توصيف المقررات:
 0103مبادئ اإلحصاء 3 :ساعات معتمدة  3نظري )
ي هرردف هررذا امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب برردور اإلح صرراء يف احل يرراة ويف تري قررة الب حررث
واالستقصاء ،ويت نرراول التوزي عررات التكرار يررة واالحتمال يررة واملنح نررى ال سرروي .ك مررا ي عرراا مو ضرروع
االرتبا واالحندار بصورة مبسطة.

 1101رياضيات عامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كررز هررذا امل قرررر ع لررى األ عررداد احلقيق يررة والعمل يررات علي هررا ،األ عررداد املرك بررة والعمل يررات
علي هررا ،كر ريات ا حلرردود االقرتا نررات اجلرب يررة ،االقرتا نررات امل ل يررة االقرتا نررات امل ل يررة العك سررية،
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية ،املتباينات واملعادالت.

 1103رياضيات  3 :)3ساعات معتمدة  3نظري)
أسا سرريات ع لررم التفا ضررل والتكا مررل وتطبيقات هررا ،وحت ترروي االقرتا نررات واال شررتقاا وقواني نرره
و قررانون السل سررلة ،ور سررم املنحن يررات ،والتفا ضررالت ،وقا عرردة لوبي تررال ،والتكا مررل ا حملرردود و غررري
احملدود ،وخواص التكامل واملساحة بني املنحنيات ،ومساحة ال سررطول الدوران يررة ،وامل صررفوفات
واحملددات.

 1123املساحة والرسم اهلندس 4 ::ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عمل):
دور املساحة والرسم ا.ندسي يف جمال ا.ندسة الزراعية ،ويقسم املقرر إىل جررزئني :ا جلررزء
األول مبادئ وتعريفات حول أ نررواع القيا سررات ،وا سررتخداماتها ثررم الت سرروية وتطبيقات هررا ،اخل طررو
الكن ورية وتطبيقاتها ،وترا حساب املساحات ملختلف قطع األراضي.
وا جلررزء ال رراني يتع لررق بالر سررم ا.ند سرري وأدوا ترره و ترررا ا سررتخدامها ،ثررم اإل سررقاتات
وا سررتنتاجها ،والقطا عررات ور سررم امل نرراظري واإل سررقاتات واإل فرررادات والقطا عررات والربا غرري
والصواميل والرسم احلر.
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 1133علوم حياتية عامة  3 :)1ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
يت نرراول هررذا امل قرررر كيم يرراء اخلل يررة ،وع ضرريات اخلل يررة ووظائف هررا ،واملور ثررات ،وت كرراثر
الكائ نررات احل يررة وت شرركلها ،والتم يررل ال ضرروئي ،وال تررنفس اخل لرروي ،وتغذ يررة احل يرروان ،وأج هررزة
التبادل الغازي يف الكائنات احلية وعملياته ،واجلزء العملي.

 1204إحصاء تطبيق 3 ::ساعات معتمدة  2نظري1 ،عمل):
متطلب سابق  0102احلاسوب  0103 ،مبادئ االحصاء
يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حررول جمت مررع وا حررد حررول جمررتمعني ،االرت بررا
واالحندار ،اختبارات األو سررا والن سررب جملررتمعني ،حتل يررل الت برراين األ حررادي وال نررائي ،ترررا غررري
معلميه.

 1329كيمياء عضوية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
ا لررروابط ،والت شرركل واجملمو عررات املم يررزة ،واملرك بررات ا.يدروكربون يررة وا.ال يرردات،
والك حرروالت ،والفي نرروالت ،واالي رررات ،وااللده يرردات ،والكيتو نررات ،واأل محرراض
الكربوكسيلية ومشتقاتها ،واالمينات من حيث التسمية واخلواص الفيزيائية وتفاعالتها.

 1330كيمياء حتليلية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
م بررادئ التحل يررل الك مرري و ا لرروزني ،وم بررادئ التحل يررل الك مرري احلج مرري لدرا سررة ت فرراعالت
األ محرراض والقوا عررد وت فرراعالت األك سرردة واالخ تررزال وت فرراعالت الرت سرريب وت كرروين املرك بررات،
ومقدمة يف التحليل الطيفي ،والتعامل اإلحصائي مع النتائج.

 1331كيمياء حيوية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية
املكو نررات اجلزئ يررة للخال يررا :الربوتي نررات ووظائف هررا احليو يررة ،وكيم يرراء وترت يررب األ محرراض
االمينية ،والتنظيم الفراغي اجملسم للربوتي نررات ،وترك يررب وتن ظرريم وع مررل األنز ميررات ،وكيم يرراء
ال سرركريات وا لرردهون والفيتامي نررات ومراف قررات األنز ميررات ( ،)Co Enzymesوعمل يررات هرردم
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ال سرركريات مرن خررالل عمل يررة التخ مررر ودورة كرررب ( ،)Electron Transportو إن ترراج
مر كررب االدينو سررني ثال ثرري الفو سرفات بوا سررطة ( ،)-Oxidative Phosphorilationو مررن
ثم دراسة كيمياء األمحاض النووية ،واالستنساخ ،وترمجة املعلومات الوراثية.

 2100اإلرشاد الزراع 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
ي هرردف هررذا امل سرراا إىل التعر يررف مبع نررى وأ هررداف اإلر شرراد الزرا عرري ،ودور املر شرردين
ا لررزراعيني ،درا سررة ن شررأة اإلر شرراد الزرا عرري وت طرروره ،ومعر فررة أهدا فرره وفل سررفته ا لرريت تررؤثر ع لررى
فعاليتها وتزويد الطالب مبعلومات تساعده يف إعداد ا لررربامج اإلر شررادية وتقييم هررا ،ترراري وتن ظرريم
خرردمات اإلر شرراد الزرا عرري يف فل سررطني ،وأهدا فرره ووظائ فرره ،وو ضررعه ا حلررالي ،وال طرررا إىل ز يررادة
جناعته.

 2101علم النبات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
املعلو مررات األسا سررية ا لرريت تتع لررق با.ي كررل ال عررام للممل كررة النبات يررة مررن ح يررث ا جملرراميع
املختلفة ،بدءا من تركيب اخللية

و االنقسام اخللوي ،والتمايز ،والتعضون ،وأنواع األنسجة

النباتية واألعضاء النبات يررة ووظائف هررا ،والعمل يررات احليو يررة كالب نرراء ال ضرروئي ،وال تررنفس ،وال نررتح،
واالمتصاص ،ون قررل ا ملررواد الغذائ يررة وا.رمو نررات النبات يررة ،وت صررنيف اململ كررة النبات يررة وا سررتعراض
مب سررط للم جرراميع املختل فررة في هررا كالفطر يررات ،والطحا لررب والنبا تررات الوعائ يررة الدني ئررة ،وم عررراة
البذور ثم النباتات الزهرية يف بيئاتها ودورات حياتها وأهميتها االقتصادية.

 2102علم احليوان 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
يت كررون مررن جررزئني ،ا جلررزء الن ظررري وحي ترروي ع لررى الرتك يررب والوظي فررة جلم يررع الكائ نررات
احلية ،والنمو وا النقسام اخللوي ،ومتايز الكائنات احلية إىل أنسجة وأع ضرراء اجل هرراز ا لرردوري،
وأنواع احليوانات اليت تتأثر بالبيئة وتتكيف معها ،علم البيئة ،النشوء واالرتقاء.
وا جلررزء العم لرري وحي ترروي اخلل يررة ،االنق سررام اخل لرروي ،الت كرروين ا جلرري للحيوا نررات ،األن سررجة
احليوان يررة ،اجل هرراز ا.يك لرري ،األج هررزة الع ضرروية ،الت نرروع يف احليوا نررات الالفقار يررة  ،احلبل يررات
والبيئة.
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 2103مبادئ االرشاد الزراع 3 ::ساعات معتمدة:

 3نظري)

متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
يع نررى هررذا امل قرررر بدرا سررة ن شررأة وت طررور ع لررم االر شرراد الزرا عرري أ هررداف وو ظررائف االر شرراد
الزرا عرري ،أدوار وم هررام املر شررد الزرا عرري ،فل سررفة االر شرراد الزرا عرري وعالق ترره بع لرروم ا لررنفس
واالجتماع.

 2110مبادئ علم الرتبة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أسا سرريات ع لررم الرت بررة وأهميت هررا ،وتكوين هررا ،وال صررفات الفيزيائ يررة والكيميائ يررة واملعدن يررة
العامة للرتبة ،رتوبة وغرويات الرتبة وتغذ يررة الن بررات ،خ صرروبة الرت بررة واأل مسرردة والت سررميد وأح يرراء
الرتبة الدقيقة وتصنيف األراضي ومساحتها.

 2114فيزياء عامة  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تبيعة علم الفيزياء واحلرارة ،واملتج هررات ،وع لررم التحر يررك ،وال شررغل وال قرردرة و قررانون ح فررظ
الطا قررة ،وا لرردفع وكم يررة الت حرررك ،واحلر كررة الدوران يررة ،والكهر برراء ال سرراكنة ،واملك فررات،
ودارات التيارات املستمر واملغناتيسية والبيئة الزراعية.

 2116خمترب فيزياء عامة 1 :ساعة معتمدة  1عمل):
متطلب سابق  2114فيزياء عامة
التو صرريل ا حلررراري ،و مجررع املتج هررات و ترروازن ال قرروى ،وحر كررة األج سررام ،وحر كررة
امل قررذوفات ،و قررانون ن يرروتن ال رراني يف احلر كررة ،واإلحت كرراك ،و قررانون ح فررظ الطا قررة ،وح فررظ
كمية التحرك ( تصادم األجسام) ،واحلركة الدورانية ،وقانون أوم ،وقانون فررارادي يف ا حلررث
الكهرومغناتي سرري ،وال قرروى وال قرردرة وقا سررهما ،واآلالت الب سرريطة ،واللزو جررة ،والك ا فررة
وقياسها.
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 2120مبادئ التصنيع الغذائ 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 2124 :كيمياء عامة
يت نرراول هررذا امل سرراا العمل يررات األسا سررية املتعل قررة بالت صررنيع ال غررذائي م ررل ا سررتخدام ا حلرررارة
والتربيد والتجفيف والرتكيز والتسخني باإلشعاع وأمواج امليكروويف والتخمري.

 2124كيمياء عامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
امل بررادئ األسا سررية ا لرريت ت ضررم الرتك يررب ا لررذري ،و حرراالت ا ملررادة ،واحملال يررل ،والت فرراعالت
الكيميائية ،ديناميكا احلرارة الكيميائية والكيمياء الكهربائية.

 2125خمترب كيمياء عامة 1 :ساعة معتمدة 1عمل):
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أساسيات العمل املخربي ،معاجلة األناب يررب الزجاج يررة ،وا لرروزن اجلزي ئرري ك مررادة مت طررايرة،
واال خن فرراض يف در جررة التج مررد ،وا لرروزن امل كررافا حلررامض ،واألك سرردة ،واالخ تررزال ،و حرررارة
التعادل ،والعوا مررل ا ملررؤثرة يف سرررعة التفا عررل الكيم يررائي ،و قررانون سرررعة التفا عررل الكيم يررائي،
والتحليل الكهربائي ،والكشف عن األيونات السالبة واملوجبة يف اجملموعات األربع.

 2200ديناميكية اجلماعة والقيادة 3 :ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
مفهوم القيادة اإلر شررادية ،أ نررواع الق يررادات االر شررادية ودور هررا يف التنم يررة الريف يررة امل سررتدامة،
مفهوم العوامل االجتماعية وال قافية ،عناصر التنظيم االجتماعي ،التنظيم القيمي

 2203علم الوراثة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2101علم النبات 2102 ،علم احليوان
مقدمة يف علم الوراثة ،واالنقسام اخللوي ،و قررانوني م نرردل ،واالرت بررا والع بررور ،واخلري طررة
الكروموسومية ،والرتكيب اجلزيئي للجني ،والطفرة ،والتحكم يف الت عرربري ا جلرري  ،والورا ثررة
خارج النواة واجلينات يف العشائر والوراثة الكمية وا.ندسة الوراثية.
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 2204األحياء الدقيقة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق 1133 :علوم حياتية عامة (( )1لتخصص التصنيع الغذائي فقط)
متطلب سررابق 2101 :ع لررم الن بررات  2102،ع لررم احل يرروان (للتخص صررات اال خرررى يف كل يررة
الزراعة)
أنواع األحياء الدقيقة ،وتركيب وظيفة األحياء الدقي قررة عد ميررة ال نرروى احلقيق يررة ومقارنت هررا
مع تلك ذات النوى احلقيقية ،واألح يرراء الدقي قررة غررري اخللو يررة ( الفريو سررات ) ،ترررا وو سررائل ع لررم
األح يرراء الدقي قررة ،األ يررض يف األح يرراء الدقي قررة ،و منررو األح يرراء الدقي قررة ،و تررأثري العوا مرل املختل فررة
عل يرره ،و ضرربط األح يرراء الدقي قررة ،والت عررايش يف األح يرراء الدقي قررة ،واألح يرراء الدقي قررة واأل مررراض،
واألح يرراء الدقي قررة الزراع يررة ،واألح يرراء الدقي قررة ل لررهواء وامل يرراه ،األح يرراء الدقي قررة ال صررناعية،
واالستفادة من األحياء خلدمة اإلنسان.

 2213مبادئ الري والصرف 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة 1103 ،رياضيات ()3
امل يرراه ،تكوين هررا ،تطوير هررا وم صررادر امل يرراه يف ا لرروتن العر برري ،وا خلررواص الطبيع يررة للرت بررة
وعالقتها بررالري ،االحتيا جررات املائ يررة للمحا صرريل املختل فررة وجدو لررة ا لررري وكفاء ترره ،واال سررتهالك
املائي للنبات ،وصالحية املياه للري ،وأساسيات يف علم املائيات وتطبيقاتها ،وترا الري وأسس
اختيار هررا ،وم بررادئ ت صررميم ترررا ا لررري ال سررطحي وا لررري بررالرش وا لررري بررالتنقيط ،و ترررا ق يرراس
املاء ،ومنشمت نقلها والتحكم بها ،وأهمية الصرف الزراعي وفوائده وأنواعه.

 2214األمسدة وخصوبة الرتبة 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
دراسة علم خ صرروبة الرت بررة وأهمي ترره وت طرروره وعالق ترره بررالعلوم األ خرررى ،عوا مررل منررو الن بررات،
والعنا صررر الغذائ يررة يف ذ لررك ،مررع صررورها املتي سرررة يف الرت بررة والعوا مررل ا ملررؤثرة في هررا ،وأ عررراض
نقصها وتصحيحه.
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 2215مبادئ اإلنتاج النبات 2 ::ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2101علم النبات
أهمية اإلنتاج النباتي ودوره يف االقتصاد وحتقيق األمن الغذائي ،ومراحل النمو النباتي واثر
العوا مررل األسا سررية والبيئ يررة يف الن مررو ،و ترررا الت كرراثر وإن ترراج األ شررتال والرتك يررب احمل صررولي
والدورات الزراعية والعمليات الزراعية ،والتكنولوجيا احلدي ة يف اإلنتاج النباتي.

 2216مبادئ اإلنتاج احليوان 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2102علم احليوان
أهمية املنتجات احليوانية والوضع ال غررذائي  ،ورا ثررة ال صررفات  ،التح سررني ا لرروراثي حليوا نررات
املزرعة  ،فسيولوجيا التناسل يف ال دييات والطيور  ،فسيولوجيا ا.ضم يف اجملرتات والدواجن ،
أعالف احليوانات وقيمتها الغذائية االحتياجات الغذائية وترا التغذية  ،أساسيات إن ترراج األب قررار
واألغنام والدواجن  ،بيئة احليوا نررات وعالقت هررا باإلن ترراج  ،الطفيل يررات واأل مررراض املعد يررة وتأثري هررا
يف اإلنتاج احليواني.

 2217نباتات الزينة و تنسيق احلدائق 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
نباتات الزي نررة مررن ح يررث أهميت هررا وزراعت هررا والعنا يررة ب هررا ،وت سررويقها ،وت شررمل أز هررار الق طررف
والق صرراري املزهر يررة والورق يررة ،واحلول يررات ال صرريفية و ال شررتوية ،والنبا تررات املز هرررة ا لرريت يررتم
إك ارها بواسطة األبصال والكور مررات وا لرردرنات ،وامل سررطحات اخل ضررراء ،وأ شررجار و شررجريات
احلدائق واملتسلقات واألسيجة.
كما تشمل هررذه ا ملررادة أهم يررة احلدي قررة املنزل يررة و ترررا االنت فرراع ب هررا ،وتن سرريقها ،والنبا تررات
املستعملة ،والعمليات الالزمة إلنشائها وصيانتها.

 2218حفظ وتصنيع االريذية 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
ي شررمل املن هرراج أق سررام حررول جررودة األغذ يررة وعنا صرررها و ترررا تقييم هررا وأ شرركال ا جلررودة
التغذوية وال صررحية والتخزين يررة ،ك مررا ي شررمل ال طرررا البيولوج يررة حل فررظ األغذ يررة و هرري عررن تر يررق

252

استخدام اخلمائر بأنواع هررا وكيف يررة ت صررنيع األل برران واألج برران واملخ لررالت ،باإل ضررافة لق سررم حررول
ال طرررا الكيميائ يررة حل فرظ األغذ يررة وا سررتعمال ا ملررواد امل ضررافة وتأثري هررا ع لررى األح يرراء الدقي قررة
وخواص الغذاء ونكهته.
ك مررا يت طرررا امل قرررر لل طرررا الفيزيائ يررةحلفظ األغذ يررة م ررل ال ضررغط والترب يررد والتجم يررد
واملعامالت احلرارية املختلفة ،كما يتطرا لطريقة حفظ األغذية بطريقة التعل يررب وتغل يررف ا ملررواد
الغذائية ا ملواد الغذائية املختلفة ،وأخريا يتناول موضوع اللحوم ومنتجاتها وتركيبها وترا الذبح
والتغريات اليت تطرأ على اللحوم بعد عملية الذبح وكيفية حفظ اللحوم بعد ذحبها.

 2219األعشاب الضارة و النيماتودا 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2101علم النبات
األعش اب ال ضررارة مررن ح يررث خصائ صررها وأ ضرررارها االقت صررادية وتق سرريماتها املختل فررة و ترررا
انتشارها ،والطرا الرئيسة ملكافحتها ،واآلت تطبيق مبيدات األع شرراب ،وم عررايرة اآلت ا لرررش،
ومب يرردات األع شرراب مررن ح يررث خصائ صررها ،وأو قررات تطبيق هررا ،ومكاف حررة األع شرراب يف ب عررض
احملاصيل الرئيسية.
أسا سرريات يف ع لر م الني مرراتودا مررن ح يررث :ال صررفات املورفولوج يررة والت شرررحيية والن شرراتات
احليوية ،واألعراض املرضية لإلصابة بالنيماتودا ،واألضرار االقتصادية النا مجررة عن هررا ،وعال قررة
النيماتودا مبسببات األمراض النباتية األخرى ،وترا مكافحتها.
األرض وأ منررا ا سررتخدام األرض امل سررتقبلية  ،وي شررمل كرذلك ق يرراس التنم يررة امل سررتدامة
والتجارب احمللية واإلقليمية اخلاصة بالتنمية املستدامة .

 2220االحياء الدقيقة يف االريذية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يت نرراول هررذا امل سرراا التعر يررف بالكائ نررات احل يررة الدقي قررة لألغذ يررة ،مررن ح يررث انوا هررا
ومصادرها وتأثريها وتوزيعها يف األغذ يررة ،كررذلك الت عرررف ع لررى اال مررراض النا جتررة مررن ا سررتهالك
األغذية الفاسدة ،واملوا صررفات القيا سررية اخلا صررة ب هررذه الكائ نررات ،وال شرررو ال صررحية لألغذ يررة
وتصنيعها ،إضافة إىل حتليل مصادر اخلطر ونقا السيطرة احلر جررة ،مررن خررالل ا جررراء جتررارب
طربية خاصة باألغذية ،وعرض أوراا عمل.
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 2221حتضمل الوجبات الغذائية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
درا سررة ترررا الط هرري وخ صررائص كررل من هررا وا لررتغريات الكيميائ يررة والفيزيائ يررة والقي مررة
الغذائية لألتعمة املختلفة ،وتأثري عمليات على األتع مررة أث نرراء التح ضررري؛ مررن إ عررداد و تررب و خررزن
ع لررى القي مررة الغذائ يررة ،وا سررتخدام أف ضررل األ سرراليب للمحاف ظررة ع لررى قيمت هررا الغذائ يررة و ضررمان
سررالمتها وجودت هررا .إ ضررافة إىل إ جررراء التطبي قررات العمل يررة يف اخت يررار وحت ضررري األتع مررة مبررا يال ئررم
وحاجة السوا احمللية واخلدمية كاملطاعم واملستشفيات والفنادا وغري هررا ممررا يررؤدي إىل ت طرروير
املنتجات الغذائية مبا يفيد حاجة املستهلك.

 2222كيمياء حتليل االريذية 4 :ساعات معتمدة  3نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  1330كيمياء حتليلية
يت نرراول هررذا امل سرراا نظر يررات وتطبي قررات ال طرررا الكيمائ يررة لتحد يررد مكو نررات ال غررذاء ،مررن
خالل أساليب حتل يررل األغذ يررة ،كالتحل يررل الطي فرري والكرو مرراتوجرايف والفراكتومرت يررة ،ق يرراس
احلموضة والوزن النوعي وهذا حسب الطرا القياسية واملعيارية املتعارف عليها ملليا وعامليا.

 2300نظم وطرق االرشاد الزراع 3 ::ساعات معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
حيتوي هذا املقرر تعريفا لعملية االتصال االرشادي واهميتها وعناصرها ،ترررا وو سررائل االر شرراد
الفردي ،اجلماعي واجلماهريي ،سبل تطويرها (التقنات االرشادية احلدي ة) ،التعليم االرشادي

 2301تنظيم وادارة أجهزة االرشاد الزراع3 ::ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
ا.يكل التنظيمي لالر شرراد الزرا عرري يف فل سررطني ،الت عرررف ع لررى أ سررس وم بررادئ عمل يررة ب نرراء
أج هررزة االر شرراد الزرا عرري ،عنا صررر وو ظررائف االدارة االر شررادية ،الت عرررف ع لررى دور ال عرراملني
االرشاديني ،نظام ادارة املعلومات االرشادية.
بار املزارعني ،اسرتاتيجيات العمل االرشادي وتطويرها.
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 2302التبين وطرق االرشاد الزراع 3 ::ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي 2103 ،مبادى االرشاد الزراعي
التعرف على أهمية التب ومراحلها ،ترا االرشاد الزراعي وعالقتها يف اجنال عملية ال تررب ،
النظريات املختلفة يف عملية التب .

 2303نظرية االتصاا يف جماا االرشاد الزراع 2 ::ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2100/0 :االرشاد الزراعي
الفئات املستهدفة يف عملية االتصال االرشادي ،الف ئررات امل سررتفيدة مررن الر سررائل االر شررادية،
التعرف على قنوات االتصال االر شررادية املختل فررة (املطبو عررة ،املرئ يررة ،امل سررموعة) ،الن مرراذج املتع بررة
يف دراسة ومناقشة نظريات التواصل االرشادي.

 2304البحث والتحليل التشخيص :االجتماع :واالقتصادي 3 :ساعات معتمدة
 2نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
يهدف إىل تعريف الطلبة بأهم املبادئ حررول التحل يررل التشخي صرري االجت مرراعي واالقت صررادي،
ملررا لرره مررن دال لررة منهج يررة ود قررة يف تنف يررذ الب حررث واحل صررول ع لررى املعلو مررات و هررذه الب حرروث مررن
الضروري أن تقوم على فروض تذهب إىل أن متغريا معينا ع لررى عال قررة مبررتغري آ خررر ،أو أن ظرراهرة
معي نررة تع ترررب سررببا يف و جررود ظرراهرة أ خرررى ،ف قررد ن فرررتض يف بدا يررة الب حررث أن ه نرراك عال قررة بررني
اخنفاض املستوى االقتصادي وبني ظاهرة جنال األحداث أو بني البطالة واإلحنراف أو بررني الف قررر
واجلرمية ،ويف هذا النوع من الدرا سررات ن سررتخدم ترررا اإلح صرراء ،وامل عررادالت الريا ضررية لتحد يررد
تبيعة العالقة بني الظواهر موضوع الدراسة.

 2317األمراض النباتية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2101علم النبات
ن بررذة تارط يررة عررن ع لررم األ مررراض النبات يررة ،الن ظررام البي ئرري الطبي عرري والزرا عرري ،م سررببات
األمراض النباتية ،العوامل البيئية اليت تؤثر يف األمراض النباتية ،األمراض النباتية املت سررببة عررن
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الفطر يررات والبكتري يررا والفريو سررات والني مرراتودا والنبا تررات الزهر يررة الطفيل يررة و غررري الطفيل يررة،
التدابري العامة املستعملة يف مكافحة األمراض النباتية.

 2318اآلالت الزراعية 4 :ساعات معتمدة  2نظري 2 ،عمل):
امل عرردات واآلالت امل سررتخدمة يف حت ضررري الرت بررة و الزرا عررة والت سررميد واحل صرراد واأل عررالف
واحلبوب ووقاية الن بررات ،وا لررري وال صرررف ،واإلن ترراج احل يررواني ،مررن ح يررث أنواع هررا ،واختيار هررا،
وترا تشغيلها ،واستخدامها ،وترا صيانتها ومعايرتها وكفاءتها وأداؤها واقتصادياتها.

 2319حفظ الرتبة 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
إنتاج يررة األرا ضرري واحلا جررة إىل صرريانة الرت بررة ،األم طررار وم يرراه الرت بررة واجلر يرران ال سررطحي،
اال جنررراف بامل يرراه والر يررال ،الت صررحر ،ا سررتعماالت األرا ضرري وإدارت هررا ،األنظ مررة الزراع يررة ،ترررا
صيانة الرتبة ومياهها ،تدهور خصوبة الرتبة ومعوقات صيانة الرتبة.

 2320مبادئ التغذية 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 التحليلية ملكو نررات ال غررذاء ،الكربوه يرردرات واالل يرراف،
ا لرردهون ،الرب وتي نررات ،الطا قررة الغذائ يررة ،الفيتامي نررات ،امل عررادن ال كررربى /ال صررغرى ،اجل هرراز
ا.ضمي وفسيولوجيا ا.ضم ،املاء.

 2321علم احلشرات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
مقد مررة يف ع لررم احل شرررات ،واملم يررزات العا مررة للح شرررات ومف صررليات األر جررل ،الت شررريح
ا خلررارجي وا لررداخل للح شرررة ،الن مررو والت طررور والت كرراثر يف احل شرررات ،الر تررب احل شرررية ذات
األهم يررة االقت صررادية ،اآل فررات ال ضررارة باإلن سرران وممتلكا ترره ،اآل فررات احليوان يررة غررري احل شرررية،
احلشرات النافعة ،سلوك احلشرات ،عالقة احلشرات بالبيئة ،ومكافحة اآلفات.
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 2323احملاصيل احلقلية 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
علم احملاصيل احلقلية ،الرتكيب النباتي وتقسيم احملاصيل احلقل يررة ،ا ثررر البي ئررة ع لررى منررو
وإن ترراج احملا صرريل احلقل يررة ،حت سررني احملا صرريل احلقل يررة وإن ترراج ال بررذور ،ملا صرريل احل برروب،
البقوليات ،احملاصيل الصناعية ،الزيتية وملاصيل األعالف اخلضراء.

 2324أشجار الفاكهة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أهمية بساتني الفاكهة وتقسيمها ،بيئة وإنشاء بساتني الفاكهة ،الرتبية والتقليم ،األزهار
واإلمثار ،العناية ببساتني الفاكهة ،األشجار متساقطة األوراا ،األشجار دائمة اخلضرة.

 2325صحة احليوان 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يتناول هذا املقرر العوامل البيئية ،ا.واء ،احلرارة والرتوبة ،امل يرراه و ترررا تلوث هررا وتنقيت هررا،
احلل يررب ،م صررادر تلو ثرره واأل مررراض ا لرريت ينق لررها املنا عررة ،ترررا التعا مررل مررع احل يرروان واإل سررعافات
األول يررة .ررا ،ا لررتطهري واملط هرررات ،األدو يررة ،األ مررراض و ترررا الوقا يررة من هررا ،الطفيل يررات اخلارج يررة
وترا الوقاية منها ،أمراض احليوانات وأمراض الطيور.

 2326عالجات بيطرية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2325صحة احليوان
يتناول املقرر األدوية البيطرية اليت تستخدم أساسا ل عررالج ووقا يررة احل يرروان  ،آ ثررر الت فرراعالت
الدوائية وباألخص عند استخدام أك ر من دواء واحد يف نفس الو قررت ل عررالج احل يرروان  ،ويت طرررا
لرردواعي اال سررتخدام امل قرررتن ألك ررر مررن م ضرراد ح يرروي  ،ويت نرراول العوا مررل ا لرريت تررؤثر ع لررى فعال يررة
ا لرردواء يف ج سررم احل يرروان و برراألخص العوا مررل املتعل قررة بامت صرراص ا لرردواء  ،ويت طرررا ملو ضروع
التفاعالت الدوائية خارج وداخل جسم احليوان  ،وكيفية استخدام املضادات احليوية يف حتف يررز
منو اجملرتات.
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 2327تدريب عمل 5 :)1 :ساعات معتمدة  5عمل):
متطلب سابق انهاء  66ساعة
يلت حررق الطا لررب مررن خررالل هررذا امل قرررر مبؤس سررة زراع يررة حكوم يررة أو أهل يررة يع مررل ب هررا
أخصائيون زراعيون يف منطقة قريبة مررن سرركناه ويق ضرري في هررا  12 -10سرراعات أ سرربوعية  ،أو
مررا ي عررادل ( )120سرراعة تدريب يررة ف صررلية  ،وا .رردف األسا سرري مررن هررذا امل قرررر هررو إتا حررة الفر صررة
للطالب ليتعرف ع لررى كا فررة املؤس سررات الزراع يررة ح يررث املتو قررع مررن الطا لررب الت عرررف ع لررى بر نررامج
العمل للمناتق الزراعية املختلفة شهريا ،حيث يغطي الق سررم ال فر للعمل يررات الزراع يررة مررن ح يررث
اإلر شرراد الزرا عرري  ،الزرا عررة الع ضرروية  ،الزرا عررة احملم يررة  ،املكاف حررة املتكام لررة  ،أ شررجار
الفاك هررة  ،ت صررميم شرربكات ا لررري  ،ت شررخيص أ مررراض النبا تررات  ،حرردائق منزل يررة  ،أ شررجار
الزي تررون واأل مسرردة  ،ترب يررة الن حررل  ،الت صررنيع ال غررذائي  ،املكي نررة الزراع يررة  ،إدارة م صررادر امل يرراه
وغريها......اخل .يتعلم الطالب من خالل هذا العمل القسم اإلداري لل ترردريب مررن م هررارات االت صررال
 ،املقابلة  ،العمل الطوعي إدارة املشاريع الصغرية ودراسة اجلدوى االقتصادية وكتا بررة الت قررارير
وإدارة التسويق والزراعة للربح وغريها .كما على الطالب أن يقدم على األ قررل ( )4ت قررارير شررامله
لعضو هيئة التدريس املع عن تدريبه يف املؤسسات الزراع يررة املو جررودة يف بيئ ترره أو ملي طرره ا لررذي
يتدرب فيه.

التدريب العمل :لتخصص التصنيع الغذائ::
متطلب سابق انهاء  66ساعة
يقوم الطالب/ة بالتدريب يف مصانع ومشاريع األغذية ذات العالقة و ملرردة ال ت قررل عررن ()300
سرراعة ع مررل ،خررالل ال سررنتان ال ال ررة والراب عررة يف ا جملرراالت الرئي سررية (تكنولوج يررا االل برران،
تكنولوج يررا الل حرروم ،تكنولوج يررا اخل ضررار والفوا كرره ،تكنولوج يررا الز يرروت وا لرردهون،
تكنولوجيا احلبوب ،تكنولوجيا النباتات الطبية.

 2328فسيولوجيا احليوان 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يتكون املقرر من جررزئني :ا جلررزء الن ظررري حي ترروي ع لررى الن مررو ،االن سررجة احليوان يررة ،اجل هرراز
ا.يك لرري ،اجل هرراز الغ طررائي ،اجل هراز الع ضررلي ،اجل هرراز ا .ضررمي ،اجل هرراز التنف سرري ،اجل هرراز
االتراحي ،اجلهاز الدوري ،واجلهاز العصيب.
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وحي ترروي ا جلررزء العم لرري ع لررى االن سررجة احليوان يررة ،الت كرروين ا جلرري للحيوا نررات (الن مررو)،
اجلهاز ا.يكلي ،االجهزة العضوية.
 2329حتليل األعالف واألريذية وصيارية اخللطات 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية 2422 ،األعالف وتغذية احليوان
ي شررتمل ع لررى الرتك يررب الكي مرراوي وأ نررواع األ عررالف ،ا .ضررم والتم يررل ال غررذائي ،امل قررررات
الغذائ يررة  ،الطا قررة  ،ا لررربوتني ،األل يرراف امل عررادن وأهميت هررا  ،ترررا التغذ يررة املختل فررة  ،جته يررز
خلطات العلف وترا تقييمها.

 2330فساد وتسمم االريذية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2220االحياء الدقيقة يف االغذية
يتناول هذا املساا العوا مررل املؤد يررة إىل ت لررف وف سرراد األغذ يررة ،أ نررواع الت سررمم ال غررذائي ،ترررا
السيطرة وتقليل اخلطورة.

 2331ضبط اجلودة لالريذية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2222كيمياء حتليل االغذية
يت نرراول هررذا امل سرراا درا سررة أنظ مررة ا جلررودة احملل يررة والعامل يررة و ترررا تطبيق هررا يف م صررانع ا ملررواد
الغذائية ،كذلك التعرف على املنظمات الدول يررة ذات العال قررة برراجلودة ،إ ضررافة إىل عرررض أوراا
عمل من قبل الطلبة.

 2332تعب ة وتغليف االريذية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
تت نرراول هررذه امل سرراا مررواد التعب ئررة والتغل يررف ،مررن ح يررث موا صررفاتها ،تركيب هررا الكيم يررائي
وخصائصها الفيزيائية ،ومدى تفاعالت هررا مررع ا ملررواد الغذائ يررة ،إ ضررافة إىل عمل يررة تقييم هررا واخت يررار
الع برروات املنا سرربة واملالئ مررة لألغذ يررة املختل فررة ،و كررذلك درا سررة م بررادئ آالت التعب ئررة امل سررتعملة يف
التصنيع الغذائي ،وأيضا عرض أوراا عمل حول املوضوع من قبل الطلبة.
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 2334تكنولوجيا اخلضار والفواكهة 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يت نرراول هررذا امل سرراا األ سررس العلم يررة والتطبي قررات العلم يررة للخ ضررار والفوا كرره ،مررن ح يررث
تركيب الكيماوي واملبادئ الفيزيائية واملكروبيولوجية ،إضافة إىل التعامل منها منذ احلصول
ع لررى ا ملررواد ا خلررام مرررورا باإل عررداد والت صررنيع والتعل يررب والت خررزين والن قررل والت سررويق ،مررع ا جررراء
تطبي قررات عمل يررة و جتررارب طرب يررة وم شرراهدات و عرررض أوراا ع مررل مررن ق بررل الطل بررة حررول هررذه
املنتجات.

 2335تصنيع االريذية املنزلية 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نرراول هررذه امل سرراا األغذ يررة املنزل يررة املنت شرررة يف املنط قررة ،مررن ح يررث كيف يررة حت ضررريها
وتصنيعها وحفظها بطرا سليمة وصحية ،إضافة إىل اجراء تطبيقات عملية وجتارب ومشاهدات
حول هذه املنتجات.

 2336تصنيع اجلنب واملتخمرات اللبنية 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نرراول هررذا امل سرراا مكو نررات وخ صررائص احلل يررب ومنتجا ترره ،إ ضررافة إىل عمل يررات الت صررنيع
األساسية كاملعامالت احلرار يررة ،الترب يررد ،الت جررانس ،ال ترربخري ،التجف يررف ،التب لررور ،التجم يررد....
اخل ،و كررذلك درا سررة امل بررادئ الكيميائ يررة والفيزيائ يررة واملكروبيولوج يررة يف ت صررنيع و ختررزين
منتجات االل برران ،مررع ا جررراء تطبي قررات عمل يررة وطرب يررة وم شرراهدات و عرررض أوراا ع مررل ع لررى هررذه
املنتجات ،وإجياد احللول للمشاكل احملتملة.

 2337تكنولوجيا الزيوت والدهون 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يت نرراول هررذا امل سرراا درا سررة م صررادر وترك يررب وا خلررواص الفيزيائ يررة والكيميائ يررة للز يرروت
وا لرردهون ،إ ضررافة إىل ترررا الت صررنيع املختل فررة كعمل يررات اال سررتخالص والتكر يررر وا.در جررة
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وغريها ،وإنتاج املارجرين وبدائله ،وكذلك اجراء تطبيقات عمل يررة و جتررارب طرب يررة وم شرراهدات
وعرض أوراا عمل من قبل الطلبة حول هذه املنتجات.

 2338الغرويات الغذائية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يت نرراول هررذا امل سرراا ال ترروتر ال سررطحي و ترررا ختفي فرره ،مررواد اال سررتحالب و ترررا حت ضررريها
وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ،إضافة إىل أنواع واستخدامات الغرويات الغذائية.

 2339تغذية جمتمعات 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
تعر يررف الطا لررب بررربامج التغذ يررة اجملتمع يررة ا لرريت تن فررذها اجل هررات ذات العال قررة باألغذ يررة
والصحة م ل اجلهات احلكومية وغري احلكومية واملنظمات العاملية م ل منظمة الصحة العامل يررة
والفاو وتأثري هذه الربامج على صحة اجملتمع واالفراد.

 2340فحص ومراقبة جودة اللحوم 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية (لتخصص االنتاج احليواني)
متطلب سابق 2218 :حفظ وصنيع االغذية (لتخصص التصنيع الغذائي)

يت ضررمن هررذا امل قرررر ترررا ف حررص احليوا نررات ق بررل ا لررذبح وب عررده  ،و ترررا ا يررواء احليوا نررات
وت غررذيتها يف امل سرراخل ق بررل ان يررتم ذحب هررا ،ويب حررث يف اال صررابات اجلرثوم يررة والطفيل يررة واالي ضررية
وطتلف انواع التلف الكيماوي يف اللحوم والدواجن اضافة للبحث يف ترا الفحص يف امل سرراخل
العضاء احليوانات املذبوحة ومدى صالحيتها لالستهالك االدمي.

 2341مبادئ التسويق الغذائ 3 ::ساعة معتمدة  3نظري)
هدف هررذا امل سرراا إىل تعر يررف الطل بررة بامل بررادئ وامل فرراهيم الت سررويقية احلدي ررة وي شررمل درا سررة
ت طررور م فرراهيم الت سررويق ال غررذائي ،البي ئررة الت سررويقية سررلوك امل سررتهلك ،معلو مررات و حبرروث الت سررويق
الغذائي ،االسواا امل سررتهدفة ،ت طرروير املنت جررات الغذائ يررة ،الق نرروات الت سررويقية ،و ضررع السيا سررات
السعرية اليت تتعلق باملنتوجات الغذائية.
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 2342االرشاد التغذوي والعادات الغذائية 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
مقد مررة يف األ سرراليب امل سررتخدمة يف تق يرريم احلا لررة التغذو يررة ،كيف يررة إر شرراد املر ضررى حررول
الوقا يررة التغذو يررة مررن األ مررراض وكيف يررة إ جررراء التق يرريم الت غررذوي وح سرراب ال سررعرات احلرار يررة
واالتالع على اهم العادات الغذائية ذات التأثري على الصحة سلبا واجيابا.

 2343االضافات الغذائية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يت ضررمن هررذا امل قرررر تعري فررات امل ضررافات الغذائ يررة وال غرررض مررن ا سررتخدامها ويت ضرمن شرررحا
للحدود املسمول بها من املضافات الغذائية ،ويتطرا إلجراءات حتديد سالمة امل ضررافات الغذائ يررة
واملخاتر النامجة عن سوء استخدامها.
كما يتضمن توضيحا ألنواع املضافات الغذائية كاملواد املك سرربة للنك هررة وا ملررذاا وال لررون
واملواد احملسنة للقوام واملواد املساعدة لعمليات التصنيع واملواد احلافظة ومضادات األكسدة.

 2344تكنولوجيا انتاج وتصنيع التمور 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
ي هرردف هررذا امل سرراا لالرت قرراء بكا فررة سال سررل إن ترراج ق طرراع الت مررور وز يررادة قدر ترره التناف سررية،
األمر الذي يسهم يف ز يررادة ال صررادرات الفل سررطينية للت مررور وعمل يررات ت صررنيع وح فررظ و ضرربط جررودة
التمور.

 2346معادن وفيتامينات 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2216مبادئ االنتاج احليواني  2325 ،صحة احليوان
يتم من خالل هذا املساا دراسة الفيتامينات واملعادن وانواعها وفوائدها وكيف يررة احملاف ظررة
عليها واعراض نقصها ومصادرها.

 2348انتاج حماصيل العلف 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
يتناول املقرر األهمية االقتصادية والغذائية حملاصيل األ عررالف اخل ضررراء ،و ترراري تطور هررا،
وو صررفها الن برراتي ،والقي مررة الغذائ يررة ،واالحتيا جررات البيئ يررة ،وأ سرراليب االن ترراج ،و ترررا ح فررظ
احملاصيل اخلضراء ،وإنتاج البذور واحملاصيل املالئمة للزراعة اجلافة ،ومكننة إنتاج العلف.
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 2352فسيولوجيا النبات 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
م قرررر ي شررتمل ع لررى جررزئني الن ظررري والتطبي قررات العمل يررة املتعل قررة بالو حرردات النظر يررة ،ح يررث
يتضمن اجلزء النظري ت سررع و حرردات تت حرردث عررن االج نررة-الت مررايز  -التع ضررية ،االن سررجة النبات يررة،
اجلذور ،السيقان ،االوراا ،التم يل الضوئي ،النتح وال تررنفس ،االمت صرراص ون قررل ا ملررواد الغذائ يررة
داخل النبات ،هرمونات النبات.

 2400نظم إرشاد زراع :مقارن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 2301/0 :تنظيم وإدارة أجهزة االرشاد الزراعي
هذا امل ساا يهدف إىل التعريف بأسس وم بررادئ التن ظرريم اإلر شررادي ،منرراذج .ي كررل التن ظرريم
اإلر شررادي يف ا لرردول املختل فررة ،كيف يررة اال سررتفادة مررن أ سررس وم بررادئ التن ظرريم اإلر شررادي و خررربات
الدول املختلفة لتطوير النظام اإلرشادي.

 2401ختطيط وتقييم الربامج االرشادية 3 :ساعات معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2103 :مبادى االرشاد الزراعي
مف هرروم ا لررربامج االر شررادية ،خ صررائص ا لررربامج االر شررادية ،نظر يررات التخ طرريط ل لررربامج
االر شررادية ومراح لررها ،ا نررواع ا لررربامج االر شررادية ،خ طرروات تن ظرريم ا لررربامج االر شررادية ،نظر يررات
املتابعة والتقييم والتقويم للربامج االرشادية ،انواع عمليات التقييم.

 2402االعالم الزراع 2 ::ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2301/0 :تنظيم وإدارة أجهزة االرشاد الزراعي
التعرف علة اهمية ودور اال عررالم الزرا عرري يف التمن يررة الزراع يررة ،الت عرررف ع لررى ترررا وو سررائل
االعالم املتخلفة التقليد يررة واحلدي ررة املت طررورة تقن يررا ،كيف يررة ا عررداد وت صررميم الن شرررات االعالمل يررة
املتخص صررة والت قررارير االر شررادية والك تررب االر شررادية ،م سرراهمة اال عررالم الزرا عرري يف امل عررارض
الزراعية.
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 2403قضايا معاصرة يف االرشاد الزراع 2 ::ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق 2301/0 :تنظيم وإدارة أجهزة االرشاد الزراعي
مفاهيم جمتمعية حول اجلندر واملساواة بني اجلنسني (ا لررذكور واال نرراث) ،ا ملرروارد وتوزيع هررا
بررني سرركان الر يررف ح سررب ا جلررنس والع مررر والت عرررف عاالمكان يررات لل مرروارد املتا حررة ومعو قررات
احلصول عليها ،خدمات االرشاد للكبار والشباب ،النساء واألتفال ،تقييم االثر البيئي.

 2404االمن الغذائ 2 ::ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
تعريف االمن الغذائي ،مدخل االمن الغذائي ،سياسات التغذ يررة وخ طررة التغذ يررة املتكام لررة،
العناصر االسرتاتيجية لألمن الغذائي ،ال روة اخلضراء ،املساعدات الغذائية ،االمن الغذائي من
املنظور الدولي ،االمن الغذائي العربي والفلسطي .

 2405التمويل الزراع 3 ::ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
اهم يررة رأس ا ملررال يف االن ترراج الزرا عرري ،م صررادر رأس ا ملررال ،م صررادر التمو يررل احل كررومي
والقطاع اخلاص ،انواع التمويل ،السياسات التمويلية ،تقييم رأس املال واستخدامه يف العمل يررات
الزراع يررة  ،دور احلكو مررة يف اقت صرراد ال سرروا ،تررأثري برررامج االن فرراا ،ا لرردعم احل كررومي،
والضرائب.

 2406إرشاد زراع :مقارن 3 :ساعات معتمدة 3 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
ن ظررم اإلر شرراد الزرا عرري يف ا لرردول النام يررة ،وأمري كررا وا لرردول املتقد مررة ،التن ظرريم االداري
لالرشاد الزراعي ،وظائف االدارة االرشادية ،خصائص ومواصفات املدير االرشادي.
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 2410مشروع التخرج 4 :ساعات معتمدة 1 :نظري)
متطلب سابق :ساعات جمتازة  ،85مناهج البحث العلمي 5303/0
املطلوب ا عررداد درا سررة علم يررة ميدان يررة متخص صررة يف جمررال الت سررويق واالر شرراد الزرا عرري واالر شرراد
التسويقيي ،دراسة تعاا املشاكل واملعوقات التسويقية الزراعية يف فلسطني.

 2411استصالح األراض 2 ::ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
مقد مررة حررول أهم يررة است صررالل األرا ضرري ،م صررادر األ مررالل الذائ بررة يف الرت بررة مررن األم طررار،
الرتبة امللحية من حيث ا سررتجابة الن بررات لل كرررب املل حرري ،الرت بررة ال صررودية والقلو يررة ،الرت بررة الغن يررة
بالبورون ،املعايري يف تقييم صالحية مياه الري.

 2422األعالف وتغذية احليوان 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
الرتكيب الكيميائي للنبات وج سررم احل يرروان ودور املرك بررات الغذائ يررة يف تغذ يررة احل يرروان،
ا .ضررم واالمت صرراص والتم يررل ،تق يرريم القي مررة ا .ضررمية وا لررربوتني ،ا ملرروازين الغذائ يررة األ عررالف
اخلضراء واخلشنة والغنية بالطاقة والغنية بررالربوتني ،ح فررظ األ عررالف الع صرررية ،ت لرروث األ عررالف
وف سررادها ،اإل ضررافات العلف يررة ،ح سرراب االحتيا جررات الغذائ يررة احلاف ظررة واإلنتاج يررة حليوا نررات
املزرعة ،تغذية أبقار احلليب والضأن واملاعز والدجاج واألرانب.

 2427اخلضروات 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
األهمية االقتصادية والغذائية للخضراوات ،تقسيمها والعوا مررل ا ملررؤثرة يف إنتاج هررا ،حت ضررري
الرتبة لزراعة اخلضراوات وترا إك ارها ،زراعة اخل ضررراوات وعمل يررات اخلد مررة ب عررد الزرا عررة،
ح صرراد اخل ضررراوات و تررداول منتجات هررا ،التقن يررات احلدي ررة يف إن ترراج اخل ضررراوات ،ملا صرريل
اخلضروات.
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 2428الزراعة يف فلسطر 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
مقد مررة عررن أهم يررة الزرا عررة و تطور هررا ،مو قررع الزرا عررة يف االقت صرراد الفل سررطي  ،امل نرراخ
الزراعي والتوزيع البيئي ،املوارد الزراعية ،اإلنتاج النباتي واإلنتاج احل يررواني ،املؤس سررات العامل يررة
يف القطاع الزراعي الرمسية وشبه الرمسية وا.يئات واجلمعيات اخلارجية.

 2429التعاون واالقراض الزراع 2 ::ساعة معتمدة 2 :نظري)
متطلب سابق :ال يوجد
الت عرررف ع لررى أهم يررة الت عرراون ،ن شررأة وت طررور احلر كررة التعاون يررة يف ال عررال ،درا سررة ا.يا كررل
التنظيمية واالدارية للحركة التعاونية ،التعرف ع لررى الت جررارب العرب يررة واالجنب يررة يف جمررال الع مررل
التعاوني ،ترا االئتمان والتعاون والتسويق التعاوني ،دراسة احلركة التعاونية يف فلسطني.

 2430التسويق واإلرشاد الزراع 2 ::ساعة معتمدة  2نظري)
ينقسم إىل قسمني:
أوالً :الت سررويق الزرا عرري وي ضررم مف هرروم الت سررويق الزرا عرري مررن ح يررث ال نررواحي الوظيف يررة الت سررويقية
والتسويقية الفيزيقية والتسهيلي ة ،األسواا و الو سررطاء ،الق نرروات وا .رروامش الت سررويقية ،الت سررويق
اجلماعي ومنهجية دراسة التسويق.
ثانياً :اإلرشاد الزراعي وحيتوي مدخل إىل اإلرشاد الزراعي ،عناصر عملية االتصال اإلر شررادي،
ترا اإلرشاد الزراعي ،تب تقنيات الزراعة احلدي ة ،الربامج اإلرشادية ،نظم اإلرشاد.

 2431إدارة املزارع 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
مقدمة عن إدارة ا ملررزارع ،امل بررادئ االقت صررادية وت كرراليف اإلن ترراج وأهميت هررا يف إدارة ا ملررزارع،
السجالت املز رع يررة وحتل يررل البيا نررات ،املواز نررة اجلزئ يررة ومواز نررة امل شررروعات ،التخ طرريط املزر عرري
واملوازنة ،الربجمة اخلطية ،موازنة التدفق النقدي ،ب يرران امليزان يررة العا مررة وحتلي لررها ،ب يرران ا لرردخل
وحتليله ،اقتصاديات عناصر اإلنتاج.
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 2433الزراعة احملمية  3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2427اخلضروات
أساسيات الزراعة احملمية ،مواصفات بيوت الزراعة ،الزراعة احملمية وإنشاؤها ،التحكم
يف العوامل البيئ يررة دا خررل الب يرروت احملم يررة ،العمل يررات الزراع يررة إلن ترراج احملا صرريل و ترررا إن ترراج أ هررم
احملاصيل احمللية يف البيوت احملمية ،الزراعة احملمية دون تربة.

 2434املشاتل وإكثار النباتات 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أساسيات إنشاء املشاتل من حيث املو قررع واملن شررمت واألو سررا الزراع يررة املختل فررة امل سررتخدمة
أل غررراض اإلك ررار ،وأ نررواع امل شرراتل وقوانين هررا ،وال طرررا األسا سررية إلك ررار أ شررجار الفاك هررة
ونبا تررات الزي نررة واخل ضررروات بو سرراتة ال بررذور ،والت كرراثر اخل ضررري بأنوا عرره املختل فررة مررن تعق يررل
وتط عرريم وترق يررد ،وا سررتخدام األع ضرراء املختل فررة كاألب صررال والكور مررات وا لرردرنات وزرا عررة
األنسجة ،وخدمة املشاتل واالهتمام بها ،وجتهيز منتوجات املشتل وتسويقها.

 2435األشجار احلرجية 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
تطور علم احلراج ،وتصنيف األشجار احلرجية ،واألنواع املالئمة للوتن العر برري ،وأهميت هررا
يف ال صررناعة ،والعوا مررل البيئ يررة وتأثري هررا يف منررو الغا بررات ،وامل شرراتل احلرج يررة و ترررا الت حررريج
والعناية بالغابات ومحايتها.

 2438النباتات الطبية والعطرية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
حملررة تارط يررة عررن ا سررتعمال النبا تررات واألع شرراب الطب يررة والعطر يررة وأهميت هررا الطب يررة
واالقت صررادية ،التوز يررع البي ئرري واجل غرررايف للنبا تررات الطب يررة والعطر يررة وتق سرريمها ،بي ئررة وزرا عررة
النباتات الطبية والعطرية والعمليات الزراعية املختلفة ،املواد الكيميائ يررة الفعا لررة و ترررا حت ضررري
وإ عررداد النبا تررات الطب يررة والعطر يررة وا سررتعماالتها ،النبا تررات الطب يررة املزرو عررة ،األع شرراب الطب يررة
الربية ،النباتات الطبية العطرية ،النباتات الطبية السامة.
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 2439املبيدات والسمية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية 1331 ،كيمياء حيوية
مقد مررة عا مررة عررن مب يرردات اآل فررات وعالقت هررا ب طرررا مكاف حررة اآل فررات ،والتعر يررف مب جرراميع
مب يرردات اآل فررات املختل فررة مررن ح يررث ت سررميتها م ررل احل لررم و الني مرراتودا وال قرروارض والفطر يرات
والب كتري يررا واألع شرراب ،وتركيب هررا الكي مرراوي ،وخصائ صررها ،وجتهيزات هررا ،و ترررا ا سررتعما.ا،
ومسية املبيدات وكيفية تأثريها ،والتحذيرات من طاترها ،وسبل العالج من التسمم بها.

 2442الفطريات 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
الفطر يررات مررن ح يررث صررفاتها ،وتكاثر هررا ،وأهميت هررا االقت صررادية ،وتق سرريمها إىل جممو عررات تب عررا
ألشكا.ا وتركيبها ،وأم لة تفصيلية لبعض الفطريات املهمة اقتصاديا مبا يف ذلك النافعة منها والضارة.

 2443الفملوسات النباتية 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
أسا سرريات ع لررم الفريو سررات النبات يررة مررن ح يررث شرركل وترك يررب وت كرراثر وانت شررار هررذه
الفريو سررات ،وخصائ صررها الوراث يررة ،و عررزل وتنق يررة الفريو سررات ،وب عررض األم لررة أل هررم األ عررراض
الفريوسية اليت تصيب احملاصيل االقتصادية وترا مكافحتها.

 2444تدريب عمل 5 :)2 :ساعات معتمدة  5عمل):
املتطلب السابق  2327 :تدريب عملي ( ، )1انهاء  90ساعة
هذا املقرر ال رراني ا لررذي ي لرري ترردريب عم لرري ( ، )1ح يررث ي سررتمر الطا لررب بالتحا قرره باملؤس سررة
الزراعية اليت التحق بها خالل تدريب عملي ( ، )1ويستمر بالتعرف ع لررى املؤس سررات الزراع يررة يف
منطق ترره بوا قررع  12- 10سرراعة أ سرربوعيا  ،ع لررى أن ي قرردم ع لررى األ قررل ( )4ت قررارير زراع يررة شرراملة
لعضو هيئة التدريس املع كما هو مو ضررح يف ترردريب عم لرري ( ، )1وت شررمل الت قررارير املؤس سررات
ا لرريت قررام بزيارت هررا و ترردرب في هررا  ،واملتو قررع مررن الطا لررب خررالل تدري برره هررذا ا سررتمرارية اكت سررابه
وممار سررته لرب نررامج الع مررل للم نرراتق الزراع يررة املختل فررة شررهريا  ،وممار سررة الق سررم ال فر والق سررم
اإلداري من عملية التدريب وتكملة ما مت توضيحه يف تدريب عملي (.)1
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 2445إنتاج الدواجن 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
يت نرراول امل قرررر ثال ثررة ع شررر و حرردة ت شررتمل ع لررى أهم يررة ق طرراع ا لرردواجن وأن شررتطه املختل فررة،
تشريح الدجاج ووظائف االعضاء ،وراثة ا لرردجاج وحت سررينه ،الت فررري وادارة املفر خررات ،م سرراكن
الدجاج وجتهيزاتها ،حضانة الصيصان ورعايتها ،ادارة قطيع دجاج البيض ،ان ترراج د جرراج الل حررم،
تغذ يررة ا لرردجال وأعال فرره ،االحتيا جررات الغذائ يررة ل لرردجاج ،أ مررراض ا لرردجاج و ترررا الوقا يررة من هررا،
تسويق منتجات الدجاج ،والدواجن االخرى (احلبش والبط).

 2446إنتاج األرينام واملاعز 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
حيتوي املقرر على مخسة عشر وحدة اضافة للتطبيقات العملية ،وتشمل الو حرردات سررالالت
االغ نررام ،ال صررفات االنتاج يررة يف االغ نررام و ترررا االنت خرراب ،ن ظررم الرتب يررة (التزاوج)،التنا سررل يف
االغنام واستعمال ا.رمونات ،خصوبة الكباش وتقنيات التناسل احلدي ة ،انتاج احلل يررب ،الن مررو
و نرروع الذبي حررة ،االحتيا جررات الغذائ يررة ،تغذ يررة الن عرراج ،تغذ يررة احل مررالن فطام هررا وت سررمينها ،ان ترراج
ال صرروف ،صررحة القط يررع ،االن ترراج املك ررف ،ح ظررائر االغ نررام وم سررتلزماتها ،دل يررل ترب يررة قط يررع
االغنام يف االحوال العادية ووقت اجلفاف وادارة انتاج االغنام.

 2448إنتاج أبقار احلليب 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
حيتوي املقرر على مخسة عشر وحدة وتشمل تطور أبقار احلل يررب وأهميت هررا ،سررالالت اب قررار
احلل يررب ،اجل هرراز ا .ضررمي وا .ضررم ،االحتيا جررات الغذائ يررة ،ترررا التغذ يررة ،االج هررزة التنا سررلية
وا.رمو نررات ،التنا سررل ،الع قررم واخل صرروبة ،ال غرردد املنت جررة للحل يررب ،ان ترراج احلل يررب وادراره ،ادارة
مزارع أب قررار احلل يررب ،ال سررجالت املزرع يررة ،التح سررني ا لرروراثي الب قررار احلل يررب ،ال شرررو ال صررحية
واالمراض ،املنشمت واملباني واالدوات ،والتطبيقات العملية.
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 2449إنتاج عجوا اللحم 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
التأهيل واالنتخاب وترا الرتبية حليوا نررات الل حررم حتررت ترررا اإلن ترراج املختل فررة مررع الرتك يررز
على ترا التسمني وإنتاج العجول الالمحة من أبقار احلليب.

 2451إنتاج االمساك 3 :ساعة معتمدة  2نظري 1 ،عمل):
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
مقد مررة عررن أهم يررة حلرروم األ مسرراك ،وإن ترراج األ مسرراك يف امل يرراه العذ بررة ،وأ نررواع األ مسرراك،
وإنشاء الربك ،وتسميد برك األمساك ،وتغذ يررة األ مسرراك ،والرت بررة واالنت خرراب والتنا سررل الطبي عرري
والصناعي لألمساك ،واألمراض ،والتسويق واقتصاديات إنتاج األمساك.

 2452تربية النحل 2 :ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عمل):
ت نرراول امل قرررر مثان يررة ا بررواب ل لررت ع لررى :ت طررور حنررل الع سررل ون شرروء سررالالته القيا سررية ،ح يرراة
الن حررل وتبا عرره ،ان شرراء املنا حررل وادارت هررا ،عمل يررات النحا لررة ،منت جررات املن حررل ،ا مررراض الن حررل
وافاته ،القوانني والقرارات املنظ مررة لعمل يررة النحا لررة يف اجلمهور يررة العرب يررة املت حرردة .وذ لررك يف عرردة
فصول لكل باب.

 2453التقنيات احليوية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يتناول هذا املقرر التطورات احلدي ة املتعلقة باستخدام التقنيات احلدي ة ،وذ لررك با سررتخدام
الكائنات احلية أو مواردها أو طلفاتها يف ادارة اآلفات الزراعية املختل فررة احل شرررات وأال مررراض
النبات يررة وأالع شرراب .كيف يررة و ترررا ا سررتعمال هررذه التكنولوج يررا احلدي ررة .ت شررخيص اال مررراض.
االستنساخ يف النبات ،باالضافة اىل ا.ندسة الوراثية أدواتها وتطبيقاتها.

 2454فسيولوجيا ما بعد احلصاد 2 :ساعة معتمدة  1نظري  1 ،عمل):
متطلب سابق  2324اشجار الفاكهة 2427 ،اخلضراوات
ي شررمل هررذا امل قرررر جررزئني ا جلررزء االول املتع لررق با ملررادة النظر يررة وا لرريت تت ضررمن :ا لررتغريات
الف سرريولوجية ا لرريت حترردث أث نرراء وب عررد جر وق طررف احمل صررول للمحا صرريل النبات يررة املختل فررة :
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احملا صرريل احلقل يررة ،ملا صرريل اال عررالف ،الفاك هرره ،اخل ضررروات ،النبا تررات الطب يررة والعطر يررة،
الز هررور .وامل عررامالت الالز مررة للمنت جررات مررن احل قررل ح تررى الت خررزين  .دور و تررأثري العوا مررل الفيزيائ يررة
والف سرريولوجية االسا سررية وامليكانيك يررة يف عمل يررات الق طررف وال تررداول ب عررد الق طررف والن قررل
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 املتكاملة لال فررات ،اقت صرراديات املكاف حررة
املتكام لررة ،امل فرراهيم واال سررس البيئ يررة للمكاف حررة ،ال طرررا والو سررائل ا لرريت تررتم ب هررا املكاف حررة
املتكاملة ،الرتشيد يف استخدام املب يرردات .امل صررائد احل شرررية بأنواع هررا .ا ملررواد ال طرراردة واجلاذ بررة.
املتغريات اليت تتحكم يف تعداد االفة وال طرررا ال سررليمة لت قرردير ت عرردادها وو ضررع اخل طررط املنا سرربة
ملكافحتها.

 2460تكنولوجيا النباتات الطبية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يت نرراول هررذه امل سرراا النبا تررات الطب يررة والعطر يررة املنت شرررة يف املنط قررة ،مررن ح يررث أنواع هررا
وخوا صررها الفيزيائ يررة والكيميائ يررة ،إ ضررافة إىل ترررا ت صررنيعها وحفظ هررا ونق لررها وت سررويقها،
وكذلك اجراء تطبيقات عملية وجتارب طربية وم شرراهدات و عرررض أوراا ع مررل مررن ق بررل الطل بررة
حول هذه املنتجات.

 2461تصنيع احلبوب واملعجنات 3 :ساعة معتمدة  2نظري  1 ،عمل):
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يتناول هذا املساا دراسة احلبوب الرئيسة املنتشرة يف املنطقة ومنتجاتها املختلفة ،وكذلك
اخلواص الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية ملنتجات احلبوب وصوال إىل تكنولوجيا احلبوب
وا ملنت جررات ذات العال قررة كررالطحني ،الب سرركويت ،املعكرو نررة ،الرب غررل ،ال سررميد...اخل ،إ ضررافة
إىل اجراء تطبيقات عملية وجتارب طربية وم شرراهدات و عرررض أوراا ع مررل مررن ق بررل الطل بررة حررول
هذه املنتجات.
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 2462تقييم حس :لالريذية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يرربني هررذا امل سرراا ال طرررا احل سررية يف جمررال عمل يررات ضرربط جررودة األغذ يررة :إجيابيات هررا
وسلبياتها ونبذة تارطية عن تطبيق وممارسة التقييم احلسي لألغذ يررة ،حتل يررل ن تررائج الفحو صررات
احلسية ،تصميم وتطبيق أنظمة التقييم احلسي الوصفي.

 2466هندسة معامل االريذية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
ي شررمل هررذا امل سرراا األ سررس ا.ند سررية ال ضرررورية لت صررنيع األغذ يررة ،ك ترروازن ا ملررادة والطا قررة
وميكانيكا املوائع ونقل احلرارة واملادة ...اخل.

 2467ادارة مصانع االريذية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يتناول هذا امل سرراا عرردة موا ضرريع م ررل مف هرروم العمل يررات امل شرررتكة يف امل صررانع وإدارة اإلن ترراج
وا.دف من إدارة العمليات التشغيلية وكيفية ت صررميم وت شررغيل ن ظررام اإلن ترراج وا سرررتاتيجية اإلن ترراج
واملنافسة وجدولة املواعيد للطلبيات وقياس مؤشرات االنتاج وعمليات تررداول ا ملررواد ا خلررام وا ملررواد
الغذائية يف االسواا ووضع امليزانيات.

 2468املعاجلة باالريذية 3 :ساعة معتمدة  2نظري  1 ،عمل):
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
تهتم هذه املادة بدراسة احلاالت املر ضررية املتعل قررة باألغذ يررة وكيف يررة ا جررراء التق يرريم ال غررذائي
واملؤ شرررات ال صررحية وكيف يررة ربط هررا باحلا لررة التغذ يررة .ك مررا يررتم درا سررة اال مررراض املزم نررة م ررل
ا مررراض ال سرركري والق لررب ومعاجل ترره التغذو يررة باإل ضررافة إىل مرررض ف قرردان املنا عررة املكت سرربة
والسرتان واملعاجلة التغذوية .ما.
أما املخترب فيتضمن دراسة حاالت مرضية لألمراض واألو ضرراع املدرو سررة يف ا جلررزء الن ظررري
ومعاجلتها وختطيط احلميات املناسبة .ا.
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 2470تصنيع املنتجات احليوانية 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
ي هرردف هررذا امل سرراا اىل ز يررادة املعر فررة األسا سررية للطل بررة باملنت جررات احليوان يررة م ررل احلل يررب
والل حررم وال برريض وكيف يررة ت صررنيع هررذه املنتو جررات واحملاف ظررة علي هررا و ضرربط عمل يررات الت صررنيع
املختلفة.

 2471تغملات بيو كيميائية يف التصنيع الغذائ 3 ::ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يهدف هذا املساا لدراسة التصنيع الغذائي باستخدام الكائنات الدقيقة والت فرراعالت ا لرريت
حتدث يف الغذاء والتعرض إلجراء تقييمات ال سررالمة لألغذ يررة املنت جرتة با سررتخدام كائ نررات دقي قررة.
وسين صربّ ترك يررز هررذا امل سرراا ع لررى درا سررة تق يرريم ال سررالمة ع لررى سررالمة الكائ نررات الدقي قررة
املستعملة يف إنتاج الغذاء ،ونشا الكائنات الدقيقة على الغذاء والتفاعالت البو كيماوية.

 2472التغذية يف املراحل العمرية 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
تت ضررمن درا سررة احلا لررة التغذو يررة لإلن سرران مررن بدا يررة حرردوث احل مررل مرررورا مبرح لررة ا لرروالدة
والطفولة حتى املراحل العمرية املتقدمة ،مع االشارة لرربعض األ مررراض املتعل قررة باألغذ يررة وعمل يررات
ا.ضم واالمتصاص وتغذية الرياضيني.

 2473مواضيع خمتارة يف علم الغذاء 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
يتضمن هذا املساا اختيار موا ضرريع طتل فررة يف جمرراالت التغذ يررة ،والت صررنيع ال غررذائي وع مررل
االحباث ذات العالقة والقائها امام الطالب ومناقشتها وتقييم ترا البحث املتبعة.

 2499مشروع التخرج  4 :ساعات معتمدة  1نظري 3 ،عمل) :
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي  0103 ،مبادئ االحصاء ،إنهاء  90ساعة.
ي هرردف هررذا امل شررروع إىل اخت يررار الطا لررب م شررروعا مررن ع نررده ح يررث ي قرروم بتوظ يررف املعر فررة
واملفاهيم واملهارات األكادمي يررة ا لرريت تعلم هررا يف معا جلررة م شرركلة او ق ضررية او أك ررر ،وغال بررا مررا
تكون ميدان يررة ،وذ لررك بتحل يررل اجلوا نررب الفن يررة واملال يررة واالقت صررادية للم شررروع ،ودرا سررة جرردواه،
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وإعداد خطه لتنفيذه ،وجيوز يف هذه املرحلة إشراك أك ر من تالب يف م شررروع وا حررد ،وإ عررداد
مشروع مشرتك يتم تنفيذه بصورة مجاعية .ويف ضررل أن ي كررون امل شررروع مرتب طررا مب جررال الرتك يررز
إلكساب الطالب معرفة ختصصية يف جمال ملدد.

 4131مبادئ احملاسبة  3 :1ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  :ال يوجد
عز يررزي الطا لررب ،يررتم الرتك يررز يف هررذه ا ملررادة ع لررى العنا صررر االت يررة :احملا سرربة وتعريف هررا
ون شررأتها ،وتطور هررا ،والو حرردة االقت صررادية وعالقت هررا با لرردورة احملا سرربية ،ن ظررام الق يررد ا ملررزدوج،
حتليل العمليات املالية من خالل؛ اثبات القيود احملاسبية يف دفرت اليوم يررة ،الرتح يررل والرت صرريد يف
د فرررت اال سررتاذ  ،إ عررداد م يررزان املراج عررة ،وإ عررداد ال قرروائم املال يررة ،شرررل امل بررادئ والفر ضرريات
احملاسبية ،والقياس احملاسيب للذمم املدينة واملخزون ،وقيود وحسابات االق فررال يف نها يررة ا لرردورة
املالية.

 4161مبادئ التسويق 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 ثم معرفة وفهم آلية القرار الشرائي للمستهلك والعوامل املؤثرة فيه .كذلك التعرف على
مفهوم عملية جتزئة السوا وأهميتها واالسرتاتيجيات ذات العالقة.كذلك يناقش هذا املقرر
أهمية املعلومات التسويقية وكيفية إجراء حبوث 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 املزيج التسويقي وأهم عناصره والية إعداد امليزانية
الرتوجيية.
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 4231التسويق األخضر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق4161/0 :
هررذا امل قرررر يف البدا يررة ي عرررف ماه يررة الت سررويق االخ ضررر مررن خررالل ترررل مرردخل م شرروا اىل
الت سررويق االخ ضررر والت طررور الف كررري ملف هرروم الت سررويق االخ ضررر ك مررا ي نرراقش البي ئررة الطبيع يررة
وموا صررفات اال يررزو )ISO 14000( 14000يف م سررار ع مررل املنظ مررات و ترررا معا جلررة الت لرروث
البيئي بكافة اشكاله واليات ا عررادة ال ترردوير مررن ا جررل احل فرراظ ع لررى امل صررادر الطبيع يررة وعنا صررر
ا ملررزيج الت سررويقي األخ ضررر وي نرراقش امل قرررر يف الو حرردة اال خررري ا سرررتاتيجية الت سررويق االخ ضررر مررن
خالل دراسة حاالت لشركات تعمل وختصص يف جمال التسويق األخضر.

 4233ختطيط وتطوير املنتجات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161/0 :
يتعامل مقرر ختطيط وتطوير املنتجات مع املوضوعات ذات ال صررلة بتعر يررف ال طررالب بطبي عررة
إدارة املنتج اجلديد ومهامها من حيث دور املنتجات يف جهود الشركات التسويقية وتعريف املنتج
وخ صررائص املنت جررات اجلد يرردة وأنواع هررا ،إىل جا نررب ا سررتعراض دور ادارة الت سررويق يف عمل يررة
خت طرريط امل نررتج اجلد يررد ومراح لرره مررن ح يررث األ هررداف واال سرررتاتيجيات وا لررربامج الت سررويقية.
وتنميةاملعرفة النظر يررة والعمل يررة ذات العال قررة يف ت طرروير املنت جررات اجلد يرردة وابتكار هررا مررن مرح لررة
توليد األفكار وغربلتها حتى اختبارها تسويقيّا ،وكذلك وضع الربامج الت سررويقية املالئ مررة ع نررد
ترل املنتج اجلديد لألسواا ألول مرة .ك مررا يت نرراول شرررحا مف صررال حررول كيف يررة تب نرّى امل سررتهلك
للمنت جررات اجلد يرردة والعوا مررل ا ملررؤثرة ع لررى عمل يررة ال تررب  ،إىل جا نررب إك سرراب الطا لررب املعر فررة يف
إدارة دورة حياة املنتج وقياسها وتبيعة الربامج التسويقية املالئمة لكل مرحلة.

 4260تسويق اخلدمات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يطرل هذا املقرر جممو عررة مررن الق ضررايا املعا صرررة يف جمررال ت سررويق ا خلرردمات ،ح يررث ي سرررد
مقد مررة واف يررة عررن صررناعة وت سررويق ا خلرردمات وأي ضررا أنظ مررة و منرراذج ا خلرردمات ومناق شررة أ سرراليب
قياس مفهوم جودة اخلدمات وتسعريها وتروجيها وتوزيعها وماهية التسويق الدولي للخدمات.
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 4263االتصاالت التسويقية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات ا.امة  .يتم يف هذا املقرر التعرف على املداخل
احلدي ة لالتصاالت التسويقية وكيف ميكن التنسيق بينها و بررني اإل سرررتاتيجية الفعا لررة للت سررويق
بصورة تكاملية ،وتشمل هذه املداخل اإلعالن والبيع الشخصي و ترررا ترررويج /تن شرريط املبي عررات
والدعا يررة والن شررر والت سررويق عرررب اإلنرت نررت والت سررويق املبا شررر و غررري ذ لررك مررن ترررا االت صرراالت
التسويقية احلدي ة .كذلك يتضمن هذا املقرر العوا مررل ا ملررؤثرة يف االت صرراالت الت سررويقية ،و سرريتم
مناق شررة ودرا سررة األ سرراليب املختل فررة للرتو يررج الت جرراري وحتلي لررها ،وي هرردف هررذا امل سرراا إىل درا سررة
اإلعالن التجاري من حيث تبيعته وخصائصه وآثاره.

 4267سياسات التسعمل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يت ضررمن هررذا امل قرررر جممو عررة مررن املو ضرروعات املتعل قررة بالت سررعري كأ حررد عنا صررر ا ملررزيج
التسويقي ويعمل على توضيح دور هذا العنصر  .حيث يررتم ف يرره مناق شررة تعر يررف ال سررعر وم سررمياته
واألخ طرراء ا لرريت ت قررع يف عمل يررة الت سررعري و كررذلك يت نرراول العوا مررل ا ملررؤثرة يف قرررارات الت سررعري
وإجراءاته وأساليبه واإلسرتاتيجيات اخلاصة به  .كما ويعاا هذا املقرر ترا عملية التسعري يف
هيا كررل ال سرروا املختل فررة والت سررعري يف ظررل ا لرردورة االقت صررادية و عرررب دورة ح يرراة امل نررتج ك مررا و يررتم
توضيح تطبيقات التسعري يف املنتجات ال صررناعية واال سررتهالكية ك مررا و يررتم الت طرررا إىل الت سررعري
على املستوى الدولي ويتم معاجلة موضوع حبوث التسعري وخطواتها.

 4356التسويق االلكرتون :عرب االنرتنت 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
ي نرراقش الت سررويق عرررب االنرت نررت و هررو ا حررد امل قررررات االختيار يررة يف خت صررص الت سررويق ق ضررايا
حدي ة يف التسويق تربز دور التسويق االلكرتوني يف ظل التطور التكنولوجي يف العصر احلديث
و مررن ا هررم املو ضرروعات ا لرريت يناق شررها هررذا امل قرررر تعر يررف مررا ه يررة الت سررويق االلكرتو نرري ،عنا صررر
ا ملررزيج االلكرتو نرري (امل نررتج ،ال سررعر ،التوز يررع والرتو يررج ،عنا صررر الت سررويق االلكرتو نرري وا هررم
ا سرررتاتيجيات الت سررويق االلكرتو نرري و مقد مررة يف الت سررويق عرررب ملر كررات الب حررث ودور الت سررويق
عرررب اإلمي يررل والعال قررات العا مررة مررن ثررم اال عررالن الرق مرري وا سرراليب ا شررهار العال مررة التجار يررة يف
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الت سررويق االلكرتو نرري واال عررالم االجت مرراعي ،ت صررميم املوا قررع االلكرتون يررة وا خررريا ن ظررم ا لرردفع
االلكرتوني.

 4357التسويق الدول :اإللكرتون 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات املتعل قررة بالت سررويق ا لرردولي .ح يررث سرريتم الت عرررف
على وا قررع الت سررويق ا لرردولي يف املن شررمت ال صررناعية واخلدم يررة وامل سرراهمة يف و ضررع األ سررس العلم يررة
والعملية للتسويق الدولي االلكرتوني .كذلك سيتم التعرف من خالل هررذا امل قرررر ع لررى املوا ضريع
املتعل قررة بت سررويق املنت جررات وا خلرردمات دول يرا ،لررذا ف هرو ي قرردم ن ظرررة شرراملة عررن البي ئررة االقت صررادية
والسياسية وال قاف يرة ا لرريت مي كررن أن تررؤثر يف ال شررركات ع نررد الت سرويق سررلعيا و خرردماتيا دول يررا،
كما أن املقرر يغطي املواضيع اآلتية :حتديد حجم السوا ، ،حتد يرد أف ضررل ال طرررا ل لرردخول إىل
األ سررواا األجنب يرة باإل ضررافة إىل كيف يرة اخت يرار أف ضررل اال سرررتاتيجيات الت سررويقية وإن شرراء خ طررة
تسويقية شاملة.

 4400الوسائل االلكرتونية احلديثة يف قنوات التوزيع 3 :ساعات معتمدة 3
نظري)
متطلب سابق 4161 :مبادئ التسويق
يت ضررمن هررذا امل قرررر جممو عررة مررن املو ضرروعات يف جمررال التوز يررع ا لررذي يع ترررب أ حررد العنا صررر
ا.امة يف املزيج التسويقي  .يتضمن هذا املقرر جمموعة من املوضوعات ا.ا مررة م ررل ديناميك يررات
التوزيع ومدخل إىل دراسة املنشمت التسويقية املتخصص وموضوع درا سررة جتررارة التجز ئررة وم ترراجر
التجز ئررة امل سررتقلة و ملررالت اخل صررم  .ك مررا و يررتم درا سررة أ نررواع أ خرررى مررن من شررمت الت سررويق (
املؤس سررات اال سررتهالكية واجلمع يررات التعاون يررة )  .ك مررا و يررتم درا سررة مو ضرروع جتررارة اجلم لررة
وموضوع التوزيع عن تريق الوسطاء الوظيفيني.

 4403اسرتاتيجيات التسويق االلكرتون 3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161 :مبادئ التسويق
عزيزي الطالب/ة يتناول هذا املساا إىل توضيح أهمية و ضررع اال سرررتاتيجيات الت سررويقية مررن
قبل املؤسسات ويتناول مفهوم التخطيط االسرتاتيجي ومفهوم البيئة اخلارجية والداخلية وحتد يررد
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نقا القوة والضعف ،كما يتناول إسرتاتيجية التوجه حنررو ال سرروا الك لري وإ سرررتاتيجية الت مررايز
أو جتزئة السوا ،كما سيتم عرض لسياسات التوزيع وسياسات الرتويج وسيتطرا أخريا تعريف
األنظمة وا.ياكل املنفذة لإلسرتاتيجية التسويقية ومعاجلة ومراقبة تنفيذ اإلسرتاتيجية.

 4421االقتصاد الفلسطيين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4122 :مبادئ االقتصاد ()2
يتناول هذا املقرر املالمح األساسية لالقتصاد الفل سررطي وت طرروره خررالل ال فرررتات التارط يررة
ا.ا مررة ا لرريت مررر ب هررا ،ويعرف نررا بررأهم الت شرروهات ا لرريت حل قررت برره ب سرربب اال حررتالل اإل سرررائيلي
لفل سررطني .ك مررا يت طرررا هررذا امل قرررر إىل أ هررم ا ملرروارد االقت صررادية الفل سررطينية املتا حررة ويت نرراول
حسابات الدخل ال قررومي الفل سررطي والقطا عررات االقت صررادية الفل سررطينية و كررذلك املال يررة العا مررة
الفل سررطينية والعال قررات االقت صررادية اخلارج يررة وآ فرراا ومتطل بررات ومعو قررات التنم يررة االقت صررادية يف
فلسطني.

 4461إدارة املبيعات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161 :مبادئ التسويق
ي نرراقش هررذا امل قرررر مو ضرروعات عد يررد .ررا شرران يف ح قررل إدارة املبي عررات ح يررث أن هررذا امل قرررر
يع طرري مقد مررة واف يررة عررن إدارة املبي عررات ويت حرردث عررن مرردراء وا سرررتاتيجيات إدارة الب يررع وتبي عررة
تن ظرريم إدارة الب يررع واملبي عررات املبي عررات و ترررا التن بررؤ ب هررا وال يررات توظ يررف ال عرراملني يف اجل هرراز الب يررع
واخت يررارهم ويل فررت ن ظرررك عز يررزي الطا لررب أي ضررا إىل و سررائل ترردريب م نرردوبي الب يررع وماه يررة الب يررع
الشخصي وترا تعويض ال بررائعني وحتف يررزهم وإدارة الو قررت واملنط قررة البيع يررة وتق يرريم أداء الن شررا
ألبيعي للبائعني بطرا طتلفة.

 4465حبوث التسويق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  4161 :مبادئ التسويق
يع مررل هررذا امل قرررر ع لررى تعر يررف حبرروث الت سررويق وتو ضرريح م صررادر احل صررول إىل املعلو مررات
ويتناول خطوات تصميم االستمارة وصياغة أسئلة وعرض أل سرراليب مجررع البيا نررات ومعر فررة أل نررواع
البحوث النوع يررة و سرريناقش إدارة و مجررع البيا نررات وكيف يررة ت صررنيفها و عرررض مو ضرروعات تطبيق يررة
عملية لبحوث التسويق.
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 5303مناهج البحث العلم3 ::ساعات معتمدة  3نظري)
أ سررلوب الب حررث العل مرري هررو أك ررر أ سرراليب حررل امل شرركالت جرردوى وفاعل يررة ،ف هررو يت سررم
بررالتنظيم والو ضررول واملو ضرروعية وو ضررع ال برردائل أ مررام م عررايري لت قررويم فاعليت هررا و جرردواها يف صررورة
مو ضرروعية بع يرردة عررن ا ملررؤثرات الشخ صررية والذات يررة ،لررذا حي ترراج إل يرره كررل فرررد ملواج هررة م شرراكله
وحتدياتها.
وي هرردف امل قرررر إىل تعر يررف الطا لررب مب نرراهج الب حررث و ترائ قرره وإك سررابه امل هررارات الالز مررة
للقيام بالب حررث ،وذ لررك مررن خررالل درا سررته للمو ضرروعات األسا سررية اآلت يررة :م نرراهج الب حررث :ماهي ترره
وأنواعه ،مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث ،واجملت مررع والعي نررة ،وأدوات مجررع
البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.
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