هككذا امل قككرر هككو إتا حككة الفر صككة
للطالب ليت عككرف ع لككى كا فككة املؤس سككات الزراع يككة ح يككث املتو قككع مككن الطا لككب الت عككرف ع لككى بر نككامج
العمل للمناتق الزراعية املختلفة شهرياً ،حيث يغ طككي الق سككم ال فككك للعمل يككات الزراع يككة مككن ح يككث
اإلر شككاد الزرا عككي  ،الزرا عككة الع ضككوية  ،الزرا عككة احملم يككة  ،املكاف حككة املتكام لككة  ،أ شككجار
الفاك هككة  ،ت صككميم شككبكات ا لككري  ،ت شككخيص أ مككراض النبا تككات  ،حككدائق منزل يككة  ،أ شككجار
الزي تككون واأل مسككدة  ،ترب يككة الن حككل  ،الت صككنيع ال غككذائي  ،املكي نككة الزراع يككة  ،إدارة م صككادر امل يككاه
وغريها......اخل .يتعلم الطالب من خالل هذا العمل القسم اإلداري لل تككدريب مككن م هككارات االت صككال
 ،املقابلة  ،العمل الطوعي إدارة املشاريع الصغرية ودراسة اجلدوى االقت صككادية وكتا بككة الت قككارير
وإدارة التسويق والزراعة للربح وغريها .كما على الطالب أن يقدم ع لككى األ قككل ( )4ت قككارير شككامله
لعضو هيئة التدريس املعك عن تدريبه يف املؤس سككات الزراع يككة املو جككودة يف بيئ تككه أو ملي طككه ا لككذي
يتدرب فيه.

التدرمب العملي لتخصص التصريع الغذائي:
متطلب سابق انهاء  66ساعة
يقوم الطالب/ة بالتدريب يف مصانع ومشاريع األغذية ذات العالقة و ملككدة ال ت قككل عككن ()300
سككاعة ع مككل ،خككالل ال سككنتان ال ال ككة والراب عككة يف ا جملككاالت الرئي سككية (تكنولوج يككا االل بككان،
تكنولوج يككا الل حككوم ،تكنولوج يككا اخل ضككار والفوا كككه ،تكنولوج يككا الز يككوت وا لككدهون،
تكنولوجيا احلبوب ،تكنولوجيا النباتات الطبية.

 2328فسييليجيا احلييان 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يتكون املقرر مككن جككزئني :ا جلككزء الن ظككري حي تككوي ع لككى الن مككو ،االن سككجة احليوان يككة ،اجل هككاة
ا.يك لككي ،اجل هككاة الغ طككائي ،اجل هككاة الع ضككلي ،اجل هككاة ا .ضككمي ،اجل هككاة التنف سككي ،اجل هككاة
االتراحي ،اجلهاة الدوري ،واجلهاة العصيب.
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وحي تككوي ا جلككزء العم لككي ع لككى االن سككجة احليوان يككة ،الت كككوين ا جلككيك للحيوا نككات (الن مككو)،
اجلهاة ا.يكلي ،االجهزة العضوية.
 2329حتليل األعالف األ ذمة صيا ة اخللطات 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية 2422 ،األعالف وتغذية احليوان
ي شككتمل ع لككى الرتك يككب الكي مككاوي وأ نككواع األ عككالف ،ا .ضككم والتم يككل ال غككذائي ،امل قككررات
الغذائ يككة  ،الطا قككة  ،ا لككربوتني ،األل يككاف امل عككادن وأهميت هككا  ،تككرا التغذ يككة املختل فككة  ،ره يككز
خلطات العلف وترا تقييمها.

 2330فسا تسمم اال ذمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2220االحياء الدقيقة يف االغذية
يتناول هككذا امل سككاا العوا مككل املؤد يككة إىل ت لككف وف سككاد األغذ يككة ،أ نككواع الت سككمم ال غككذائي ،تككرا
السيطرة وتقليل اخلطورة.

 2331ضبط اجلي ة لال ذمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2222كيمياء حتليل االغذية
يت نككاول هككذا امل سككاا درا سككة أنظ مككة ا جلككودة احملل يككة والعامل يككة و تككرا تطبيق هككا يف م صككانع ا ملككواد
الغذائية ،كذلك التعرف على املنظ مككات الدول يككة ذات العال قككة بككاجلودة ،إ ضككافة إىل عككرض أوراا
عمل من قبل الطلبة.

 2332تعب ة تغليف اال ذمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
تت نككاول هككذه امل سككاا مككواد التعب ئككة والتغل يككف ،مككن ح يككث موا صككفاتها ،تركيب هككا الكيم يككائي
وخصائصها الفيزيائ يككة ،و مككدى تفاعالت هككا مككع ا ملككواد الغذائ يككة ،إ ضككافة إىل عمل يككة تقييم هككا واخت يككار
الع بككوات املنا سككبة واملالئ مككة لألغذ يككة املختل فككة ،و كككذلك درا سككة م بككادئ آالت التعب ئككة امل سككتعملة يف
التصنيع الغذائي ،وأيضا عرض أوراا عمل حول املوضوع من قبل الطلبة.
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 2334تكريليجيا اخلضار الدياكهة 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يت نككاول هككذا امل سككاا األ سككس العلم يككة والتطبي قككات العلم يككة للخ ضككار والفوا كككه ،مككن ح يككث
تركيب الكيماوي واملبادئ الفيزيائية واملكروبيولوجية ،إضافة إىل التعامل منها منذ احل صككول
ع لككى ا ملككواد ا خلككام مككرورا باإل عككداد والت صككنيع والتعل يككب والت خككزين والن قككل والت سككويق ،مككع ا جككراء
تطبي قككات عمل يككة و رككارب طرب يككة وم شككاهدات و عككرض أوراا ع مككل مككن ق بككل الطل بككة حككول هككذه
املنتجات.

 2335تصريع اال ذمة املرولية 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نككاول هككذه امل سككاا األغذ يككة املنزل يككة املنت شككرة يف املنط قككة ،مككن ح يككث كيف يككة حت ضككريها
وتصنيعها وحفظها بطرا سليمة وصحية ،إضافة إىل اجراء تطبيقات عمل يككة و رككارب وم شككاهدات
حول هذه املنتجات.

 2336تصريع اجلنب املتخمرات اللبرية 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نككاول هككذا امل سككاا مكو نككات وخ صككائص احلل يككب ومنتجا تككه ،إ ضككافة إىل عمل يككات الت صككنيع
األسا سككية كامل عككامالت احلرار يككة ،الترب يككد ،الت جككانس ،ال تككبخري ،التجف يككف ،التب لككور ،التجم يككد....
اخل ،و كككذلك درا سككة امل بككادئ الكيميائ يككة والفيزيائ يككة واملكروبيولوج يككة يف ت صككنيع و ختككزين
منت جكات االل بككان ،مككع ا جككراء تطبي قككات عمل يككة وطرب يككة وم شككاهدات و عككرض أوراا ع مككل ع لككى هككذه
املنتجات ،وإجياد احللول للمشاكل احملتملة.

 2337تكريليجيا الوميت الدئين 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يت نككاول هككذا امل سككاا درا سككة م صككادر وترك يككب وا خلككواص الفيزيائ يككة والكيميائ يككة للز يككوت
وا لككدهون ،إ ضككافة إىل تككرا الت صككنيع املختل فككة كعمل يككات اال سككتخالص والتكر يككر وا.در جككة
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وغريها ،وإنتاج املارجرين وبدائله ،وكذلك ا جككراء تطبي قككات عمل يككة و رككارب طرب يككة وم شككاهدات
وعرض أوراا عمل من قبل الطلبة حول هذه املنتجات.

 2338الغر مات الغذائية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل سككاا ال تككوتر ال سككطحي و تككرا ختفي فككه ،مككواد اال سككتحالب و تككرا حت ضككريها
وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ،إضافة إىل أنواع واستخدامات الغرويات الغذائية.

 2339تغذمة جمتمعات 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
تعر يككف الطا لككب بككربامج التغذ يككة اجملتمع يككة ا لككيت تن فككذها اجل هككات ذات العال قككة باألغذ يككة
والصحة م ل اجلهات احلكومية وغري احلكومية واملنظمات العاملية م ل منظ مككة ال صككحة العامل يككة
والفاو وتأ ري هذه الربامج على صحة اجملتمع واالفراد.

 2340فحص مراقبة جي ة اللحيم 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية ( لتخصص االنتاج احليواني)
متطلب سابق 2218 :حفظ وصنيع االغذية (لتخصص التصنيع الغذائي)

يت ضككمن هككذا امل قككرر تككرا ف حككص احليوا نككات ق بككل ا لككذبح وب عككده  ،و تككرا ا يككواء احليوا نككات
وت غككذيتها يف امل سككاخل ق بككل ان يككتم ذث هككا ،ويب حككث يف اال صككابات اجلر وم يككة والطفيل يككة واالي ضككية
وطتلف انواع التلف الكيماوي يف اللحوم والدواجن اضافة للبحث يف تككرا الف حككص يف امل سككاخل
العضاء احليوانات املذبوحة ومدى صالحيتها لالستهالك االدمي.

 2341مبا ئ التسيمق الغذائي 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
هككدف هككذا امل سككاا إىل تعر يككف الطل بككة بامل بككادئ وامل فككاهيم الت سككويقية احلدي ككة وي شككمل درا سككة
ت طككور م فككاهيم الت سككويق ال غككذائي ،البي ئككة الت سككويقية سككلوك امل سككتهلك ،معلو مككات و ثككوث الت سككويق
ال غككذائي ،اال سككواا امل سككتهدفة ،ت طككوير املنت جككات الغذائ يككة ،الق نككوات الت سككويقية ،و ضككع السيا سككات
السعرية اليت تتعلق باملنتوجات الغذائية.
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 2342االرشا التغذ ي العا ات الغذائية 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
مقد مككة يف األ سككاليب امل سككتخدمة يف تق يككيم احلا لككة التغذو يككة ،كيف يككة إر شككاد املر ضككى حككول
الوقا يككة التغذو يككة مككن األ مككراض وكيف يككة إ جككراء التق يككيم الت غككذوي وح سككاب ال سككعرات احلرار يككة
واالتالع على اهم العادات الغذائية ذات التأ ري على الصحة سلبا واجيابا.

 2343االضافات الغذائية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يت ضككمن هككذا امل قككرر تعري فككات امل ضككافات الغذائ يككة وال غككرض مككن ا سككتخدامها ويت ضككمن شككرحاً
للحدود املسمول بها من املضافات الغذائية ،ويتطرا إلجراءات حتديد سككالمة امل ضككافات الغذائ يككة
واملخاتر الناحتة عن سوء استخدامها.
كما يتضمن توضيحاً ألنواع املضافات الغذائ يككة ككاملواد املك سككبة للنك هككة وا ملككذاا وال لككون
واملواد احملسنة للقوام واملواد املساعدة لعمليات التصنيع واملواد احلافظة ومضادات األكسدة.

 2344تكريليجيا انتا تصريع التمير 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
ي هككدف هككذا امل سككاا لالرت قككاء بكا فككة سال سككل إن تككاج ق طككاع الت مككور وة يككادة قدر تككه التناف سككية،
األمر الذي ي سككهم يف ة يككادة ال صككادرات الفل سككطينية للت مككور وعمل يككات ت صككنيع وح فككظ و ضككبط جككودة
التمور.

 2346معا ن فيتاميرات 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2216مبادئ االنتاج احليواني  2325 ،صحة احليوان
يتم من خالل هذا املساا دراسة الفيتامينات واملعادن وانواع هككا وفوا ئككدها وكيف يككة احملاف ظككة
عليها واعراض نقصها ومصادرها.

 2348انتا حماصيل العلف 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
يتناول املقرر األهمية االقتصادية والغذائ يككة حملا صككيل األ عككالف اخل ضككراء ،و تككاري تطور هككا،
وو صككفها الن بككاتي ،والقي مككة الغذائ يككة ،واالحتيا جككات البيئ يككة ،وأ سككاليب االن تككاج ،و تككرا ح فككظ
احملاصيل اخلضراء ،وإنتاج البذور واحملاصيل املالئمة للزراعة اجلافة ،ومكننة إنتاج العلف.
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 2352فسييليجيا الربات 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
م قككرر ي شككتمل ع لككى جككزئني الن ظككري والتطبي قككات العمل يككة املتعل قككة بالو حككدات النظر يككة ،ح يككث
يتضمن ا جلككزء الن ظككري ت سككع و حككدات تت حككدث عككن االج نككة-الت مككايز  -التع ضككية ،االن سككجة النبات يككة،
اجلذور ،السيقان ،االوراا ،التم يل الضوئي ،ال نككتح وال تككنفس ،االمت صككاص ون قككل ا ملككواد الغذائ يككة
داخل النبات ،هرمونات النبات.

 2400نظم إرشا زراعي مقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 2301/0 :تنظيم وإدارة أجهزة االرشاد الزراعي
هذا امل ساا يهدف إىل التعريف بأ سككس وم بككادئ التن ظككيم اإلر شككادي ،منككاذج .ي كككل التن ظككيم
اإلر شككادي يف ا لككدول املختل فككة ،كيف يككة اال سككتفادة مككن أ سككس وم بككادئ التن ظككيم اإلر شككادي و خككربات
الدول املختلفة لتطوير النظام اإلرشادي.

 2401ختطيط تقييم الربامج االرشا مة 3 :ساعات معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2103 :مبادى االرشاد الزراعي
مف هككوم ا لككربامج االر شككادية ،خ صككائص ا لككربامج االر شككادية ،نظر يككات التخ طككيط ل لككربامج
االر شككادية ومراح لككها ،ا نككواع ا لككربامج االر شككادية ،خ طككوات تن ظككيم ا لككربامج االر شككادية ،نظر يككات
املتابعة والتقييم والتقويم للربامج االرشادية ،انواع عمليات التقييم.

 2402االعالم الوراعي 2 :ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2301/0 :تنظيم وإدارة أجهزة االرشاد الزراعي
التعرف علة اهمية ودور اال عككالم الزرا عككي يف التمن يككة الزراع يككة ،الت عككرف ع لككى تككرا وو سككائل
االعالم املتخل فككة التقليد يككة واحلدي ككة املت طككورة تقن يكاً ،كيف يككة ا عككداد وت صككميم الن شككرات االعالمل يككة
املتخص صككة والت قككارير االر شككادية والك تككب االر شككادية ،م سككاهمة اال عككالم الزرا عككي يف امل عككارض
الزراعية.
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 2403قضاما معاصرة يف االرشا الوراعي 2 :ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2301/0 :تنظيم وإدارة أجهزة االرشاد الزراعي
مفاهيم جمتمعية حول اجلندر واملساواة بككني اجلن سككني (ا لككذكور واال نككاث) ،ا ملككوارد وتوةيع هككا
بككني سكككان الر يككف ح سككب ا جلككنس والع مككر والت عككرف عاالمكان يككات لل مككوارد املتا حككة ومعو قككات
احلصول عليها ،خدمات االرشاد للكبار والشباب ،النساء واألتفال ،تقييم اال ر البيئي.

 2404االمن الغذائي 2 :ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
تعريف االمن الغذائي ،مدخل االمن الغذائي ،سيا سككات التغذ يككة وخ طككة التغذ يككة املتكام لككة،
العناصر االسرتاتيجية لألمن الغذائي ،ال روة اخلضراء ،املساعدات الغذائية ،االمن الغذائي مككن
املنظور الدولي ،االمن الغذائي العربي والفلسطيك.

 2405التميمل الوراعي 3 :ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
اهم يككة رأس ا ملككال يف االن تككاج الزرا عككي ،م صككادر رأس ا ملككال ،م صككادر التمو يككل احل كككومي
والقطاع اخلاص ،انواع التمويل ،السياسات التمويلية ،تقييم رأس ا ملككال وا سككتخدامه يف العمل يككات
الزراع يككة ،دور احلكو مككة يف اقت صككاد ال سككوا ،تككأ ري بككرامج االن فككاا ،ا لككدعم احل كككومي،
والضرائب.

 2406إرشا زراعي مقارن 3 :ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
ن ظككم اإلر شككاد الزرا عككي يف ا لككدول النام يككة ،وأمري كككا وا لككدول املتقد مككة ،التن ظككيم االداري
لالرشاد الزراعي ،وظائف االدارة االرشادية ،خصائص ومواصفات املدير االرشادي.
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 2410مشر ع التخر  4 :ساعات معتمدة 1 :نظري)
متطلب سابق :ساعات جمتاةة  ،85مناهج البحث العلمي 5303/0
املط لككوب ا عككداد درا سككة علم يككة ميدان يككة متخص صككة يف جمككال الت سككويق واالر شككاد الزرا عككي واالر شككاد
التسويقيي ،دراسة تعاجل املشاكل واملعوقات التسويقية الزراعية يف فلسطني.

 2411استصالح األراضي 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
مقد مككة حككول أهم يككة است صككالل األرا ضككي ،م صككادر األ مككالل الذائ بككة يف الرت بككة مككن األم طككار،
الرتبة امللحية مككن ح يككث ا سككتجابة الن بككات لل كككرب املل حككي ،الرت بككة ال صككودية والقلو يككة ،الرت بككة الغن يككة
بالبورون ،املعايري يف تقييم صالحية مياه الري.

 2422األعالف تغذمة احلييان 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
الرتكيب الكيميائي للن بككات وج سككم احل يككوان ودور املرك بككات الغذائ يككة يف تغذ يككة احل يككوان،
ا .ضككم واالمت صككاص والتم يككل ،تق يككيم القي مككة ا .ضككمية وا لككربوتني ،ا ملككواةين الغذائ يككة األ عككالف
اخلضراء واخلشنة والغنية بالطا قككة والغن يككة بككالربوتني ،ح فككظ األ عككالف الع صككرية ،ت لككوث األ عككالف
وف سككادها ،اإل ضككافات العلف يككة ،ح سككاب االحتيا جككات الغذائ يككة احلاف ظككة واإلنتاج يككة حليوا نككات
املزرعة ،تغذية أبقار احلليب والضأن واملاعز والدجاج واألرانب.

 2427اخلضر ات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
األهمية االقتصادية والغذائية للخضراوات ،تق سككيمها والعوا مككل ا ملككؤ رة يف إنتاج هككا ،حت ضككري
الرتبة لزراعة اخلضراوات وترا إك ارها ،ةرا عككة اخل ضككراوات وعمل يككات اخلد مككة ب عككد الزرا عككة،
ح صككاد اخل ضككراوات و تككداول منتجات هككا ،التقن يككات احلدي ككة يف إن تككاج اخل ضككراوات ،ملا صككيل
اخلضروات.
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 2428الوراعة يف فلسطة 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
مقد مككة عككن أهم يككة الزرا عككة و تطور هككا ،مو قككع الزرا عككة يف االقت صككاد الفل سككطيك ،امل نككاخ
الزراعي والتوةيع البيئي ،املوارد الزراعية ،اإلن تككاج الن بككاتي واإلن تككاج احل يككواني ،املؤس سككات العامل يككة
يف القطاع الزراعي الرمسية وشبه الرمسية وا.يئات واجلمعيات اخلارجية.

 2429التعا ن االقراض الوراعي 2 :ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
الت عككرف ع لككى أهم يككة الت عككاون ،ن شككأة وت طككور احلر كككة التعاون يككة يف ال عككال ،درا سككة ا.يا كككل
التنظيمية واالدارية للحركة التعاونية ،الت عككرف ع لككى الت جككارب العرب يككة واالجنب يككة يف جمككال الع مككل
التعاوني ،ترا االئتمان والتعاون والتسويق التعاوني ،دراسة احلركة التعاونية يف فلسطني.

 2430التسيمق اإلرشا الوراعي 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
ينقسم إىل قسمني:
أ الً :الت سككويق الزرا عككي وي ضككم مف هككوم الت سككويق الزرا عككي مككن ح يككث ال نككواحي الوظيف يككة الت سككويقية
والتسويقية الفيزيقية والت سككهيلية ،األ سككواا و الو سككطاء ،الق نككوات وا .ككوامش الت سككويقية ،الت سككويق
اجلماعي ومنهجية دراسة التسويق.
ثانياً :اإلرشاد الزراعي وحيتوي مدخل إىل اإلرشاد الزراعي ،عناصر عملية االت صككال اإلر شككادي،
ترا اإلرشاد الزراعي ،تبك تقنيات الزراعة احلدي ة ،الربامج اإلرشادية ،نظم اإلرشاد.

 2431إ ارة املوارع 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
مقدمة عككن إدارة ا ملككزارع ،امل بككادئ االقت صككادية وت كككاليف اإلن تككاج وأهميت هككا يف إدارة ا ملككزارع،
ال سككجالت ا ملككز رع يككة وحتل يككل البيا نككات ،املواة نككة اجلزئ يككة ومواة نككة امل شككروعات ،التخ طككيط املزر عككي
واملواةنة ،الربجمة اخلطية ،مواة نككة ال تككدفق الن قككدي ،ب يككان امليزان يككة العا مككة وحتلي لككها ،ب يككان ا لككدخل
وحتليله ،اقتصاديات عناصر اإلنتاج.
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 2433الوراعة احملمية  3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2427اخلضروات
أساسيات الزراعة احملمية ،مواصفات بيوت الزراعة ،الزراعة احملمية وإنشاؤها ،ا لككتحكم
يف العوا مككل البيئ يككة دا خككل الب يككوت احملم يككة ،العمل يككات الزراع يككة إلن تككاج احملا صككيل و تككرا إن تككاج أ هككم
احملاصيل احمللية يف البيوت احملمية ،الزراعة احملمية دون تربة.

 2434املشاتل إكثار الرباتات 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أساسيات إنشاء املشاتل من ح يككث املو قككع واملن شككحت واألو سككا الزراع يككة املختل فككة امل سككتخدمة
أل غككراض اإلك ككار ،وأ نككواع امل شككاتل وقوانين هككا ،وال طككرا األسا سككية إلك ككار أ شككجار الفاك هككة
ونبا تككات الزي نككة واخل ضككروات بو سككاتة ال بككذور ،والت كككا ر اخل ضككري بأنوا عككه املختل فككة مككن تعق يككل
وتط عككيم وترق يككد ،وا سككتخدام األع ضككاء املختل فككة كاألب صككال والكور مككات وا لككدرنات وةرا عككة
األنسجة ،وخدمة املشاتل واالهتمام بها ،ورهيز منتوجات املشتل وتسويقها.

 2435األشجار احلرجية 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
تطور علم احلراج ،وتصنيف األشجار احلرجية ،واألنواع املالئ مككة ل لككوتن العر بككي ،وأهميت هككا
يف ال صككناعة ،والعوا مككل البيئ يككة وتأ ري هككا يف منككو الغا بككات ،وامل شككاتل احلرج يككة و تككرا الت حككريج
والعناية بالغابات ومحايتها.

 2438الرباتات الطبية العطرمة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
حملككة تارط يككة عككن ا سككتعمال النبا تككات واألع شككاب الطب يككة والعطر يككة وأهميت هككا الطب يككة
واالقت صككادية ،التوة يككع البي ئككي واجل غككرايف للنبا تككات الطب يككة والعطر يككة وتق سككيمها ،بي ئككة وةرا عككة
النباتات الطبية والعطرية والعمليات الزراعية املختل فككة ،ا ملككواد الكيميائ يككة الفعا لككة و تككرا حت ضككري
وإ عككداد النبا تككات الطب يككة والعطر يككة وا سككتعماالتها ،النبا تككات الطب يككة املزرو عككة ،األع شككاب الطب يككة
الربية ،النباتات الطبية العطرية ،النباتات الطبية السامة.
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 2439املبيدات السمية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية 1331 ،كيمياء حيوية
مقد مككة عا مككة عككن مب يككدات اآل فككات وعالقت هككا ب طككرا مكاف حككة اآل فككات ،والتعر يككف مب جككاميع
مب يككدات اآل فككات املختل فككة مككن ح يككث ت سككميتها م ككل احل لككم و الني مككاتودا وال قككوارض والفطر يكات
والب كتري يككا واألع شككاب ،وتركيب هككا الكي مككاوي ،وخصائ صككها ،ورهيزات هككا ،و تككرا ا سككتعما.ا،
ومسية املبيدات وكيفية تأ ريها ،والتحذيرات من طاترها ،وسبل العالج من التسمم بها.

 2442الدطرمات 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
الفطر يككات مككن ح يككث صككفاتها ،وتكا ر هككا ،وأهميت هككا االقت صككادية ،وتق سككيمها إىل جممو عككات تب عككا
ألشكا.ا وتركيبها ،وأم لة تفصيلية لبعض الفطريات املهمة اقتصادياً مبا يف ذلك النافعة منها والضارة.

 2443الدس سات الرباتية 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
أسا سككيات ع لككم الفريو سككات النبات يككة مككن ح يككث شكككل وترك يككب وت كككا ر وانت شككار هككذه
الفريو سككات ،وخصائ صككها الورا يككة ،و عككزل وتنق يككة الفريو سككات ،وب عككض األم لككة أل هككم األ عككراض
الفريوسية اليت تصيب احملاصيل االقتصادية وترا مكافحتها.

 2444تدرمب عملي  5 :)2ساعات معتمدة  5عملي)
املتطلب السابق  2327 :تدريب عملي ( ، )1انهاء  90ساعة
هككذا امل قككرر ال ككاني ا لككذي ي لككي تككدريب عم لككي ( ، )1ح يككث ي سككتمر الطا لككب بالتحا قككه باملؤس سككة
الزراعية اليت التحق بها خالل تدريب عملي ( ، )1ويستمر بككالتعرف ع لككى املؤس سككات الزراع يككة يف
منطق تككه بوا قككع  12- 10سككاعة أ سككبوعياً  ،ع لككى أن ي قككدم ع لككى األ قككل ( )4ت قككارير ةراع يككة شككاملة
لعضو هيئة التدريس املعك كما هككو مو ضككح يف تككدريب عم لككي ( ، )1وت شككمل الت قككارير املؤس سككات
ا لككيت قككام بزيارت هككا و تككدرب في هككا  ،واملتو قككع مككن الطا لككب خككالل تدري بككه هككذا ا سككتمرارية اكت سككابه
وممار سككته لرب نككامج الع مككل للم نككاتق الزراع يككة املختل فككة شككهرياً  ،وممار سككة الق سككم ال فككك والق سككم
اإلداري من عملية التدريب وتكملة ما مت توضيحه يف تدريب عملي (.)1
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 2445إنتا الد اجن 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
يت نككاول امل قككرر ال ككة ع شككر و حككدة ت شككتمل ع لككى أهم يككة ق طككاع ا لككدواجن وأن شككتطه املختل فككة،
تشريح الدجاج ووظائف االعضاء ،ورا ككة ا لككدجاج وحت سككينه ،الت فككري وادارة املفر خككات ،م سككاكن
الدجاج ورهيزاتها ،حضانة الصيصان ورعايتها ،ادارة قطيع د جككاج ال بككيض ،ان تككاج د جككاج الل حككم،
تغذ يككة ا لككدجال وأعال فككه ،االحتيا جككات الغذائ يككة ل لككدجاج ،أ مككراض ا لككدجاج و تككرا الوقا يككة من هككا،
تسويق منتجات الدجاج ،والدواجن االخرى (احلبش والبط).

 2446إنتا األ رام املاعو 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
حيتو ي املقرر على مخسة عشر وحدة اضافة للتطبيقات العملية ،وت شككمل الو حككدات سككالالت
االغ نككام ،ال صككفات االنتاج يككة يف االغ نككام و تككرا االنت خككاب ،ن ظككم الرتب يككة (التزاوج)،التنا سككل يف
االغنام واستعمال ا.رمونات ،خصوبة الكباش وتقنيات التناسل احلدي ككة ،ان تككاج احلل يككب ،الن مككو
و نككوع الذبي حككة ،االحتيا جككات الغذائ يككة ،تغذ يككة الن عككاج ،تغذ يككة احل مككالن فطام هككا وت سككمينها ،ان تككاج
ال صككوف ،صككحة القط يككع ،االن تككاج املك ككف ،ح ظككائر االغ نككام وم سككتلزماتها ،دل يككل ترب يككة قط يككع
االغنام يف االحوال العادية ووقت اجلفاف وادارة انتاج االغنام.

 2448إنتا أبقار احلليب 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
حيتوي املقرر على مخسة عشر وحدة وتشمل تطور أب قككار احلل يككب وأهميت هككا ،سككالالت اب قككار
احلل يككب ،اجل هككاة ا .ضككمي وا .ضككم ،االحتيا جككات الغذائ يككة ،تككرا التغذ يككة ،االج هككزة التنا سككلية
وا.رمو نككات ،التنا سككل ،الع قككم واخل صككوبة ،ال غككدد املنت جككة للحل يككب ،ان تككاج احلل يككب وادراره ،ادارة
مككزارع أب قككار احلل يككب ،ال سككجالت املزرع يككة ،التح سككني ا لككورا ي الب قككار احلل يككب ،ال شككرو ال صككحية
واالمراض ،املنشحت واملباني واالدوات ،والتطبيقات العملية.
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 2449إنتا عجيا اللحم 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
التأهيل واالنتخاب و تككرا الرتب يككة حليوا نككات الل حككم حتككت تككرا اإلن تككاج املختل فككة مككع الرتك يككز
على ترا التسمني وإنتاج العجول الالمحة من أبقار احلليب.

 2451إنتا االمساك 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
مقد مككة عككن أهم يككة حلككوم األ مسككاك ،وإن تككاج األ مسككاك يف امل يككاه العذ بككة ،وأ نككواع األ مسككاك،
وإنشاء الربك ،وت سككميد بككرك األ مسككاك ،وتغذ يككة األ مسككاك ،والرت بككة واالنت خككاب والتنا سككل الطبي عككي
والصناعي لألمساك ،واألمراض ،والتسويق واقتصاديات إنتاج األمساك.

 2452تربية الرحل 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
ت نككاول امل قككرر مثان يككة ا بككواب ة لككت ع لككى :ت طككور حنككل الع سككل ون شككوء سككالالته القيا سككية ،ح يككاة
الن حككل وتبا عككه ،ان شككاء املنا حككل وادارت هككا ،عمل يككات النحا لككة ،منت جككات املن حككل ،ا مككراض الن حككل
وافاته ،ال قككوانني وال قككرارات املنظ مككة لعمل يككة النحا لككة يف اجلمهور يككة العرب يككة املت حككدة .وذ لككك يف عككدة
فصول لكل باب.

 2453التقريات احلييمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يتناول هذا املقرر التطورات احلدي ة املتعلقة با سككتخدام التقن يككات احلدي ككة ،وذ لككك با سككتخدام
الكائنات احلية أو مواردها أو طلفاتها يف ادارة اآلفات الزراع يككة املختل فككة احل شككرات وأال مككراض
النبات يككة وأالع شككاب .كيف يككة و تككرا ا سككتعمال هككذه التكنولوج يككا احلدي ككة .ت شككخيص اال مككراض.
االستنساخ يف النبات ،باالضافة اىل ا.ندسة الورا ية أدواتها وتطبيقاتها.

 2454فسييليجيا ما بعد احلصا  2 :ساعة معتمدة  1نظري  1 ،عملي)
متطلب سابق  2324اشجار الفاكهة 2427 ،اخلضراوات
ي شككمل هككذا امل قككرر جككزئني ا جلككزء االول املتع لككق با ملككادة النظر يككة وا لككيت تت ضككمن :ا لككتغريات
الف سككيولوجية ا لككيت حتككدث أ نككاء وب عككد جككك وق طككف احمل صككول للمحا صككيل النبات يككة املختل فككة :
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احملا صككيل احلقل يككة ،ملا صككيل اال عككالف ،الفاك هككه ،اخل ضككروات ،النبا تككات الطب يككة والعطر يككة،
الز هككور .وامل عككامالت الالة مككة للمنت جككات مككن احل قككل ح تككى الت خككزين  .دور و تككأ ري العوا مككل الفيزيائ يككة
والف سككيولوجية االسا سككية وامليكانيك يككة يف عمل يككات الق طككف وال تككداول ب عككد الق طككف والن قككل
والتخزين .االحتياجات اخلاصة بالنقل وترا التخزين.
واجلزء ال اني التطبيقات العملية املتعلقة باملادة النظرية.

 2455املكافحة املتكاملة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2317االمراض النباتية
يشمل هذا املقرر على مبادئ وأهمية املكافحة املتكام لككة لال فككات ،اقت صككاديات املكاف حككة
املتكام لككة ،امل فككاهيم واال سككس البيئ يككة للمكاف حككة ،ال طككرا والو سككائل ا لككيت تككتم ب هككا املكاف حككة
املتكاملة ،الرت شككيد يف ا سككتخدام املب يككدات .امل صككائد احل شككرية بأنواع هككا .ا ملككواد ال طككاردة واجلاذ بككة.
املتغريات اليت تتحكم يف ت عككداد اال فككة و ال طككرا ال سككليمة لت قككدير ت عككدادها وو ضككع اخل طككط املنا سككبة
ملكافحتها.

 2460تكريليجيا الرباتات الطبية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نككاول هككذه امل سككاا النبا تككات الطب يككة والعطر يككة املنت شككرة يف املنط قككة ،مككن ح يككث أنواع هككا
وخوا صككها الفيزيائ يككة والكيميائ يككة ،إ ضككافة إىل تككرا ت صككنيعها وحفظ هككا ونق لككها وت سككويقها،
وكذلك اجراء تطبيقات عملية ورارب طرب يككة وم شككاهدات و عككرض أوراا ع مككل مككن ق بككل الطل بككة
حول هذه املنتجات.

 2461تصريع احلبيب املعجرات 3 :ساعة معتمدة  2نظري  1 ،عملي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يتناول هذا املساا دراسة احلبوب الرئيسة املنتشرة يف املنطقة ومنتجاتها املختل فككة ،و كككذلك
اخلواص الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية ملنتجات احلبوب و صككو ًال إىل تكنولوج يككا احل بككوب
واملنت جككات ذات العال قككة كككالطحني ،الب سكككويت ،املعكرو نككة ،الرب غككل ،ال سككميد...اخل ،إ ضككافة
إىل اجراء تطبيقات عملية ورارب طرب يككة وم شككاهدات و عككرض أوراا ع مككل مككن ق بككل الطل بككة حككول
هذه املنتجات.
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 2462تقييم حسي لال ذمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يككبني هككذا امل سككاا ال طككرا احل سككية يف جمككال عمل يككات ضككبط جككودة األغذ يككة :إجيابيات هككا
وسلبياتها ونبذة تارطية عن تطبيق وممارسة التق يككيم احل سككي لألغذ يككة ،حتل يككل ن تككائج الفحو صككات
احلسية ،تصميم وتطبيق أنظمة التقييم احلسي الوصفي.

 2466ئردسة معامل اال ذمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
ي شككمل هككذا امل سككاا األ سككس ا.ند سككية ال ضككرورية لت صككنيع األغذ يككة ،ك تككواةن ا ملككادة والطا قككة
وميكانيكا املوائع ونقل احلرارة واملادة ...اخل.

 2467ا ارة مصانع اال ذمة 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يتناول هككذا امل سككاا عككدة موا ضككيع م ككل مف هككوم العمل يككات امل شككرتكة يف امل صككانع وإدارة اإلن تككاج
وا.دف من إدارة العمليات الت شككغيلية وكيف يككة ت صككميم وت شككغيل ن ظككام اإلن تككاج وا سككرتاتيجية اإلن تككاج
واملنافسة وجدولة املواعيد للطلبيات وقياس مؤ شككرات االن تككاج وعمل يككات تككداول ا ملككواد ا خلككام وا ملككواد
الغذائية يف االسواا ووضع امليزانيات.

 2468املعاجلة باال ذمة 3 :ساعة معتمدة  2نظري  1 ،عملي)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
تهتم هذه املادة بدرا سككة ا حلككاالت املر ضككية املتعل قككة باألغذ يككة وكيف يككة ا جككراء التق يككيم ال غككذائي
واملؤ شككرات ال صككحية وكيف يككة ربط هككا باحلا لككة التغذ يككة .ك مككا يككتم درا سككة اال مككراض املزم نككة م ككل
ا مككراض ال سكككري والق لككب ومعاجل تككه التغذو يككة باإل ضككافة إىل مككرض ف قككدان املنا عككة املكت سككبة
والسرتان واملعاجلة التغذوية .ما.
أما املخترب فيتضمن دراسة حاالت مرضية لأل مككراض واألو ضككاع املدرو سككة يف ا جلككزء الن ظككري
ومعاجلتها وختطيط احلميات املناسبة .ا.
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 2470تصريع املرتجات احلييانية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
ي هككدف هككذا امل سككاا اىل ة يككادة املعر فككة األسا سككية للطل بككة باملنت جككات احليوان يككة م ككل احلل يككب
والل حككم وال بككيض وكيف يككة ت صككنيع هككذه املنتو جككات واحملاف ظككة علي هككا و ضككبط عمل يككات الت صككنيع
املختلفة.

 2471تغسات بيي كيميائية يف التصريع الغذائي 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يهدف هذا املساا لدراسة التصنيع الغذائي باستخدام الكائنات الدقي قككة والت فككاعالت ا لككيت
حتدث يف الغذاء والتعرض إلجراء تقيي مككات ال سككالمة لألغذ يككة املنت جكدة با سككتخدام كائ نككات دقي قككة.
وسين صكبّ ترك يككز هككذا امل سككاا ع لككى درا سككة تق يككيم ال سككالمة ع لككى سككالمة الكائ نككات الدقي قككة
املستعملة يف إنتا ج الغذاء ،ونشا الكائنات الدقيقة على الغذاء والتفاعالت البو كيماوية.

 2472التغذمة يف املراحل العمرمة 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
تت ضككمن درا سككة احلا لككة التغذو يككة لإلن سككان مككن بدا يككة حككدوث احل مككل مككرورا مبرح لككة ا لككوالدة
والطفولة حتى املراحل العمرية املتقدمة ،مع اال شككارة لككبعض األ مككراض املتعل قككة باألغذ يككة وعمل يككات
ا.ضم واالمتصاص وتغذية الرياضيني.

 2473مياضيع خمتارة يف علم الغذاء 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يتضمن هذا املساا اخت يككار موا ضككيع طتل فككة يف جمككاالت التغذ يككة ،والت صككنيع ال غككذائي وع مككل
االثاث ذا ت العالقة والقائها امام الطالب ومناقشتها وتقييم ترا البحث املتبعة.

 2499مشر ع التخر  4 :ساعات معتمدة  1نظري 3 ،عملي )
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي  0103 ،مبادئ االحصاء ،إنهاء  90ساعة.
ي هككدف هككذا امل شككروع إىل اخت يككار الطا لككب م شككروعا مككن ع نككده ح يككث ي قككوم بتوظ يككف املعر فككة
وامل فككاهيم وامل هككارات األكادمي يككة ا لككيت تعلم هككا يف معا جلككة م شكككلة او ق ضككية او أك ككر ،وغال بكاً مككا
ت كككون ميدان يككة ،وذ لككك بتحل يككل اجلوا نككب الفن يككة واملال يككة واالقت صككادية للم شككروع ،ودرا سككة جككدواه،
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وإعداد خطه لتنفيذه ،وجيوة يف هذه املرحلة إشراك أك ر من تا لككب يف م شككروع وا حككد ،وإ عككداد
مشروع مشرتك يتم تنفيذه بصورة حتاع يككة .ويف ضككل أن ي كككون امل شككروع مرتب طكاً مب جككال الرتك يككز
إلكساب الطالب معرفة ختصصية يف جمال ملدد.

 4131مبا ئ احملاسبة  3 :1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  :ال يوجد
عز يككزي الطا لككب ،يككتم الرتك يككز يف هككذه ا ملككادة ع لككى العنا صككر االت يككة :احملا سككبة وتعريف هككا
ون شككأتها ،وتطور هككا ،والو حككدة االقت صككادية وعالقت هككا با لككدورة احملا سككبية ،ن ظككام الق يككد ا ملككزدوج،
حتليل العمليات املالية من خالل؛ ا بات القيود احملا سككبية يف د فككرت اليوم يككة ،الرتح يككل والرت صككيد يف
د فككرت اال سككتاذ  ،إ عككداد م يككزان املراج عكة ،وإ عككداد ال قككوائم املال يككة ،شككرل امل بككادئ والفر ضككيات
احملاسبية ،والقياس احملاسيب للذمم املدينة وامل خككزون ،وق يككود وح سككابات االق فككال يف نها يككة ا لككدورة
املالية.

 4161مبا ئ التسيمق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4101/0|4101/1 :
يتضمن هذا املقرر معرفة املفاهيم األساسية للتسويق وكيفية انب اقه كعلم مستقل ذو أهمية يف
حياة املنظمات .ويتضمن تعريف الطلبة مبفهوم التسويق ودوره يف تقديم قيمة للعميل واملسؤولية
االجتماعية للتسويق  ،ووصف سلوك مشرتي السلع االستهالكية وسلوك املستخدم الصناعي
ومن م معرفة وفهم آلية الق رار الشرائي للمستهلك والعوامل املؤ رة فيه .كذلك التعرف على
مفهوم عملية رزئة السوا وأهميتها واالسرتاتيجيات ذات العالقة.كذلك يناقش هذا املقرر
أهمية املعلومات التسويقية وكيفية إجراء ثوث التسويق ،كذلك يتضمن هذا املقرر التعريف
بعناصر املزيج التسويقي  ،كذلك التعرف على املنتج كأحد عناصر املزيج التسويقي من حيث
التعريف والتصنيفات والنشاتات ذات العالقة .وسوف يتم مناقشة االسرتاتيجيات واالعتبارات
املتعلقة بالتسعري كأحد عناصر املزيج التسويقي .كذلك سوف يتناول هذا املقرر التعرف على
الدور الذي يلعبه الرتويج كأحد عناصر امل زيج التسويقي وأهم عناصره والية إعداد امليزانية
الرتوجيية.
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 4231التسيمق األخضر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق4161/0 :
هككذا امل قككرر يف البدا يككة ي عككرف ماه يككة الت سككويق االخ ضككر مككن خككالل تككرل مككدخل م شككوا اىل
الت سككويق االخ ضككر والت طككور الف كككري ملف هككوم الت سككويق االخ ضككر ك مككا ي نككاقش البي ئككة الطبيع يككة
وموا صككفات اال يككزو )ISO 14000( 14000يف م سككار ع مككل املنظ مككات و تككرا معا جلككة الت لككوث
البيئي بكافة اشكاله وال يككات ا عككادة ال تككدوير مككن ا جككل احل فككاظ ع لككى امل صككادر الطبيع يككة وعنا صككر
ا ملككزيج الت سككويقي األخ ضككر وي نككاقش امل قككرر يف الو حككدة اال خككري ا سككرتاتيجية الت سككويق االخ ضككر مككن
خالل دراسة حاالت لشركات تعمل وختصص يف جمال التسويق األخضر.

 4233ختطيط تطيمر املرتجات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161/0 :
يتعامل مقرر ختطيط وتطوير املنتجات مع املو ضككوعات ذات ال صككلة بتعر يككف ال طككالب بطبي عككة
إدارة املنتج اجلديد ومهامها من حيث دور املنتجات يف جهود الشركات التسويقية وتعر يككف امل نككتج
وخ صككائص املنت جككات اجلد يككدة وأنواع هككا ،إىل جا نككب ا سككتعراض دور ادارة الت سككويق يف عمل يككة
خت طككيط امل نككتج اجلد يككد ومراح لككه مككن ح يككث األ هككداف واال سككرتاتيجيات وا لككربامج الت سككويقية.
وتنميةاملعر فككة النظر يككة والعمل يككة ذات العال قككة يف ت طككوير املنت جككات اجلد يككدة وابتكار هككا مككن مرح لككة
توليد األفكار وغربلتها حتى اختبارها تسويقيّاً ،وكذلك وضع ا لككربامج الت سككويقية املالئ مككة ع نككد
ترل املنتج اجلديد لأل سككواا ألول مككرة .ك مككا يت نككاول شككرحاً مف صكالً حككول كيف يككة تب نكّى امل سككتهلك
للمنت جككات اجلد يككدة والعوا مككل ا ملككؤ رة ع لككى عمل يككة ال تككبك ،إىل جا نككب إك سككاب الطا لككب املعر فككة يف
إدارة دورة حياة املنتج وقياسها وتبيعة الربامج التسويقية املالئمة لكل مرحلة.

 4260تسيمق اخلدمات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يطرل هذا امل قككرر جممو عككة مككن الق ضككايا املعا صككرة يف جمككال ت سككويق ا خلككدمات ،ح يككث ي سككرد
مقد مككة واف يككة عككن صككناعة وت سككويق ا خلككدمات وأي ضككا أنظ مككة و منككاذج ا خلككدمات ومناق شككة أ سككاليب
قياس مفهوم جودة اخلدمات وتسعريها وتروجيها وتوةيعها وماهية التسويق الدولي للخدمات.
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 4263االتصاالت التسيمقية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات ا.امة  .يتم يف هذا املقرر التعرف على ا ملككداخل
احلدي ة لالتصاالت التسويقية وكيف ميكن التن سككيق بين هككا و بككني اإل سككرتاتيجية الفعا لككة للت سككويق
بصورة تكاملية ،وتشمل هذه املداخل اإلعالن والب يككع الشخ صككي و تككرا تككرويج /تن شككيط املبي عككات
والدعا يككة والن شككر والت سككويق عككرب اإلنرت نككت والت سككويق املبا شككر و غككري ذ لككك مككن تككرا االت صككاالت
التسويقية احلدي ة .كذلك يتضمن هذا امل قككرر العوا مككل ا ملككؤ رة يف االت صككاالت الت سككويقية ،و سككيتم
مناق شككة ودرا سككة األ سككاليب املختل فككة للرتو يككج الت جككاري وحتلي لككها ،وي هككدف هككذا امل سككاا إىل درا سككة
اإلعالن التجاري من حيث تبيعته وخصائصه وآ اره.

 4267سياسات التسعس 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يت ضككمن هككذا امل قككرر جممو عككة مككن املو ضككوعات املتعل قككة بالت سككعري كأ حككد عنا صككر ا ملككزيج
التسويقي ويعمل على توضيح دور هذا العنصر  .ح يككث يككتم ف يككه مناق شككة تعر يككف ال سككعر وم سككمياته
واألخ طككاء ا لككيت ت قككع يف عمل يككة الت سككعري و كككذلك يت نككاول العوا مككل ا ملككؤ رة يف قككرارات الت سككعري
وإجراءاته وأساليبه واإلسرتاتيجيات اخلاصة به  .كما ويعاجل هذا املقرر ترا عمل يككة الت سككعري يف
هيا كككل ال سككوا املختل فككة والت سككعري يف ظككل ا لككدورة االقت صككادية و عككرب دورة ح يككاة امل نككتج ك مككا و يككتم
توضيح تطبيقات الت سككعري يف املنت جككات ال صككناعية واال سككتهالكية ك مككا و يككتم الت طككرا إىل الت سككعري
على املستوى الدولي ويتم معاجلة موضوع ثوث التسعري وخطواتها.

 4356التسيمق االلكرت ني عرب االنرتنت 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
ي نككاقش الت سككويق عككرب االنرت نككت و هككو ا حككد امل قككررات االختيار يككة يف خت صككص الت سككويق ق ضككايا
حدي ة يف التسويق تربة دور التسويق االلكرتوني يف ظل التطور التكنولوجي يف العصر احلديث
و مككن ا هككم املو ضككوعات ا لككيت يناق شككها هككذا امل قككرر تعر يككف مككا ه يككة الت سككويق االلكرتو نككي ،عنا صككر
ا ملككزيج االلكرتو نككي (امل نككتج ،ال سككعر ،التوة يككع والرتو يككج ،عنا صككر الت سككويق االلكرتو نككي وا هككم
ا سككرتاتيجيات الت سككويق االلكرتو نككي و مقد مككة يف الت سككويق عككرب ملر كككات الب حككث ودور الت سككويق
عككرب اإلمي يككل والعال قككات العا مككة مككن ككم اال عككالن الرق مككي وا سككاليب ا شككهار العال مككة التجار يككة يف
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الت سككويق االلكرتو نككي واال عككالم االجت مككاعي ،ت صككميم املوا قككع االلكرتون يككة وا خككريا ن ظككم ا لككدفع
االلكرتوني.

 4357التسيمق الد لي اإللكرت ني 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر جمموعة من املو ضككوعات املتعل قككة بالت سككويق ا لككدولي .ح يككث سككيتم الت عككرف
ع لككى وا قككع الت سككويق ا لككدولي يف املن شككحت ال صككناعية واخلدم يككة وامل سككاهمة يف و ضككع األ سككس العلم يككة
والعملية للتسويق الدولي االلكرتوني .كذلك سيتم التعرف من خالل هككذا امل قككرر ع لككى املوا ضكيع
املتعل قككة بت سككويق املنت جككات وا خلككدمات دول يكاً ،لككذا ف هكو ي قككدم ن ظككرة شككاملة عككن البي ئككة االقت صككادية
والسيا سكية وال قاف يكة ا لككيت مي كككن أن تككؤ ر يف ال شككركات ع نككد الت سكويق سككلعي ًا و خككدماتيا دول يكاً،
كما أن املقرر يغطي املواضيع اآلتية :حتديد حجم ال سككوا ، ،حتد يكد أف ضككل ال طككرا ل لككدخول إىل
األ سككواا األجنب يكة باإل ضككافة إىل كيف يكة اخت يكار أف ضككل اال سككرتاتيجيات الت سككويقية وإن شككاء خ طككة
تسويقية شاملة.

 4400اليسائل االلكرت نية احلدمثة يف قريات التيزمع 3 :ساعات معتمدة 3
نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يت ضككمن هككذا امل قككرر جممو عككة مككن املو ضككوعات يف جمككال التوة يككع ا لككذي يع تككرب أ حككد العنا صككر
ا.امة يف املزيج التسويقي  .يتضمن هذا املقرر جمموعة من املو ضككوعات ا.ا مككة م ككل ديناميك يككات
التوةيع ومدخل إىل دراسة املنشحت التسويقية املتخصص ومو ضككوع درا سككة رككارة التجز ئككة وم تككاجر
التجز ئككة امل سككتقلة و ملككالت اخل صككم  .ك مككا و يككتم درا سككة أ نككواع أ خككرى مككن من شككحت الت سككويق (
املؤس سككات اال سككتهالكية واجلمع يككات التعاون يككة )  .ك مككا و يككتم درا سككة مو ضككوع رككارة اجلم لككة
وموضوع التوةيع عن تريق الوسطاء الوظيفيني.

 4403اسرتاتيجيات التسيمق االلكرت ني 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161 :مبادئ التسويق
عزيزي الطالب/ة يتناول هذا املساا إىل تو ضككيح أهم يككة و ضككع اال سككرتاتيجيات الت سككويقية مككن
قبل امل ؤسسات ويتناول مفهوم التخطيط االسرتاتيجي ومفهوم البيئة اخلارج يككة والداخل يككة وحتد يككد
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نقا القوة والضعف ،كما يتناول إ سككرتاتيجية التو جككه حنككو ال سككوا الك لككي وإ سككرتاتيجية الت مككايز
أو رزئة السوا ،كما سيتم عرض لسياسات التوةيع وسياسات الرتويج وسيتطرا أ خككرياً تعر يككف
األنظمة وا .ياكل املنفذة لإلسرتاتيجية التسويقية ومعاجلة ومراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجية.

 4421االقتصا الدلسطيين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122 :مبادئ االقتصاد ()2
يتناول هذا املقرر املالمح األساسية لالقت صككاد الفل سككطيك وت طككوره خككالل ال فككرتات التارط يككة
ا.ا مككة ا لككيت مككر ب هككا ،ويعرف نككا بككأهم الت شككوهات ا لككيت حل قككت بككه ب سككبب اال حككتالل اإل سككرائيلي
لفل سككطني .ك مككا يت طككرا هككذا امل قككرر إىل أ هككم ا ملككوارد االقت صككادية الفل سككطينية املتا حككة ويت نككاول
حسابات ا لككدخل ال قككومي الفل سككطيك والقطا عككات االقت صككادية الفل سككطينية و كككذلك املال يككة العا مككة
الفل سككطينية والعال قككات االقت صككادية اخلارج يككة وآ فككاا ومتطل بككات ومعو قككات التنم يككة االقت صككادية يف
فلسطني.

 4461إ ارة املبيعات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161 :مبادئ التسويق
ي نككاقش هككذا امل قككرر مو ضككوعات عد يككد .ككا شككان يف ح قككل إدارة املبي عككات ح يككث أن هككذا امل قككرر
يع طككي مقد مككة واف يككة عككن إدارة املبي عككات ويت حككدث عككن مككدراء وا سككرتاتيجيات إدارة الب يككع وتبي عككة
تن ظككيم إدارة الب يككع واملبي عككات املبي عككات و تككرا التن بككؤ ب هككا وال يككات توظ يككف ال عككاملني يف اجل هككاة الب يككع
واخت يككارهم ويل فككت ن ظككرك عز يككزي الطا لككب أي ضككا إىل و سككائل تككدريب م نككدوبي الب يككع وماه يككة الب يككع
الشخصي وترا ت عككويض ال بكائعني وحتف يككزهم وإدارة الو قككت واملنط قككة البيع يككة وتق يككيم أداء الن شككا
ألبيعي للبائعني بطرا طتلفة.

 4465حبيث التسيمق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161 :مبادئ التسويق
يع مككل هككذا امل قككرر ع لككى تعر يككف ثككوث الت سككويق وتو ضككيح م صككادر احل صككول إىل املعلو مككات
ويتناول خطوات تصميم االستمارة وصياغة أ سككئلة و عككرض أل سككاليب حتككع البيا نككات ومعر فككة أل نككواع
الب حككوث النوع يككة و سككيناقش إدارة و حتككع البيا نككات وكيف يككة ت صككنيفها و عككرض مو ضككوعات تطبيق يككة
عملية لبحوث التسويق.
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 5303مرائج البحث العلمي3 :ساعات معتمدة  3نظري)
أ سككلوب الب حككث العل مككي هككو أك ككر أ سككاليب حككل امل شكككالت جككدوى وفاعل يككة ،ف هككو يت سككم
بككالتنظيم والو ضككول واملو ضككوعية وو ضككع ال بككدائل أ مككام م عككايري لت قككويم فاعليت هككا و جككدواها يف صككورة
مو ضككوعية بع يككدة عككن ا ملككؤ رات الشخ صككية والذات يككة ،لككذا حي تككاج إل يككه كككل فككرد ملواج هككة م شككاكله
وحتدياتها.
وي هككدف امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب مب نككاهج الب حككث و ترائ قككه وإك سككابه امل هككارات الالة مككة
للق يككام بالب حككث ،وذ لككك مككن خككالل درا سككته للمو ضككوعات األسا سككية اآلت يككة :م نككاهج الب حككث :ماهي تككه
وأنواعه ،مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم الب حككث ،واجملت مككع والعي نككة ،وأدوات حتككع
البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.
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