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 اللائحة الداخلية للدراسة لمرحلة

 بكالوريوس العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة 

 في 

 جامعة المنوفية –كلية الزراعة 

 مقدمة 

كمع ددف عددالي  1942بددفأا الفراسددة فددي كليددة الزراعددة فدد  موقع ددا الرددال  لمف نددة شددب ن الكددوا عدداا *  
بإنشددات جامعددة ربددراهيا لاشددا  1950( فدد  أطسددالم عدداا 92ي رقددا )زراعدديث  ددا هددفر المرسددوا الملكدد

الضمن جع  المع ف العالي الزراعي لشب ن الكوا نواة لكلية الزراعة باللك الجامعدةث والالدي  الكب رث والذي 
ث  دا القداهرة مف نة انالقلا ف  نفم العاا رل  والال  رل  جامعة ع ن شمم  1954الغ ر اسم ا في عاا 

الالعدا لدوزارة الالرةيدة  1958شب ن الكوا ف  عداا لمف نة ع ف العالي الزراعي بنفم المبن  أع ف رقامة الم
أتدرى الالعدة لجامعدة عد ن شدممث  دا زراعدة مدرة الرول هذا المع ف رلد  كليدة  1969والالعلياث وف  عاا 

ث  دا 1975ث  دا الالعدة لجامعدة النالدا فد  عداا 1974الالعة لفرع جامعة ع ن شدمم لالزقدازحف فد  عداا 
وذلك لهفور القرار الجم ورى بإنشات جامعة  هلرا كلية الزراعة لشب ن الكوا الالعة لجامعة المنوفيةأ

كانددا الفراسدة لالكليدة علد  مدفى الارحت ددا النال دي لالرهدول علد  فرجددة ر د   1976المنوفيدة فد  عداا 
 . اللكالورحوم ف  العلوا الزراعية )اإلنالاج الزراع  العاا(

للكليدة والدا رفتدال نظداا الا العف   ال يرة الفاتلية ر    560ار الوزارى رقا القر هفر  1/7/1975ف  * 
 الشعب الالتههية لاإلضافة رل  شعلة اإلنالاج الزراع  العاا.

الا العدف   ال يردة الفاتليدة لكدي الالضدمن قبدول ر    976هفر القرار الوزارى رقا  27/10/1986ف  * 
 الفرقة األول .الال ب لشعلة ال نفسة الزراعية اعاللارا من 

بالعددف   ال يرددة الفاتليددة للكليددة لمررلددة اللكددالورحوم  820هددفر القددرار الددوزارى رقددا  9/6/2001فدد  * 
الالفرع الفراسدة رلد   ا الفراسة ف  الفرقال ن األول  وال انية مقرراا رجلارحة لجميع الال ب لر   الالضمن 

فد   لفرقة الرالعدة علد  أن الشدم  الفراسدةشعلة التههية ف  ا 11مجاالا ف  الفرقة ال ال ةث  ا رل   6
 المجاالا والشعب الالتههية مقرراا رجلارحة وأترى اتاليارحة.

اسدالق ل التهد   ر   الدا ال يرة  ف   بإجرات العف  914هفر القرار الوزارى رقا  9/5/2007ف  *  
فيد  ق  البفأ الفراسة مجاال مسال ليكون ال نفسة الزراعية عن مجال )األراضي والمياة وال نفسة الزراعية( 
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يهدل  ل. و ملاشدرة مدن مكالدب الالنسد ف من الفرقة األول  ويقب  ال ب ال انويدة العامدة عشدعلة رحاضديااع
 مجاال مسالق   بفأ الفراسة ل  من الفرقة ال ال ة.  ةمجال األراض  والميا

برناما جف دف  افةبإضوذلك ال يرة  ف   بإجرات العف  3166هفر القرار الوزارى رقا  5/10/2009ف  * 
شدعلة ع بنظاا الساعاا المعالمدفة يقبد  الالد ب مدن الفرقدة األولد " رفارة األعمال الزراعية " مسم  ل

فد   914ث وذلك لاإلضافة ال  البراما السابف ذكرها لال يرة الهافر لشأن ا القرار الوزارى رقدا  علوا ع
9/5/2007 . 

الال  الالسا ب دا رو  هدذا العهدر واسدالجالة للالغ دراا العالميدة ولمواج ة الالرفياا العلمية والالكنولوجية * 
الالددوحر الالعلدديا لالرف  ددة فدد  مجددال الالعلدديا واألتددذ بنظدداا الوك ددف الجددوفة واالعالمدداف فدد  العمليددة الالعليميددة 

الجامع  والرف   برامج  تاهة فد  القالداع الزراعد  واالهالمداا لمسدالقب  هدذا القالداع الر دوي  فقدف رأا 
نظداا العدف   فد  جامعدة المنوفيدة رجدرات العدف   علد  ال يردة المعمدول ب دا اان مالضدمنا كليدة الزراعدة د 

ر ل   الفراسية المجاالامسم  مر  الفراسية البراما مسم  الفراسة ليهل  بنظاا الساعاا المعالمفة وا 
ن مع رمكانية رعافة هيكلة واسالرفا  لعض البدراما وكدذلك الالدوحر مرالويداا المقدرراا مدع رلراق دا ضدم

مفدددرفاا ال يردددة )األتدددذ بالوهدددياا لجندددة قالددداع الفراسددداا الزراعيدددة فددد  هدددذ  النقدددا (ث وذلدددك لمواكلدددة 
المسالجفاا عل  المسالوى المرل  واإلقليم  والعالم  واللبية ارالياجاا سوق العم  ولالاللعية ارالياجداا 

 .ف  مهر  ررفا  الالنمية المسالفامة ف  القالاع الزراع 

 على اللائحة السابقة  تطويرها  * أهداف إجراء التعديلات

 الرق ف رؤية الكلية ف  ال  ية المناخ العلم  ب فإ رعفاف ترحا مالم ز. -1

الالوحر الم اراا العلمية والم نية للتدرحا ليرقدف مسبوق  األتذ بنظاا الوك ف الجوفة واالعالماف  -2
 مالالللاا سوق العم .

 الرف  ة ف  العلوا والالكنولوجيا. العرحف  والزوحف  لاالالجاهاابالنمية الم اراا التاهة للالالب  -3

الزوحف سوق العم  بترحا قافر عل  تفمة المجالمع والنمية الب ية والعم  ف  مجداالا زراعيدة  -4
 مالعففة الجعل  مساهما فعاال ف  ررفا  الالنمية الزراعية المسالفامة.

 

 * ملامح تعديل  تطوير اللائحة 

 نظاا فراسي بنظاا الساعاا المعالمفة.الالرول من نظاا فراسي بنظاا الفهول الفراسية رل   -1
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 .ع البراما الفراسية "مسم  رل   " المجاالا الفراسية" العف   مسم   -2

برنداما العلدوا "مسدم  رلد  " برنداما االقالهداف الزراعد  والالنميدة الرحفيدة " العف   مسم   -3
 ." االقالهافية واالجالماعية الزراعية

يقب  الال ب ل  من المسالوى  " وية الزراعيةالالكنولوجيا الر " رنشات برناما جف ف لمسم   -4
لاإلضدافة رلد  برنداما رفارة  . وةذلك يهدل  عدفف البدراما الفراسدية لالكليدة  مانيدة بدراماال ال 

بالددارح   3166الالدد  هددفر ل ددا القددرار الددوزارى رقددا  ةاألعمددال الزراعيددة الددوارف بالعددف   ال يردد
5/10/2009. 

لالرق دف المترجداا العلمد  والمراجدع العلميدة    مرالواها رعافة هيكلة المقرراا الفراسية والرف -5
 الالعليمية المالوقعة للبراما الفراسية.

الالب ف نظاا الوك ف الجدوفة واالعالمداف علد  البدراما الفراسدية والدذي  ركدز علد  ركسداب الالالدب  -6
 المعرفة والم اراا الذهنية والعملية والعامة.

وذلك لاسالرفا  مقرر الالبيقداا الراسدب االدي  الراسب االيوزحافة االهالماا بالفرحم الالوحر  -7
لك  برناما فراسي عل  رفة  فرم لالمسالوى ال ال  لاإلضافة رل  مقرر الراسب االي ونظا 

 المعلوماا الزراعية الذي  فرم لالمسالوى ال اني وذلك ل رالقات لمسالوى أفات الال ب.

سددداعة لمقدددرر اللغدددة  2 سددداعاا أسدددبوعيا لفراسدددة اللغدددة اإلنجل زحدددة من دددا 4التهدددي  عدددفف  -8
سداعة لمقدرر اللغدة اإلنجل زحدة الفنيدة الزراعيدة لالللددة  2اإلنجل زحدة لالللدة المسدالوى ال دان  و 

 المسالوى ال ال  ب فإ زحافة م اراا الالالب اللغوية واالرالقات لمسالوى أفاي .

مقفرال  و زحافة م اراا الالالب ب فإ  الفراسةفالرال ا ت ل مررلة  وزحافةالالوحر براما الالفرحب  -9
 عل  ر  المشاك  الالي قف العالرض  لعف الترج .

 
 
 
 
 
 
 
 

 : Visionرؤية الكلية  -أ 
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قليميددا فدد  مجددال الالعلدديا  الكددون كليددة الزراعددة جامعددة المنوفيددة مددن الكليدداا المالم ددزة والمعالمددفة مرليددا وا 
 المسالفامة.الزراع  واللر  العلم  ونق  الالكنولوجيا لما  تفا أهفاإ الالنمية الزراعية والرحفية 

 : Missionرسالة الكلية   -ب

قليميددا فدد  متاللدد   مجدداالا الالسددع  كليددة الزراعددة رلدد  رعددفاف تددرحج ن قددافرحن علدد  المنافسددة مرليددا وا 
ة مددن تدد ل الددوف ر بددراما فراسددية مالم ددزة لالدد ب مررلددة اللكددالورحوم والفراسدداا العليددا وفعددا يددالزراع

ا اإلرشدافية واالسالشدارحة الزراعيدة لتفمدة المجالمدع ورد  والشجيع اللر  العلم  الزراع  والدوف ر البدرام
 مشك ال .

 :Objectivesاألهداف االستراتيجية للكلية  -جـ

اعالماف اسالراال جياا الالفرحم الال  السالج ب الرالياجداا والاللعداا الب يدة الفاتليدة والتارجيدة للكليدة  -1
 شروعاا الب يية.لهال  الرق ف الوازن مناسب ب ن الالعليا واللر  واإلرشاف والنمية الم

رعفاف ترحج ن بفرجة عالية من الكفاتة عل  جميع المسالوياا لفتول سدوق العمد  والم دن الردرة  -2
 ف  ب ية النافسية لالمجالمع المرل  وتارج .

 الالعاون مع جميع المسالف ف ن ف  الالوحر ونشر الالكنولوجيا وا  جاف فر  عم  للترحج ن. -3

 لجميع المسالف ف ن.للالالب ف   قاب  نشر المعلوماا المسالمفة من اللرو  ف  شك -4

 الالوحر مزارع الكلية للالعليا واللرو  الالجرحبية واإلنالاج الالجارى. -5

 القفيا التفماا االسالشارحة. -6

 اسالمرار فعا مشروع الالالوحر المسالمر والالأه   ل عالماف للكلية. -7

 مقوماا اللشرحة والمافية لالكلية *العزحز متههاا مهافر الفعا لل -8
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 الباا او   

 
 او قسام العلمية بالكلية * 

 البرامج الدراسية  تخصصاتها * 

 شر ط القبو   القيد بالكلية* 

 

 

 

 

 
 

 

 ( 1مادة )

وهدذ  األقسداا  (1الالكون كلية الزراعة جامعة المنوفية من تمسة عشر قسما أكافيميا موضرة ف  الجدفول رقدا ) -أ 
 (2ن لالجفول رقا )القفا برامج ا الفراسية عل  النرو المب 

 
 (: األقساا العلمية لالكلية1جفول رقا )

 اسا القسا العلم  ا
الرمز الكوفى 

 للقسا

 ا                                                              Crop Scienceالمراه        1
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 ب                                                                        Horticulture اللساال ن 2

                                                    Animal Productionاإلنالاج الر وان   3

                                          Poultry Production األسماكو  رنالاج الفواجن 4

           
 ف

 الرشراا االقالهافية والر وان الزراع  5
 Economic Entomology & Agric. Zoology 

 ش

 ا                                                       Pesticide Scienceمب فاا اافاا  6

 ن                                                          Agric. Botanyالنلاا الزراع   7

فارة األعمالو  االقالهاف الزراع  8  الزراعية ا 
Agric. Economics and Agric.                             

 ق

 اإلرشاف الزراع  والمجالمع الرحف  9
Agric. Extension & Rural Sociology 

 ر

 غ                    Food Sciences and Technologyعلوا والكنولوجيا األطذية  10

 ل                       Dairy Sciences and Technologyعلوا والكنولوجيا األللان  11

 أ                                                             Soil Sciencesعلوا األراضي  12

 هد    Agric. Engineering والنظ الر وية ال نفسة الزراعية 13

 ك                                     Agric. Biochemistryالكيميات الر وية الزراعية  14

 و                                                                              Geneticsالورا ة  15

 
 

 ف  العلوا الزراعية اللكالورحومالانة المن  الكلية ف  ا فرجة (: البراما الفراسية و 2جفول رقا )

 م
بداية الدراسة 

 البرنامج بالبرنامج
 التوجهات

 ()تبدأ الدراسة بها في
 القسم أ  او قسام المعنية

1 

ى 
تو

س
م
ال
ن 

م

ث
ال
لث
ا

 

 اوإنتاج النباتى

ال ال  )المسالوى  المراه د 
 المراه د  الرالع(و 

 اللساال دن الرالع(ال ال  و )المسالوى  اللساال دن

اوإنتاج الحيوانى  2

  الداجنى

 ال ال  )المسالوى  اإلنالاج الر وان 
 اإلنالاج الر وان  لع(الراو 
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ال ال  )المسالوى  رنالاج الفواجدن
 رنالاج الفواجدن الرالع(و 

  قاية النبات 3

)المسالوى الرشراا االقالهافية 
 الرالع(ال ال  و 

الرشراا االقالهافية والر وان 
 الزراع 

)المسالوى ال ال   أمراض النلاا
 النلاا الزراع  والرالع(

ال ال  سالوى )الم مب فاا اافاا
  مب دفاا اافداا الرالع(و 

4 
العلوم اواقتصادية 

 اواجتماعية 

 الزراعية

ال ال  )المسالوى  االقالهاف الزراع 
 اإلقالهاف الزراعد  الرالع(و 

 اإلرشاف الزراع  والمجالمع الرحف  اإلرشاف الزراع  والمجالمع الرحف 

 التصنيع الغذائي 5

  او لبان
- - - 

 جيا األطذيةعلوا والكنولو 

 علوا والكنولوجيا األللان

 علوا األراضد  - - - او راضـى  الميـاة 6

التكنولوجيا  7

 الحيوية الزراعية
- - - 

 الكيميات الر وية الزراعية

 الورا ة

 النلاا الزراع 

 ال نفسة الزراعية - - - الهندسة الزراعية من المستوى او    8
 

 

 

   برامج الدراسية( ال2مادة )

المن  جامعة المنوفية بناتا عل  اللب مجلم كلية الزراعة فرجة اللكدالورحوم فد  العلدوا الزراعيدة 
بنظاا الساعاا المعالمفة ف  أرف البراما الالالية )مع جدواز بيدان الالوجد  الفرعد  فد  لعدض البدراما 

 ف  ش افة القف ر األرةعة سنواا المعالا  للالالب(:

 اج النلاال  برناما  اإلنال -1

 برناما االنالاج الر وان  -2
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 برناما  وقاية النلاا -3

 برناما  العلوا االقالهافية واالجالماعية الزراعية  -4

 برناما الالهنيع الغذاي  واألللان -5

 برناما األراض  والميا  -6

 برناما الالكنولوجيا الر وية الزراعية -7

 برناما ال نفسة الزراعية -8

 (5/10/2009( بالارح  3166ما رفارة االعمال الزراعية )هافر ل  قرار وزارى رقا )برنا -9

 

 

 

 

 

 (  شر ط القبو   القيد3مادة )

 الا قبول الال ب الراهدل ن علد  ال انويدة العامدة أو مدا يعافل دا ممدن  دالا الدوزحع ا عدن الرحدف مكالدب  -أ
الالد  يضدع ا المجلدم األعلد  للجامعداا الالنس ف أو المرول ن من كليداا أتدرى اللقدا للقواعدف والشدرو  

 وذلك للفراسة لأرف البراما والالتههاا الفرعية الالالعة ل ا وذلك عل  النرو الالال : 

 ال ب ال انوية العامة )شعلة علوا(: -1

ث وفقدا للقدرار  ال ب  الا ق فها اعاللارا من المسالوى األول لفراسة برناما رفارة األعمال الزراعيةد 
 . 5/10/2009( بالارح  3166الوزارى رقا )

الد ب  دالا ق دفها لالمسدالوى األول وال دان   دا  دالا ق دفها  اعاللدارا مدن المسدالوى ال الد  لفراسدة د 
العلدددوا االقالهدددافية  –وقايدددة النلددداا  –اإلنالددداج الر دددوان  والدددفاجن   -بدددراما: اإلنالددداج النلددداال 
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الالكنولوجيدا الر ويدة –الميداة األراضد  و  –الهناعاا الغذايية واألللدان  –واالجالماعية الزراعية 
 الزراعية.

 ال ب ال انوية العامة )شعلة رحاضياا(: -2

  الا ق فها اعاللارا من المسالوى األول لفراسة برناما ال نفسة الزراعية.            

)عددفا برندداما ال نفسددة الزراعيددة(  يضددع مجلددم الكليددة قواعددف عامددة للقبددول لددالبراما الفراسددية -3       
لر   الكون رطلة الالالب ومبفأ الكافؤ الفر  واساليفات الالالعة ل ا الفرعية المتاللفة والالوج اا 

المالالللاا ال زمة ل لالراق لك  برناما ه  األسام فد  قبدول الالد ب بنظداا الفراسدة فد  هدذ  
 ال يرة.

 راالا أترى  جوز قبول ا للفراسة لالكلية:-ب

عدداا معالددرإ ب ددا مددن كليدداا العلددوا أو الالدد ب الراهددلون علدد  فرجددة اللكددالورحوم مددن جام -1
العلددوا الهدد فلية أو العلددوا الالبيددة أو الالرةيددة )شددعلة الالعلدديا الزراعددي( أو االقالهدداف المنزلددي 

أو مع ددف الالعدداون الزراعدد  أو كليددة الالرةيددة النوعيددة )شددعلة  )شددعلة الالغذيددة وعلددوا األالعمددة(
العلدوا الزراعيدة فد  أردف فد    جدوز قبدول ا للرهدول علد  فرجدة اللكدالورحوم اقالهاف منزل (
د األراضد  الالهدنيع الغدذاي  : اإلنالاج النلاال  د اإلنالاج الر وان  د وقايدة النلداا د البراما ااالية 

 .الزراعية ف  ضوت القواعف المنظمة لذلك  والمياة د الالكنولوجيا الر وية

 فد ة واالمالردان الال ب الراهلون عل  أى من فرجداا اللكدالورحوم  دالا رعفداي ا مدن الفراسد -2
وذلددك لعددف المقددرراا المندداظرة للمقددرراا الالددي سددبف ل ددا فراسددال ا والنجددا  ف  ددا فدد  كليدداال ا 

واليالبددف ذلددك اإلعفددات علدد  مقددرراا معافلال ددا لمعرفددة لجنددة شدديون الالعلدديا والالدد ب لالكليددة 
ألقساا المسالوي الن اي  )الرالع( ويكون اإلعفات لقرار من مجلم الكلية لعف أتذ رأى مجالم ا

 المعنية.

الالددد ب الراهدددلون علددد  أى مدددن فرجددداا اللكدددالورحوم  جدددوز رضدددورها كمسدددالمع ن لدددلعض  -3
المقددرراا الفراسددية لالكليددة وفقددا للقواعددف الالدد  يرددففها مجلددم الكليددة لعددف أتددذ  رات مجددالم 

امالرددان ا  األقسدداا العلميددة المعنيددة. وحجددوز للكليددة مددنر ا شدد افة اجاليدداز ل ددذ  المقددرراا لعددف
 ر ا ف  ا فون منر ا أى فرجة جامعية.نجاو 
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 ةـــــــدة الدراســــام  مــــنظ *

 متطلبات الدراسة للحصو  على درجة البكالوريوس *
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 الباا الثانى

 ةـمتطلبات الدراس -ة ـنظام الدراس

 ددددددددد

 ( نظام  مدة الدراسة 4مادة )

فراسة لالكلية عل  نظاا الساعاا المعالمفة. )السداعة المعالمدفة هد  وردفة قيدام القوا ال -1
 ساعة الالبيقية أو عملية أو مزرعية(.2فراسية العافل ساعة وارفة نظرى أو عفف 

 نقسا العاا الفراس  رل  فهل ن فراس  ن أساس  نث مفة ك  فهد  فراسد  تمسدة عشدر  -2
والالررحرحدة للمقدرراا )الالالبيقيدة( العمليدة أسبوعا يعقب ك  من مدا االمالرانداا الشدفوية و 

وحجوز لمجلم الكلية أن يقرر فه  فراس   ال  )فه  هيف ( الكون مفة الفراسدة فيد  
 مانية أسابيع عل  أن  الا مضاعفة الساعاا الفراسية األسدبوعية المتههدة للمقدرراا 

مقددررااث الالدد  الددفرم فدد  هددذا الفهدد  ويعقددب هددذا الفهدد  االمالراندداا الن اييددة ل ددذ  ال
لفراسة لعض المقرراا )أو رعافة  ويعالبر الفه  الفراس  الهيف  فه  اتاليارحا للال ب

لعض المقدرراا الالد  رسدب ف  دا الالالدب( وذلدك لردف أقهد  مقدررحن أو اسدالكمال لعدض 
 . المالالللاا األترى 

 ( متطلبات الدراسة للحصو  على درجة البكالوريوس 5مادة )

رحوم فد  العلدوا الزراعيدة فد  جميدع البدراما الفراسدية لالكليدة للرهول عل  فرجدة اللكدالو   -1
 )ما عفا برناما رفارة األعمال الزراعية(  جب أن يقوا الالالب لااال :
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فراسة عفف من المقرراا الفراسية بنظاا الساعاا المعالمفة لر   اليقد  مجموع دا عدن   -أ
سدداعة معالمددفة  24سدداعة معالمددفة مقددرراا رجلارحددة و 120سدداعة معالمددفة من ددا  144

( 24رلد  جدفول  4مقرراا اتاليارحة من المقرراا الوارفة بجفاول المقرراا )من جفول 
والفراسددة فدد  هددذ  البددراما فدد  المسددالوح ن األول وال ددان  فراسددة عامددة الشددم  مقددرراا 
علوا أساسية ومقرراا أساسدية زراعيدة وجميدع المقدرراا ب دا مقدرراا رجلارحدة لجميدع 

( 2لفراسة ف  المسدالوى ال الد  رلد  بدراما كمدا هدو وارف فد  جدفول )الال ب  ا الالفرع ا
ر دد   ددفرم الالالددب فدد  كدد  مددن المسددالوح ن ال الدد  والرالددع أرةعددة مقددرراا رجلارحددة 
ومقررحن اتاليارح ن لك  فه  فراس  لاإلضافة رل  مقدرراا مالالللداا الكليدة الموضدرة 

 ( لال يرة.4بجفول )

المفة علد  األقد  )لعدف اجاليدازة المسدالوى ال دان ( يكلد  ساعة مع 66لعف اجالياز الالالب  -ب
الالالب بالأفية الفرحب هيف  ت ل العاللة الهيفية لمفة    ة الىأرةعة أسابيع ولمعدفل 

 ساعاا  وميا ولتمسة أياا أسبوعيا وذلك ف  معام  ومزارع الكلية . 6

ت ل العاللة ان  هيف  م فساعة معالمفة يكل  بالأفية الفرحب  102لعف اجالياز الالالب  -ج
ساعاا  وميا ث ويرفف مجلم الكلية بناتا عل   6أسبوع ولمعفل  6-4الهيفية لمفة 

 اقالرا  مجالم األقساا العلمية المتالهة مواع ف وأماكن الالفرحب ونظاا الوزحع الال ب.

بواقع ررلة وارفة ف  ك  من المسالوحن  جوز لعف موافقة مجلم الكلية النظيا رر ا علمية  -2
المتاللفدة وذلدك  بنداتا علد  اقالدرا  مجدالم  الجميع ال ب الكلية لالالتههدال ال  والرالع ا

 األقساا العلمية والعف هذ  الرر ا جزتا مكم  لفراسال ا العملية.

 ( اوإرشاد او كاديمي 6مادة )

 ددالا اتاليددار مرشددف أكددافيمي مددن بدد ن أعضددات ه يددة الالددفرحم مددن األقسدداا العلميددة المعنيددة 
رشدافها لالبراما  والالتههاا الفرعيدة لكد  مجموعدة مدن الالد ب يقدوا لمالالعدة فراسدال ا وا 

 ومعاونال ا ف  اتاليار المقرراا الفراسية ف  ك  فه  فراس . 
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 ( شر ط قيد الطالب في المقررات الدراسية 7مادة )

ساعة معالمفة ولرف  21 القفا الالالب لق ف المقرراا الفراسية ف  ك  فه  فراس  لرف أقه   -1

ساعة معالمفة لعف أتدذ رأى المرشدف األكدافيم  وذلدك رسدب المواع دف المردففة للق دف  12  أفن

والقواعددف المنظمددة لددذلك الالددي الهددفرها الكليددة مددع األتددذ فدد  االعاللددار مددفى القددفا الالالددب فددي 

 فراسال  .

 جوز لمجلم الكلية السما  للالالب بزحافة ساعاا معالمدفة عدن الردف األقهد  لمدا ال  جداوز  -2

رذا أفى ذلدك السدالكمال مالالللداا الالتدرج وذلدك ف  المسالوى الفراس  األت در  راس  نمقررحن ف

بنددات علدد  الوهددية المرشددف االكددافيم  ث كمددا  جددب علدد  الالالددب السددج   الرددف األفندد  مددن 

كمدا  جدوز لمجلدم الكليدة السدما   2الساعاا وذلك ف  رالة انتفاض المعدفل الالراكمد  عدن 

بالسددج   سدداعاا معالمددفة أعلدد  مددن الرددف  3ال يقدد  عددن للالالددب الراهدد  علدد  معددفل الراكمدد  

 األقه  لما ال  جاوز مقرر وارف ف  الفه  الالال  فقط .

 ال  جوز للالالب الق ف في أي مقرر ل  مالالللاا سالقة رال لعف فراسة هذ  المقرراا . -3

 يرفف مجلم الكلية الرف األفن  لعفف الال ب المق ف ن لفراسة أى مقرر اتاليارى . -4

وفقددا للنظدداا والالالبيقيددة   الالالددب مالالعددة الددفروم واالشددالراك فدد  الالمرحندداا العمليددة  جددب علدد -5

% مدن فروم كد  مقدرر علد  75الذى يقرر  مجلم الكليةث عل  أال الق  نسدلة رضدور  عدن 

رفة. ولمجلم الكلية بنات عل  اقالرا  مجلدم القسدا المعند  أن يهدفر قدرارام لررمدان الالالدب 

ف  المقرراا الال  لا يسالوف  ف  ا نسلة الرضدورث وفد  هدذ  الرالدة من الالقفا رل  االمالران 

يعالبر الالالب راسلام ف  المقرراا الال  ردرا مدن الالقدفا ل مالردان ف  داث رال رذا قدفا عدذرام يقبلد  

 مجلم الكلية فيعالبر طايلام لعذر مقبول .

 ( الحذف  اوإضافة  اوانسحاا  اواستبدا  من المقررات الدراسية  8مادة )
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 جوز للالالب رذإ لعض المقرراا الالي ق ف ف  ا واسالبفال ا لمقرراا أترى أو رضافة السج    -

لعض المقرراا ت ل أسبوع ن مدن بدفت الفراسدة فد  أى فهد  فراسد  وأسدبوع واردف فد  رالدة 

الفه  الفراس  الهيف  وذلك بناتا عل  رأى المرشدف األكدافيمي كمدا  جدوز للالالدب االنسدراب 

راا الفراسددية رالدد  األسددبوع ال ددامن مددن الفراسددة ولمددا ال  تدد  لالرددف األقهدد  مددن لعددض المقددر 

والرف األفن  المنهو  عل  ا فد  هدذ  ال يردة لظدروإ مرضدية أو لعدذر القبلد  الكليدة تد ل 

الفه  الفراس  عل  أن يقوا بفراسة هذ  المقرراا ف  فه  فراس  الرف مع االرالفاظ بالقف ر  

 ف  ا.

 راسة أ  اوانقطاع عنها  ( تأجيل الد9مادة )

 جوز للالالب أن ياللب الأج   فراسال  لمفة ال الزحف عن أرةعة فهول فراسدية رييسدية فقدط تد ل  -1

مفة فراسال  لالكلية وأن القفا الللاا الالأج   ف  موعدف أقهدا  ن ايدة األسدبوع الرالدع مدن الفهد  

ب وموافقدة مجلدم الكليدة أتذ رأى لجنة شيون الالد  فيس  ويكون الالأج   نافذا لعيالفراس  الر 

. 

رذا رنقالع الالالب عن الفراسة فون القفيا اللب الالأج   العدرض رالالد  علد  لجندة شديون الالعلديا  -2

 للالالب مع مراعاة االركاا الالالية :  االكافيم والال ب وحجوز ان  فع  المرشف 

عل  دا لجندة رذا انقالع الالالب عن الفراسدة لردف أقهد  فهدل ن فراسد  ن وألسدلاب ق رحدة الوافدف  -أ

شيون الال ب ومجلم الكلية  الا  للالالب فرهدة أتدرى للالسدج   ويسدالأن  الالالدب فراسدال  فد  

 الفه  الفراس  الرييس  الالال  ث والرالسب مفة االنقالاع من فر  الالأج   المالارة للالالب .

نافدذا  ف  رالة عفا موافقة اللجنة  لغ  ق ف الالالب من الكلية ويكون قرار لجنة شيون الالد ب -ب

 .  والجامعة الكلية  لعف موافقة مجلس
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  نظام اوامتحانات  تقييم الطلاا  منح الدرجة العلمية

 ـ أحكام تنظيمية خاصة

 ددددددددد
 ( نظام اوامتحانات 10مادة )

العقددف اتاللدداراا فورحددة لكدد  مقددرر ال القدد  عددن أ ندد ن تدد ل الفهدد  الفراسدد  بندداتا علدد  اقالددرا   -1
 مجالم األقساا العلمية المتاللفة وكذلك عل  األقساا الرف ف مواع ف رجرات هذ  االتاللاراا .

مالران الشف   من  جرى امالران شف   لك  مقرر قب  ن اية الفه  الفراس  والشك  لجنة اال -2
تمم أعضات ه ية الفرحم  تالارها مجلم القسدا المعند  لكد  مجموعدة مدن الالد ب عدففها 
   ددة الدد ب مددا لددا يكددن عددفف الدد ب المقددرر أقدد  مددن ذلددكث ولمجلددم الكليددة أن يرددفف الرددف 
األقه  لعفف جلسداا االمالرانداا الشدف ية لعضدو ه يدة الالدفرحم فد  الفهد  الفراسد  الواردف 

األقهد  المعمدول  فالكلية الوارفة أو عل  مسالوى الجامعدة ولمدا ال  الجداوز الردعل  مسالوى 
 ل  لالجامعة .

العقف االمالراناا العملية )الالالبيقية( فد  ن ايدة الفهد  الفراسد  يعقب دا امالراندام الررحرحدا مفالد   -3
 ساعال ن لك  مقرر.

 ( تقييم الطلاا  تقديرات النجاح 11مادة )

ا كدد  مقددرر هدد  مايددة فرجددة ويرددفف مجلددم الكليددة نظدداا      الن ايددة العظمدد  لمجمددوع فرجددا -1
فرجة عل  األق   60الوزحع هذ  الفرجاا لر   الكون الفرجة المتههة ل مالران الالررحرى 

ومجمدددوع الدددفرجاا المتههدددة ل تاللددداراا الفورحدددة وأعمدددال السدددنة ومدددفى انالظددداا الالالدددب 
   األك ر.فرجة عل 40واالمالراناا الشفوية والعملية أو الالالبيقية 

فدي االمالرددان الالررحدرى الن داي  طايلددام فدي امالرددان المقدرر ث ويشددالر  يعالبدر الالالدب الغايددب  -2
% عل  األق  مدن الفرجدة المتههدة ل مالردان 30لنجا  الالالب في المقرر الرهول عل  

 الالررحرى .

 يقفر نجا  الالالب ف  ك  مقرر من المقرراا لأرف الالقف راا الالالية: -3

 رساب الالقف راا لالق يا الالالب اللعام لنظاا الساعاا المعالمفة وكذلك لفظيام .(: 3جفول رقا )

 (Points)النقا   (Percentage)النسلة الميوية 
 الالقف ر لالرروإ
(Grade letter) 

المكافئ ف  الالقف ر 
 نظاا الفهول الفراسية
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 ممالاز + +A 4 % فأك ر95من 

 ممالاز A 3.7 %95% : أق  من 90من 

د 3.4 %90: أق  من % 85من 
A  ممالاز- 

B 3.0 %85% : أق  من 80من 
 ج ف جفا + +

 ج ف جفا  B 2.7 %80% : أق  من 75من 

C 2.3 %75% : أق  من 70من 
 ج ف + +

 ج ف  C 2.0 %70% : أق  من 65من 

D 1.7 %65% : أق  من 60من 
 مقبول + +

 مقبول D 1.3 %60% : أق  من 55من 

D 1.0 %55% : أق  من 50من 
 -مقبول  -

 راسب F 0.0 %50أق  من 

% أو رذا الغ ددب عددن 50يعالبددر الالالددب راسددلا فدد  المقددرر رذا رهدد  علدد  مجمددوع فرجدداا أقدد  مددن  -4
 رضور االمالران الالررحرى الن اي  بفون عذر مقبول أو لسبب  الررمان من فتول االمالران.

جلدم الكليدة يرهد  الالالدب علد  ف  رالة طياب الالالب عن االمالردان فد  أى مقدرر لعدذر يقبلد  م -5
 الفرجة الال  ره  عل  ا كاملة عنف امالران  ونجار  ف  هذا المقرر لمرة الالية .

الالالددب الددذى  رسددب فدد  مقددرر عليدد  أن يقددوا بفراسددال  مددرة أتددرى فدد  أى فهدد  فراسدد  الرددف وفدد   -6
Cفرجة ) 64رالة نجار  يره  عل  فرجال  الفعلية ولرف أقه  

-  .) 

 توسط النقاط  التقدير التراكمى ( حساا م12مادة )

يرسب مالوسط الالقف ر الالراكم  للالالب الناج  فد  ن ايدة كد  مسدالوى وكدذلك الالقدف ر العداا  -1
( بندف 11مسالوياا( بنفم النسب والالقف راا الموضرة سدالقا فد  المدافة ) 4لللكالورحوم )

 ( لأرف الالرحقال ن ااال ال ن:2)

 =                                      Grade Points Average (GPA)المالوسط الالراكم   -أ               
 

 (  ة للمقررعفف الساعاا المعالمف× مجموع )عفف النقا  الراه  عل  ا الالالب ف  ك  مقرر      
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد           

 ة لجميع المقرراا الال  فرس ا الالالبعفف الساعاا المعالمفمجموع                      
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 النسلة الميوية للالقف ر الالراكم  =                                       -ب              
              

 مجموع الفرجاا الراه  عل  ا الالالب ف  المقرراا الال  فرس ا    
 100×  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                

 مجموع الفرجاا العظم  للمقرراا الال  فرس ا                               
 

يره  الالالب عل  مراللة الشرإ رذا كان القف ر  الن اي  المكدافئ ممالدازام أو ج دف جدفام علد  أال يقد   -2
عدفف السداعاا المعالمدفة   القف ر  العاا فد  أى مسدالوى مدن مسدالوياا الفراسدة عدن ج دف جدفا وال يقد

ساعة معالمفة ولشدر  عدفا رسدول  فد   15ال  فرس ا ف  أى فه  فراس  )األول أو ال ان ( عن ال
 أى مقرر ق ف ل  ف  أى مسالوى من مسالوياا الفراسة رال رذا كان لعذر مقبول.

 ( تعريف حالة الطالب 13مادة ) 

( وال  الاللدب 4 -1) ساعة معالمفة اعالبر منالق  من مسالوى رل  المسدالوى األعلد  مند  36كلما أكم  الالالب 
ذلك الرف ف لنوعية أو لمسدالوى المقدرراا الدذى أكمل دا الالالدب ويعالبدر ذلدك نوعدا مدن الالعرحد  لموقدع الالالدب 

 .لالكلية 
 ( منح الدرجة العلمية  14مادة )

يمددن  الالالددب فرجددة اللكددالورحوم فدد  العلددوا الزراعيددة لعددف نجاردد  فدد  جميددع المقددرراا الفراسددية اإلجلارحددة 
رحدة الالد  يسددالوف  ب دا عدفف السدداعاا المعالمدفة الماللولددة الموضدرة فد  قددوايا المقدرراا لالمسددالوياا واالتاليا

األرةع وكذلك نجار  ف  مقرراا مالالللاا الكلية والجامعة والأف الد  الالدفرحلاا المكلد  ب دا والمنهدو  عل  دا 
أو  ون دو أو فور سدبالمبر  وحالا الفرجدة رمدا فدي فور  ندا رف  هذ  ال يرة وذلك مال  اسالكم  مالاللب الالترج 

 .من ك  عاا 
 ( إلغـاء القيد من الكلية   15مادة )

i. : لغ  ق ف الالالب ف  كلية الزراعة د  جامعة المنوفية ف  أى من الراالا الالالية  
رذا اسالنفذ اقه  مفة المراقلة وه  أرةعة فهول فراسية رييسية مالالالية بنات عل  عرض لجنة شيون  -أ

 مجلم الكلية .الال ب وموافقة 

رذا ارالكب الالالب متالفة الت  لاافاب أو التال  أنظمة الكلية أو الجامعة والالبف ف  رقة اليرة الأف ب  -ب
 الال ب .

والقوان ن  72لسنة  49وحلغ  ق ف  أيضا ف  أي  راالا أترى اللقا لما ورف لقانون النظيا الجامعاا ) -ج
 المعفلة ل (. 

 

 

 نتقالية عامة        ( أحكام تنظيمية  إ16مادة )

 ] أ [ أركاا النظيمية :
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لغة الالفرحم ف  المقرراا المرالوا  ب ذ  ال يرة ه  اللغة العرةية . كمدا  جدوز الدفرحم أى مقدرر  -1
الكليدة أو جزت في مقدرر أو عدفة مقدرراا فدي أى برنداما لاللغدة االنجل زحدة وذلدك لموافقدة مجلدم 

 ال زمة لذلك.معن  لعف الجف ف الضوالط الوهية مجلم القسا العلم  العل   ام بنات

يقوا ك  قسا أو أقساا علمية مشالركة فدي برنداما بالوهديف  واللدب اعالمداف  مدن مجلدم الكليدة .  -2
وكذلك يقوا ك  قسا بالوه   ك  ما  ته  من المقرراا الالي يقوا بالفرحس ا ولعف اعالمافهدا مدن 

ه يدة الالدفرحم القدايم ن بالدفرحم اللدك مجلم الكلية يهل  الوه   هذ  المقرراا ملزمدام ألعضدات 
 المقرراا . 

يقوا ك  قسا علم  أو أقساا علمية مشالركة ف  برناما فراس  بإعفاف القرحر سنوى عن البرنداما  -3
وفف النماذج المعفة مدن تد ل ال  يدة القوميدة لضدمان الجدوفة واالعالمداف  دا عرضد  علد  مجلدم 

عدفاف القرحدر عدن كد  مقدرر فراسد  الدا الفرحسد  تد ل الكلية العالماف  وكذلك يقوا ك  قسا علم  بإ
 العاا الجامع  .

يقددفا كدد  قسددا علمدد  أو أقسدداا علميددة مشددالركة فددي الددفرحم أرددف المقددرراا لاعددفاف ملدد  تددا   -4
 لالمقرر يرالوى عل  ك  المالالللاا الال  الرففها ال  ية القومية لضمان الجوفة واالعالماف .

لية فدي رالدة الالب دف علد  ا أى جدزاتاا لمدا هدو منهدو   تضع ال ب مررلة اللكالورحوم لالك -5
 علي  في قانون النظيا الجامعاا واليرال  الالنف ذية بتهو  هذا الشأن . 

 ]ب[ أركاا انالقالية:
الالبف أركاا هذ  ال يرة مع بفاية العاا الجامع  الالدال  لهدفور القدرار الدوزارى ب دا وذلدك علد  الد ب  -1

  المسالوى األول المسالجف ن فقط.

الالددد ب اللددداقون لفعدددافة فددد  المسدددالوى األول والددد ب المسدددالوياا األعلددد  يسدددالمرون فددد  الفراسدددة  -2
 واالمالران اللقا لقواعف ونظاا ال يرة الال  الا قبول ا عل  ا .

]ج[ التضددع هددذ  ال يرددة ألركدداا قددانون النظدديا الجامعدداا واليرالدد  الالنف ذيددة والقددوان ن والقددراراا الجم ورحددة 
ويالبف فيما لا  رف لشأن  ندد  تددا  فد  هدذ  ال يردة كد  مدن القدراراا والقواعدف والضدوالط المعفلة ل ما 

 الالالية:
 القراراا الوزارحة والعليماا المجلم األعل  للجامعاا ف  أمور الفراسة لمررلة اللكالورحوم. -1
 القواعف العامة الال  الهفرها جامعة المنوفية فون العارض مع أركاا هذ  ال يرة. -2
جامعة المنوفيدة لالنظديا العمد  فد  أمدور الفراسدة لمررلدة  –الضوالط الال  يضع ا مجلم كلية الزراعة  -3

 (.  2-ث ب1-)ب ناللكالورحوم من مناللف هذ  ال يرةث وفون العارض مع أركاا البنف ن السالق 
 

 

 

 

 

 

 الباا الرابع
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 نظام الترقيم الكودى للمقررات الدراسية *

 للبرامج  المقررات الدراسية *

 برناما اإلنالاج النلاالي -1

 برناما اإلنالاج الر واني والفاجن   -2

 برناما وقاية النلاا  -3

 برناما العلوا االقالهافية واالجالماعية الزراعية  -4

 برناما الالهنيع الغذاي  واألللان  -5

 برناما األراضي والمياة -6

 برناما الالكنولوجيا الر وية الزراعية -7

 ا ال نفسة الزراعيةبرنام -8

 

 

 

 

 

 الباا الرابع
 

نظام الترقيم الكودى للمقررات الدراسية ـ المقررات الدراسية للبرامج  التخصصات 

 الفرعية

 ددددددددد
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 نظام الترقيم الكودى للمقررات الدراسية  

 [ يرفف لك  مقرر فراس  رقا كوفى يعبر عما يأال :1]
    يش ر رقا :الشف الميوى يرفف مسالوى الفراسة ر -أ

 للمسالوى األول  100* 
 للمسالوى ال ان  200 *
 للمسالوى ال ال  300 *
 للمسالوى الرالع. 400 *

 الشف األرافى والعشرى يرففان نوع المقرر والرال ل  ق  قوايا القسا العلم  ر   الش ر: -ب
 ( للمقرراا اإلجلارحة:20 – 1األرقاا ) * 

المقدرر لالفهد  الفراسد  األول والشد ر األرقداا ر   الشد ر األرقداا الفرفيدة رلد  الدفرحم 
 الزوجية رل  الفرحس  لالفه  الفراس  ال ان  .

 

 ( للمقرراا االتاليارحة:40 – 21األرقاا ) * 
وال يرددفف الددرقا األرددافى الفددرفى أو الزوجدد  ل ددذ  المقددرراا موقددع الددفرحم المقددرر فدد  

 الفه  الفراس .

 

ف يش ر رل  القسا العلم  الذى يقدوا بالدفرحم المقدررث أو [  يسبف الرقا الكوفى للمقرر رمز وار2]
أك ددر مددن رمددز لفشددارة رلدد  األقسدداا العلميددة المشددالركة فدد  الددفرحم المقددرر لالالسدداوى فددي عددفف 

 الساعاا الالفرحسية لك  قسا مشالرك ف  المقرر .

 

 
 

 المقـررات الدراسيــــة
 

 جــــــــــــبرام [1]

 وقاية النلاا -3 إلنالاج الر وان  والفاجن ا -2   االنالاج النلاال       -1

 الالهنيع الغذاي  واألللان -5   العلوا االقالهافية واالجالماعية الزراعية    -4

 الالكنولوجيا الر ويةالزراعية -7      األراض  والميا     -6

 ) ز ( مقررات اجبارية لجميع طلاا البرامج *           متطلبات الكلية  أ وا   ( 4جد   رقم )
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 اسا المقدرر الرقا الكوفى

 عفف ساعاا الالفرحم األسبوعية

 الالبيق  نظرى 

 - 1 رقوق اإلنسان 102ز 

 2 1 الراسب اال  ونظا معلوماا زراعية 201ز 

 - 2 لغة انجل زحة   202ز 

 2 1 ف  البرناما الفراس  الالبيقاا الراسب اال   301ز 

 - 2 البرناما الفراس  ف  لغة انجل زحة فنية زراعية 302ز 

 204ز 
الفرحب هيف  في معام  ومزارع الكلية لعف اجالياز  

 أسابيع 4-3ساعة معالمفة لمفة  66
- - 

 304ز 
الفرحب م فان  هيفي  ؤفي  الالالب لعف اجالياز  

 أسابيع( 6د  4ساعة معالمفة )لمفة  102
- - 

 كم  للالالب.مقرراا نجا  أو رسوب والالضاإ فرجاال ا رل  المجموع الالرا *
 

 

 

 
 ساعة معتمدة( 36( ثانيا   مقررات المستوي او    )إجبارية  5جد   رقم ) 

 اسا المقرر كوف المقرر
الساعاا  عفف ساعاا الالفرحم األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

  3 2 2 ملافئ االرشاف الزراعي والمجالمع الرحف  101ر 

  3 2 2 اااقالهدداف عددد 101ق 

  3 2 2 البيعة وأرهداف جوحدة زراع دة 101أ 

  3 2 2 كيميات الرل لية 101ك 

  3 2 2 مورفولوج  والشرح  نلاا  101ن  

  3 2 2 الرحاض داا 101هد 

 101هد  3 2 2 أسم علا اإلرهددات  102ق 
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  3 2 2 ر ددوان عدداا  102ش 

 101أ  3 2 2 موارف أرض دة وماي دة  102أ 

  3 2 2 كيم دات عضوحدة 102 ك

 101ن  3 2 2 القس دا نبداا 102ن 

  3 2 2 أسم علا الورا دة 102و 

 
 ساعة معتمدة( 36( ثالثا   مقررات المستوي الثانى )إجبارية  6جد   رقم ) 

 اسا المقرر كوف المقرر
الساعاا  عفف ساعاا الالفرحم األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 ق الالبي نظرى 

 102ش  3 2 2 رشدراا عددداا 201ش 

 102أ  3 2 2 أسدم علدا األراضد  201أ 

 102ك  3 2 2 كيم دات ر وحدة عامدة 201ك 

 101هد  3 2 2 هنفسة زراع دة 201هد 

  3 2 2 ميكروة ولوج دا عامددة 201ن 

  3 2 2 أسددم وقاية نبداا 211ن -ا-ش

 211ا -ب 3 2 2 رنالداج اللساال دن  202ب 

 211ا -ب 3 2 2 رنالاج المراه د   202ا 

 101ق  3 2 2 اقالهاف زراعد   202ق 

 101ن  3 2 2 فس ولوجيا النلاا 202ن 

  3 2 2 ملافىت اإلنالاج الر وان  والفاجدن  212ف - 

  3 2 2 ملافىت الهناعاا الغذاي دة واأللبدان 212ل -غ

 
 ع  مقررات المستويين الثالث  الرابرابعا 

   برنامج  اوانتاج النباتــى -1
 المستوى الثالث 

 ( 7جد   رقم ) 
  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية -أ 

 

 اسا المقرر كوف المقرر
الساعاا  عفف ساعاا الالفرحم األسبوعية

 المعالمفة

المالاللب 
 الالبيق  نظرى  السابف

 مقررات إجبارية تخصصية:
 202ا  3 2 2 القداوى وفرد  بدذور 301ا  

 202ث ا 102و  3 2 2 أسدم الرة دة النبداا 302ا 

 102ق  3 2 2 الهم دا والرل د  الجدارب  303ا  

 202ب  3 2 2 رنالداج نلاالداا زحندة عداا 301ب 

 202ب  3 2 2 رنالداج فاك دة مالساقالة األوراق )تا ( 302ب 
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 202ب  3 2 2 رنالدداج مراه   التضددر 304ب 

 :خارج التخصص ن مقررات إجبارية م

 201أ  3 2 2 الغذية نلاا وتهولة أراضي 301أ 

 202ن  3 2 2 أمراض نلاا عاا  302ن 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 
 توجه محاصيل -1

 اسا المقرر كوف المقرر
الساعاا  عفف ساعاا الالفرحم األسبوعية

 المعالمفة

المالاللب 
 الالبيق  نظرى  السابف

ث 211ا-ب 3 2 2 ب ية وفس ولوجيا المراه   321ا 
 202ا

 202ا  3 2 2 انالاج مراه   الربوب واللقول )تا ( 322ا 

 211ا -ب 3 2 2 رشايدش ومكافرال دا 323ا 

 202ا  3 2 2 رنالاج مراه   األلياإ والزحا )تا ( 324ا 

 202ا  3 2 2 القسيا مراه   الرق  325ا 

 201أ  3 2 2 رى وهرإ مزرع  302أ 

 201هد  3 2 2 مسارة مسالوية )تا ( 304هد 

 توجه بساتين-2

 اسا المقرر كوف المقرر
الساعاا  عفف ساعاا الالفرحم األسبوعية

 المعالمفة

المالاللب 
 الالبيق  نظرى  السابف

 202ب  3 2 2 موالدد  321ب 

 202ب  3 2 2 رنالاج بذور التضر والزحنة 322ب 

 202ب  3 2 2 الزراعة المرمية لمراه   التضددر 323ب 

 202ب  3 2 2 الكا در نلاالداا لسالان دة 324ب 

 201أ  3 2 2 رى وهرإ مزرع  302أ 

 201هد  3 2 2 مسارة مسالوية )تا ( 304هد 

 102و  3 2 2 الالبيقاا ال نفسة الورا ية 321و 

 
 
 
 الرابعبرنامج اوانتاج النباتى ـ  المستوى  -1

 (8جد   رقم )
 ساعة معتمدة( 24مقررات اجبارية ) -أ

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:
 302ا  3 2 2 الرةية مراه   الرقد  401ا 
 301أ  202ا  3 2 2 الكنولوجيا مراه   الرقد  403ا 
 202ث ب102و 3 2 2 الرس ن مراه   لسالانية 402ب 

 202ب  3 2 2 رعفاف والتزحن المراه   اللسالانية 403ب 

  3 4 1 مشروع الالترج 450ا -ب

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 
 201ش  3 2 2 مكافرة  فاا المراه   واللساال ن 401ا 
 201أ  3 2 2 الكنولوجيا اساله   األراض  402أ 
فارة أعمال زراعية 402ق   202ق  3 2 2 السوحف وا 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 
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 توجه محاصيل -1

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 202ا  3 2 2 ومشاك  اإلنالاج فورة زراعية 421ا 

 202ا  3 2 2 رنالاج مراه   العل  األتضر والمراع  422ا 

 202ا  3 2 2 اسالتفاا منظماا النمو ف  رنالاج المراه   423ا 

 302ا  3 2 2 الرةية مراه   مقاومة لآلفاا 424ا 

 302ا  3 2 2 االالجاهاا الرف  ة ف  الرةية المراه   425ا 

 202ا  3 2 2 اه   السكر والمراه   ط ر الالقل فيةرنالاج مر 426ا 

 202ث ا  201أ  3 2 2 اسالدزراع األراضد  427ا 

  3 2 2 الالقنياا الرف  ة ف  رنالاج المراه   430ا 

 201ن  3 2 2 ع قة الميكرولاا لاألرض والنلاا 421أ 

 201أ  3 2 2 تفمة وهياندة األراضد  422أ 

 101ر  3 2 2 ارشاف زراع  401ر 

 توجه بساتين-2

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 202ب  3 2 2 زراعدة فاك ة ف  المناالف الهرراوية 421ب 

 202ن  3 2 2 فس ولوجيا أشدجار فاك دة 422ب 

  3 2 2 رى والغذ دة أشدجار فاك دة 423ب 

 102و  3 2 2 زراعددة األنسددجة ف  المراه   اللسالانية 424ب 

 304ب  3 2 2 رنالاج تضدر )تدا ( 425ب 

 202ن  3 2 2 فس ولوجيا مراه   التضدر 426ب 

 304ب  3 2 2 اعفاف والعبيدة  مدار التضدر 427ب 

 301ب  3 2 2 النسد ف ردفايدف 428ب 

 301ب  3 2 2 رنالاج نلاالاا زحنة )تا ( 429ب 

  301ب  3 2 2 الالشج ر والمسالراا التضدرات 430ب 

 202ب  3 2 2 رنالداج فاك دة مسالفيمدة )تا ( 434ب 

 301ب  3 2 2 نلاالاا البية وعالرحة )تا ( 435ب 

 201ش  3 2 2 الرة دة النر  وف فان الررحر 402ش 

 101ر  3 2 2 ارشاف زراع  401ر 

  3 2 2 يةالرق الهنيع الراه ا اللسالان 425غ 

 

 

 برنامج اوإنتاج الحيوانى  الداجنى  -2
 المستوى الثالث 

 ( 9جد   رقم ) 
  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:

 212ف -  3 2 2 ة الر واناا المزرعيةأسم الغذي 301  

 212ف -  3 2 2 رعاية الر وانداا المزرع دة )تا ( 302  

 212ف -  3 2 2 فس ولوجيا الر واناا المزرعية )تا ( 303  

 212ف -  3 2 2 رعا ددة الفواجددن )تا ( 301ف 
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 301ف  3 2 2 فس ولوجيا الفواجدن )تا ( 302ف 

 301   3 2 2 واجدنأسدم الغذ دة الف 304ف 

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 212ف -  3 2 2 أمراض الر وان والفواجدن 312ف - 

 202ا  3 2 2 رنالاج مراه   عل  ومراع  305ا 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 

 توجه اوإنتاج الحيوانى -1

 قرراسا الم كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 212ف -  3 2 2 سلوك الر واناا المزرع دة 321  

 212ف -  3 2 2 العشداير الر وان دة 322  

  323 
فس ولوج دا الغدفف الهمات واألقلمة ف  

 الر واناا المزرعية
 212ف -  3 2 2

 212ف -  3 2 2   الغذات والالاقة ف  الر واناا المزرعيةالم   324  

 102ق  3 2 2 الهميا والرل   الجارب ر واناا المزرعة 333  

 102و  3 2 2 أساسياا ال نفسة الورا  دة 302و 

 توجه انتاج الد اجن-1

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 102ق  3 2 2 الهميا والرل   الجارب الفواجن 321ف 

 212ف -  3 2 2 عشدداير الفواجدن 322ف 

 212ف -  3 2 2 المدزارع السدمكية )تا ( 323ف 

 212ف -  3 2 2 رنالاج لروا الفواجن 324ف 

 301ف  3 2 2 الكنولوجيا الفواجدن ومنالجاال ا 325ف 

 102و  3 2 2 الورا  دة أساسياا ال نفسة 302و 

 
 برنامج اوإنتاج الحيوانى  الداجنى  -2

 المستوى الرابع
 (10جد   رقم )

 ساعة معتمدة( 24مقررات اجبارية ) -أ

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:
  3 2 2 الرةية والرس ن الر واناا المزرعية 401  

 427ث    302   3 2 2 رنالاج اللرا واللبن 406  

 301ف  3 2 2 رنالدداج الب دض )تا ( 402ف 

 301ف  3 2 2 الرة دة والرسد ن الفواجدن )تا ( 405ف 

 304ث ف  301   3 2 2 الهنيع والكوحن الع يدف  403ف - 

  3 4 1 مشروع الالترج 450ف - 
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 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

  3 2 2 هنفسة مزارع اإلنالاج الر وان  والفواجن 405هد 

فارة أعمال زراعية 402ق    3 2 2 السوحف وا 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 
 توجه اوإنتاج الحيوانى -1

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا 
الساعاا  الفرحم األسبوعيةال

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 302   3 2 2 اإلنالاج الر واني المك   421  

 302   3 2 2 رنالداج أطنداا وماعدز )تا ( 422  

 303   3 2 2 فس ولوج دا النمدو والالالدور 423  

 301   3 2 2 الالم    الغذاي  ف  الر واناا المزرعية 424  

 303   3 2 2 فس ولوجيا رفرار اللبدن 425  

 301   3 2 2 األم   المعفنية والف الام ناا ف  الغذية الر وان 426  

 403ف -ث   302   3 2 2 ب ولوجيا الالناس  والالقلي  الهناع  427  

 301   3 2 2 الالبيقاا ف  الغذية الر وان  428  

 101ر  3 2 2 ررشددداف زراعي  401ر 

  3 2 2 ألبدددان )تا ( 425ل 

 توجه إنتاج الد اجن-2

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 301ف  3 2 2 الفرحد  ورضانددة 421ف 

 301ف  3 2 2 رنالداج الال دور الماي دة واألرانب 422ف 

 301ف  3 2 2 لسدمان والنعداارنالاج الرومد  وا 423ف 

 302ف  3 2 2 فس ولوجيا الغفف الهمات واألقلمة ف  الفواجن 424ف 

 304ف  3 2 2 الغذية الفواجن الالالبيقية 427ف 

 212ف -  3 2 2 رنالدداج أسددماك  407ف 

 212ف -  3 2 2 اإلسددالزراع السددمك  )تا ( 426ف 

 101ر  3 2 2 ررشداف زراعد   401ر 

  3 2 2 اسالغ ل المتلفاا النلاالية والر وانية  401أ 

 برنامج   قاية النبات  -3
 المستوى الثالث 

 ( 11جد   رقم ) 
  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 ية تخصصية:مقررات إجبار
 201ش  3 2 2 رشدراا اقالهاف دة )تا ( 301ش 

 102ش  3 2 2 أكاروسددداا زراع دة 303ش 

 102ث ك101ك 3 2 2 مب ددفاا  فدداا 302ا 
 201ن  3 2 2 القسيا فالدر 301ن 

 202ن  3 2 2 أساسياا أمراض النبداا 304ن 

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 
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 102ق  3 2 2   الجداربالهم دا والرل د 303ا 

 202ث ا  102و  3 2 2 الرةية نلاالاا مقاومة لآلفاا 304ا 
 201هد  3 2 2 هنفسة  الا مكافرة اافاا 302هد  

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 
 توجه الحشرات اواقتصادية  الحيوان الزراعى-1

 رراسا المق كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 102ش  3 2 2 فس ولوجيا ر واناا ال فقارحة 321ش 

 201ش  3 2 2 رشراا شك  ظاهرى والشرح  322ش 

 201ث ش102ش 3 2 2  فاا الربوب والمواف المتزونة 323ش 
 201ش  3 2 2 ب ية رشدراا 324ش 

 102ش  3 2 2 قوارض و ال ور و قواقع 325ش 

 201ش  3 2 2 فس ولوجيا رشدراا 326ش 

 توجه أمراض النبات-2

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 202ن  3 2 2 أمراض نبداا ط ر الف ل دة 321ن 

 202ن  3 2 2 )تا ( فس ولوج  نلاا 322ن 

 301ن  3 2 2 فس ولوجيا الالالفد  323ن 

 301ن  3 2 2 فسد ولوج دا فالددر 324ن 

 304ن  3 2 2 أمدراض المرم داا 325ن 

 304ن  3 2 2 أمدراض البدذور وال مدار 326ن 

 توجه مبيدات اوآفات-3

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المفةالمع
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 202ا  3 2 2 مب دفاا رشايدش 321ا 

 201ن  3 2 2 مب فاا ر وحدة 322ا 
  3 2 2 الكيميات الالرك بية لمب فاا اافاا 323ا 

  3 2 2 اللو  الب ية لالمب فاا 324ا 

  3 2 2 مب فاا القوارض والال ور والقواقع 325ا 

  3 2 2 والس مة الم نيةالالب ف المب فاا  326ا 

 برنامج   قاية النبات  -3
 المستوى الرابع 

 
 ( 12جد   رقم ) 

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسا المقرر كوف المقرر
الساعاا  األسبوعيةعفف ساعاا الالفرحم 

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:
 201ش  3 2 2 ا ومفالرساا نافعةالف ليا 401ش 
 201ش  3 2 2 الرةية نر  وف فان الررحر 402ش 
 302ث ا 201ك  3 2 2 الوكسيكولوج  403ا 
 403ا  3 2 2 أمراض نلاا فالرحة 406ن 
 304ن  3 2 2 أمراض النبداا الف روسدية واللكال رحة 409ن 
ن -ا-ش

450 
  3 4 1 مشروع الالترج

 :التخصص خارج مقررات إجبارية من 
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 101ر  3 2 2 ررشاف زراعي 401ر 
فارة أعمال زراعية 402ق   202ق  3 2 2 السوحف وا 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 
 توجه الحشرات اواقتصادية  الحيوان الزراعى-1

 اسا المقرر كوف المقرر
عفف ساعاا الالفرحم 

ا الساعا األسبوعية
 المعالمفة

 المالاللب السابف
 الالبيق  نظرى 

 304ن  – 201ش  3 2 2  فداا ناقلة لألمراض 421ش 
 201ش  3 2 2 القسديا رشددراا 424ش 
 201ش  3 2 2  فداا البية وةيالرحدة 425ش 
 201ش  3 2 2 ب يدة  فداا ر وان دة 426ش 
 303ش  3 2 2 مورفولوج  والقسيا أكاروم 427ش 
 102ش  3 2 2 االولوجيا زراعيةنيم 428ش 

 توجه أمراض النبات-2

 اسا المقرر كوف المقرر
عفف ساعاا الالفرحم 

الساعاا  األسبوعية
 المعالمفة

 المالاللب السابف
 الالبيق  نظرى 

 304ن  3 2 2 أمدراض الجدذور 424ن 
 304ن  3 2 2 أمدراض الالتزحدن والالسوحف 425ن 
 304ن  3 2 2 اض النبدااالمقاومة المالكاملة ألمر  426ن 
نالشدار أمدراض النبداا 427ن   304ن  3 2 2 ب يدة وا 
 201ن  3 2 2 ميكروة ولوج دا زراع دة )تا ( 428ن 
 101ن  3 2 2 ب يدة نلاال ددة 429ن 
 304ن  3 2 2 أمدراض نبداا نيماالوفية 433ن 
 304ن  3 2 2 ف روساا 434ن 

 توجه مبيدات اوآفات-3

 اسا المقرر كوف المقرر
 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى  المالاللب السابف عفف الساعاا 

 201ث ك  101ك  4 4 2 الرل د  مب دفاا 421ا 
 301ن  3 2 2 مب دفاا فالرحدة 422ا 
 201ك  3 2 2 المكافرة الكيماوية لآلفاا 423ا 
 201ث ك  101ك  3 2 2 مسالرضراا مب فاا 424ا 
  3 2 2 ماوية والجاذلاا الجنسيةالمعقماا الكي 425ا 
 403ا  3 2 2 الالق يا الر وى للمب فاا 426ا 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج العلوم اواقتصادية  اواجتماعية الزراعية   -4
 المستوى الثالث 

 ( 13جد   رقم ) 
  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر كود املقرر
عفف ساعاا الالفرحم 

عاا السا األسبوعية
 المعالمفة

 املتطلب السابق
 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:
 101ق  3 2 2 اقالهداف ميكرو 301ق 

 301ق  3 2 2 اقالهداف ماكرو 302ق 

 102ق  3 2 2 ارهدات اقالهدافى 304ق 

 101ر  3 2 2 اإلرشداف الرحف   301ر 
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 301ر  3 2 2 م اراا االالهال االرشافى 302ر 

 101ر  3 2 2 النظيا المجالمع الرحفد  303ر 

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 201هد  3 2 2 ميكندة زراع دة )تا ( 301هد 

 212ف -  3 2 2 رنالداج ر وان  وفواجدن 314ف - 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 
 توجه اواقتصاد الزراعى-1

 اسا المقرر مقرركوف ال

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 202ق  3 2 2 النمية اقالهافية زراع دة 321ق 

 202ث ق  102أ  3 2 2 اقالهداف موارف زراع دة 322ق 

 202ق  3 2 2 مؤسدساا زراع دة 323ق 

 202ق  3 2 2 أسم المراسدلة الزراع دة 324ق 

 202ق  3 2 2 أساسياا اقالهاف اإلنالاج الزراع  325ق 

 202ق  3 2 2 العداون زراعد  326ق 

 توجه ارشاد زراعى  مجتمع ريفى-2

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 101 ر 3 2 2 المجالمع الرحف  المرل  321ر 

 101ر  3 2 2 العليا الكبدار  322ر 

 101ر  3 2 2 الغ در السدلوك اللشدرى   323ر 

 101ر  3 2 2 المنظماا االجالماعية الرحفية 324ر 

 101ر  3 2 2 الالهوحر االرشافى 325ر 

 303ر  3 2 2 النمية المجالمع الرحف  المرل  326ر 

 

 
 
 
 
 

 ة الزراعية  برنامج العلوم اواقتصادية  اواجتماعي -4
 

 المستوى الرابع 
 ( 14جد   رقم ) 

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر كود املقرر
عفف ساعاا الالفرحم 

الساعاا  األسبوعية
 المعالمفة

 املتطلب السابق
 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:
 301ق  3 2 2 اسم الالسدوحف الزراعد  401ق 

 202ق  3 2 2 ارة المزارعرف 404ق 

 301ق  3 2 2 اقالهاف قياسي 406ق 
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 302ر  3 2 2 أسدال ب االالهال اإلرشدافية 402ر 

 303ر  3 2 2 النظرحاا االجالماعية المعاهرة 403ر 

  3 4 1 مشروع الالترج 450ق -ر

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 202ا  3 2 2 رنالاج مراه   )تا ( 407ا 

 212ل -غ 3 2 2 الكنولوجيا األطذ دة واأللبدان 403ل -غ

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 
 توجه اواقتصاد الزراعى-1

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 202ق  3 2 2 يالمان زراع الموح  وا 421ق 

 202ق  3 2 2 التال دط زراعد  422ق 

 301ق  3 2 2 الرل د  االسدعار المزرع دة 423ق 

 304ق  3 2 2 الع ناا واالرهاتاا الزراعية 424ق 

 302ق   3 2 2 سياسدة زراع دة 425ق 

 301ق  3 2 2 الق يا المشروعاا الزراعية 426ق 

  3 2 2 راع دةمفت  ف  الالشرحعاا الز  427ق 

 301ق   3 2 2 اقالهاف الب يدة الزراع دة 428ق 

 301ق   3 2 2 أسم الرل   اإلفارة المزرع دة 429ق 

 301ق   3 2 2 اقالهافياا الالغ ر الالكنولوج  ف  الزراعة 430ق 

 302ق  3 2 2 الالجارة الفولية الزراعية 431ق 

  3 2 2 رنالاج لساال ن )تا ( 436ب 

 زراعى  مجتمع ريفى توجه ارشاد-2

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 302ر  3 2 2 الدرق ومع ناا اإلرشداف 421ر 

 303ر  3 2 2 الالرف   الزراعد  422ر 

 101ر  3 2 2 الجميع والرل   البياناا االجالماعية 423ر 

 321ر  3 2 2 مشاك  االجالماع دةال 424ر 

 302ث ر301ر 3 2 2 المناها اإلرشاف دة 425ر 

 323ر  3 2 2 الق ددافة الرحف دة 426ر

 301ر  3 2 2 اللغدة االرشاف دة 427ر 

  3 2 2  فاا ناقلة لألمراض 421ش 

  3 2 2 هيانة األراض  والميا   423أ 

 
 برنامج التصنيع الغذائى  او لبان   -5

 المستوى الثالث 
 ( 15جد   رقم ) 

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر كود املقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:

 201ك  3 2 2 كيم دات األطذ دة 301غ 

 212ف -  3 2 2 سماك والفواجنالكنولوجيا اللروا واأل 302غ 
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 212ل -غ 3 2 2 اللبدن السداي  ومعام الد  301ل 

 201ك  3 2 2 كيم ددات األلبددان 302ل 

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 211م -ب 3 2 2 اعـداد وختزيـن اخلضـر والفاكهـة 303ب  

 201ك  3 2 2 كيميات الالم    الغذاي  301ك  

  3 2 2 ة مهاندع األطذ دة واأللبدان )تا (هنفسد 306هد 

فارة مهاندع األطذية واألللان 306ق   202ق  3 2 2 الالسوحف وا 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 

 توجه صناعات غذائية-1

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 فةالمعالم

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 212ل -غ 3 2 2 تكنولوجيا حفـظ األغذيـة 321غ 

 212ل -غ 3 2 2 الكنولوجيا منالجداا الربدوب )تا ( 322غ 

 212ل -غ 3 2 2 هناعاا طذايية منزلية 323غ 

 212ل -غ 3 2 2 الكنولوجيا مواف الالعبية والالغل   لألطذ دة 324غ 

 201ن  3 2 2 ا األطذيةميكروة ولوجي 325غ 

 توجه تكنولوجيا او لبان-2

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 201ك  3 2 2 كيميات البيعدية اللبدن 321ل 

 212ل -غ 3 2 2 مراقبدة جدوفة اللبدن ومنالجاالد  322ل 

 212ل -غ 3 2 2 المنالجاا اللبن دة الفهن دة الكنولوجيا 323ل 

 212ل -غ 3 2 2 تاماا معاوندة ف  هناعدة األلبدان 324ل 

  3 2 2 رعا دة ر وانداا اللبدن واللردا 325  

 

 

 

 

 
 برنامج التصنيع الغذائى  او لبان   -5

 المستوى الرابـع 
 ( 16جد   رقم ) 

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر د املقرركو 

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:

 301غ  3 2 2 الرل د  أطذ ددة 402غ 

الكنولوجيا الزحوا والفهون والمنالجاا  405غ 
 السكرحة

 301غ  3 2 2
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 302غ  3 2 2 مراقبدة جدوفة األطذ دة 407غ 

 302ل  3 2 2 الكنولوجيا الم لوجاا اللبن دة 402ل 

 201ن  3 2 2 ميكروة ولوجيا منالجاا األللان 404ل 

 302ل  4 4 2 الكنولوج دا الجبدن 405ل 

  3 4 1 مشروع الالترج 450ل -غ

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 212ف -  3 2 2 رنالاج أسماك  407ف 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  يختار منها الطالب  مقررات اختيارية   ) -ا 

 توجه الصناعات الغذائية-1

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 302غ  3 2 2 الكنولوجيا الهنيع األطذية التاهة 421غ 

 201 ن 3 2 2 الالتمدراا الهناع دة 422غ 

 301غ  3 2 2 الغذية رنسدان 423غ 

 301غ  3 2 2 مرسناا األطذ دة 424غ 

 212ل -غ 3 2 2 الرق الهنيع الراه ا اللسالانية 425غ 

  3 2 2 الشيون الهرية لمهانع األللان واألطذية 425ل -غ

 101ر  3 2 2 ررشاف زراع  401ر 

 توجه تكنولوجيا او لبان-2

 اسا المقرر كوف المقرر

فف ساعاا الالفرحم ع
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 301ل  3 2 2 الالرق الرف  ة لالهنيع منالجاا األللان 421ل 

 301ل  3 2 2 المنالجاا ال انوحدة لأللبدان 422ل 

 302ل  3 2 2 الكنولوجيا األلبدان المالتمرة 423ل 

 301ل  3 2 2 ألبدان مك فدة ومجففدة 424ل 

  3 2 2 الشيون الهرية لمهانع األللان واألطذية 425ل -غ

 101ر  3 2 2 ررشاف زراع  401ر 

 

 

 برنامج  او راضى  المياة  -6

 المستوى الثالث   

 ( 17جد   رقم ) 

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر كود املقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 لمعالمفةا

 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:

 201أ  3 2 2 رى وهدرإ مزرعد  302أ 
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 201أ  3 2 2 مورفولوج دا والقسيا األراضد  303أ 

 303أ  3 2 2 رهر والق يا األراضي  304أ 

 201أ  3 2 2 ف زحددات األراضدد  305أ 

 307أ  3 2 2 اساله   والرس ن االراضي 306أ 

 101ك  3 2 2 كيم دات األراضدد  307أ 

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 102ق  3 2 2 الهم دا والرل د  الجدارب 303ا 

 201هد  3 2 2 مسارة مسالوية )تا ( 304هد 

 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 

 اسا المقرر كوف المقرر

فف ساعاا الالفرحم ع
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 201ن  3 2 2 الزراعدة العضوية والر وحددة 321أ 

  3 2 2 هدتور ومعددافن 322أ 

 201أ  3 2 2 تدوا  الغروحدداا 323أ 

 101ك  3 2 2 الرل د  األراضد  والم دا  324أ 

 201أ  3 2 2 ت والنلااع قة األرض لالما 325أ 

 201ن  3 2 2 اللو  األراض  والمياة 326أ 

 201هد  3 2 2 ميكنة زراعية )تا ( 301هد 

 201هد  3 2 2 هنفسدة نظدا الدرى الرف  دة 321هد 

 

 

 

 برنامج  او راضى  المياة  -6

 المستوى الرابع   

 ( 18جد   رقم ) 

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر املقرر كود

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:

 201أ  3 2 2 الغذية نلاا 403أ 

 201ن  3 2 2 ميكروة ولوجيا األراضد  405أ 
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 201ن  3 2 2 ب والكنولوجيا المتلفاا الزراع دة 406أ 

 403أ  3 2 2 والسدم ف أسدمفة 408أ 

  3 4 1 مشروع الالترج 450أ 

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 101ك  3 2 2 كيميات الرل لية أج زة 401ك 

 101ر  3 2 2 ررشاف زراعي  401ر 

فارة أعمال زراعية 402ق   202ق  3 2 2 السوحف وا 

 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 307ث أ  306أ  3 2 2 تفمة وهيانة االراضي  422أ 

 201أ  3 2 2 الكنولوجيا الغذية نلاا 424أ 

 307أ  3 2 2 معدافن الال دن 425أ 

 304أ  3 2 2 حةاألراضد  المهر  426أ 

 306أ  3 2 2 الهردر األراضد  427أ 

 304أ  3 2 2 االسالشعار عن لعف ف  الزراعة 428أ 

 202ب  3 2 2 الكنولوجيا رنالداج لساال دن 431ب 

 202ث ا  201أ  3 2 2 اسالزراع األراضد  427ا 

  3 2 2 هيانة األراض  والميا   423أ 

 

 
 زراعية برنامج التكنولوجيا الحيوية ال -7

 المستوى الثالث 
 ( 19جد   رقم ) 

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر كود املقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:

 201ك  3 2 2 كيميات ر وية )تا ( 303ك 

 102و  3 2 2 جزحييةالورا دة ال 301و 

الكنولوجيا الالتمراا الميكروةيةوالمضافاا  303ن 
 الر وية

 201ن  3 2 2

 101ك  3 2 2 الالرل   الكيمياي  لالالرق الالبيعية 302ك 

 301و  3 2 2 أساسياا ال نفسة الورا ية 302و 
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 201ن  3 2 2 ملو اا الب ية ومعالجال ا ميكروةيام  306ن 

 :رج التخصص خامقررات إجبارية من 

 202ث ا202ب  3 2 2 الرةية والرس ن المراه   الرقلية واللسالانية 311ا  -ب

 212ل -ث غ201ن 3 2 2 الالقنية الر وية لألطذية واألللان 312ل -غ

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 ألسبوعيةا

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 201ك  3 2 2 كيميات المنظماا الر وية 321ك 

 201ك  3 2 2 كيميات الالتمراا الر وية 322ك 

 201ك  3 2 2 كيميات المتلفاا العضوية  323ك 

ن -و-ك
324 

 102ث و201ك 3 2 2 ملافئ الالكنولوجيا الر وية

ن -و-ك
325 

 102ث و201ك 3 2 2 كنولوجيا الر وية الالالبيقيةالال

  3 2 2 الالاقة الجف فة والمالجففة 322هد 

 202ب  3 2 2 رعفاف والتزحن الراه ا اللسالانية 325ب 

 202ث ا102و 3 2 2 الالقنياا الرف  ة ف  الرةية المراه   326ا 

الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  اإلنالاج  326  
 الر وان 

 212ف -  3 2 2

 201ن  3 2 2 هناعاا ميكروةية 326غ 

 201ن  3 2 2 ب والكنولوجيا المتلفاا العضوية 327أ 

 212ف -  3 2 2 الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  الفواجن 328ف 

 201ش  3 2 2 مكافرة ر وية  325ا -ش

 
 
 
 
 

 برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية  -7
 المستوى الرابع 

 ( 20)  جد   رقم

  ساعة معتمدة( 24) مقررات إجبارية –أ 

 اسم املقرر كود املقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:

 303ك  3 2 2 كيميات البروال ناا واألرماض النووية 403ك 

 302و  3 2 2 الكنيك ورا ة وس الولوج  401و 

 303ن  3 2 2 الالبيقاا ميكروةية 404ن 

ن -و-ك
450 

  3 4 1 مشروع الالترج

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 
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 212ف -  3 2 2 ب والكنولوجيا اإلنالاج الر وان  والفاجن  411ف - 

 201ش  3 2 2 اافاا الزراعية والرق مكافرال ا 411ا -ش

 201أ  3 2 2 الغذية نلاا وع قاا مايية 404أ 

فارة أعمال زراعية 402ق   202ق  3 2 2 السوحف وا 

 ساعة معتمدة( 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
 األسبوعية

الساعاا 
 المعالمفة

 المالاللب السابف

 الالبيق  نظرى 

 102و  3 2 2 الية الورا يةاالرهات الورا   والمعلوما 421و 

 102و  3 2 2 اللهمة الورا  دة 422و 

 102و  3 2 2 زراعة األنسجة 423و 

 303ن  3 2 2 التمايدر 430ن 

 202ن  3 2 2 المعالجة النلاالية للمعافن ال ق لة 431ن 

الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  أمراض  432ن 
 النلاا

 201ن  3 2 2

 202ا  3 2 2 رف  ة ف  انالاج المراه  الالقنياا ال 403ا 

  202ب  3 2 2 الزراعة العضوية للمراه   اللسالانية 432ب 

 212ف -  3 2 2 الالقنية الر وية ف  األسماك 428ف 

اسالتفاا المعام ا الر وية ف  رفع القيمة  429  
 الغذايية لألع إ

 212ف -  3 2 2

 201ن  3 2 2 انالالتمراا الر وية ف  منالجاا األلل 426ل 

 101ر  3 2 2 ارشاف زراعي   401ر 

      

 
 
 
 
 

 برنامج الهندسة الزراعية[ 2]

 (21جد   رقم )

 مقررات اجبارية لجميع طلاا البرامج *           متطلبات الكلية  ) ز ( أ وا   

 اسا المقدرر الرقا الكوفى

 عفف ساعاا الالفرحم األسبوعية

 الالبيق  نظرى 

 - 1 وق اإلنسانرق 102ز 

 2 1 الراسب اال  ونظا معلوماا زراعية 201ز 

 - 2 لغة انجل زحة   202ز 
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 2 1 ف  البرناما الفراس  الالبيقاا الراسب اال   301ز 

 - 2 ف  البرناما الفراس  لغة انجل زحة فنية زراعية 302ز 

 204ز 
الفرحب هيف  في معام  ومزارع الكلية لعف اجالياز  

 أسابيع 4-3عالمفة لمفة ساعة م 66
- - 

 304ز 
الفرحب م فان  هيفي  ؤفي  الالالب لعف اجالياز  

 أسابيع( 6د  4ساعة معالمفة )لمفة  102
- - 

 مقرراا نجا  أو رسوب والالضاإ فرجاال ا رل  المجموع الالراكم  للالالب. *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج الهندسة الزراعية[ 2]

 (22جد   رقم )

 ساعة معتمدة( 36توي او    )إجبارية ثانيا  مقررات المس

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة

المالاللب 
 الالبيق  نظرى  السابف

  3 2 2 مسارة مسالوية 103هد 

  3 4 1 رسا هنفسي  105هد 

  3 2 2 جبر وهنفسة الرل لية والفاض  والكام  107هد 

  3 2 2 اقالهاف عدداا  101ق 

  3 2 2 أسم علا النلاا 103ن 

  3 2 2 موارف أرضية ومايية )تا ( 103أ 

  3 2 2 ف زحات رف  ة 102هد 

  3 2 2 أسم علا االرهات 102ق 

  3 2 2 ميكانيكا 106هد 

  3 4 1 الورش والكنولوجيا اإلنالاج 108هد 
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  3 2 2 كيميات ف زحايية 104ك 

  3 2 2 المجالمع الرحفي أسم اإلرشاف الزراع  و  102ر 

 
 ساعة معتمدة( 36ثالثا  مقررات المستوي الثانى )إجبارية 

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة

المالاللب 
 الالبيق  نظرى  السابف

 102هد  3 2 2 ف ناميكا ررارحة 203هد

 106هد  3 2 2 نظرحة اإلنشاتاا والرل   االج افاا 205هد 

 105هد  3 4 1 رسا ماك ناا   207هد 

  3 2 2 أسم رنالاج نلاالي )تا ( 213ا -ب

  3 2 2 أسم اإلنالاج الر واني والفواجن )تا ( 211ف - 

  3 2 2 أسم الهناعاا الغذايية واألللان )تا ( 211ل -غ

 107هد  3 2 2 )المعافالا الالفاض لية والالكام ا(  2رحاضة  202هد 

 102هد  3 2 2 ملافئ ال نفسة الك رةية والالبيقاال ا  204د ه

 203هد  3 2 2 االا ارالراق فاتلي 206هد 

  3 2 2 الكوحن وتوا  األراضي 202أ 

 213ا -ب 3 2 2 رنالاج الراه ا اللسالانية 204ب 

 213ا -ب 3 2 2 رنالاج المراه   الرقلية 204ا 

 

 

 

 

 برنامج الهندسة الزراعية[ 2] 

   مقررات المستوي الثالث  رابعا
 (23جد   رقم )

  ساعة معتمدة( 24)  مقررات إجبارية -أ 

 اسا المقرر كوف المقرر

عفف ساعاا الالفرحم 
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:
 106هد  3 2 2 نظرحة  الا 303هد 

 206هد  3 2 2 الزراعية الجراراا والقوى  305هد 

 205هد  3 2 2 توا  واتاللار المواف 307هد  

 202ث أ 103هد  3 2 2 هنفسة الرى والهرإ المزرعي 308هد 

 207هد  3 2 2  الا ما قبد  الرهاف 310هد 

 203هد  3 2 2 انالقال ررارة 312هد 

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 211ف -  3 2 2 االسالزراع السمكي 303ف 

  3 2 2 ررهات والهميا الجدارب 306ا 

 
 (ساعة معتمدة 12مقررات تعاد  مقررات اختيارية   ) يختار منها الطالب  -ا 

 اسا المقرر كوف المقرر
عفف ساعاا الالفرحم 

 األسبوعية
 المالاللب السابفالساعاا 
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 المعالمفة الالبيق  نظرى 

  3 2 2 ه فروليكا وميكانيكا موايدع  323هد 

 204هد  3 2 2 ك رةة الرحد  324هد  

  3 2 2 األمن الهناعي 325هد 

  3 2 2 االا مقاومة االفاا  326هد 

 203هد  3 2 2 الالاقة الجف فة والمالجففة 322هد 

 203هد  3 2 2 هنفسة رفظ االطذية  327هد 

  3 2 2 المعافن والسلايك 328هد 

  3 2 2 أرهاف جوية 328أ 

يع والكوحن ع يف ر واناا المزرعة الهن 327ف - 
 والفواجن

 211ف -  3 2 2

  3 2 2 أساسياا ال نفسة الورا ية  302و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج الهندسة الزراعية[ 2]

 خامسا   مقررات المستوي الرابع
 (24جد   رقم )

  ساعة معتمدة( 24)  مقررات إجبارية -أ 

 اسا المقرر كوف المقرر

رحم عفف ساعاا الالف
الساعاا  األسبوعية

 المعالمفة
 املتطلب السابق

 الالبيق  نظرى 

 مقررات إجبارية تخصصية:
 310هد  3 2 2 هنفسة الهنيع المنالجاا الزراعية 403هد 

 201ز  3 2 2 برمجة النظا ال نفسية والر وية 404هد 

 105هد  3 2 2 التاليط والهميا الملاني الزراعية  406هد 

  3 4 1 الترجمشروع ال 450هد 

      

      

 :خارج التخصص مقررات إجبارية من 

 211ل -غ 3 2 2 الكنولوجيا األطذية واألللان 403ل -غ

  3 2 2  فاا المراه   واللساال ن ومكافرال ا 413ا -ش

فارة أعمال زراعية  402ق   103ق  3 2 2 السوحف وا 

 101ر  3 2 2 ررشاف زراعي  401ر 

 
 (ساعة معتمدة 12مقررات تعاد  ية   ) يختار منها الطالب مقررات اختيار  -ا 

 المالاللب السابفالساعاا عفف ساعاا الالفرحم  اسا المقرر كوف المقرر
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 المعالمفة األسبوعية

 الالبيق  نظرى 

 211ف -  3 2 2  الا مزارع اإلنالاج الر وان  والفاجن  421هد 

 204ا  3 2 2  الا الرهاف ومالعف الرهاف 422هد 

 305هد  3 2 2 هيانة الجرراا وااالا الزراعية 423هد 

 305ث هد  202أ  3 2 2 معفاا و الا اساله   األراض  424هد 

 105هد  3 2 2 هنفسة التاليط المنشآا الزراعية 425هد 

 308هد  3 2 2 هنفسة نظا رى الرفايف والمسالراا التضرات 426هد 

  3 2 2 هنفسة الهميا ورفر االار 427هد 

  3 2 2 هنفسة الالفاول والفوحر المتلفاا 428هد 

 310هد  3 2 2 هنفسة نظا الجوفة والالركا الب ي  429هد 

   307ث هد303هد  3 2 2 الهميا  الا زراعية 430هد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباا الخامس
 : قوائم المقررات الدراسية لل قسام العلمية* 

  قسا : المراه دد  -1
 ا : اللسدداال دنقس -2
  قسا : اإلنالاج الر واند  -3
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  قسا : رنالداج الفواجدن -4
 قسا : الرشراا االقالهافية والر وان الزراع       -5
  قسا : مب دفاا اافدداا -6
  قسا : النبداا الزراعد  -7
  االقالهاف الزراع قسا :  -8
  االرشاف الزراع  والمجالمع الرحف قسا :  -9
 ا والكنولوجيا  األطذيةعلو قسا :  -10
 علوا والكنولوجيا  األللانقسا :  -11
 علوا األراض قسا :  -12
 الكيميات الر وية الزراعيةقسا :  -13
 الورا دة قسا :  -14
 ال نفسة الزراعيةقسا :  -15

 

 

 الرمـز   ] م [      مقررات قسم المحاصيــل  (  25جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 ساعاا عفف ال

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 رنالاج مراه د  عداا                         102ا 
 3 2 2 أساسياا رنالاج نلاال                        111ا -ب

 3 2 2 رنالاج المراه د   202ا 
 3 2 2 رنالاج المراه   الرقلية 204ا 
 3 2 2 أسم رنالاج نلاالي )تا ( 213ا -ب

 3 2 2 رنالاج مراه   الربوب واللقول            221ا 
 3 2 2 رنالاج مراه   األلياإ والزحوا           222ا 
 3 2 2 رنالاج مراه   العل  والسكر             223ا 
 3 2 2 الكنولوجيا مراه د                     224ا 

 3 2 2 القداوى وفرد  بدذور 301ا 
 3 2 2 لنبدااأسدم الرة دة ا 302ا 
 3 2 2 الهم دا والرل د  الجدارب 303ا 
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 3 2 2 الرةية نلاالاا مقاومة لآلفاا 304ا 
 3 2 2 رنالاج مراه   عل  ومراع  305ا 
 3 2 2 ررهات والهميا الجدارب 306ا 
 3 2 2 الرةية والرس ن المراه   الرقلية واللسالانية 311ا -ب
 3 2 2     الكنولوجيا الزراعة الهرراوية       313ا -ب

 3 2 2 ب ية وفس ولوجيا المراه   321ا 
 3 2 2 انالاج مراه   الربوب واللقول )تا ( 322ا 
 3 2 2 رشايدش ومكافرال دا 323ا 
 3 2 2 رنالاج مراه   األلياإ والزحا )تا ( 324ا 
 3 2 2 القسيا مراه   الرق  325ا 
 3 2 2 الالقنياا الرف  ة ف  الرةية المراه   326ا 
 3 2 2 رنالاج واك ار القاوى مرسنة              327 ا
 3 2 2 ارالياجاا مايية وسمافية                 331ا -ب

 3 2 2 الرةية مراه   الرقد  401ا 
 3 2 2 الكنولوجيا مراه   الرقد  403ا 
 3 2 2 انالاج مراه   ) تا  ( 407ا 
 3 2 2 فورة زراعية ومشاك  اإلنالاج 421ا 
 3 2 2 الاج مراه   العل  األتضر والمراع رن 422ا 
 3 2 2 اسالتفاا منظماا النمو ف  رنالاج المراه   423ا 
 3 2 2 الرةية مراه   مقاومة لآلفاا 424ا 
 3 2 2 االالجاهاا الرف  ة ف  الرةية المراه   425ا 
 3 2 2 رنالاج مراه   السكر والمراه   ط ر الالقل فية 426ا 
 3 2 2 اضد اسالدزراع األر  427ا 
 3 2 2 الرةية نبداا                            428ا 
 3 2 2 الالقنياا الرف  ة ف  رنالاج المراه   429ا 
 3 4 1 مشروع الالترج 450ا -ب

 
 

 الرمـز   ] ا[  مقررات قسم البســاتيـن  (  26جد   رقم ) 

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
 عفف الساعاا 

 اا المعالمفةالساع الالبيق  نظرى 

 3 2 2 رنالاج لساال دن عداا                  102ب 
 3 2 2 أساسياا رنالاج نلاال             111ا -ب
 3 2 2 رنالداج اللساال دن  202ب  

 3 2 2 رنالاج الراه ا اللسالانية 204ب 
 3 2 2 أسم رنالاج نلاالي  211ا -ب
 3 2 2 أسم رنالاج نلاالي )تا ( 213ا -ب

 3 2 2 اج فاك ة مسالفيمة           رنال 221ب 
 3 2 2 رنالاج تضدر                    222ب 
 3 2 2 رنالاج نلاالاا زحندة              223ب 
 3 2 2 رنالداج نلاالداا زحندة عداا 301ب 
 3 2 2 رنالداج فاك دة مالساقالة األوراق )تا ( 302ب 
 3 2 2 اعدفاف والتزحدن التضدر والفاك دة 303ب 
 3 2 2 رنالدداج مراه   التضددر 304ب 
 3 2 2 الرةية والرس ن المراه   الرقلية واللسالانية 311ا -ب
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 3 2 2 الكنولوجيا الزراعة الهرراوية  313ا -ب
 3 2 2 موالدد  321ب 
 3 2 2 رنالاج بذور التضر والزحنة 322ب 
 3 2 2 الزراعة المرمية لمراه   التضر 323ب 
 3 2 2 اا لسالان دةالكا در نلاالد 324ب 
 3 2 2 رعفاف والتزحن الراه ا اللسالانية           325ب 
 3 2 2 نلاالاا البية وعالرحة                         326ب 
 3 2 2 الزراعاا المرمية                            327ب 
 3 2 2 ارالياجاا مايية وسمافية                     331ا -ب

 3 2 2 ن مراه د  لسدالانيةالرسد  402ب 
 3 2 2 رعفاف والتزحن المراه   اللسالانية 403ب 
 3 2 2 زراعدة فاك ة ف  المناالف الهرراوية 421ب 
 3 2 2 فس ولوجيا أشدجار فاك دة 422ب 
 3 2 2 رى والغذ دة أشدجار فاك دة 423ب 
 3 2 2 زراعددة األنسددجة ف  المراه   اللسالانية 424ب 
 3 2 2 ج تضدر )تدا (رنالا 425ب 
 3 2 2 فس ولوجيا مراه   التضدر 426ب 
 3 2 2 اعفاف والعبيدة  مدار التضدر 427ب 
 3 2 2 النسد ف ردفايدف 428ب 
 3 2 2 رنالاج نلاالاا زحنة )تا ( 429ب 
 3 2 2 الالشج ر والمسالراا التضدرات 430ب 
 3 2 2 الكنولوجيا رنالداج لساال دن 431ب 
 3 2 2 لعضوية للمراه   اللسالانيةالزراعة ا 432ب 
 3 2 2 رنالاج فاك ة مالساقالة األوراق                433ب 
 3 2 2 رنالداج فاك دة مسالفيمدة )تدا ( 434ب 
 3 2 2 نلاالاا البية وعالرحة )تدا ( 435ب 
 3 2 2 رنالداج لساال ن )تدا ( 436ب 
 3 4 1 مشروع الالترج 450ا -ب

 
 

 الرمـز   ] ح [  ات قسم اوإنتاج الحيوانـىمقرر  (  27جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 أسم رنالاج ر وان  وفاجن                            112ف - 

 3 2 2 أسم اإلنالاج الر واني والفواجن )تا ( 211ف - 

 3 2 2 ان  والفاجدن ملافىت اإلنالاج الر و  212ف - 

 3 2 2 رعاية ر واناا المزرعة                                       221  

 3 2 2 فس ولوجيا الر واناا المزرعية                                222  

 3 2 2 األع إ الر وانية الالقل فية وط ر الالقل فية                     223  

 3 2 2 اشية اللرا واللبن                                     رنالاج م 224  

 3 2 2 أسم الغذية الر واناا المزرعية 301  

 3 2 2 رعاية الر وانداا المزرع دة )تا ( 302  

 3 2 2 فس ولوجيا الر واناا المزرعية )تا ( 303  

 3 2 2 أمراض الر وان والفواجدن 312ف –  

 3 2 2 وان  وفواجدنرنالداج ر  314ف –  

 3 2 2 سلوك الر واناا المزرع دة 321  
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 3 2 2 العشداير الر وان دة 322  

 3 2 2 فس ولوج دا الغدفف الهمات واألقلمة ف  الر واناا المزرعية 323  

 3 2 2 الم    الغذات والالاقة ف  الر واناا المزرعية 324  

 3 2 2 رعا دة ر وانداا اللبدن واللردا 325  

 3 2 2 الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  االنالاج الر وان  326  

 3 2 2 الهنيع والكوحن ع يف ر واناا المزرعة والفواجن 327ف –  

 3 2 2 فس ولوجيا الالناس  والاللقي  الهناع    328  

 3 2 2 الغذية الر وان الالالبيقية      329  

 3 2 2 رنالاج أطناا وماعز           330  

 3 2 2 الرةية ر وان                 331  

 3 2 2 الك    االنالاج الر وان       332  

 3 2 2 الهميا والرل   الجارب ر واناا المزرعة 333  

 3 2 2 الرةية والرس ن الر واناا المزرعية 401  

 3 2 2 الهنيع والكوحن الع يف  403ف - 

 3 2 2 رنالاج اللرا واللبن 406  

 3 2 2  والكنولوجيا اإلنالاج الر وان  والفاجن ب 411ف –  

 3 2 2 االنالاج الر واني المك   421  

 3 2 2 رنالداج أطنداا وماعدز )تا ( 422  

 3 2 2 فس ولوج دا النمدو والالالدور 423  

 3 2 2 الالم    الغذاي  ف  الر واناا المزرعية 424  

 3 2 2 فس ولوجيا رفرار اللبدن 425  

 3 2 2 ألم   المعفنية والف الام ناا ف  الغذية الر وانا 426  

 3 2 2 ب ولوجيا الالناس  والاللقي  الهناع  427  

 3 2 2 الالبيقاا ف  الغذية الر وان  428  

 3 2 2 اسالتفاا المعام ا الر وية ف  رفع القيمة الغذايية لألع إ 429  

 3 2 2 الهنيع ورفظ ع يف الر وان  430  

 3 2 2 راض الر واناا المزرعية أم 431  

 3 4 1 مشروع الالترج 450ف - 
 

 الرمـز   ] د [  مقررات قسم إنتـاج الد اجـن ( 28جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 أسم رنالاج ر وان  وفاجن     112ف –  

 3 2 2 ر واني والفواجن )تا (أسم اإلنالاج ال 211ف –  

 3 2 2 ملافىت اإلنالاج الر وان  والفاجدن  212ف –  

 3 2 2 رعاية الفواجدن                                         221ف 

 3 2 2 فس ولوجيا الفواجن                                          222ف 

 3 2 2                            المزارع السمكية                 223ف 

 3 2 2 الهنيع ورفظ ع يف الفواجن                            224ف 

 3 2 2 رعا ددة الفواجددن )تا ( 301ف 

 3 2 2 فس ولوجيا الفواجدن )تا ( 302ف 

 3 2 2 االسالزراع السمكي 303ف 

 3 2 2 أسدم الغذ دة الفواجدن 304ف 

 3 2 2 ر وان والفواجدنأمراض ال 312ف –  
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 3 2 2 رنالداج ر وان  وفواجدن 314ف –  

 3 2 2 الهميا والرل   الجارب الفواجن 321ف 

 3 2 2 عشدداير الفواجدن 322ف 

 3 2 2 المدزارع السدمكية )تا ( 323ف 

 3 2 2 رنالاج لروا الفواجن                                                                 324ف 

 3 2 2 الكنولوجيا الفواجدن ومنالجاال ا 325ف 

 3 2 2 الهنيع والكوحن ع يف ر واناا المزرعة والفواجن 327ف –  

 3 2 2 الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  الفواجن 328ف 

 3 2 2 رنالاج البيض                                                                              329ف 

 3 2 2 الرةية والرس ن الفواجن                                                          330ف 

 3 2 2 مراقلة جوفة منالجاا الفواجن                                        331ف 

 3 2 2 رنالدداج الب دض )تا ( 402ف 

 3 2 2 الهنيع والكوحن الع يدف  403ف - 

 3 2 2 الرة دة والرسد ن الفواجدن )تا ( 405ف 

 3 2 2 رنالدداج أسددماك 407ف 

 3 2 2 ب والكنولوجيا االنالاج الر وان  والفاجن  411ف –  

 3 2 2 الفرحد  ورضانددة 421ف 

 3 2 2 رنالداج الال دور الماي دة واألرانب 422ف 

 3 2 2 رنالاج الرومد  والسدمان والنعداا 423ف 

 3 2 2 الغفف الهمات واألقلمة ف  الفواجن فس ولوجيا 424ف 

 3 2 2 االسددالزراع السددمك  )تا ( 426ف 

 3 2 2 الغذية الفواجن الالالبيقية 427ف 

 3 2 2 الالقنية الر وية ف  األسماك 428ف 

 3 2 2 أمراض الفواجن                429ف 

 3 4 1 مشروع الالترج 450ف - 

 الحشرات اواقتصادية  الحيوان الزراعى       الرمـز   ] ش[(   مقررات قسم 29جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2  فداا ر وان دة                 101ش 

 3 2 2 ر ددوان عدداا 102ش 

 3 2 2 رشدراا عددداا 201ش 

 3 2 2    رشدراا اقالهاف دة          203ش 

 3 2 2  فاا زراعية ومكافرال ا          211ا –ش 

 3 2 2 أسم وقاية النلاا 211ن -ا-ش

 3 2 2 رشدراا اقالهاف دة )تا ( 301ش 

 3 2 2 أكاروسددداا زراع دة 303ش 

 3 2 2 فس ولوجيا ر واناا ال فقارحة 321ش 
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 3 2 2 رشراا شك  ظاهرى والشرح  322ش 

 3 2 2 والمواف المتزونة فاا الربوب  323ش 

 3 2 2 ب ية رشدراا 324ش 

 3 2 2 قوارض و ال ور و قواقع 325ش 

 3 2 2 فس ولوجيا رشدراا 326ش 

 3 2 2 مكافردة ر وحدة                325ا –ش 

 3 2 2 الف لياا ومفالرساا نافعة 401ش 

 3 2 2 الرةية النرد  وف فان الررحدر 402ش 

 3 2 2 اعية والرق مكافرال ااافاا الزر  411ا –ش 

 3 2 2 افاا المراه   واللساال ن ومكافرال ا 413ا –ش 

 3 2 2  فداا ناقلة لألمراض 421ش 

 3 2 2 القسديا رشددراا 424ش 

 3 2 2  فداا البية وةيالرحدة 425ش 

 3 2 2 ب يدة  فداا ر وان دة 426ش 

 3 2 2 مورفولوج  والقسيا أكاروم 427ش 

 3 2 2 يا زراعيةنيماالولوج 428ش 

 3 4 1 مشروع الالترج 450ن -ا-ش

 
 

 الرمـز   ] ت [  مقررات قسم مبيـدات اوآفــات ( 30جد   رقم )

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2  فاا زراعية ومكافرال ا            211ا -ش

 3 2 2 أسم وقاية النلاا 211ن -ا-ش

 3 2 2 مب ددفاا  فدداا 302ا 

 3 2 2 أسم مكافرة  فداا               304ا 

 3 2 2 مب دفاا رشايدش 321ا 

 3 2 2 مب فاا ر وحدة 322ا 

 3 2 2 الكيميات الالرك بية لمب فاا اافاا 323ا 

 3 2 2 اللو  الب ية لالمب فاا 324ا 

 3 2 2 مب فاا القوارض والال ور والقواقع 325ا 
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 3 2 2 الالب ف المب فاا والس مة الم نية 326ا 

 3 2 2 مكافردة ر وحدة                  325ا -ش

 3 2 2 مكافردة  فداا المراه د  واللساال ن 401ا 

 3 2 2 الوكسيكولوج  403ا 

 3 2 2 اافاا الزراعية والرق مكافرال ا 411ا –ش 

 3 2 2 افاا المراه   واللساال ن ومكافرال ا 413ا –ش 

 3 2 2 الرل د  مب دفاا 421ا 

 3 2 2 مب دفاا فالرحدة 422ا 

 3 2 2 المكافرة الكيماوية لآلفاا 423ا 

 3 2 2 مسالرضراا مب فاا 424ا 

 3 2 2 المعقماا الكيماوية والجاذلاا الجنسية 425ا 

 3 2 2 الالق يا الر وى للمب فاا 426ا 

 3 4 1 مشروع الالترج 450ن -ا-ش

 
 

 

 

 
 الرمـز   ] ن [   مقررات قسم النبـات الزراعـى ( 31   رقم )جد

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 مورفولوج  والشرح  نلاا  101ن  
 3 2 2 القس دا نبداا 102ن 
 3 2 2 أسم علا النلاا 103ن 
 3 2 2 أسم أمراض نبداا                104ن 
 3 2 2 نبداا عداا          105ن 

 3 2 2 ميكروة ولور دا عامددة 201ن 
 3 2 2 فس ولوجيا النلاا 202ن 
 3 2 2 ميكروة ولوجيا زراع دة          221ن 

 3 2 2 أسم وقاية النلاا  211ن -ا-ش

 3 2 2 القسيا فالدر 301ن 
 3 2 2 أمراض نلاا عاا  302ن 
 3 2 2 التمراا الميكروةية والمضافاا الر ويةالكنولوجيا ال 303ن 
 3 2 2 أساسياا أمراض النبداا 304ن 
 3 2 2 ملو اا الب ية ومعالجال ا ميكروةيام  306ن 

 3 2 2 أمراض نبداا ط ر الف ل دة 321ن 

 3 2 2 فس ولوج  نلاا )تا ( 322ن 
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 3 2 2 فس ولوجيا الالالفد  323ن 

 3 2 2 فسد ولوج دا فالددر 324ن 

 3 2 2 أمدراض المرم داا 325ن 

 3 2 2 أمدراض البدذور وال مدار 326ن 

 3 2 2 ملافئ الالكنولوجيا الر وية 324ن -و-ك

 3 2 2 الالكنولوجيا الر وية الالالبيقية 325ن -و-ك

 3 2 2 الالبيقاا ميكروةية 404ن 

 3 2 2 أمراض نلاا فالرحة 406ن 

 3 2 2 حةأمدراض النلاا الف روسية واللكال ر  409ن 

 3 2 2 أمدراض الجدذور 424ن 

 3 2 2 أمدراض الالتزحدن والالسوحف 425ن 

 3 2 2 المقاومة المالكاملة ألمراض النبداا 426ن 

 3 2 2 ب يدة وانالشار أمراض النلاا 427ن 

 3 2 2 ميكروة ولوج دا زراع دة )تا ( 428ن 

 3 2 2 ب يدة نلاال ددة 429ن 

 3 2 2 التمايدر 430ن 

 3 2 2 المعالجة النلاالية للمعافن ال ق لة 431 ن

 3 2 2 الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  أمراض النلاا 432ن 

 3 2 2 أمدراض نبداا نيمانوفية 433ن 

 3 2 2 ف روساا 434ن 

 3 2 2 أمدراض نبداا لكال رحدة 435ن 

 3 2 2 أمراض نبداا ف روسدية 436ن 

 3 4 1 الالكنولوجيا الر وية الزراعية() مشروع الالترج    450ن-و-ك 

 3 4 1 مشروع الالترج )وقاية النلاا( 450ن-ا-ش

 الرمـز   ] ق [ مقررات قسم اوإقتصـاد الزراعـى (  32جد   رقم )

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 اقالهدداف عددداا 101ق 
 3 2 2 اإلرهاتأسم علا  102ق 
 3 2 2 اقالهداف جزيد         105ق 
 3 2 2 ررهات عداا           201ق 
 3 2 2 اقالهاف زراعد  202ق 
 3 2 2 رفارة أعمال مزرع دة   203ق 
 3 2 2 اقالهاف كلد             204ق 
 3 2 2 السوحف زراعد         206ق 
 3 2 2 اقالهداف ميكرو 301ق 
 3 2 2 اكرواقالهداف م 302ق 
 3 2 2 مراسلة زراعية        303ق 
 3 2 2 ررهدات اقالهدافى 304ق 
 3 2 2 الموح  وضرايب زراعية   305ق 
فارة مهاندع األطذية واألللان 306ق   3 2 2 الالسوحف وا 
 3 2 2 اقالهافياا اإلنالاج الزراع    307ق 
 3 2 2 فراساا جفوى والق يا المشروعاا الزراعية   308ق 
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 3 2 2 الجارة تارجية زراعية                 310ق 
 3 2 2 الرل   اإلفارة المزرعية                312ق 
 3 2 2 النمية اقالهافية زراع دة 321ق 
 3 2 2 اقالهداف موارف زراع دة 322ق 
 3 2 2 مؤسدساا زراع دة 323ق 
 3 2 2 أسم المراسدلة الزراع دة 324ق 
 3 2 2 ف اإلنالاج الزراع أساسياا اقالها 325ق 
 3 2 2 العداون زراعد  326ق 
 3 2 2 أسم الالسدوحف الزراعد  401ق 
فارة أعمال زراعية 402ق   3 2 2 السوحف وا 
 3 2 2 رفارة المزارع 404ق 
 3 2 2 اقالهاف قياسي 406ق 
 3 2 2 رفارة مزارع مالتههة                408ق 
 3 2 2           بورهاا زراعية            410ق 
 3 2 2 الشرحعاا زراعية                      412ق 
 3 2 2 الموح  وايالمان زراع  421ق 
 3 2 2 التال دط زراعد  422ق 
 3 2 2 الرل د  االسدعار المزرع دة 423ق 
 3 2 2 الع ناا واالرهاتاا الزراعية 424ق 
 3 2 2 سياسدة زراع دة 425ق 
 3 2 2 الزراعية الق يا المشروعاا 426ق 
 3 2 2 مفت  ف  الالشرحعاا الزراع دة 427ق 
 3 2 2 اقالهاف الب يدة الزراع دة 428ق 
 3 2 2 أسم الرل   اإلفارة المزرع دة 429ق 
 3 2 2 اقالهافياا الالغ ر الالكنولوج  ف  الزراعة 430ق 
 3 2 2 الالجارة الفولية الزراعية 431ق 
 3 4 1 مشروع الالترج 450ق -ر

 (        مقررات قسم اوإرشاد الزراعى  المجتمع الريفى      الرمـز   ] ر [33د   رقم )ج

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 ملافئ االرشاف الزراعي والمجالمع الرحف  101ر 

 3 2 2 أسم اإلرشاف الزراع  والمجالمع الرحف  102ر 

 3 2 2 اإلرشداف الرحف  301ر 

 3 2 2 م اراا االالهال االرشافى 302ر 

 3 2 2 النظيا المجالمع الرحفد  303ر 

 3 2 2 المجالمع الرحف  المرل  321ر 

 3 2 2 العليا الكبدار 322ر 

 3 2 2 الغ در السدلوك اللشدرى  323ر 

 3 2 2 المنظماا االجالماعية الرحفية 324ر 

 3 2 2 افىالالهوحر االرش 325ر 
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 3 2 2 النمية المجالمع الرحف  المرل  326ر 

 3 2 2 ررشاف زراع  401ر 

 3 2 2 أسدال ب االالهال اإلرشدافية 402ر 

 3 2 2 النظرحاا االجالماعية المعاهرة 403ر 

 3 2 2 ررشاف زراع  ومجالمع رحف                                                               406ر 

 3 2 2 الدرق ومع ناا اإلرشداف 421ر 

 3 2 2 الالرف   الزراعد  422ر 

 3 2 2 الجميع والرل   البياناا االجالماعية 423ر 

 3 2 2 المشاك  االجالماع دة 424ر 

 3 2 2 المناها اإلرشاف دة 425ر 

 3 2 2 الق ددافة الرحف دة 426ر 

 3 2 2 اللغدة االرشاف دة 427ر 

 3 4 1 الترجمشروع ال 450ق -ر

 

 

 الرمـز   ] غ [         (      مقررات قسم علوم  تكنولوجيا او غذية34جد   رقم )

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 أسم هناعاا طذايية وألبدان         112ل -غ

 3 2 2 أسم الهناعاا الغذايية واألللان )تا ( 211ل -غ

 3 2 2 ملافىت الهناعاا الغذاي دة واأللبدان 212ل -غ

 3 2 2 الكنولوجيا اللروا واألسماك والفواجن  221غ 

 3 2 2 الكنولوجيا الزحوا والفهون والمنالجاا السكرحة   222غ 

 3 2 2 الكنولوجيا رفظ األطذية وأللان         223ل -غ

 3 2 2        كيميات األطذية واألللان         224ل -غ

 3 2 2 تاماا معاونة في هناعة األطذية واألللان   225ل -غ

 3 2 2 كيم دات األطذ دة 301غ 

 3 2 2 الكنولوجيا اللروا واألسماك والفواجن 302غ 

 3 2 2 الالقنية الر وية ل طذية واألللان 312ل -غ

 3 2 2 الكنولوجيا رفدظ األطذ دة 321غ 

 3 2 2 ا الربدوب )تا (الكنولوجيا منالجدا 322غ 

 3 2 2 هناعاا طذايية منزلية 323غ 

 3 2 2 الكنولوجيا مواف الالعبية والالغل   لألطذ دة 324غ 

 3 2 2 ميكروة ولوجيا األطذية 325غ 

 3 2 2 هناعاا ميكروةية 326غ 
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 3 2 2 الهنيع الراه ا اللسالانية           327غ 

 3 2 2       الكنولوجيا منالجاا الربوب     328غ 

 3 2 2 ميكروة ولوج  األطذية واألللان      329ل -غ

 3 2 2 الرل   األطذية واألللان               330ل -غ

 3 2 2 المواف المضافة لألطذية واألللان        331ل -غ

 3 2 2 الفوحر متلفاا مهانع األطذية واألللان   332ل -غ

 3 2 2 الرل د  أطذ ددة 402غ 

 3 2 2 الكنولوجيا األطذ دة واأللبدان 403ل -غ

 3 2 2 الكنولوجيا الزحوا والفهون والمنالجاا السكرحة )تا ( 405غ 

 3 2 2 مراقبدة جدوفة األطذ دة 407غ 

 3 2 2 الكنولوجيا الهنيع األطذية التاهة 421غ 

 3 2 2 الالتمدراا الهناع دة 422غ 

 3 2 2 الغذية رنسدان 423غ 

 3 2 2 طذ دةمرسناا األ 424غ 

 3 2 2 الرق الهنيع الراه ا اللسالانية 425غ 

 3 2 2 الشيون الهرية لمهانع األللان واألطذ دة 425ل -غ

 3 2 2 مراقلة جوفة األطذية واألللان            427ل -غ

 3 2 2 الالتمراا الهناعية لألطذية واألللان     428ل -غ

 3 2 2 األللان الشيون الهرية وس مة األطذية و  429ل -غ

 3 4 1 مشروع الالترج 450ل -غ

 

 الرمـز   ]   [ مقررات قسم علوم  تكنولوجيا او لبـان ( 35جد   رقم )

 اسدا المقددرر كوف قرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 أسم هناعاا طذايية وألبدان        112ل -غ

 3 2 2 واألللان )تا ( أسم الهناعاا الغذايية 211ل -غ

 3 2 2 ملافىت الهناعاا الغذاي دة واأللبدان 212ل -غ

 3 2 2 الكنولوجيا منالجاا األللان              221ل 

 3 2 2 الكنولوجيا رفظ األطذية وأللان         223ل -غ

 3 2 2 كيميات األطذية واألللان                     224ل -غ

 3 2 2 في هناعة األطذية واألللان   تاماا معاونة 225ل -غ

 3 2 2 اللبدن السداي  ومعام الد  301ل 

 3 2 2 كيم ددات األلبددان 302ل 

 3 2 2 الالقنية الر وية ل طذية واألللان 312ل -غ

 3 2 2 كيميات البيعدية اللبدن 321ل 

 3 2 2 مراقبدة جدوفة اللبدن ومنالجاالد  322ل 

 3 2 2 اا اللبن دة الفهن دةالكنولوجيا المنالج 323ل 

 3 2 2 تاماا معاوندة ف  هناعدة األلبدان 324ل 

 3 2 2 ميكروة ولوج  األطذية واألللان            329ل -غ
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 3 2 2 الرل   األطذية واألللان                     330ل -غ

 3 2 2 المواف المضافة لألطذية واألللان           331ل -غ

 3 2 2 حر متلفاا مهانع األطذية واألللان   الفو  332ل -غ

 3 2 2 الكنولوجيا الم لوجاا اللبن دة 402ل 

 3 2 2 الكنولوجيا األطذ دة واأللبدان 403ل -غ

 3 2 2 ميكروة ولوجيا منالجاا األللان 404ل 

 3 2 2 الكنولوج دا الجبدن 405ل 

 3 2 2 الالرق الرف  ة لالهنيع منالجاا األللان 421ل 

 3 2 2 المنالجاا ال انوحدة لأللبدان 422ل 

 3 2 2 الكنولوجيا األلبدان المالتمرة 423ل 

 3 2 2 ألبدان مك فدة ومجففدة 424ل 

 3 2 2 ألبدان )تا ( 425ل 

 3 2 2 الشيون الهرية لمهانع األللان واألطذ دة 425ل -غ

 3 2 2 الالتمراا الر وية ف  منالجاا األللان 426ل 

 3 2 2 وفة األطذية واألللان            مراقلة ج 427ل -غ

 3 2 2 الالتمراا الهناعية لألطذية واألللان      428ل -غ

 3 2 2 الشيون الهرية وس مة األطذية واألللان   429ل -غ

 3 4 1 مشروع الالترج 450ل -غ

 

 الرمـز   ] أ [  مقررات قسم علـوم او راضى ( 36جد   رقم )

كوف 
 المقرر

 درراسدا المقد
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 البيعة وأرهداف جوحدة زراع دة 101أ 
 3 2 2 موارف أرض دة وماي دة 102أ 
 3 2 2 موارف أرضية ومايية )تا ( 103أ 
 3 2 2 تهاي  األراض  الزراعية   105أ 

 3 2 2 أسدم علدا األراضد  201أ 
 3 2 2 ضيالكوحن وتوا  األرا 202أ 
 3 2 2 اساله   األراض             204أ 
 3 2 2 ب والكنولوجيا المتلفاا النلاالية والر وانية  221أ 

 3 2 2 الغذية نلاا وتهولة أراضي 301أ 
 3 2 2 رى وهرإ مزرع  302أ 
 3 2 2 مورفولوج دا والقسيا األراضد  303أ 
 3 2 2 رهدر والق يا األراضد  304أ 
 3 2 2 دات األراضدد ف زحد 305أ 
 3 2 2 اساله   والرس ن االراضي 306أ 
 3 2 2 كيم دات األراضدد  307أ 
 3 2 2 الزراعدة العضوية والر وحددة 321أ 
 3 2 2 هدتور ومعددافن 322أ 
 3 2 2 تدوا  الغروحدداا 323أ 
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 3 2 2 الرل د  األراضد  والم دا  324أ 
 3 2 2 اع قة األرض لالمات والنلا 325أ 
 3 2 2 اللو  األراض  والميا  326أ 
 3 2 2 ب والكنولوجيا المتلفاا العضوية 327أ 
 3 2 2 أرهاف جوية 328أ 

 3 2 2 اسالغ ل المتلفاا النلاالية والر وانية 401أ 
 3 2 2 الكنولوجيا اساله   األراض  402أ 
 3 2 2 الغذية نلاا 403أ 
 3 2 2 الغذية نلاا وع قاا مايية  404أ 
 3 2 2 ميكروة ولوجيا األراضد  405أ 
 3 2 2 ب والكنولوجيا المتلفاا الزراع دة 406أ 
 3 2 2 أسدمفة والسدم ف 408أ 
 3 2 2 ع قة الميكرولاا لاألرض والنلاا 421أ 
 3 2 2 تفمة وهياندة األراضد  422أ 
 3 2 2 هياندة األراض  والمياة 423أ 
 3 2 2 االكنولوجيا الغذية نلا 424أ 
 3 2 2 معدافن الال دن 425أ 
 3 2 2 االراضي المهرحة 426أ 
 3 2 2 الهردر األراضد  427أ 
 3 2 2 االسالشعار عن لعف ف  الزراعة 428أ 
 3 2 2 الغذية نلاا وأسمفة    429أ 
 3 2 2 الزراعة الر وية       430أ 
 3 4 1 مشروع الالترج 450أ 

 الرمـز   ] ك [ الكيمياء الحيوية الزراعية مقررات قسم (  37جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 كيميات الرل لية 101ك 

 3 2 2 كيم دات عضوحدة 102ك 

 3 2 2 كيم دات عامدة 103ك 

 3 2 2 كيميات ف زحايية 104ك 

 3 2 2 كيم دات ر وحدة عامدة 201ك 

 3 2 2 كيميات الالم    الغذاي  301ك 

 3 2 2 الالرل   الكيماي  لالالرق الالبيعية 302ك 

 3 2 2 كيميات ر وية )تا ( 303ك 

 3 2 2 كيميات المنظماا الر وية 321ك 

 3 2 2 كيميات الالتمراا الر وية 322ك 

 3 2 2 كيميات المتلفاا العضوية 323ك 
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 3 2 2 الر ويةملافئ الالكنولوجيا  324ن -و-ك

 3 2 2 الالكنولوجيا الر وية الالالبيقية 325ن -و-ك

 3 2 2 كيميات الرل لية أج زة 401ك 

 3 2 2 كيميات البروال ناا واألرماض النووية 403ك 

 3 4 1 مشروع الالترج 450ن -و-ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [الرمـز   ]                         مقررات قسم الوراثـــة (  38جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 أسم علا الورا دة 102و 

 3 2 2 أسم الورا ددة         201و 

 3 2 2 الورا دة الجزحيية 301و 

 3 2 2 أساسياا ال نفسة الورا ية 302و 

 3 2 2 الالبيقاا ال نفسة الورا ية 321و 

 3 2 2 لافئ الالكنولوجيا الر ويةم 324ن -و-ك

 3 2 2 الالكنولوجيا الر وية الالالبيقية 325ن -و-ك

 3 2 2 الكنيك ورا ة وس الولوج  401و 

 3 2 2 اإلرهات الورا   والمعلوماالية الورا ية 421و 

 3 2 2 اللهمة الورا  دة 422و 

 3 2 2 زراعة األنسجة 423و 

 3 4 1 مشروع الالترج 450ن -و-ك
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 الرمـز   ] هـ [  مقررات قسم الهندسة الزراعية  (  39جد   رقم ) 

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
 عفف الساعاا 

 الساعاا المعالمفة الالبيق  نظرى 

 3 2 2 الرحاض داا 101هد 
 3 2 2 ف زحات رف  ة 102هد 
 3 2 2 مسارة مسالوية 103هد 
 3 2 2 أسم علا االرهات 102ق 
 3 4 1 رسا هنفسي  105 هد
 3 2 2 ميكانيكا 106هد 
 3 2 2 جبر وهنفسة الرل لية والفاض  والكام  107هد 
 3 4 1 الورش والكنولوجيا اإلنالاج 108هد 
 3 2 2 رحاضدة                       110هد 
 3 2 2 هنفسة زراع دة 201هد 
 3 2 2 (المعافالا الالفاضلية والالكام ا) 2رحاضة  202هد 
 3 2 2 ف ناميكا ررارحة 203هد 
 3 2 2 ةية والالبيقاال اك ر ملافئ ال نفسة ال 204هد 
 3 2 2 نظرحة اإلنشاتاا والرل   االج افاا 205هد 
 3 2 2  الا ارالراق فاتلي 206هد 
 3 4 1 رسا ماك ناا   207هد 
 3 2 2 ميكنة زراعية                  208هد 

 3 2 2  (ميكندة زراع دة )تا 301هد 
 3 2 2 هنفسة  الا مكافرة اافداا 302هد 
 3 2 2 نظرحة  الا 303هد 
 3 2 2 مسارة مسالوية )تا ( 304هد 
 3 2 2 الجراراا والقوى الزراعية 305هد 
 3 2 2 هنفسدة مهاندع األطذ دة واأللبدان )تا ( 306هد 
 3 2 2 توا  واتاللار المواف 307هد 
 3 2 2 رإ المزرعيهنفسة الرى واله 308هد 
 3 2 2  الا ما قبد  الرهاف 310هد 
 3 2 2 انالقال ررارة 312هد 
 3 2 2 هنفسدة نظدا الدرى الرف  دة 321هد 
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 3 2 2 الالاقة الجف فة والمالجففة 322هد 
 3 2 2 وميكانيكا الموايعه فروليكا  323هد 
 3 2 2 ك رةة الرحد  324هد 
 3 2 2 األمن الهناعي 325هد 
 3 2 2  الا مقاومة االفاا  326هد 
 3 2 2 هنفسة رفظ االطذية  327هد 
 3 2 2 المعافن والسلايك 328هد 
 3 2 2 هنفسة نظا الرى الرف                                        329هد 
 3 2 2 هنفسة الهنيع المنالجاا الزراعية 403هد 
 3 2 2 برمجة النظا ال نفسية والر وية 404هد 
 3 2 2 هنفسة مزارع اإلنالاج الر وان  والفواجن 405هد 
 3 2 2 التاليط والهميا الملاني الزراعية  406هد 
 3 2 2  الا مزارع اإلنالاج الر وان  والفاجن  421هد 
 3 2 2  الا الرهاف ومالعف الرهاف 422هد 
 3 2 2 هيانة الجراراا وااالا الزراعية 423هد 
 3 2 2 اساله   األراض معفاا و الا  424هد 
 3 2 2 هنفسة التاليط المنشآا الزراعية 425هد 
 3 2 2 هنفسة نظا رى الرفايف والمسالراا التضرات 426هد 
 3 2 2 هنفسة الهميا ورفر االار 427هد 
 3 2 2 هنفسة الالفاول والفوحر المتلفاا 428هد 
 3 2 2 هنفسة نظا الجوفة والالركا الب ي  429هد 
 3 2 2 ميا االا زراعيةاله 430هد 
 3 2 2 هنفسة الج  ز مزارع رنالاج ر وان  وفاجن  436هد 
 3 2 2 هنفسة مهانع األطذية واألللان 437هد 
 3 4 1 مشروع الالترج 450هد 

 
 
 
 
 

 الباا السادس
قوائم المقررات الدراسية لل قسام العلمية بنظام التعليم * 

 الهجين  

  قسا : المراه دد  -1
 : اللسدداال دنقسا  -2
  قسا : اإلنالاج الر واند  -3
  قسا : رنالداج الفواجدن -4
 قسا : الرشراا االقالهافية والر وان الزراع       -5
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  قسا : مب دفاا اافدداا -6
  قسا : النبداا الزراعد  -7
  االقالهاف الزراع قسا :  -8
  االرشاف الزراع  والمجالمع الرحف قسا :  -9
 والكنولوجيا  األطذيةعلوا قسا :  -10
 علوا والكنولوجيا  األللانقسا :  -11
 علوا األراض قسا :  -12
 الكيميات الر وية الزراعيةقسا :  -13
 الورا دة قسا :  -14
 ال نفسة الزراعيةقسا :  -15
 

 الرمـز   ] م [      مقررات قسم المحاصيــل  (  25جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج مراه د  عداا 102ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 أساسياا رنالاج نلاال                        111ا -ب
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج المراه د   202ا 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج المراه   الرقلية 204ا 
 %75 %25 %50 %50 %100 أسم رنالاج نلاالي )تا ( 213ا -ب

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج مراه   الربوب واللقول            221ا 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج مراه   األلياإ والزحوا           222ا 
 %75 %25 %50 %50 %100 والسكر            رنالاج مراه   العل   223ا 
 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا مراه د                     224ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 القداوى وفرد  بدذور 301ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسدم الرة دة النبداا 302ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الهم دا والرل د  الجدارب 303ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرةية نلاالاا مقاومة لآلفاا 304ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج مراه   عل  ومراع  305ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 ررهات والهميا الجدارب 306ا 

 %75 %25 %50 %50 %100الرةية والرس ن المراه   الرقلية  311ا -ب
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 واللسالانية
 %75 %25 %50 %50 %100           الكنولوجيا الزراعة الهرراوية 313ا -ب

 %75 %25 %50 %50 %100 ب ية وفس ولوجيا المراه   321ا 

 322ا 
انالاج مراه   الربوب واللقول 

 )تا (
100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 رشايدش ومكافرال دا 323ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج مراه   األلياإ والزحا )تا ( 324ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 القسيا مراه   الرق  325ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالقنياا الرف  ة ف  الرةية المراه   326ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج واك ار القاوى مرسنة              327ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 ارالياجاا مايية وسمافية                 331ا -ب

 %75 %25 %50 %50 %100 مراه   الرقد  الرةية 401ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا مراه   الرقد  403ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 انالاج مراه   ) تا  ( 407ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 فورة زراعية ومشاك  اإلنالاج 421ا 

رنالاج مراه   العل  األتضر  422ا 
 والمراع 

100% 50% 50% 25% 75% 

اسالتفاا منظماا النمو ف  رنالاج  423ا 
 المراه  

100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرةية مراه   مقاومة لآلفاا 424ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 االالجاهاا الرف  ة ف  الرةية المراه   425ا 

رنالاج مراه   السكر والمراه   ط ر  426ا 
 الالقل فية

100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 اسالدزراع األراضد  427ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرةية نبداا                            428ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالقنياا الرف  ة ف  رنالاج المراه   429ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450ا -ب

 الرمـز   ] ا[  تيـنمقررات قسم البســا  (  26جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج لساال دن عداا                  102ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 أساسياا رنالاج نلاال             111ا -ب
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج اللساال دن  202ب  

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج الراه ا اللسالانية 204ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 أسم رنالاج نلاالي  211ا -ب
 %75 %25 %50 %50 %100 أسم رنالاج نلاالي )تا ( 213ا -ب

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج فاك ة مسالفيمة            221ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج تضدر                    222ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج نلاالاا زحندة              223ب 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج نلاالداا زحندة عداا 301ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج فاك دة مالساقالة األوراق )تا ( 302ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 فاف والتزحدن التضدر والفاك دةاعد 303ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالدداج مراه   التضددر 304ب 

 311ا -ب
الرةية والرس ن المراه   الرقلية 

 واللسالانية
100% 50% 50% 25% 75% 
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 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا الزراعة الهرراوية  313ا -ب
 %75 %25 %50 %50 %100 موالدد  321ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج بذور التضر والزحنة 322ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 الزراعة المرمية لمراه   التضر 323ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 الكا در نلاالداا لسالان دة 324ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رعفاف والتزحن الراه ا اللسالانية           325ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 ا البية وعالرحة                        نلاالا 326ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 الزراعاا المرمية                            327ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 ارالياجاا مايية وسمافية                     331ا -ب

 %75 %25 %50 %50 %100 الرسد ن مراه د  لسدالانية 402ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رعفاف والتزحن المراه   اللسالانية 403ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 زراعدة فاك ة ف  المناالف الهرراوية 421ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا أشدجار فاك دة 422ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رى والغذ دة أشدجار فاك دة 423ب 
لمراه   زراعددة األنسددجة ف  ا 424ب 

 اللسالانية
100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج تضدر )تدا ( 425ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا مراه   التضدر 426ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 اعفاف والعبيدة  مدار التضدر 427ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 النسد ف ردفايدف 428ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 حنة )تا (رنالاج نلاالاا ز  429ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 الالشج ر والمسالراا التضدرات 430ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا رنالداج لساال دن 431ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 الزراعة العضوية للمراه   اللسالانية 432ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج فاك ة مالساقالة األوراق                433ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج فاك دة مسالفيمدة )تدا ( 434ب 

 %75 %25 %50 %50 %100 نلاالاا البية وعالرحة )تدا ( 435ب 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج لساال ن )تدا ( 436ب 
 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450ا -ب

 
 الرمـز   ] ح [  اج الحيوانـىمقررات قسم اوإنت (  27جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر

نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم رنالاج ر وان  وفاجن                            112ف - 

 %75 %25 %50 %50 %100 ي والفواجن )تا (أسم اإلنالاج الر وان 211ف - 

 %75 %25 %50 %50 %100 ملافىت اإلنالاج الر وان  والفاجدن  212ف - 

 %75 %25 %50 %50 %100 رعاية ر واناا المزرعة                                       221  

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا الر واناا المزرعية                                222  

 %75 %25 %50 %50 %100 األع إ الر وانية الالقل فية وط ر الالقل فية                     223  

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج ماشية اللرا واللبن                                      224  

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم الغذية الر واناا المزرعية 301  

 %75 %25 %50 %50 %100 رعاية الر وانداا المزرع دة )تا ( 302  

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا الر واناا المزرعية )تا ( 303  

 %75 %25 %50 %50 %100 أمراض الر وان والفواجدن 312ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج ر وان  وفواجدن 314ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 ا المزرع دةسلوك الر وانا 321  
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 %75 %25 %50 %50 %100 العشداير الر وان دة 322  

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوج دا الغدفف الهمات واألقلمة ف  الر واناا المزرعية 323  

 %75 %25 %50 %50 %100 الم    الغذات والالاقة ف  الر واناا المزرعية 324  

 %75 %25 %50 %50 %100 اا اللبدن واللردارعا دة ر واند 325  

 %75 %25 %50 %50 %100 الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  االنالاج الر وان  326  

 %75 %25 %50 %50 %100 الهنيع والكوحن ع يف ر واناا المزرعة والفواجن 327ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا الالناس  والاللقي  الهناع    328  

 %75 %25 %50 %50 %100 الغذية الر وان الالالبيقية      329  

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج أطناا وماعز           330  

 %75 %25 %50 %50 %100 الرةية ر وان                 331  

 %75 %25 %50 %50 %100 الك    االنالاج الر وان       332  

 %75 %25 %50 %50 %100 ا المزرعةالهميا والرل   الجارب ر وانا 333  

 %75 %25 %50 %50 %100 الرةية والرس ن الر واناا المزرعية 401  

 %75 %25 %50 %50 %100 الهنيع والكوحن الع يف  403ف - 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج اللرا واللبن 406  

 %75 %25 %50 %50 %100 ب والكنولوجيا اإلنالاج الر وان  والفاجن  411ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 االنالاج الر واني المك   421  

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج أطنداا وماعدز )تا ( 422  

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوج دا النمدو والالالدور 423  

 %75 %25 %50 %50 %100 الالم    الغذاي  ف  الر واناا المزرعية 424  

 %75 %25 %50 %50 %100 للبدنفس ولوجيا رفرار ا 425  

 %75 %25 %50 %50 %100 األم   المعفنية والف الام ناا ف  الغذية الر وان 426  

 %75 %25 %50 %50 %100 ب ولوجيا الالناس  والاللقي  الهناع  427  

 %75 %25 %50 %50 %100 الالبيقاا ف  الغذية الر وان  428  

ع القيمة الغذايية اسالتفاا المعام ا الر وية ف  رف 429  
 لألع إ

100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 الهنيع ورفظ ع يف الر وان  430  

 %75 %25 %50 %50 %100 أمراض الر واناا المزرعية  431  

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450 .ف 
 

 [ الرمـز   ] د  مقررات قسم إنتـاج الد اجـن ( 28جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم رنالاج ر وان  وفاجن     112ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم اإلنالاج الر واني والفواجن )تا ( 211ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 ملافىت اإلنالاج الر وان  والفاجدن  212ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 رعاية الفواجدن                                         221ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا الفواجن                                          222ف 

 %75 %25 %50 %50 %100                                    المزارع السمكية         223ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 الهنيع ورفظ ع يف الفواجن                            224ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 رعا ددة الفواجددن )تا ( 301ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا الفواجدن )تا ( 302ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 اع السمكياالسالزر  303ف 
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 %75 %25 %50 %50 %100 أسدم الغذ دة الفواجدن 304ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمراض الر وان والفواجدن 312ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج ر وان  وفواجدن 314ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 الهميا والرل   الجارب الفواجن 321ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 ر الفواجدنعشدداي 322ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 المدزارع السدمكية )تا ( 323ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج لروا الفواجن                                                                 324ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا الفواجدن ومنالجاال ا 325ف 

الهنيع والكوحن ع يف ر واناا المزرعة  327ف –  
 والفواجن

100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  الفواجن 328ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج البيض                                                                              329ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرةية والرس ن الفواجن                                                          330ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 مراقلة جوفة منالجاا الفواجن                                        331ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالدداج الب دض )تا ( 402ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 الهنيع والكوحن الع يدف  403ف - 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرة دة والرسد ن الفواجدن )تا ( 405ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالدداج أسددماك 407ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 ب والكنولوجيا االنالاج الر وان  والفاجن  411ف –  

 %75 %25 %50 %50 %100 الفرحد  ورضانددة 421ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالداج الال دور الماي دة واألرانب 422ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 رنالاج الرومد  والسدمان والنعداا 423ف 

فس ولوجيا الغفف الهمات واألقلمة ف   424ف 
 الفواجن

100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 االسددالزراع السددمك  )تا ( 426ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 الغذية الفواجن الالالبيقية 427ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالقنية الر وية ف  األسماك 428ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمراض الفواجن                429ف 

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450ف - 

 وان الزراعى       الرمـز   ] ش[(   مقررات قسم الحشرات اواقتصادية  الحي29جد   رقم ) 

 اسدا المقددرر كوف المقرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

  فداا ر وان دة                 101ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 ر ددوان عدداا 102ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 رشدراا عددداا 201ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 رشدراا اقالهاف دة             203ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

  فاا زراعية ومكافرال ا          211ا –ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

ن -ا-ش
211 

 أسم وقاية النلاا
100% 50% 50% 25% 75% 
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 رشدراا اقالهاف دة )تا ( 301ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 أكاروسددداا زراع دة 303ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 فس ولوجيا ر واناا ال فقارحة 321ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 رشراا شك  ظاهرى والشرح  322ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

  فاا الربوب والمواف المتزونة 323ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 ب ية رشدراا 324ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 قوارض و ال ور و قواقع 325ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 فس ولوجيا رشدراا 326ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 مكافردة ر وحدة                325ا –ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 الف لياا ومفالرساا نافعة 401ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 الرةية النرد  وف فان الررحدر 402ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 اافاا الزراعية والرق مكافرال ا 411ا –ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 افاا المراه   واللساال ن ومكافرال ا 413ا –ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

  فداا ناقلة لألمراض 421ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 القسديا رشددراا 424ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

  فداا البية وةيالرحدة 425ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 ب يدة  فداا ر وان دة 426ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 مورفولوج  والقسيا أكاروم 427ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

 نيماالولوجيا زراعية 428ش 
100% 50% 50% 25% 75% 

ن -ا-ش
450 

 مشروع الالترج
100% 50% 50% 25% 75% 

 
 

 ـز   ] ت [الرم  مقررات قسم مبيـدات اوآفــات ( 30جد   رقم )

 اسدا المقددرر كوف المقرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100  فاا زراعية ومكافرال ا            211ا -ش

ن -ا-ش
211 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم وقاية النلاا

 %75 %25 %50 %50 %100 ا  فدداامب ددفا 302ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم مكافرة  فداا               304ا 
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 %75 %25 %50 %50 %100 مب دفاا رشايدش 321ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 مب فاا ر وحدة 322ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكيميات الالرك بية لمب فاا اافاا 323ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 المب فاااللو  الب ية ل 324ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 مب فاا القوارض والال ور والقواقع 325ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالب ف المب فاا والس مة الم نية 326ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 مكافردة ر وحدة                  325ا -ش

 %75 %25 %50 %50 %100 مكافردة  فداا المراه د  واللساال ن 401ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الوكسيكولوج  403ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 اافاا الزراعية والرق مكافرال ا 411ا –ش 

 %75 %25 %50 %50 %100 افاا المراه   واللساال ن ومكافرال ا 413ا –ش 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرل د  مب دفاا 421ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 مب دفاا فالرحدة 422ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 المكافرة الكيماوية لآلفاا 423ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 مسالرضراا مب فاا 424ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 المعقماا الكيماوية والجاذلاا الجنسية 425ا 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالق يا الر وى للمب فاا 426ا 

ن -ا-ش
450 

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج

 

 

 
 

 الرمـز   ] ن [   مقررات قسم النبـات الزراعـى ( 31جد   رقم )

 اسدا المقددرر كوف المقرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 مورفولوج  والشرح  نلاا  101ن  

 %75 %25 %50 %50 %100 القس دا نبداا 102 ن

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم علا النلاا 103ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم أمراض نبداا                104ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 نبداا عداا          105ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ميكروة ولوج دا عامددة 201ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 النلاافس ولوجيا  202ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ميكروة ولوجيا زراع دة          221ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم وقاية النلاا  211ن -ا-ش
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 %75 %25 %50 %50 %100 القسيا فالدر 301ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمراض نلاا عاا  302ن 

 303ن 
والمضافاا  الكنولوجيا الالتمراا الميكروةية

 الر وية

100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 أساسياا أمراض النبداا 304ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ملو اا الب ية ومعالجال ا ميكروةيام  306ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمراض نبداا ط ر الف ل دة 321ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوج  نلاا )تا ( 322ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 فس ولوجيا الالالفد  323ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 فسد ولوج دا فالددر 324ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمدراض المرم داا 325ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمدراض البدذور وال مدار 326ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ملافئ الالكنولوجيا الر وية 324ن -و-ك

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا الر وية الالالبيقيةال 325ن -و-ك

 %75 %25 %50 %50 %100 الالبيقاا ميكروةية 404ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمراض نلاا فالرحة 406ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمدراض النلاا الف روسية واللكال رحة 409ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمدراض الجدذور 424ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 اض الالتزحدن والالسوحفأمدر  425ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 المقاومة المالكاملة ألمراض النبداا 426ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ب يدة وانالشار أمراض النلاا 427ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ميكروة ولوج دا زراع دة )تا ( 428ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ب يدة نلاال ددة 429ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 التمايدر 430ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 المعالجة النلاالية للمعافن ال ق لة 431ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية ف  أمراض النلاا 432ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 أمدراض نبداا نيمانوفية 433ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 ف روساا 434ن 

 %75 %25 %50 %50 %100 )الالكنولوجيا الر وية الزراعية( مشروع الالترج    450ن-و-ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج )وقاية النلاا( 450ن-ا-ش

 

 الرمـز   ] ق [ مقررات قسم اوإقتصـاد الزراعـى (  32جد   رقم )

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهدداف عددداا 101ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 أسم علا اإلرهات 102ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهداف جزيد         105ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 ررهات عداا           201ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهاف زراعد  202ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 رفارة أعمال مزرع دة   203ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهاف كلد             204ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 السوحف زراعد         206ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهداف ميكرو 301ق 
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 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهداف ماكرو 302ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 مراسلة زراعية        303ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 ررهدات اقالهدافى 304ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الموح  وضرايب زراعية   305ق 
فارة مهاندع األطذية واألللان 306ق   %50 %50 %50 %50 %100 الالسوحف وا 
 %50 %50 %50 %50 %100 راع   اقالهافياا اإلنالاج الز  307ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 فراساا جفوى والق يا المشروعاا الزراعية   308ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الجارة تارجية زراعية                 310ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الرل   اإلفارة المزرعية                312ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 النمية اقالهافية زراع دة 321ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهداف موارف زراع دة 322ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 مؤسدساا زراع دة 323ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 أسم المراسدلة الزراع دة 324ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 أساسياا اقالهاف اإلنالاج الزراع  325ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 العداون زراعد  326ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 أسم الالسدوحف الزراعد  401ق 
فارة أعمال زراعية 402ق   %50 %50 %50 %50 %100 السوحف وا 
 %50 %50 %50 %50 %100 رفارة المزارع 404ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهاف قياسي 406ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 رفارة مزارع مالتههة                408ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 بورهاا زراعية                      410ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الشرحعاا زراعية                      412ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الموح  وايالمان زراع  421ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 التال دط زراعد  422ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الرل د  االسدعار المزرع دة 423ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الع ناا واالرهاتاا الزراعية 424ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 سياسدة زراع دة 425ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الق يا المشروعاا الزراعية 426ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 مفت  ف  الالشرحعاا الزراع دة 427ق 
 %50 %50 %50 %50 %100  دةاقالهاف الب يدة الزراع 428ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 أسم الرل   اإلفارة المزرع دة 429ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 اقالهافياا الالغ ر الالكنولوج  ف  الزراعة 430ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 الالجارة الفولية الزراعية 431ق 
 %50 %50 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450ق -ر

 
 (        مقررات قسم اوإرشاد الزراعى  المجتمع الريفى      الرمـز   ] ر [33جد   رقم )

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %60 %40 %50 %50 %100 ملافئ االرشاف الزراعي والمجالمع الرحف  101ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 أسم اإلرشاف الزراع  والمجالمع الرحف  102ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 اإلرشداف الرحف  301ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 م اراا االالهال االرشافى 302ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 النظيا المجالمع الرحفد  303ر 
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 %60 %40 %50 %50 %100 المجالمع الرحف  المرل  321ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 العليا الكبدار 322ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 الغ در السدلوك اللشدرى  323ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 المنظماا االجالماعية الرحفية 324ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 الالهوحر االرشافى 325ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 النمية المجالمع الرحف  المرل  326ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 ررشاف زراع  401ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 أسدال ب االالهال اإلرشدافية 402ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 النظرحاا االجالماعية المعاهرة 403ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 ررشاف زراع  ومجالمع رحف                                                               406ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 الدرق ومع ناا اإلرشداف 421ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 الالرف   الزراعد  422ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 الجميع والرل   البياناا االجالماعية 423ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 المشاك  االجالماع دة 424ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 المناها اإلرشاف دة 425ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 الق ددافة الرحف دة 426ر 

 %60 %40 %50 %50 %100 اللغدة االرشاف دة 427ر 

ق -ر
450 

 %60 %40 %50 %50 %100 مشروع الالترج

 

 

 الرمـز   ] غ [         (      مقررات قسم علوم  تكنولوجيا او غذية34جد   رقم )

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
نسلة رفع 

مقرر ال
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم هناعاا طذايية وألبدان         112ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم الهناعاا الغذايية واألللان )تا ( 211ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 انملافىت الهناعاا الغذاي دة واأللبد 212ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا اللروا واألسماك والفواجن  221غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا الزحوا والفهون والمنالجاا السكرحة   222غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا رفظ األطذية وأللان         223ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 للان               كيميات األطذية واأل  224ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 تاماا معاونة في هناعة األطذية واألللان   225ل -غ
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 %75 %25 %50 %50 %100 كيم دات األطذ دة 301غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا اللروا واألسماك والفواجن 302غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 للانالالقنية الر وية ل طذية واأل  312ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا رفدظ األطذ دة 321غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا منالجداا الربدوب )تا ( 322غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 هناعاا طذايية منزلية 323غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا مواف الالعبية والالغل   لألطذ دة 324غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ميكروة ولوجيا األطذية 325غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 هناعاا ميكروةية 326غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الهنيع الراه ا اللسالانية           327غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا منالجاا الربوب           328غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ان     ميكروة ولوج  األطذية واأللل 329ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الرل   األطذية واألللان               330ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 المواف المضافة لألطذية واألللان        331ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الفوحر متلفاا مهانع األطذية واألللان   332ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الرل د  أطذ ددة 402غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا األطذ دة واأللبدان 403ل -غ

الكنولوجيا الزحوا والفهون والمنالجاا السكرحة  405غ 
 )تا (

100% 50% 50% 25% 75% 

 %75 %25 %50 %50 %100 مراقبدة جدوفة األطذ دة 407غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا الهنيع األطذية التاهة 421غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالتمدراا الهناع دة 422غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الغذية رنسدان 423غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 مرسناا األطذ دة 424غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرق الهنيع الراه ا اللسالانية 425غ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الشيون الهرية لمهانع األللان واألطذ دة 425ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 مراقلة جوفة األطذية واألللان            427ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الالتمراا الهناعية لألطذية واألللان     428ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الشيون الهرية وس مة األطذية واألللان  429ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450ل -غ

 
 

 الرمـز   ]   [ مقررات قسم علوم  تكنولوجيا او لبـان ( 35جد   رقم )

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم هناعاا طذايية وألبدان        112ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم الهناعاا الغذايية واألللان )تا ( 211ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 ملافىت الهناعاا الغذاي دة واأللبدان 212ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا منالجاا األللان              221ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا رفظ األطذية وأللان         223ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات األطذية واألللان                     224ل -غ
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 %75 %25 %50 %50 %100 تاماا معاونة في هناعة األطذية واألللان   225ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 اللبدن السداي  ومعام الد  301ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيم ددات األلبددان 302ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالقنية الر وية ل طذية واألللان 312ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات البيعدية اللبدن 321ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 مراقبدة جدوفة اللبدن ومنالجاالد  322ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا المنالجاا اللبن دة الفهن دة 323ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 وندة ف  هناعدة األلبدانتاماا معا 324ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 ميكروة ولوج  األطذية واألللان            329ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الرل   األطذية واألللان                     330ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 المواف المضافة لألطذية واألللان           331ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الفوحر متلفاا مهانع األطذية واألللان    332ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا الم لوجاا اللبن دة 402ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا األطذ دة واأللبدان 403ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 ميكروة ولوجيا منالجاا األللان 404ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 نولوج دا الجبدنالك 405ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالرق الرف  ة لالهنيع منالجاا األللان 421ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 المنالجاا ال انوحدة لأللبدان 422ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا األلبدان المالتمرة 423ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 ألبدان مك فدة ومجففدة 424ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 ألبدان )تا ( 425ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 الشيون الهرية لمهانع األللان واألطذ دة 425ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الالتمراا الر وية ف  منالجاا األللان 426ل 

 %75 %25 %50 %50 %100 مراقلة جوفة األطذية واألللان             427ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الالتمراا الهناعية لألطذية واألللان      428ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 الشيون الهرية وس مة األطذية واألللان   429ل -غ

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450ل -غ

 

 

 الرمـز   ] أ [  مقررات قسم علـوم او راضى ( 36جد   رقم )

كوف 
 المقرر

 قددرراسدا الم
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 البيعة وأرهداف جوحدة زراع دة 101أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 موارف أرض دة وماي دة 102أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 موارف أرضية ومايية )تا ( 103أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 تهاي  األراض  الزراعية   105أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسدم علدا األراضد  201أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكوحن وتوا  األراضي 202أ 
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 %75 %25 %50 %50 %100 اساله   األراض             204أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ب والكنولوجيا المتلفاا النلاالية والر وانية  221أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الغذية نلاا وتهولة أراضي 301أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 رى وهرإ مزرع  302أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 مورفولوج دا والقسيا األراضد  303أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 رهدر والق يا األراضد  304أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ف زحددات األراضدد  305أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 اساله   والرس ن االراضي 306أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيم دات األراضدد  307أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الزراعدة العضوية والر وحددة 321أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 هدتور ومعددافن 322أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 تدوا  الغروحدداا 323أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الرل د  األراضد  والم دا  324أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ع قة األرض لالمات والنلاا 325أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 اللو  األراض  والميا  326أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ب والكنولوجيا المتلفاا العضوية 327أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 أرهاف جوية 328أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 اسالغ ل المتلفاا النلاالية والر وانية 401أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا اساله   األراض  402أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الغذية نلاا 403أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الغذية نلاا وع قاا مايية  404أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ميكروة ولوجيا األراضد  405أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ب والكنولوجيا المتلفاا الزراع دة 406أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسدمفة والسدم ف 408أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 ع قة الميكرولاا لاألرض والنلاا 421أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 تفمة وهياندة األراضد  422أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 هياندة األراض  والمياة 423أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنولوجيا الغذية نلاا 424أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 معدافن الال دن 425أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 االراضي المهرحة 426أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الهردر األراضد  427أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 االسالشعار عن لعف ف  الزراعة 428أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 لاا وأسمفة   الغذية ن 429أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 الزراعة الر وية       430أ 

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450أ 

 
 الرمـز   ] ك [ مقررات قسم الكيمياء الحيوية الزراعية (  37جد   رقم ) 

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 لعمل ا النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات الرل لية 101ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيم دات عضوحدة 102ك 

 كيم دات عامدة 103ك 
100% 50% 50% 25% 75% 
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 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات ف زحايية 104ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 مدةكيم دات ر وحدة عا 201ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات الالم    الغذاي  301ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالرل   الكيماي  لالالرق الالبيعية 302ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات ر وية )تا ( 303ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات المنظماا الر وية 321ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 اا الر ويةكيميات الالتمر  322ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات المتلفاا العضوية 323ك 

ن -و-ك
324 

 %75 %25 %50 %50 %100 ملافئ الالكنولوجيا الر وية

ن -و-ك
325 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالكنولوجيا الر وية الالالبيقية

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات الرل لية أج زة 401ك 

 %75 %25 %50 %50 %100 كيميات البروال ناا واألرماض النووية 403ك 

ن -و-ك
450 

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج

 

 

 

 

 

 

 

 الرمـز   ]   [                      مقررات قسم الوراثـــة (  38جد   رقم ) 

كوف 
 المقرر

 اسدا المقددرر
نسلة رفع 
المقرر 
 الكالرونيا

 العمل  النظرى 

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

العليا عن 
 لعف

الواه  
 ملاشر

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم علا الورا دة 102و 

 %75 %25 %50 %50 %100 أسم الورا ددة         201و 

 %75 %25 %50 %50 %100 الورا دة الجزحيية 301و 

 %75 %25 %50 %50 %100 أساسياا ال نفسة الورا ية 302و 

 %75 %25 %50 %50 %100 قاا ال نفسة الورا يةالالبي 321و 
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ن -و-ك
324 

 %75 %25 %50 %50 %100 ملافئ الالكنولوجيا الر وية

ن -و-ك
325 

 %75 %25 %50 %50 %100 الالكنولوجيا الر وية الالالبيقية

 %75 %25 %50 %50 %100 الكنيك ورا ة وس الولوج  401و 

 %75 %25 %50 %50 %100 اإلرهات الورا   والمعلوماالية الورا ية 421و 

 %75 %25 %50 %50 %100 اللهمة الورا  دة 422و 

 %75 %25 %50 %50 %100 زراعة األنسجة 423و 

ن -و-ك
450 

 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرمـز   ] هـ [  مقررات قسم الهندسة الزراعية  (  39جد   رقم ) 

 

 راسدا المقددر  المقرركوف 
 الكالرونياالمقرر نسلة رفع 

 العمل  النظرى 
 لعفالعليا عن 

 ملاشرالواه  
 لعفالعليا عن 

 ملاشرالواه  
 %75 %25 %50 %50 %100 الرحاض داا 101هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ف زحات رف  ة 102هد 

 %75 %25 %50 %50 %100 مسارة مسالوية 103هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 رسا هنفسي  105هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ميكانيكا 106هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 جبر وهنفسة الرل لية والفاض  والكام  107هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 الورش والكنولوجيا اإلنالاج 108هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 رحاضدة                       110هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة زراع دة 201هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 (المعافالا الالفاضلية والالكام ا) 2رحاضة  202هد 
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 %75 %25 %50 %50 %100 ف ناميكا ررارحة 203هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ةية والالبيقاال اك ر ملافئ ال نفسة ال 204هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 نظرحة اإلنشاتاا والرل   االج افاا 205هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ارالراق فاتلي الا  206هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 رسا ماك ناا   207هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ميكنة زراعية                  208هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ميكندة زراع دة )تا ( 301هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة  الا مكافرة اافداا 302هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 الانظرحة   303هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 مسارة مسالوية )تا ( 304هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 الجراراا والقوى الزراعية 305هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسدة مهاندع األطذ دة واأللبدان )تا ( 306هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 توا  واتاللار المواف 307هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ة الرى والهرإ المزرعيهنفس 308هد 
 %75 %25 %50 %50 %100  الا ما قبد  الرهاف 310هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 انالقال ررارة 312هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسدة نظدا الدرى الرف  دة 321هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 الالاقة الجف فة والمالجففة 322هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 وميكانيكا الموايعوليكا ه فر  323هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ك رةة الرحد  324هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 األمن الهناعي 325هد 
 %75 %25 %50 %50 %100  الا مقاومة االفاا  326هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة رفظ االطذية  327هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 المعافن والسلايك 328هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة نظا الرى الرف                                        329هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة الهنيع المنالجاا الزراعية 403هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 برمجة النظا ال نفسية والر وية 404هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 ان  والفواجنهنفسة مزارع اإلنالاج الر و  405هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 التاليط والهميا الملاني الزراعية  406هد 
 %75 %25 %50 %50 %100  الا مزارع اإلنالاج الر وان  والفاجن  421هد 
 %75 %25 %50 %50 %100  الا الرهاف ومالعف الرهاف 422هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هيانة الجراراا وااالا الزراعية 423هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 معفاا و الا اساله   األراض  424هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة التاليط المنشآا الزراعية 425هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة نظا رى الرفايف والمسالراا التضرات 426هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة الهميا ورفر االار 427هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة الالفاول والفوحر المتلفاا 428هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة نظا الجوفة والالركا الب ي  429هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 الهميا االا زراعية 430هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 هنفسة الج  ز مزارع رنالاج ر وان  وفاجن  436هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 طذية واألللانهنفسة مهانع األ 437هد 
 %75 %25 %50 %50 %100 مشروع الالترج 450هد 
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 الباا السادس 

 

 المحتوى العلمى للمقررات الدراسية 

 للاقسام العلمية 
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 [ قسم المحاصيل )م(1]
 

 إنتاج محاصيل عام                                   (  102)م 

فراسة شاملة لمراه   الرق  ال امة )مراه   االلياإ والزحا واللقول والعلد  االتضدر والربدوب والسدكر( 
الظددروإ  –أالددوار النمددو  –األهددناإ المنزرعددة فددي مهددر  –مددن ر دد  الوهدد  النلدداالي والالقسدديا النلدداالي 

نالاجيدة  –الدرق الزراعدة  –الب يية الم يمة للنمو  العمليداا الزراعيدة قبد  ولعدف الزراعدة المدؤ رة علدي نمدو وا 
 المراه  .
  المراجع 

نالاج الغذات .   فوج م وةيشوب )*   دار ماكجروهيل للنشر( 1960علا المراه   وا 
 دار المعارف .( 1960أسم زراعة المراه   . ه ل الس ف الرالاب )* 
 دار المعارف( 1972عل  التشن  ث أرمف أنور عبف اللارى )رنالاج المراه   . عل   * 
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  ) * 
 دار المعارف( 1991انالاج المراه   الرقلية . عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى ث أم ن قاسا ) * 
 ( .  1998الجواف ث عافل أبوشالي  )انالاج مراه   الرق  . عبف العظيا عبف  * 
 ( منشأة المعارإ2002زراعة المراه   الرقلية . عبفالرم ف عبفالس ا ) * 

 ( أسس إنتاج نباتى  102م –)ا

نالاجيددة  الددارح  والالددور زراعددة المراهدد   والوزحع ددا د ع قددة العوامدد  الب ييددة )الجويددة واألرضددية( بنمددو  وا 
 عاية المراه  .  المراه   المتاللفة د عملياا تفمة ور 

انالداج الشدال ا  –معام ا بذور التضر قبد  الزراعدة  –القسيا مراه   التضر وأهمية وع وب ك  القسيا  
الدأ  ر العوامد  الجويدة علد   –الأ  ر العمليداا الزراعيدة مدن رى والسدم ف علد  نمدو وجدوفة مراهد   التضدر 

مشدال  الزحندة  –أندواع مدزارع التضدر  –نمو وأنالاجية مراه   التضر والرق الوقاية مدن الظدروإ القاسدية 
المنداخ والالرةدة  –الشدال  والالفرحدف والدرق زراعدة البدذور  –القسيا نلاالاا الزحندة رسدب ارالياجاال دا الماييدة  –

 0الرق االك ار والالرةية والالقليا لآلشجار الفاك ة  –المناسلة للنمو أشجار الفاك ة 
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 المراجع

 (1970مرموف مرمف رب ب ) قواعف زراعة المراه   .  عل  التشن ث * 
 جامعة بغداد( 1978معفاا مكننة المراه   الرقلية . لالف  رس ن ) * 
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  ) * 
 المعارف الحديثة( 1992أساسياا رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ) * 
( 1993الزراعدداا المكشددوفة والمرميددة . أرمددف عبددف المددنعا رسددن ) أساسددياا رنالدداج التضددر والكنولوجيددا* 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع 
( الدفار العرةيدة للنشدر 1993أساسياا رنالاج التضر ف  األراض  الهرراوية . أرمف عبف المنعا رسدن )* 

 والالوزحع
 ( فار المعارإ 1964  )الفاك ة أساسياا رنالاج ا . رسن أرمف لغفافى ث فيه  عبف العزحز المنيس* 
 ( مكاللة االنجلو المهرحة1960نلاالاا الزحنة . عبف العليا مرمف شوشان )* 
 ( مكاللة العالا العرةة ث الاللعة االول 1958أساسياا رنالاج نلاالاا الزحنة . أم ن مرموف الجمس  )* 

 

 (  أساسيات إنتاج نباتى 111م -)ا

قة العوام  الب يية بنمو وانالاجية المراه   ث   فراسدة شداملة الالور زراعة المراه   والوزحع ا ث فراسة ع 
لعمليدداا الج  ددز االرض للزراعددة وموقددع المرهددول مددن الددفورة الزراعيددة والددرق الزراعددة لمراهدد   الرقدد  

 قياساا المرهول ومكوناال .   –المتاللفة وعملياا التفمة لعف الزراعة 
أ  ر العوامدد  الب ييددة علدد  المراهدد   اللسددالانية د العمليدداا القسدديا النلاالدداا اللسددالانية د الالكددا ر د فراسددة الدد

اللسدالانية فدي أرض ردفايف اللسداال ن د االزهدار وعقدف ال مدار د الدرق الالرةيدة والالقلديا د جمدع والعبيدة والتدزحن 
  مار الراه ا اللسالانية.

 المراجع  

 ارإ( فار المع1970قواعف زراعة المراه   . عل  التشن ث مرموف مرمف رب ب ) * 
 جامعة بغداد( 1978معفاا مكننة المراه   الرقلية . لالف  رس ن ) * 
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  ) * 
 المعارف الحديثة( 1992أساسياا رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ) * 
( 1993المرميدة  د أرمدف عبدف المدنعا رسدن  )أساسياا رنالداج التضدر والكنولوجيدا الزراعداا المكشدوفة و  *

 الفار العرةية للنشر والالوزحع 
( الدفار العرةيدة للنشدر 1993أساسياا رنالاج التضر ف  األراض  الهرراوية د أرمف عبدف المدنعا رسدن )* 

 والالوزحع 
 ارإ ( فار المع1964الفاك ة أساسياا رنالاج ا . رسن أرمف لغفافى ث فيه  عبف العزحز المنيس  )* 
 ( الاللعة التامسة ث منشأة المعارإ لاالسكنفرحة1993الزهور ونلاالاا الزحنة . مهالف  بفر واترون )* 
 .( مكاللة االنجلو المهرحة 1960نلاالاا الزحنة . عبف العليا مرمف شوشان )* 
 الول . ( مكاللة العالا العرةة ث الاللعة ا1958أساسياا رنالاج نلاالاا الزحنة . أم ن مرموف الجمس  )* 
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 ( إنتاج المحاصيل                                  202)م 

فراسة شاملة للمراه   المتاللفة )األلياإ والزحا والربوب واللقول والسكر والعل  األتضر( من ر د  أهدا 
 – الدرق الزراعدة المتاللفدة –العملياا الزراعية قب  ولعف الزراعة وأ رهدا علدي اإلنالداج  -األهناإ المنزرعة 

القددف ر المرهددول  -االرالياجدداا الب ييددة لمراردد  النمددو المتاللفددة -موقددع المرهددول مددن الددفورة الزراعيددة 
 ومكوناال .
 المراجع

 دار المعارف (1972رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى )* 
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  )* 
 دار المعارف( 1991انالاج المراه   الرقلية . عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى ث أم ن قاسا )* 
 (  1998انالاج مراه   الرق  . عبف العظيا عبف الجواف ث عافل أبوشالي  )* 
 ( منشأة المعارإ2002زراعة المراه   الرقلية . عبف الرم ف عبف الس ا )* 

 

 حقلية                      ( إنتاج المحاصيل ال204)م 

فراسة مراه   األلياإ والزحا واللقدول والربدوب والسدكر والعلد  األتضدر مدن ر د  تالدواا رعدفاف األرض 
للزراعددة والددفوراا الزراعيددة الماللعددة وعمليدداا التفمددة لعددف الزراعددة مددن الرقيددع وتدد  وعزحددف ورى والسددم ف 

 ورهاف د سعة وعات المرهول .
 المراجع  

 مكتبة األنجلو المصرية( 1962اه   الرق  . مهالف  عل  مرس  )زراعة مر* 
 دار المعارف( 1972رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى )* 
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  )* 
 دار المعارف( 1991أم ن قاسا ) –اللارى  أرمف أنور عبف –انالاج المراه   الرقلية  . عل  التشن * 
 جامعة القاهرة( 1993مراه   الزحوا والسكر واأللياإ . مرموف الشاعر )* 
 (  1998انالاج مراه   الرق  . عبف العظيا عبف الجواف ث عافل أبوشالي  )* 
 ( منشأة المعارإ2002زراعة المراه   الرقلية . عبف الرم ف عبف الس ا )* 

 سس إنتاج نباتى )خاص(  ( أ213م –)ا

فراسة الفه لية للعوام  الجوية واألرضية المؤ رة عل  نمدو وانالاجيدة المراهد   ث أهدا عمليداا التفمدة لعدف 
 الزراعة وع قال ا بإنالاجية المراه  .

انالداج الشدال ا  –معدام ا بدذور التضدر قبد  الزراعدة  –القسيا مراه   التضر وأهمية وع وب ك  القسيا 
الدأ  ر العوامد  الجويدة علد   –يداا الزراعيدة مدن رى والسدم ف علد  نمدو وجدوفة مراهد   التضدر الأ  ر العمل

مشدال  الزحندة  –أندواع مدزارع التضدر  –نمو وأنالاجية مراه   التضر والرق الوقاية مدن الظدروإ القاسدية 
نداخ والالرةدة الم –الشدال  والالفرحدف والدرق زراعدة البدذور  –القسيا نلاالاا الزحندة رسدب ارالياجاال دا الماييدة  –

 الرق االك ار والالرةية والالقليا لآلشجار الفاك ة. –المناسلة للنمو أشجار الفاك ة 
 المراجع

 (.1970قواعف زراعة المراه   . عل  التشن ث مرموف مرمف رب ب ) *
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 جامعة بغداد (1978معفاا مكننة المراه   الرقلية . لالف  رس ن ) *
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979  مرس  )أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل *
 المعارف الحديثة( 1992أساسياا رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ) *

( 1993أساسددياا رنالدداج التضددر والكنولوجيددا الزراعدداا المكشددوفة والمرميددة . أرمددف عبددف المددنعا رسددن )* 
 الفار العرةية للنشر والالوزحع 

( الدفار العرةيدة للنشدر 1993راوية . أرمف عبف المنعا رسدن )أساسياا رنالاج التضر ف  األراض  الهر* 
 والالوزحع

 ( فار المعارإ 1964الفاك ة أساسياا . رسن أرمف لغفافى ث فيه  عبف العزحز المنيس  )* 
 ( مكاللة االنجلو المهرحة1960نلاالاا الزحنة . عبف العليا مرمف شوشان )* 
 ( مكاللة العالا العرةة ث الاللعة االول 1958ف الجمس  )أساسياا رنالاج نلاالاا الزحنة د أم ن مرمو * 

 ( إنتاج محاصيل الحبوا  البقو                    221)م 

الشدع ر( وأهدا  –الدذرة الرفيعدة  –الدذرة الشدامية  –األرز  –فراسة الفه لية ألهدا مراهد   الربدوب ) القمد  
 –الالددرمم( مددن ر دد  الوهدد  النلدداالي  – الرمدد  –الرللددة  –العددفم  –مراهدد   اللقددول ) الفددول البلددفى 

العمليدداا الزراعيددة قبدد  ولعددف الزراعددة وأ رهددا  –االرالياجدداا الب ييددة لمراردد  النمددو المتاللفددة  –مراردد  النمددو 
 القف ر المرهول ومكوناال . -أها األهناإ في مهر –الرق الزراعة  –علي اإلنالاج 

 المراجع

 بة األنجلو المصريةمكت( 1972مراه   الربوب . مهالف  عل  مرس  )* 
 دار المعارف (1972رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى )* 
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  )* 
 ( منشأة المعارإ2000زراعة القم  . مرمف مرمف كذلك )* 
 ( منشأة المعارإ2002بف الس ا )زراعة المراه   الرقلية . عبف الرم ف ع* 

 ( إنتاج محاصيل او لياف  الزيوت                 222)م 

 –الال دد  ( وأهددا مراهدد   الزحددوا ) السمسددا  –الكالددان  –فراسددة الفهدد لية ألهددا مراهدد   االليدداإ ) القالددن 
 –رد  النمدو مرا –الفدول السدوفاني ( مدن ر د  الوهد  النلداالي  –فدول الهدويا  –علاف الشدمم  –الكانوال 

 –العمليدداا الزراعيددة قبدد  ولعددف الزراعددة وأ رهددا علددي االنالدداج  –االرالياجدداا الب ييددة لمراردد  النمددو المتاللفددة 
 القف ر المرهول ومكوناال  . -أها االهناإ المنزرعة في مهر   –الرق الزراعة 

 المراجع

 مكتبة األنجلو المصرية( 1980المراه   الزحالية . مهالف  عل  مرس  )* 
 جامعة القاهرة (1993راه   الزحوا والسكر واأللياإ . مرموف الشاعر )م* 
 (1998انالاج مراه   الرق  . عبف العظيا أرمف عبف الجواف ث عافل ابو شالي  )* 
 ( منشأة المعارإ2000زراعة القم  . مرمف مرمف كذلك )* 
 ارإ( منشأة المع2002زراعة المراه   الرقلية . عبف الرم ف عبف الس ا )* 
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 ( انتاج محاصيل العلف  السكر                  223)م 

رشيشددة  –علدد  الف دد   –البرسدديا الرجددازى  –فراسددة الفهدد لية ألهددا مراهدد   العلدد  ) البرسدديا المهددرى 
بنجدر السدكر (  –لوةيا العل ( وأها مراهد   السدكر      ) قهدب السدكر  -الفتن  –السورجا  –السوفان 

العمليداا الزراعيدة  –االرالياجاا الب يية لمرارد  النمدو المتاللفدة  –مرار  النمو  – من ر   الوه  النلاالي
 القف ر المرهول ومكوناال  . -أها األهناإ المنزرعة  –وأ رها علي كمية اإلنالاج

 المراجع

 مكتبة األنجلو المصرية( 1962مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  )* 
 جامعة القاهرة (1993موف الشاعر )مراه   الزحوا والسكر واأللياإ . مر* 
 (2002المراع   والمراه   العل  المهرحة . الوك   ونم رزق )* 
 ( منشأة المعارإ2005زراعة مراه   األع إ والمراع   . مرمف مرمف كذلك )* 

 ( تكنولوجيا المحاصيل   224)م 

فراسددة  –ول والزحددا والسددكر فراسددة الفهدد لية لكدد  مددن األهميددة الالكنولوجيددة لددلعض مراهدد   الربددوب واللقدد
العوامد  المدؤ رة  –لاللدك المراهد    ةالتهاي  الالبيعية والكيميايية والهدفاا الالكنولوجيدة ومقدا يم الجدوف

أهدا الهدناعاا الالكنولوجيدة الالدي  –الدرق القدف ر الهدفاا الكيماويدة والالكنولوجيدة  –علي جدوفة المراهد   
 الجرى علي لعض المراه  . 

 المراجع

 (1961ربوب . أرمف ممالاز الجنفى )هناعاا ال* 
 (  1965التوا  العامة لأللياإ . مرمف عل  لشر ث أرمف أنور عبف اللارى )* 
 األسال ب العلمية ف  هناعة الغزل والنس ا . أرمف علافة سرران ث رسن اللر رى * 

 ( تقا ى  فحص بذ ر301)م 

اتاللدداراا  –عا نددة والج  ددز الع ندداا للفردد  الدرق م -العرحد  الالقدداوى وأهم ال دداث فراسددة فسدد ولوجيا البددذور 
ر ويددة  -الرهدداف والتددزحن الالقدداوى  -األمددراض(  –النقدداوة ث االنلدداا ث الر ويددة  -جددوفة الالقدداوى )الرالولددة

 الالقاوى والعوام  المؤ رة عل  اث الرق الجنب تلط الالقاوى.
 المراجع

مكتبةةة األنجلةةو ( 1964ف )مراهدد   الرقدد  )الالقدداوى( . مهددالف  علدد  مرسدد  ث عبددف العظدديا عبددف الجددوا*

 المصرية
( فار الكالددب للاللاعددة والنشددر ث جامعددة 1988فردد  والهددف ف البددذور . هاشددا أمدد ن ث علدد  علددام )* 

 الموه 
( جامعدة عمدر 1994أساسياا علا البذور والقن ال ا . ير د  لشد ر سدراج ث رحداض عبدفالال   العب دفى )* 

 المتالار
 ( جامعة عمر المتالار1996قذاف  عبفهللا الرفاف )القواعف الفولية إلتاللاراا البذور . ال* 
 ( فار الكالب الوالنية ث بن  طازى 1994أمراض البذور .  ن ر جارف )* 

 ( أسس تربية النبات                      302)م 
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الالعرحدد  لعلددا الرةيددة النلدداا وأهفافدد  ث الددرق الكددا ر النلدداا وع قال ددا لالددرق الالرةيددة ث الالرةيددة لاألنالتدداب ث 
رةية لالال ج ن ث الالفراا وفورهدا فد  الرةيدة النلداا ث انالداج الالقداوى المرسدنة مدع األشدارة رلد  نمداذج مدن الال

 النلاالاا ال امة
 المراجع

 دار المعارف( . 1964أساسياا الرةية المراه   .  الس ف سعف قاسا )*  
 دار المعارف( 1964أساسياا الرةية القالن . أرمف أنور عبفاللارى )*  
( فار 2005النلاالدداا الرددا ظددروإ اإلج ددافاا المتاللفددة والمددوارف الشددريرة . السدد ف الهددع فى ) الرةيددة * 

 النشر للجامعاا
 أسم الرةية النلاا . عبف الرم ف سالا ث فاروق الال امي*  

* Plant breeding (1993) M. D. Hay ward. Chapman & Hall , Newyork 

 

 ( تصميم  تحليل تجارا   303)م 

أساسدياا الهدميا والرل د   -اتاللداراا إ  –اتاللداراا ا  –الالوزحدع الالبيعد   –قا يم االرهايية فراسة الم
الجدارب ث الهددميا والرل دد  الالجددارب اللسدديالة ث الهددميا والرل دد  الالجددارب العامليدة د الهددميا والرل دد  الالجددارب 

 المنشقة .
 المراجع

 روة ممفو  الث مرمف عل  لشر . مقفمة في الرق اإلرهات والهميا الالجارب * 
 . مكاللة االنجلو المهرحة مهالف  مرس  . الجزت األول ث الالجارب الزراعية * 

* Steel, R. G. D. and Torrie, J. H. (2001). Principles and Procedures of 

Statistics with Special Reference to the Biological Sciences. Mc Graw  Hill 

,N.Y., USA. 4
th

 edition.  

* Cochran, W. G. and Cox, G. M. (1996). Experimental Designs. 8th ed., USA. 

 

 ( تربية نباتات مقا مة للآفات       304)م 

البيعددة المقاومددة د اللددا ن األهددناإ  -الالعددرإ علدد  الددرق المقاومددة المتاللفددة د مهددافر وأهددول المقاومددة 
 لب يية المؤ رة ف  مقاومة النلاالاا لآلفاا .العوام  الورا ية وا -المتاللفة ف  مفى مقاومال ا لآلفاا 

 المراجع

 (1981ملافئ الرةية والرس ن النلاا .  رم ف جلوب عل  )* 
 (2004الرةية المراه   لمقاومة األمراض والرشراا . عبف الرم ف رسن سالا )* 
 (2008الالقف راا الرقلية المتاللفة ألمراض المراه   . مرمف ربراهيا الرفاع  )* 

* Stresses plant resistance through breeding (2005) Swarf. Phd 

 

 ( انتاج محاصيل علف  مراعى     305)م 

القسيا مراه   العل  والمراع  د فراسة مراهد   العلد  فد  مهدر والعدالا د األسدال ب الرف  دة فد  رنالاج دا 
القيمددة  -علد  اإلنالداج الزراعدي  وكيفيدة زحدافة رنالاج دا د أردف  الالدرق السدالعمال ا د والفايدفة العايدفة من ددا

 الرق رفظ األع إ التضرات. –الغذايية لمراه   العل  والمراعي والرق قياس ا 
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 المراجع

 ( مكاللة االنجلو المهرحة1962مراه   الرق  .  مهالف  عل  مرس  )* 
 (1982رفارة المراع  الالبيعية . رمضان أرمف لال   ث الوك   ونم رزق )* 
 (2002  العل  المهرحة . الوك   ونم رزق )المراع   والمراه * 
 ( منشأة المعارإ2005زراعة مراه   األع إ والمراع  . مرمف مرمف كذلك )* 

* Sorghum (1970) H. Dogget. Longmans Green and Co LTD 

* Forages (1962) H.D. Hughes. Lehnert & landrock 

* Forage crops (1956) Gilbert H. Ahlgren. McGRW- HILL Book Company, 

London 
 

 ( إحصاء  تصميم تجارا 306)م 

الهدميا  -اتاللداراا إ  –اتاللداراا ا  –الالوزحدع الالبيعد   -االنرفار واالراللا   –فراسة نظرحة االرالماالا 
 والرل   الالجارب اللسيالة ث الهميا والرل   الالجارب العاملية د الهميا والرل   الالجارب المنشقة.

 المراجع

 مرمف عل  لشر د ممفو  الروة .  مة في الرق اإلرهات والهميا الالجاربمقف *
   . مكاللة االنجلو المهرحة  مهالف  مرس . الالجارب الزراعية د الجزت األول  *

* Steel, R. G. D. and Torrie, J. H. (2001). Principles and Procedures of 

Statistics with Special Reference to the Biological Sciences. Mc Graw  Hill 

,N.Y., USA. 4
th

 edition.  
* Cochran, W. G. and Cox, G. M. (1996). Experimental Designs. 8th ed. USA. 

 

 ( تربية  تحسين المحاصيل الحقلية  البستانية311م -)ا

 قال دا لالدرق الالرةيدةث أهدفاإ الالرةيدة ث فراسدة الفهد لية لالدرق الكدا ر النلداا وع –العرح  علا الرةيدة النلداا 
الالرةية لاألنالتاب ث الالرةية لالال ج ن ث الالفراا وفورها ف  الرةية النلاا ث عفا الالوافف الذاال  والعقدا الدذكرى 

 ث الرق اك ار الالقاوى المرسنة للعض المراه   ال امة .
وضدع برنداما الالرةيدة اامدور الواجدب مراعاال دا عندف  0فراسة فورعلا الرةية النلاا ف  زحدافة انالداج اللسداال ن 

فراسددة  0الددرق الالرةيددة ااساسددية 0فراسددة الاللددا ن واالتددال إ )أهم الددة ومهددافرة( –للمراهدد   اللسددالانية  
للعض الظواهر المساعفة ف  الرةية والرسد ن المراهد   اللسدالانية م د  عدفا الالوافدف الدذاال  ث العقدا الدذكرى 

  المدوال  والعندب والكرندب واللهد  واللالاالدا الرسد ن لعدض المراهد   ال امدة م د 0وظاهرة انفهال الجنم 
   0والمن ور 
 المراجع

 دار المعارف( 1964أساسياا الرةية المراه   . الس ف سعف قاسا )* 
 (1964أساسياا الرةية . أرمف أنور عبفاللارى )* 
دار  (2005الرةيددة النلاالدداا الرددا ظددروإ اإلج ددافاا المتاللفددة والمددوارف الشددريرة . السدد ف الهددع فى )* 

 النشر للجامعات
 أسم الرةية النلاا . عبف الرم ف سالا ث فاروق الال امي* 
  ( الفار العرةية للنشر والالوزحع  1993الرةية مراه   التضر . أرمف عبف المنعا رسن )* 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1991أساسياا الرةية النلاا . أرمف عبف المنعا رسن )* 
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 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1992قاومة لألفاا . ارمف عبف المنعا رسن )الرةية نلاالاا التضر الم* 

 ( مكاللة االنجلو المهرحة1962قواعف الرةية النلاا . عل  التشن )* 
* Introduction of plant breeding. Briggs, F.N. T. 1975             
* Plant improvement and somatic cell genetics. Indra, V. et al. (1982) 

 

 ( تكنولوجيا الزراعة الصحرا ية     313م -)ا

الرف ددف  –الكنولوجيددا الغذيددة والسددم ف ورى وتفمددة المراهدد   الرقليددة واللسددالانية فددي االراضددي الهددرراوية 
اسالتفاا الالقنياا الرف  دة فدي اضدافة  –المقنناا السمافية لك  نوع من انواع المراه   الرقلية واللسالانية 

وضدددع البدددراما السدددمافية ألنددواع المراهددد   الرقليدددة واللسدددالانية  –للمراهددد   الرقليدددة واللسددالانية السددماف 
 والوهول للمسالوى االم   للنمو واإلنالاج وهفاا الجوفة .

 المراجع

   مكتبة األنجلو المصرية( 1977رى مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  ث نعما نور الف ن )* 
 ( 1998العظيا أرمف عبف الجواف ث عافل ابو شالي  ) انالاج مراه   الرق  . عبف* 
( مالبوعداا 2000زراعة مراه   االراضي الجف فة والهرراوية . مرسن  فا ث مرمف عبف السالار ث علي ندوار )* 

 الجامعة االمرحكية
 (1990فل لك الساله   وزراعة األراض  الجف فة والهرراوية . مرمف أرمف الرس ن  )* 
 زراعاا المرمية بإسالتفاا الهولاا الزراعية . عل  فالر  رما                                        الكنولوجيا ال * 
 ( مكاللة ابن س نا1990الكنولوجيا الزراعاا المرمية بإسالتفاا الهولاا الزراعية . عل  فالر  رما   )* 
 ( الفر العرةية للنشر والالوزحع1994اساسياا انالاج التضر ف  االراض  الهرراوية . ارمف عبف المنعا رسن )* 
( الدفار العرةيدة 1990زراعة وانالاج الفاك ة ف  االراضد  الجف دفة . متالدار مرمدف رسدن ث مرمدف راطدب الزنداال  )* 

 للنشر والالوزحع 
* Growth and mineral nutrition (1991) N.K. Fageria. Marcel Dekker, INC, Newyork 

 

 لمحاصيل               ( بيئة  فسيولوجيا ا321)م 

فراسة الأ  ر العوام  الب يية المتاللفة عل  اإلنلاا ث نمدو اللدافرة ث النمدو التضدرىث النمدو الزهدرى وال مدرى ث 
 الجمع المافة الجافة ث وعات المرهول ث العملياا المرففة للمرهول ف  المراه   الرقلية المتاللفة.

 المراجع

( فار الكالدددب 1987الردددا الظدددروإ الجافدددة . رحددداض عبدددفاللال   ) فسدددلجة الراهددد ا الزراعيدددة ونموهدددا *
 جامعة الموه    –للاللاعة والنشر

 دار الكتب الوطنية( 1994فس ولوجيا المراه   . ايفانز )* 
 ( انتاج محاصيل الحبوا  البقو  )خاص(     322)م 

رفيعدة د الشدع ر( ومراهد   اللقدول فراسة الفه لية لمراه   الربوب )القم  د األرز د الذرة الشامية د الذرة ال
الغذاييدة ) الفدول البلدفى د العدفم د الرللدة د الرمد  د الالدرمم( مدن ر د  المنشدأ د الالقسديا النلداال  د أهدا 
األهددناإ المنزرعددة فدد  مهرددد الوهدد  النلدداال  د مراردد  النمددو المتاللفددة د األرالياجدداا الب ييددة د العمليدداا 

  ر المرهول ومكوناال  .القف –الزراعية المؤ رة عل  األنالاج 
 المراجع



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 80 - 

 مكتبة األنجلو المصرية( 1972مراه   الربوب .  مهالف  عل  مرس  )* 
 ( فار المعارإ1972رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى )* 
 مكتبة األنجلو المصرية( 1979أسم رنالاج مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  )* 
 ( منشأة المعارإ2000رمف مرمف كذلك )زراعة القم  . م* 
 ( منشأة المعارإ2002زراعة المراه   الرقلية د عبفالرم ف عبفالس ا )* 

* Wheat growth and modeling (1985) W. Day  and R. Atkin. NATO Scientific 

Affaris Division 

* Rice (2002) Theresa A. Castillo 

* Barley (1978) D.E.Briggs. Chapman & Hall , Newyork 
 

 ( حشائش  مكافحتها323)م 

نالشدار البدذور ث الع قدة  السدمية والقسديا الرشدايش د الالعدرإ علد  الرشدايش ث أهميدة الرشدايش د الالكدا ر وا 
 ب ن الرشايش والمراه   د الرق مقاومة الرشايش المتاللفة .

 المراجع

 مكتبة األنجلو المصرية( 1963مراه   الرق  )الجزت ال ال ( .  مهالف  عل  مرس  ) *
* Common weeds in Egypt (1960) Loutfy Boulos. Dar Al-Maaref, Cairo 

 ( إنتاج محاصيل او لياف  الزيت )خاص(   324)م 

فراسة الفهد لية لمراهد   األليداإ )القالدن د الكالدان د الال د  د الجدوا د الرامد  د القندب د السيسدال( ومراهد   
د فدول الهويادد علداف الشدمم د السمسدا د القدرالا د تدم الزحدا د التدروع( مدن ر د  الزحدا )الفدول السوفانىد

المنشأ د الوه  النلداالي د الالقسديا النلداال  د أالدوار النمدو المتاللفدة واالرالياجداا الب ييدة د العمليداا الزراعيدة 
ة كفاتال دا المدؤ رة علد  اإلنالداج د تهداي  ومم دزاا األهدناإ المنزرعدة فد  مهدر والالدرق المتاللفدة لزحداف

 سعة وعات المرهول. –اإلنالاجية 
 المراجع

 ( فار المعارإ1972رنالاج المراه   . عل  عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى ) *
 جامعة القاهرة( 1993مراه   الزحوا والسكر واأللياإ . مرموف الشاعر ) *
 المكتبة األكاديمية( 1999س ا )رنالاج القالن ونظا السيالرة المالكاملة عل  األفاا . أرمف لالف  عبفال *
 منشأة المعارف( 2000زراعة القالن .  مرمف مرمف كذلك ) *

 منشأة المعارف( 2002زراعة المراه   الرقلية د عبفالرم ف عبفالس ا )* 
* Production of  field crops (1959) T.K.Wolfe. McGRW- HILL Book 

Company, London 

* Cotton (1958) Harry bates brown. McGRW- HILL Book Company, London 

* Oil seed crops (1983) E.A. Weiss 

 ( تقسيم محاصيل الحقل           325)م 

القسيا المملكدة النلااليدة د فراسدة أهدا العداي ا الالد   اللع دا المراهد   الرقليدة د الالقسديا النلداال  ألهدا اندواع 
الرقليدة مدن ر د  الوهد  النلداال  والرك ب دا وأهدا األندواع البرحدة  المراه   الرقلية د فراسة أها المراهد  

 الالفرحب عل  الرق الالعرإ عل  نلاالاا وةذور المراه   والرق الالم  ز ب ن ا. –والمنزرعة واألهناإ 
 المراجع
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 ( جامعة عمر المتالار1994أساسياا علا البذور والقن ال ا .  ير   لش ر سراج ث رحاض عبف الال   العب فى )*
 (1998انالاج مراه   الرق  . عبف العظيا أرمف عبف الجواف ث عافل ابو شالي  )* 
 (.1968مراه   الرق  الرك ب ا ونموها والقسيم ا النلاال  . عبف الرم ف زاهر ) *
 (1971الالهن   الالالورى للنلاالاا الزهرحة واألسام الس الولوج  الورا   )الجزت األول( . ه   الف ن ع ف ) *

 نيات الحديثة فى تربية المحاصيل         ( التق326)م 

 –انددفماج البروالول سددا  -زراعددة األسددفية  –زراعددة األجنددة  –زراعددة المالددك  –زراعددة األنسددجة والتليددة 
 نق  الج ن.  –المعلماا الجزحيية ف  الرةية النلاا  –الشتي  األمراض لاسالتفاا الرق الالرل   الج نوم  

 

 المراجع

 دار المعارف( 1964   . الس ف سعف قاسا )أساسياا الرةية المراه *
 (2005الرةية النلاالاا الرا ظروإ اإلج افاا المتاللفة والموارف الشريرة . الس ف رامف الهع فى )* 

* Stresses plant resistance through breeding (2005) Swarf. Phd 
 

 

 ( إنتاج  اكثار تقا ى محسنة          327)م 

 –العوام  المدؤ رة علدي ر ويدة الالقداوى  – ز الالقاوى لعف الرهاف ومعاملال ا والتزحن ا الج  –أهمية الالقاوى 
 –اعالمداف الالقداوى وشدرو  قدوان ن اك دار الالقداوى  –فرجداا اك دار الالقداوى المرسدنة  –الرق فر  الالقاوى 

ق انالداج الدر –الدرق المرافظدة علدي النقداوة الورا يدة  –العوام  الالي الدؤفى الدي الدفهور االهدناإ المنزرعدة 
 اهناإ ال ج ن .

 المراجع

 -دار الكتةب للطباةةة والنشةر( 1988فر  والهف ف البذور د هاشا مرمف أمد ن ث علد  رسدن علدام )* 

 جامعة الموصل
جامعةة ةمةر ( 1994أساسياا علا البدذور والقن ال دا د ير د  لشد ر سدراج ث رحداض عبدفالال   العب دفى )* 

 المختار
 جامعة ةمر المختار( 1996ذور د القذاف  عبفهللا الرفاف )القواعف الفولية إلتاللاراا الب* 
 بنى غازى –دار الكتب الوطنية ( 1994) أمراض البذور د ن ر جارف * 

* Seeds (1960) J. Derek and H. Black. Plenum Publishing Corporation 

 ( احتياجات مائية  سمادية         331م -)ا

قننداا الماييدة للمراهد   الرقليدة واللسدالانية د مقاومدة المراهد   الرقليدة دد فراسدة شداملة ل رالياجداا والم
واللسدالانية للجفداإ د الدرق الدرى المتاللفدة وميعداف وكفداتة الدرى د فراسدة شداملة لراجدة المراهد   الرقليدة 

نلداا واللسالانية للالسم ف د أنواع األسمفة د أعدراض نقد  العناهدر الغذاييدة المتاللفدة د كيفيدة القدف ر راجدة ال
نالاجيددة المراهدد   الرقليددة  للعناهددر الغذاييددة د ميعدداف والرحقددة رضددافة األسددمفة د أ ددر األسددمفة علدد  نمددو وا 

 0واللسالانية 
ددد العناهددر الغذاييددة وأقسددام ا د المهددافر الرييسددية للعناهددر الغذاييددة فددي الالرةددة د االالجاهدداا الرف  ددة فددي 

رسددوةية واألراضدد  الهددرراوية د الددرق القددف ر جددوفة السددم ف المراهدد   الرقليددة واللسددالانية فددي األراضدد  ال
وه رية ميا  الرى للمراه   الرقلية واللسالانية د القف ر االرالياجاا المايية للمراهد   الرقليدة واللسدالانية 

 الرا نظا الرى المتاللفة د الفراساا الالالبيقية والعملية للمقنناا المايية للمراه   الرقلية واللسالانية .
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 المراجع

 ( مكاللة االنجلو المهرحة1977مراه   الرق  .  مهالف  عل  مرس  ث نعما نور الف ن )رى * 
 (  1998انالاج مراه   الرق  . عبف العظيا أرمف عبف الجواف ث عافل ابو شالي  )* 
 (  2004البراما الالسم فية للمراه   الرقلية . عبف العظيا أرمف عبف الجواف )* 
 (  2007الغن  الجنفى ) نظا ومقنناا الرى الرقل  . عبف* 
 مرمف سع ف.  أنالاج الفاك ةو الكنولوجيا زراعة * 
   ( المكاللة االكافيمية1999) سع ف الش  .  الكنولوجيا السم ف ورى أشجار الفاك ة* 
 ( مكاللة اوزورحم2004الزراعة العضوية للراه ا اللسالانية . ممفو  مرمف فوزي عبف هللا )* 
( مف رحددة فار الكالدددب للاللاعدددة 1990ا . سدددعف هللا نجددا عبدددف هللا النعيمددد  )ع قددة الالرةدددة لالمددات والنلدددا* 

 والنشر
Principle of plant Nutrition /1987/ Mengel, K. and A. Kirkby /  

International Potash Institute/ Bern/ Switzerland   

 

 

 الحقل( تربية محاصيل 401)م 

 –الكالددان  -الشددع ر –االتهدداب االاليددة : القمدد  مراهدد   ذااليددة لالرةيددة ال األسددم الورا يددة والالددرق العامددة
 –العدفم  -الالدرمم -الكدانوال -فدول الهدويا -الفول السوفان  –السمسا  –القالن  -الفول البلفى -األرز

ال الرةية المراه   ذااليدة اإلتهداب د األسدم الورا يدة والالدرق الرم . ث فراسة االالجاهاا الرف  ة ف  مج
قهدب  -لالرةية المراه   تلالية الاللقي  وتضرحة الالكا ر االاليدة: الدذرة الشداميةية د الرف  ة( العامة )الالقل ف

بنجدر السدكرث الدرق الكدا ر المراهد   التلاليدة تضدرحاث اسدالتفاا زراعدة االنسدجة  –زهدرة الشدمم  -السكر
 س ن العشاير تلالية الاللقي .ربراما ال –ومزارع ربوب اللقا  ف  الرةية المراه   

 المراجع

 دار المعارف  (1964أساسياا الرةية المراه   .  الس ف سعف قاسا )* 
 دار المعارف( 1964أساسياا الرةية القالن . أرمف أنور عبفاللارى )* 
 جامعة الزقازيق( 1994الرةية المراه   ذاالية ومشالركة اإلتهاب . عبف الرم ف رسن سالك )* 
 األديب البغدادية( 1981ملافئ الرةية والرس ن النلاا . رم ف جلوب عل  )* 

* Crop breeding and Genetics (1993) Hari Harram. Kalyani Publishers, New Delhi 

* Plant breeding (1993) M. D. Hay ward. Chapman & Hall , Newyork 

 ( تكنولوجيا محاصيل الحقل                 402)م 

ة المتاللفدددة والعوامددد  المدددؤ رة عل  دددا. الدددرق قيدددام فراسدددة شددداملة لهدددفاا الجدددوفة فددد  المراهددد   الرقليددد
لمراه   األلياإ والربدوب والزحدوا  ةالتهاي  الالبيعية والكيميايية والهفاا الالكنولوجية ومقا يم الجوف

 والسكر . 
 المراجع

 (1961هناعاا الربوب . أرمف ممالاز الجنفى )* 
 (  1965اللارى )التوا  العامة لأللياإ . مرمف عل  لشر ث أرمف أنور عبف * 
 األسال ب العلمية ف  هناعة الغزل والنس ا . أرمف علافة سرران ث رسن اللر رى * 
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 ( إنتاج محاصيل )خاص(        407)م  

 –األهددناإ المنزرعددة  –فراسددة شدداملة ألهددا المراهدد   االسددالراال جية مددن ر دد  الالقسدديا والوهدد  النلدداالي 
العمليدداا الزراعيددة قبدد  ولعددف الزراعددة  –الددرق الزراعددة  –نمددو الظددروإ الب ييددة الم يمددة لل –االددوار النمددو 

نالاجية المراه   .  المؤ رة علي نمو وا 
 المراجع

 دار المعارف( 1960أسم زراعة المراه   . ه ل الس ف الرالاب )* 
 (1991انالاج المراه   الرقلية . عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى ث أم ن قاسا )* 
 (1998ق  . عبف العظيا عبف الجواف ث عافل أبوشالي  )انالاج مراه   الر* 
 ( منشأة المعارإ2002زراعة المراه   الرقلية . عبفالرم ف عبفالس ا )* 

* Production of  field crops (1966) T.K. Wolfe. McGRW-HILL Book Company, 

London 

 ( د رة زراعية  مشاكل إوانتاج               421)م 

الفوراا الزراعية وكيفية الهميم ا  ث الفوراا الزراعية الماللعدة فد  مهدر ث الالرك دب المرهدول  ث الالعرح  ل
السددوحف( وكيفيددة  -السددم ف  -هددرإ –الالك  دد  الزراعدد  ث الالعددرإ علدد  مشدداك  انالدداج مراهدد   الرقدد  )رى 

 الالغلب عل  ا .
 المراجع

 ة األنجلو المصريةمكتب( 1962مراه   الرق  )الجزت ال ان ( . مهالف  عل  مرس  ) *
 ( فار المعارإ1991انالاج المراه   الرقلية . عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى ث أم ن قاسا ) *
 (1990فل لك الساله   وزراعة األراض  الجف فة والهرراوية . مرمف أرمف الرس ن  ) *

 ( انتاج محاصيل العلف او خضر  المراعى       422)م 

لعلدد  والمراعدد  د فراسددة أنددواع المراعدد  وكيفيددة تددفمال ا د فراسددة مراهدد   العلدد  الالعددرإ علدد  مراهدد   ا
األسال ب الرف  ة ف  رنالاج ا وكيفية زحافة رنالاج ا والفايفة العايفة من دا  -األتضر ال امة ف  مهر والعالا 

اجيدة مراهدد   كيفيدة انالدداج السدي ج والددفرحم د الدأ  ر العمليدداا الزراعيدة علددي انال -علد  اإلنالداج الزراعددي 
 0العل 

 المراجع

 مكتبة األنجلو المصرية( 1962مراه   الرق  . مهالف  عل  مرس  ) *
 (1982رفارة المراع  الالبيعية  . رمضان أرمف لال   ث الوك   ونم رزق ) *
 (2002المراع   والمراه   العل  المهرحة . الوك   ونم رزق ) *
 ( منشأة المعارإ2005كذلك ) زراعة مراه   األع إ والمراع  . مرمف مرمف* 
 مراه   العل  والمراع  . مرمف الس ف رضوان* 

* Sorghum (1970) H. Dogget.  Longmans Green and Co LTD 

* Forages (1962) H.D. Hughes.  Lehnert & landrock 

* Forage crops (1956) Gilbert H. Ahlgren.   McGRW- HILL Book Company,London 

 ( استخدام منظمات النمو فى انتاج المحاصيل      423)م 
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فراسددة الددأ  ر منظمدداا النمددو علدد  كدد  مددن : النمددو التضددرى واألزهددار واأل مددار لمراهدد   الرقدد  د ع قددة 
منظمداا النمددو لالملوردة والجفدداإ والشد توتة ث الالبيقدداا السدالتفاا منظمدداا النمدو فدد  العمليداا الزراعيددة 

 لنضا ث الالأت ر ف  النضا وكيفية زحارة كمية المرهول والرس ن جوفال  .المتاللفة م   الاللك ر ف  ا
 المراجع

 (1994منظماا النمو : ال رموناا النلاالية وع قال ا لأمراض النلاا . مرمف موس  )* 
 (1995منظماا النمو واالزهار واسالتفام ا ف  الزراعة . عماف الف ن وهف  )* 

        ( تربية محاصيل مقا مة للآفات424)م 

الالعرح  لالرق المقاومة المتاللفة د البيعة المقاومة الرقيقية د العوامد  الورا يدة والب ييدة المدؤ رة فد  مقاومدة 
المرهول لألفاا د اللا ن األهناإ المتاللفة ف  مفى مقاومال ا للمرض أوالرشرة د مهافر واهول المقاومدة 

 د الالرةية للمقاومة الرق ا كيفية المرافظة عل  ا .

 راجعالم

 األديب البغدادية (1981ملافئ الرةية والرس ن النلاا . رم ف جلوب عل  )
 الضوى للطباةة والنشر( 2004الرةية المراه   لمقاومة األمراض والرشراا . عبف الرم ف رسن سالا )
 مكتبة أوزيريس( 2008الالقف راا الرقلية المتاللفة ألمراض المراه   . مرمف ربراهيا الرفاع  )

* Stresses plant resistance through breeding (2005) Swarf. Phd 

 ( اواتجاهات الحديثة فى تربية المحاصيل     425)م 

 -رسدالتفاا الدرق الالقنيدة الر ويدة )زراعدة األنسدجة د زراعدة األجندة د زراعدة األسدفية د ال جدن الجسدمية( 
 ويدة وال نفسدة الورا يدة فد  انالداج سد الا اسالتفاا ال نفسة الورا ية د األسالفافة لكد  مدن الدرق الالقنيدة الر

 والرز نلاالية جف فة مقاومة لألفاا وللظروإ المعاكسة و ذاا هفاا جوفة ممالازة .
 المراجع

 دار المعارف( 1964أساسياا الرةية المراه   . الس ف سعف قاسا )* 
( فار النشدددر 2005 فى )الرةيدددة النلاالددداا الردددا ظدددروإ اإلج دددافاا المتاللفدددة والمدددوارف الشدددريرة . السددد ف الهدددع* 

 للجامعاا  
* Stresses plant resistance through breeding (2005) Swarf. Phd 

 ( انتاج محاصيل السكر  المحاصيل غير التقليدية    426)م 

فراسددة شدداملة لمراهدد   السددكر والمراهدد   ط ددر الالقل فيددة مددن ر دد  الالقسدديا النلدداال  ث مندداالف اإلنالدداج د 
األهدناإ المنزرعدة فد  مهدر د  الدرق الزراعدة د عمليداا التفمدة المتاللفدة المدؤ رة  -فية األهميدة االقالهدا

 عل  رنالاجية هذ  المراه   .
 المراجع

 ( فار المعارإ1972رنالاج المراه   .  عل  عل  التشن ث أرمف أنور عبف اللارى )* 
   جامعة القاهرة( 1993مراه   الزحوا والسكر واأللياإ . مرموف الشاعر )* 
 منشأة المعارف( 2002زراعة المراه   الرقلية . عبفالرم ف عبفالس ا )* 

* Modern coffee production (1962) A.E. Haarer. Leonard Hill, London, Tea (1958) 

T. Eden.  Longmans 

* Sugarcane cultivation (1998) B. Sundara .  Vikas Publishing House PVT   LTD 

* The sugar beet crop (1993) D.A. Cooke.  Chapman & Hall , Newyork 

 ( استزراع او راضى          427)م 
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الشدرو  الواجدب الوافرهدا فد  األراضدد   -فراسدة للمنداالف الرييسدية القابلدة ل سالهد   واالسدالزراع فدد  مهدر
بدراما االسدالزراع  –ع الجف دفة الدفوراا الزراعيدة الماللعدة فد  أراضد  االسدالزرا -الال  ل ا أولية ف  االسدالزراع

مم دزاا وتهداي  المراهد    –الر ويدة  –الكيماويدة  –الالبيعيدة  -فد  األراضد  ذاا الع دوب الالبوطرافيدة
 الال  النج  زراعال ا ف  األراض  الرملية والملرية والقلوية والج رحة .

 المراجع

( 2000السددالارث علددي نددوار )زراعددة مراهدد   االراضددي الجف ددفة والهددرراوية . مرسددن  فاث مرمددف عبددف * 
 مالبوعاا الجامعة االمرحكية 

 (2007نظا ومقنناا الرى الرقل  . عبف الغن  الجنفى )* 
 (  2007أهول اللر  والالالب ف ف  اعفاف واه   األراض  . سع ف أبو زحف )* 

 ( تربية نبات               428)م 

الدرق الكدا ر النلداا وع قال دا لالدرق  -قدوة ال جد ن  –العقا الذكرى وعدف الالوافدف  –أهفاإ علا الرةية النلاا
انالدداج  –فور الالفددراا فددي الرةيددة النلدداا  -أ ددر الاللقددي  الددذاال  علدد  الرةيددة المراهدد    -الالرةيددة المتاللفددة 
 الالقاوى المرسنة 

 المراجع

 ( فار المعارإ1964)  أساسياا الرةية المراه   . الس ف سعف قاسا* 
 ( فار المعارإ1964أنور عبفاللارى ) أساسياا الرةية القالن . أرمف* 
 ( الضوى للاللاعة والنشر2004الرةية المراه   لمقاومة األمراض والرشراا . عبفالرم ف رسن سالا )* 
( فار النشدددر 2005الرةيدددة النلاالددداا الردددا ظدددروإ اإلج دددافاا المتاللفدددة والمدددوارف الشدددريرة . السددد ف الهدددع فى )* 

 للجامعاا
* Plant breeding (1993) M. D. Hay ward. Chapman & Hall , Newyork 

 

 الحديثة في إنتاج المحاصيل التقنيات ( 429)م 

اسددالتفاا الالددرق الرف  ددة فددي اعددفاف والج  ددز األرض للزراعددة والددرق الزراعددة الرف  ددة د اسددالتفاا الالقنيدداا 
اومدة اافداا د الرف  دة فدي عمليداا التفمدة لعدف الزراعدة م د  الدالتل  مدن الرشدايش د الالسدم ف د الدرى د مق

الرهاف د الالتزحن د القل   فاقف المرهدول لدلعض المراهد   الرقليدة ال امدة الالد  الدزرع فدي منداالف الزراعدة 
 الجف فة والقفيمة .

 المراجع

 ( مكاللة االنجلو المهرحة .1977رى مراه   الرق  ث مهالف  عل  مرس  ث نعما نور الف ن )* 
 (.1998)ابو شالية عبف الجواف ث عافل  مراه   الرق  ث عبف العظيا ارمفرنالاج * 
( 2000زراعة مراه   األراض  الجف دفة والهدرراوية ث مرسدن  فا ث مرمدف عبدف السدالار ث علد  ندور )* 

 مالبوعاا الجامعة األمرحكية .
* Growth and mineral nutrition (1991) N.K. Fageria, Marcel Dekker, INC, Newyork 

 

 مشر ع التخرج ( 450)م 



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 86 - 

كل   الالالب بإعدفاف مشدروع لر د  فد  أردف فدروع علدوا المراهد   )انالداج المراهد   د الرةيدة المراهد   د ال
فسد ولوجيا المراهد   د الكنولوجيدا المراهد   د الرشدايش ومكافرال دا د ....... الد ( الردا رشدراإ أعضدات 

 ه ية الالفرحم لالقسا العلم  ومناقشال  ف  رلقة نقاشية .
 المراجع

 مكتبة األنجلو المصرية( 2007مراه   . عبف الرم ف الس ف القراميال  )أسم لرو  ال* 
 

 [ قسم البساتين ) ا (2]
 (  إنتاج بساتين عـام                102)ا 

رنالداج وزراعدة المدوال  د العندب د رنالداج وزارعدة الالمداالا د الفلفد  د التيدار د اللالداالم د الفاهدوليا د الكرندب د رنالداج 
القرنفدد  د األراوال د الج ف دولم مددع فراسددة العوامد  الب ييددة واالرضددية المدؤ رة علدد  النمددو واالنالدداج وزراعدة الددورف د 

 وهفاا الجوفة ل ذ  المراه   المتاللفة.
 المراجع  

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع  1995انالاج مراه   التضر د ارمف عبف المنعا رسن )* 
 ( فار الفكر العرةي 1993العنب د مرمف عبف الرليا األشرا  )االسال ب الرف  ة في زراعة وانالاج * 
( الاللعدددة االولددد  منشدددأة المعدددارإ 1998زهدددور القالددد  وامراضددد ا د مرمدددوف تالددداب ث عمددداف الدددف ن وهدددف   )* 

 لاالسكنفرحة 
 (  أساسيات إنتاج نباتى  102م -)ا

 )انظر مرالوى مقرراا قسا المراه  (         
 اج نباتى                   (  أساسيات إنت111م -)ا

 )انظر مرالوى مقرراا قسا المراه  (         
 ( إنتاج البساتين        202)ا 

رنالداج وزراعدة الدورف  -رنالاج وزراعة الالماالا واللالاالم والله  والتيار والفاهدوليا رنالداج وزراعدة المدوال  والعندب 
  الجويدة واألرضدية نردو وأنالاجيدة اللدك المراهد   لاإلضدافة رلد  والقرنف  وألراوال  والج ف وس  وفراسة الدأ  ر العوامد

 فراسة هفاا الجوفة ل ا .
 المراجع   

 ( 2003رنالاج التضر المركلة والتلازحة والقلقاسية ث ف / أرمف عبف المنعا رسن د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
/ أرمدف عبدف المددنعا رسدن د الددفار العرةيدة للنشددر  ( ث ف3ث ج 2ث ج 1رنالداج التضدر ال انويددة والغ در القل فيددة )ج* 

 (2004والالوزحع )
 ( 2003رنالاج التضر التيمية والعليقية ث ف / أرمف عبف المنعا رسن د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
 ( 2002رنالاج الفراولة ث ف / أرمف عبف المنعا رسن د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
 ( 2001اللاذنجان ث ف / عاال  ابراهيا د الفار العرةية للنشر والالوزحع )رنالاج الفلف  و * 
الددرق الرةيددة والالددوحر والرسدد ن مراهدد   الفاك ددة ث ف / جمددال مرمددف الشددب ن  د الددفار العرةيددة للنشددر والالوزحددع * 
(2005 ) 

 ( 2005ر )براما السم ف رفايف الفاك ة ث ف / الشراا نهر أبو زحف د المكاللة المهرحة للاللاعة والنش* 
نالاج نلاالاا الزهور ث ف / الشراا نهر أبو زحف د الفار العرةية للنشر والالوزحع )*   ( 2005زراعة وا 

 ( إنتاج الحاصلات البستانية204)ا
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رنالداج وزراعدة الدورف  –رنالاج وزراعة الالماالا واللالاالم والله  والتيدار والفاهدوليا رنالداج وزراعدة المدوال  والعندب 
  والج ف وس  وفراسة الدأ  ر العوامد  الجويدة واألرضدية نردو وأنالاجيدة اللدك المراهد   لاإلضدافة رلد  والقرنف  وألراوال

 فراسة هفاا الجوفة ل ا 
 المراجع  

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1995انالاج مراه   التضر د ارمف عبف المنعا رسن )* 
 عة الرف  ة ( فار الاللا1963لساال ن الفاك ة د شوق  اليا مكسيموم )* 
 ( ماللعة العلوا1962انالاج الفاك ة الرمضية )الموال ( الج  ز والعبية  مارها د مرمف م فى العزون )* 
 ( فار الفكر العرةي1993االسال ب الرف  ة في زراعة وانالاج العنب د مرمف عبف الرليا األشرا )* 
لاللعدددة االولددد  منشدددأة المعدددارإ  ( ا1998زهدددور القالددد  وامراضددد ا د مرمدددوف تالددداب ث عمددداف الدددف ن وهدددف  )* 

 لاالسكنفرحة 
 ( مكاللة االنجلو المهرحة1960نلاالاا زحنة د عبف العليا مرمف شوشان )* 
 ( 2003رنالاج التضر المركلة والتلازحة والقلقاسية ث ف / أرمف عبف المنعا رسن د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
( ث ف / أرمددف عبددف المددنعا رسددن د الددفار العرةيددة للنشددر والالوزحددع 3ث ج 2ث ج 1رنالدداج التضددر ال انويددة والغ ددر القل فيددة )ج* 
(2004) 

 ( 2003رنالاج التضر التيمية والعليقية ث ف / أرمف عبف المنعا رسن د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
 ( 2002رنالاج الفراولة ث ف / أرمف عبف المنعا رسن د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
 ( 2001رنالاج الفلف  واللاذنجان ث ف / عاال  ابراهيا د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
 ( 2005الرق الرةية والالوحر والرس ن مراه   الفاك ة ث ف / جمال مرمف الشب ن  د الفار العرةية للنشر والالوزحع )* 
 ( 2005حة للاللاعة والنشر )براما السم ف رفايف الفاك ة ث ف / الشراا نهر أبو زحف د المكاللة المهر * 
نالاج نلاالاا الزهور ث ف / الشراا نهر أبو زحف د الفار العرةية للنشر والالوزحع )*   ( 2005زراعة وا 

 

  )خاص((  أساسيات إنتاج نباتى 212م -)ا

 )انظر مرالوى مقرراا قسا المراه  (         
 

 ( إنتاج فاكهة مستديمة 221)ا 

نالاج الموال  د الن مدع ت   د المانجو د الموز د الجوافدة د الزحالدون د القشدفة د الزةفيدة د اللالداظ د اللشدملة العندب زراعة وا 
النمدو واالنالداج والعمليداا الزراعيدة المتاللفدة  فراسة الرق الالكا ر المتاللفدة والظدروإ الب ييدة واالرضدية المدؤ رة علد 

 . المسالفيمة االوراق الال  الجرى ف  لساال ن الفاك ة
 المراجع   

 ( فار الاللاعة الرف  ة 1963لساال ن الفاك ة/ ف. ذكرحا ابراهيا زحفان د شوق  اليا مكسيموم )* 
( 1995الفاك ة المسالفيمة التضرة/ زراعال دا ورعا ال دا وانالاج دا د عداال  مرمدف ربدراهيا ث مرمدف نظ د  رجداج )* 

 منشأة المعارإ االسكنفرحة 
* Evergreen . Orchards William Henry Chandler Lea & Febiger 1950  

 

 ( إنتاج خضر 222)ا

نالداج التضدر الكرنبيدة د التضدر اللهدلية د التضدر اللاذنجانيدة د التضدر الجذرحدة د  القسا مراهد   التضدر د زراعدة وا 
تضدر السد الة د التضدر الورقيدة د التضدر القرعيدة د التضدر المعمدرة د التضدر اللقوليدة مدع فراسدة الدأ  ر العوامد  

 ضية والعملياا الزراعية المتاللفة الال  الجرى ابالفاتا من الزراعة ورال  الرهاف  .الجوية واالر 
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 المراجع 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1991انالاج مراه   التضر د أرمف عبف المنعا رسن )* 

 والالوزحع ( الفارالعرةية للنشر1989سلسلة العلا والممارسة ف  المراه   الزراعية د أرمف عبف المنعا رسن )* 
 ( الفار العرةية للنشر الالوزحع1985انالاج مراه   التضر د هومرم الومسون وحليامم )* 

* Vegetable production and marketing. John crew / New York state collage of 

Agriculture. Cornell University / 1945                  
 مواقع عل  شلكة االنالرنا * 

WWW. Alhadeeca.com     WWW. Elharite.com      
 (  إنتاج نباتات زينـة  223)ا

نالاج الورف د الج ف ولم د الفاليا د القرنف  د عهفور الجنة د األمرحللم د األراوال د الال بدوة روز د لسدلة الزهدور  زراعة وا 
 قال  االزهار . -الالسم ف –الرى  -الرق الزراعة -من ر   الالكا ر د البنفسا

 راجع الم

 ( فار المعارإ 1993الزهور ونلاالاا الزحنة د مهالف  بفر واترون )* 
 ( مكاللة االنجلو المهرحة1960نلاالاا زحنة د عبف العليا مرمف شوشان )* 
نالاج نلاالاا الزهور ث ف. الشراا نهر أبو زحف )*   ( الفار العرةية للنشر 2002زراعة وا 
 ( فار الكالب العلمية للنشر والالوزحع2005ف. الشراا نهر أبو زحف ) النلاالاا المنزلية والرفايف الفاتلية ث* 
 ( الفار العرةية للنشر 2006فل لك المهور ال  نلاالاا الزحنة المنزلية ث ف. تالف سعف عمارة )* 

 ( أنتاج نباتات زينة عام 301)ا

والمالسددلقاا والنلاالدداا الشددوكية  فراسددة ألهددا نلاالدداا الزحنددة م دد  األعشدداب المزهددرة واألشددجار والشددج راا و األسددجية
والعهارحة والنلاالاا المايية والنه  مايية والمسدالراا التضدرات وذلدك مدن ر د  أهم ال دا والدرق زراعال دا والكا رهدا 

 0واسالعماالال ا والرق العناية ب ا 
 المراجع  

نالاج نلاالاا الزهور ث ف. الشراا نهر أبو زحف )*   الالوزحع .( ث الفار العرةية للنشر و 2002زراعة وا 
 ( منشأة المعارإ لاالسكنفرحة للنشر والالوزحع .2003موسوعة األشجار والب ية ث مهالف  بفر )* 
 ( ث ال  ية العامة لفار الكالب والو ايف القومية .2010النلاالاا الشوكية والعهارحة ث أشرإ عبف الرازق )* 
 ( ث الفار العرةية للنشر والالوزحع .2006)فل لك المهور ال  نلاالاا الزحنة المنزلية ث تالف سعف عمارة * 

                                                                                                                                           )خاص(( إنتاج فاكهة متساقطة او  راق  302)ا

 –البندفق  –الجوز  -اللوز اللكان  -التوخ  –البرقوق  –المشمش  –فرج  الس  -الكم رى  –رنالاج وزراعة الالفا  
المتاللفددة والظدروإ الب ييدة واالرضدية المددؤ رة  مدع فراسدة الدرق الالكدا رالعنددب  –الكداك   –الرمدان  –الالدوا  –الالد ن 

 . وراقالمالساقالة اال  المتاللفة الال  الجرى ف  لساال ن الفاك ة عل  النمو واالنالاج والعملياا الزراعية
 المراجع          

نالاج العنب ث ف. مرمف عبف الرليا االشرا )*   ( ث فار الفكر العرة  .1993االسال ب الرف  ة ف  زراعة وا 
( ث الميكنددة 1999الكنولوجيدا الغذيدة والسددم ف ورى أشدجار الفاك ددة فد  األراضدد  الهدرراوية ث ف. سددع ف الشداذل  )* 

 االكافيمية .
 ( ث الفار العرةية للنشر .2005رس ن مراه   الفاك ة ث ف. عاال  ابراهيا )الرق الرةية والالوحر وال* 

 ( إعداد  تخزين الخضر  الفاكهة 303)ا

طس   والال  ر والالنظ   الجاإ للمرهول رزالة األجدزات الزايدفة والفدرز  –جمع المرهول ونقل  رل  مرالاا الالعبية 
معالجدة األلهدال  –زالدة األجدزات الزايدفة والفدرز والالدفرحا ر –طس   والال  در والالنظ د  الجداإ للمرهدول  –والالفرحا 
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 –أنددواع العبددواا ومزايددا وع ددوب كدد  من ددا  –الالشددجيع والالعبيددة والالغل دد   –والددفرناا والجددزور لمراهدد   التضددر 
الددرق  -القل دد  نسددلة الفاقددف ر نددات الالددفاول والالتددزحن  –األنضدداج الهددناع  للتضددر والفاك ددة لأسددالتفاا اإلسدد ل ن 

 ن المتاللفة وساي  رالالة فالرة ررالفاظ  التضر والفاك ة بجوفال ا ر نات الالتزحن .الالتزح
 المراجع

 ( ماللعة االعالماف  1959 مار الفاك ة اللعال ا واعفافها والتزحن ا والهف رها د ه   الف ومي )* 
* Post harvest Physiology and Pathology of Vegetables/ 2003 / Bartz, J. A and J. K 

Brecht (ads) (2
nd

 ed) Marcel Dekker: New York NY, USA. 

* Post harvest biology /2004 / Kays , S.J. and R. E. Pauli EON: Athens GA, USA       
 ( مركز الالعليا المفالو  .2001الكنولوجيا التزحن والهف ر الراه ا اللسالانية ث ف. ابراهيا مرمف فسوق  ) * 

* Post harvest Physiology and Pathology (2003), Bartz, J. A and J. K Brecht , Marcel 

Dekker: New York NY, USA. 

 ( إنتاج محاصيل الخضر 304)ا

التضددر  –التضددر اللاذنجانيددة  –التضددر اللهددلية  –رنالدداج وزراعددة التضددر الكرنبيددة  –القسدديا مراهدد   التضددر 
وفراسددة  –التضددر اللقوليددة  –التضددر المعمددرة  –ر القرعيددة التضدد –التضددر الورقيددة  –تضددر السدد الة  –الجذرحددة 

الددأ  ر العوامدد  الجويددة واألرضددية والعمليدداا الزراعيددة المتاللفددة والرهدداف وهددفاا الجددوفة والالتددزحن لمرهددول اللددك 
 المراه   . 
 المراجع     

 (الفار العرةية للنشر والالوزحع1991انالاج مراه   التضر د أرمف عبف المنعا رسن )* 
 ( الفار العرةية للنشروالالوزحع1989سلسلة العلا والممارسة ف  المراه   الزراعية د أرمف عبف المنعا رسن )* 
 ( الفار العرةية للنشر الالوزحع1985انالاج مراه   التضر د هومرم الومسون وحليامم )* 

Vegetable production and marketing. John crew / New York state collage of 

Agriculture. Cornell University / 1945  

 مواقع عل  شلكة االنالرنا * 
WWW. Alhadeeca.com  

WWW. Elharite.com      
 ( مكاللة أوزورحم 2004الزراعة العضوية للراه ا اللسالانية ث ف. ممفو  مرمف فوزى )* 
 ( المكاللة المهرحة 2004الالسم ف الر وى ث ف. جمال مرمف الشب ن  )* 
 ( المكاللة المهرحة للنشر2004سم ف العضوى ث ف. عبف المنعا بليغ )الال* 
 ( المكاللة االكافيمية للنشر1994رنالاج مراه   التضر الرا الظروإ الب يية ث ف. رفعا مرمف ه ل )* 

 

 ( تربية  تحسين المحاصيل الحقلية  البستانية 311م -)ا

 )انظر مرالوى مقرراا قسا المراه  (         
 ( تكنولوجيا الزراعة الصحرا ية 313م-)ا 

 )انظر مرالوى مقرراا قسا المراه  (         
 ( موالح 321)ا

فراسة نبذة الارحتية عن المنشأ واانالشار و النمو والالالور لشجرة الموال  مع فراسة العوام  الب يية المناسلة النالاج 
عمليدداا التفمددة 0ف االهدد  المناسددب لكدد  منالقددة المددوال  لاالضددافة الدد   رك ددار المددوال  وأسددالتفاا ااهددول  والرف دد

 ار واعفاف والتزحن  مار الموال .والالسم ف ل ذا المرهول ال  جانب الالزه ر والعقف والساقط الآلزهار وال م
 المراجع   

 ( ماللعة العلوا1962رنالاج الفاك ة الرمضية ث الموال  الج  ز والعبيأة  مارها د مرمف م فى العزون  )* 
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* Evergreen . Orchards William Henry Chandler Lea & Febiger-1950. 

 ( إنتاج بذ ر الخضر  الزينة 322)ا

العرح  بدلعض المهداللراا الشدايعة اإلسدالعمال فد  مجدال رنالداج البدذور . تالدواا رنالداج البدذور   والعوامد  الواجدب 
س الت هدد ا والددفاول ا والتزحن ددا . الددرق الوافرهددا لنجددا  رنالدداج البددذور . الزراعددة وعمليدداا التفمددة . رهدداف البددذور وا 

 رنالاج بذور لعض نلاالاا التضر والزحنة .
 المراجع  

عالماف بذور التضر د أرمف عبف المنعا رسن )*   ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1994رنالاج وفس ولوجيا وا 
 اا المهرحة( فار النشر للجامع1979الملافئ العامة إلنالاج بذور التضر د عبف العزحز تل  هللا )* 
 ( منشأة فار المعارإ لاالسكنفرحة1995مشاال  اك ار المراه   اللسالانية د مهالف  بفر )* 

* Vegetable seed production technology. Thompson, D.J. (1986). Longman, Green and co. 

London, New York To Rondo Sensed applications of synthetic seeds to crops improvement/ 

Edited by Keith Redden Baugh / Repress Bobcat Raton Ann Arbor London Tokay /1992 

 ( الزراعة المحمية لمحاصيل الخضر323)ا

أندواع ااطاليدة المسدالتفمة فد   –أندواع الب دوا المرميدة  –اقالهدافياا الزراعدة المرميدة  –رنشات الب وا المرميدة 
 –زراعة التضر وتفماال ا ف  الب دوا المرميدة   -ام  الب يية فات  الب وا المرمية الرق الالركا ف  العو  –الب وا 

 0الزراعة بفون الرةة والمزارع المايية 
 المراجع   

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1995الكنولوجيا الزراعاا المرمية )الهولاا( د أرمف عبف المنعا رسن )* 
 ( المكاللة االكافيمية للنشر1999 رة د رفعا مرمف ه ل )الرةية مراه   التضر الرا ظروإ المغا* 

 ( مكاللة ابن س نا1990الكنولوجيا الزراعاا المرمية بإسالتفاا الهولاا الزراعية د عل  فالر  رما   )* 
* Vegetable culture / G. Bentham/ Bland ford press London /1967   

 (  تكاثر نباتات بستانية 324)ا

مالضدمنام  -مقرر الالرق المتاللفة الماللقية ف  الكا ر النلاالداا اللسدالانية م د  اإلك دار الجدنم ) البدذرى ( الناول هذا ال
معدام ا البدذور المتاللفددة لالشدجيع اإلنلداا ومشدداك  اإلك دار البدذرى وكيفيددةالالغلب عل  دا كمدا  الضددمن المقدرر أيضددام 

 –كددا ر التضددرى م دد  الالكددا ر لالعقلددة والالرق ددف فراسددة اإلك ددار ال جددنم ) التضددرى ( مددن ر دد  الالددرق المتاللفددة للال
النلاالدداا األضددالي  ) الفسدداي  ( وزراعددة أنسددجة للمراهدد  اللسددالانية المتاللفددة مددن  -والددفرناا واأللهددال والسددرالناا 

 0نلاالاا التضر و الفاك ة والزحنة لاإلضافة رل  رنشات المشاال  إلنالاج شال ا قياسية 
 المراجع  

نالاج نلاالاا*   ( ث الفار العرةية للنشر والالوزحع .2002الزهور ث ف. الشراا نهر أبو زحف ) زراعة وا 
 ( ث منشأة المعارإ لاالسكنفرحة .2004نلاالاا التضر )اإلك ار د المشاال ( ث ف. مرموف عبف العزحز تل   )* 
 ( ث منشأة المعارإ لاالسكنفرحة .1995مشاك  اك ار المراه   اللسالانية ث ف. مهالف  بدفر )* 

* Plant Propagation  Principles  and Practices Hartman – 1957.    
 ( إعداد  تخزين الحاصلات البستانية 325)ا

الالبرحددف السددرحع للمرهددول الالنظ دد  الجدداإ والغسدد   والالال  روالفددرز والالددفرحا  –الكنولوجيددا جمددع وقالدد  المرهددول 
فراسددة أسددلاب ررالفدداع  –نضدداج الهددناع  للتضددر والفاك ددة والالعبيددة والشددرو  الواجددب مراعال ددا .فور اال  لدد ن فدد  إل 

الالعبية والالغل   وأنواع العبواا المتاللفة وع وب ومزايا كد  من دا  –نسلة الفاقف والفن  فرجاا الجوفة وسب  ع ج ا 
 الرق الالتزحن المتاللفة والمعام ا التاهة لمنع الالزرحع ف  المتازن  –

 المراجع   

 ( ماللعة االعالماف1959الهف رها د ه   مرموف الف وم  ) –التزحن ا  –رعفافها  – مار الفاك ة اللع ال ا * 
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* Post harvest Physiology and Pathology  of Vegetables/ 2003 / Bartz, J. A and J. K 

Brecht (ads) (2nd ed) Marcel Dekker: New York NY, USA. 

* Post harvest biology /2004 / Kays, S. J. and R. E. Pauli EON: Athens GA, USA     

 ( ث مركز الالعليا الفمالو  .2001الكنولوجيا التزحن والهف ر الراه ا اللسالانية ث ف. ابراهيا مرمف فسوق  )* 
* Postharvest Physiology and Pathology  , Bartz, J. A and J. K Brecht (2003), Marcel 

Dekker: New York NY, USA. 

 ( نباتات طبية  عطرية   326)ا

الفلورا المهرحة وأماكن الوزحع ا د العوام  المؤ رة في رنالاج النلاالاا الالبية والعالرحة د الزحدوا العالرحدة د اسالت هد ا 
دد فراسدة أهدا النلاالداا الالبيدة والعالرحدة م د  اللدابونا د البرفقدوش د الل فوندا د الدفاالورا د النعنداع الفلفلد  د الشدمر د 

 د ال نسون د رلة البركة د الكركفية .الكراوية 
 المراجع 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1988النلاالاا العالرحة ومنالجاال ا الزراعية والفوايية د الشراا نهر ابو زحف )* 
( الدفار 1993النلاالاا الالبية والعالرحة د جمال الف ن ف م  ث عبف الغفدار عدوض السد ف ث السدعفى مرمدف بدفوى )* 
 ة للنشر العرةي
( 1989فوايفها( د مرمف الس ف هيك  ث عبفهللا عبدف الدرازق عمدر ) –انالاج ا  -النلاالاا الالبية والعالرحة )كمياؤها* 

 منشأة المعارإ لاالسكنفرحة 
 ( الزراعات المحمية  327)ا 

المسالتفمة في الب دوا  رنشات الب وا المرمية د اقالهافياا الزراعة المرمية د أنواع الب وا المرمية د أنواع األطالية
المرمية د الرق الالركا فدي العوامد  الب ييدة فاتد  الب دوا المرميدة د زراعدة التضدر وتدفماال ا فدي الب دوا المرميدة د 

 الزراعة بفون الرةة والمزارع المايية .
 المراجع 

( الفار العرةية 1993اساسياا انالاج التضر والكنولوجيا الزراعاا المكشوفة والمرمية د ارمف عبف المنعا رسن )* 
 للنشر والالوزحع

 ( المكاللة االكافيمية للنشر1994انالاج مراه   التضر الرا الظروإ الب يية المغا رة د رفعا مرمف ه ل )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1993الكنولوجيا الزراعاا المرمية د ارمف عبف المنعا رسن )* 
( الددفار العرةيددة للنشددر 1994الهددرراوية د ارمددف عبددف المددنعا رسددن )الكنولوجيددا الزراعددة المرميددة فدد  االراضدد  * 

 والالوزحع
* Greenhouse management. Springer. Verlag N.Y. 530P Hanan. J. J. W.D. Holley and 

K.L. Gold berry 1978  

 ( احتياجات مائية  سمادية 331م -)ا

 )انظر مرالوى مقرراا قسا المراه  (         
 سين محاصيل بستانية( تح402)ا

الاللدا ن أو  –اامور الواجدب مراعاال دا عندف وضدع برنداما الالرةيدة  0فور علا الرةية النلاا ف  زحافة االنالاج الزراع  
فراسددة لددلعض الظددواهر المسدداعفة فدد  الرةيددة والرسدد ن  0الددرق الالرةيددة ااساسددية  0االتددال إ ) أهم الددة ومهددافرة ( 

الرسد ن لعدض المراهد    0ف الدذاال  ث العقدا الدذكرى وظداهرة انفهدال الجدنم المراه   اللسدالانية م د  عدفا الالوافد
 0ال امة م   الموال  والعنب والكرنب والله  واللالاالا والمن ور 

 المراجع           

 ( ث الفار العرةية للنشر والالوزحع2005الرق الرةية والالوحر والرس ن مراه   الفاك ة ث ف. عاال  ابراهيا )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1990التضر د أرمف عبف المنعا رسن ) الرةية مراه  * 
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 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1993أساسياا الرةية النلاا د أرمف عبف المنعا رسن )* 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1985الرةية نلاالاا التضر المقاومة لآلفاا د أرمف عبف المنعا رسن )* 
* Vegetable seed production technology.  /H.D. Tindal/ Avipubli shying Comp, Any. INC 

Westport /1983  

* Systematic breeding and seed production of potatoes / Aye. Cameras. / Gulag primes lain, 

Iranian press PVT. LTD, 1985 

* Postharvest physiology and pathology, Bartz, J.A. and J.K. Brecht (2003), Marcel Deker; 

New York, NY, USA. 

 ( إعداد  تخزين المحاصيل البستانية                                               403)ا

الالبرحف السرحع للمرهول والالنظ   الجاإ لاالضافة ال  الغس   والالال  روالفرز  –الكنولوجيا جمع وقال  المرهول 
النضدداج الهددناع  للتضددر والفاك ددة و والالددفرحا والالعبيددة والشددرو  الواجددب مراعال ددا. مددع فراسددة فور اال  لدد ن فدد  ا

فراسدة أسددلاب ررالفدداع نسدلة الفاقددف والددفن  فرجداا الجددوفة وسددب  ع ج دا الدد  جانددب فراسدة الالعبيددة والالغل دد  وأنددواع 
 العبواا المتاللفة وع وب ومزايا ك  من ا و الرق الالتزحن المتاللفة والمعام ا التاهة لمنع الالزرحع ف  المتازن.

 المراجع  

 ( ماللعة االعالماف 1959فاك ة اللعال ا واعفافها والتزحن ا والهف رها د ه   الف ومي ) مار ال* 
* Post harvest Physiology and Pathology of Vegetables/ 2003 / Bartz, J. A and J. K 

Brecht (ads) (2nd ed) Marcel Dekker: New York NY, USA. 

* Post harvest biology /2004 / Kays , S . J. and R. E. Pauli EON: Athens  GA, USA    
 ( زراعة فاكهة فى المناطق الصحرا ية 421)ا

مدفى  –البيعدة الالرةدة  – الناول هذا المقرر منداخ الب يدة الهدرراوية والعوامد  المتاللفدة الالد  الدالركا فد  هدذا المنداخ 
 0لسمافية اشجارالفاك ة الرا هذة الظروإ اارالياجاا المايية وا –مآليمة شجرة الفاك ة ل ذة الب ية الهررؤاوية 

م يمة الرق الزراعة والالرةة والالقليا اشدجار الفاك دة لمدا  ناسدب الب يدة الهدرراوية وذلدك فد  اشدجار الفاك دة م د  
 الال ن الشوك   ولعض اانواع ااترى ااق  أهمية . –الموال  والعنب والالفا  والزحالون والجوافة 

 المراجع   

 1999أشجار ف  ااراض  الهرراوية  ف/ سع ف عب العاال  الشاذل / مكاللة االكافيمية/ السم ف ورى * 
( الدفار العرةيدة 1990زراعة وانالاج الفاك دة فد  االراضد  الجف دفة د متالدار مرمدف رسدن ث مرمدف راطدب الزنداال  )* 

 للنشر والالوزحع
( مالبوعداا 2000. مرمدف عبدف السدالار )زراعة مراه   األراض  الجف فة الهرراوية ث ف. مرسن أفا عدامر ث ف* 

 الجامعة األمرحكية 
الكنولوجيددا الغذيددة والسددم ف ورى أشددجار الفاك ددة فدد  األراضدد  الهددرراوية ث ف. علدد  نددوار ث ف. سددع ف الشدداذل  * 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1999)

* Modern fruit production, by Joseph Harvey Gourley & Freeman Smith Howlett          

* The Macmillan company 1941  
 0(  فسيولوجيا أشجار فاكهة 422)ا

البيعدة النمدو والالالدور  - الناول هذا المقرر الفور الفس ولوج  الذى اللعلة العناهر الغذاييدة فد  ريداة شدجرة الفاك دة
و ال مددار ونضددج ا والالاقددة فدد  والعقددف واكالمددال نمدد -العوامدد  الفسدد ولوجية المددؤ رة علدد  الالزه ددر  –لشددجرة الفاك ددة 

النلاا من ر   البنات وعملية الالم  د  الضدوي  والوظيف دا فد  جميدع العمليداا الر ويدة م د  ا  امالهدا  وانالقدال 
والبنات لمتالل  مركلاا النلاا العضوية ومفى قفرة الشجرة عل  الرم   العوامد  الب ييدة الغ در مناسدلة م د  العالدش 

  0ررارة والملورة وأنتفاض فرجاا ال
 المراجع   
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 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع2002فس ولوج  أشجار الفاك ة د رسن جنفية )* 
* Principles of Horticulture C.R. Adams, K.M. Bamford, M.P. Early - Cbs 

Publishers & Distributors 1993 

 (  رى  تغذية أشجار فاكهة 423)ا

أهمية المياة لنلاالاا الفاك ة والمقنناا المايية ال زمة لمراهد   المتاللفدة والدرق  الناول هذا المقرر الرى من ر   
الرى السالر  والرى لالالنقيط والرى لالرش وفراسة الكوحن شلكاا الرى كدذلك  النداول المقدرر أهميدة العناهدر الغذاييدة 

 ر ذلدك علد  ااالدزان الغدذاي  ومعرفة أعراض نقه ا وذياال ا والع قدة بد ن العناهدر ااساسدية ولعضد ا الدلعض والدأ 
   0ورساب المقرراا السمافية لك  أشجار الفاك ة ك  عل  رفة والرق االضافة المتاللفة 

 المراجع   

 ( مكاللة االكافيمية1999السم ف ورى أشجار ف  ااراض  الهرراوية د سع ف عب العاال  الشاذل  )* 
( الدفار العرةيدة 1990رمدف رسدن ث مرمدف راطدب الزنداال  )زراعة وانالاج الفاك دة فد  االراضد  الجف دفة د متالدار م* 

 للنشر والالوزحع
 ( المكاللة المهرحة للاللاعة والنشر2005براما السم ف رفايف الفاك ة ث ف. جمال مرمف الشب ن  )* 
 ( المكاللة االكافيمية1999الكنولوجيا السم ف ورى أشجار الفاك ة ث ف. سع ف الش   )* 

* The use of nutrients in crop plants, N.K. Fageria (1994) Tylor & Francis Group 

(Books) 

* Principles of Plant Nutrition Mengel , K And E . Kirkby International Potash 

Institute Berne 1987  
 ( زراعة او نسجة فى المحاصيل البستانية  424)ا

المج ا العلميدة الك دار النلاالداا بإسدالتفاا القنيداا زراعدة اانسدجة العرح  علا زراعة اانسجة والت يا النلاالية أها 
. معرفددة ب يدداا  معرفددة المراردد  المتاللفددة لزراعدة اانسددجة النلااليددة 0تالدواا انشددات معمدد  زراعددة اانسدجة النلااليددة 

 .العق ن ددا( –زهددا ( اعددفاف ااجددزات النلااليددة )الج  العقدديا اافواا –العقيم ددا  –الج  زهددا  –مكوناال ددا الزراعددة المفذيددة )
الالالبيقاا زراعة اانسجة النلاالية عل  لعض المراه   اللسالانية ف  مراه   الفاك ة والتضدر وااشدجار التشدبية 

  0ونلاالاا الزحنة 
 المراجع   

 ( جامعة القاهرة الالعليا المفالو  1994االك ار الفق ف وزراعة االنسجة د ارمف العب فى )* 
 ( الماللعة الالجارحة الرف  ة1996نلاالية د ماجف ذك  ث فوزى الفق  )القنياا زراعة االنسجة ال* 

 (  إنتاج خضر ) خاص (425)ا

فراسة لعض الالدرق الغ در القل فيدة لزراعدة نلاالداا التضدر م د  الزراعدة بدفون الرةدة وزراعدة ااسدال  وزراعدة عديش 
التفا القنيدة المدات الممغدنط فد  الغراب والالعيا مراهد   التضدر والزراعدة العضدوية والر ويدة لمراهد   التضدر واسد

 0انالاج التضر
 المراجع   

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1994الكنولوجيا الزراعاا المرمية )الهولاا( د أرمف عبف المنعا رسن )* 
( الفار العرةية 1993أساسياا رنالاج التضر والكنولوجيا الزراعاا المكشوفة والمرمية د أرمف عبف المنعا رسن )* 
 شر والالوزحع للن

* Greenhouse operation and management /Paul V. Nelson / Prentice  hall 1998    

 ( فسيولوجيا محاصيل الخضر 426)ا

 0فراسة فس ولوجيا انلاا بذور مراه   التضر ومشاك  انلاا البذور وأندواع السدكون فد  بدذور مراهد   التضدر 
العوامدد  الجويددة مددن رددرارة وضددوت علدد  نمددو مراهدد   والكددوحن ااعضددات  فراسددة الددأ  ر 0أنالدداج الشددال ا وأقلمال ددا 
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 0ااقالهددافية ) فرندداا وألهددال  وجددذور متزنددة ( الددأ  ر العوامدد  الجويددة مددن ضددوت ورددرارة علدد  اإلزهددار واإل مددار 
التضر  وفراسة أهمية العناهر الغذايية المعفنية وفورها ف  نمو وأنالاجية مراه   0السكون ف  الفرناا واالهال 

الالسم ف  العضوى وفوررة ف  الغذية مراهد   التضدر وتهدولة الالرةدة السدكون فد  الدفرناا  –وأها أعراض نقه ا 
الع ددوب الفسدد ولوجية الشددايعة لآلجددزات  0الددأ  ر عوامدد  اانالدداج والظددروإ الجويددة علدد  جددوفة ال مددار  0واالهددال 

 0ااقالهافية لمراه   التضر 
 المراجع    

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1994لوجيا التضر د أرمف عبف المنعا رسن )أساسياا وفس و * 
* Potato physiology .PAUL .H. LI Academic press INC 1985  

* The physiology of vegetable crops A.C.Wion / CAB international 1997 

 (  اعداد  تعبئة ثمار الخضر 427)ا

 –ما جددب مراعاالددة عنددف اجددرات الرهدداف  –ا المم ددزة لمررلددة النضددا المناسددلة للرهدداف مراردد  نضددا ال مددار والع مددا
انواع الالل  أ نات الالفاول والقل   نسب الفاقف الالفرحدغ والالنظ د  الجداإ والغسد   والالال  در  –الرق الرهاف المتاللفة 

فور  0مراعاال ا عنف العبية ال مدار  والفرز والالفرحا والالشميع د أنواع العبواا ومزالا وع وب ك  من ا والشرو  الواجب
الالبرحف المبفي  والالغ راا المرطولة والغ ر مرطولة ف  ال مار أ نات الالتزحن  0الف  ل ن ف  اانضاج الهناع  لل مار 

النفم لعدف الرهداف والدأ  ر العوامد  المتاللفدة علد  معدفل الالدنفم ا ندات الالتدزحن ظداهرة الك يمكالرحدك أ ندات الدنفم  0
  0اي  أالالة فالرة أرالفاظ ال مار التضر بجوفال ا أ نات الالتزحن ال مار ووس
 المراجع  

 ( فار المعارإ1959 مار الفاك ة جمع ا والعبيال ا والتزحن ا د فيه  عبف العزحز منيس  ث رسن ارمف لغفافى )* 
* Post harvest Physiology and Pathology of Vegetables/ 2003 / Bartz, J. A and J. K 

Brecht (ads) (2
nd

 ed) Marcel Dekker: New York NY, USA. 

* Post harvest biology /2004 / Kays , S . J. and R. E. Pauli EON: Athens   GA, USA    

 ( تنسيق حدائق 428)ا 

 العرحدد  الالالددب لعلددا الالنسدد ف الرددفايف وأهم الددة وفراسددة الالددرز الالارحتيددة للرددفايف لمال ددا مددن أهميددة فدد  الهددميا
أها القواعف الماللعة  ف  الهميا مالنس ف الردفايف والتالدواا الالنف ذيدة إلنشدات والهدميا  –والنس ف الرفايف الرف  ة 

 0الرفايف مع فراسة كيفية اسالعمال النلاالاا ف  الالنس ف كما الشم  تالة الفراسة فراسة أنواع الرفايف المتاللفة 
 المراجع  

 ( مكاللة االنجلو المهرحة 1963د عز الف ن فراج ) نلاالاا الزحنة والرق النسيق ا ف  الرفايف* 
 ( مكاللة االنجلو المهرحة 1958رفايف الزحنة د رلم  ربراهيا س مة ث ذك  جمعة )* 
 ( منشأة المعارإ لاالسكنفرحة1993الزهور ونلاالاا الزحنة د مهالف  بفر وأترون )* 

 ( انتاج نباتات زينة ) خاص (429)ا

ة وزهددور القالدد  م دد  ااراوال ) الكددرزان ما ( والددورف والقرنفدد  والج ف ددولم والال ددوةروز فراسددة الهددا مراهدد   الزحندد
  0وعهفور الجنة واامرحللم والل ليا  وذلك من ر   أهم ال ا ااقالهلفية والالكنولوجيا الرف  ة واك ار ها والرة ال ا 

 المراجع  

 ( مكاللة االنجلو المهرحة1961القرنف  د علام الس ف رس ن )* 
 ( منشأة المعارإ لاالسكنفرحة1996الزهور ونلاالاا الزحنة والنس ف الرفايف د مهالف  بفر )* 

 ( التشجير  المسطحات الخضراء 430)ا
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فراسة الالدرق المتاللفدة الماللعدة فد  عمليدة الالشدج ر مدن ر د  الالشدج ر اانالداج  والدرق انشدات الغالداا الهدناعية 
قداا وكدذلك الشدج ر والجم د  الردفايف العامدة والتاهدة لفضدافة الد  وزراعة مهفاا الرحدا  والشدج ر الشدوارع والالر 

  0رل   0000فراسة انشات المسالراا التضرات المسالفيمة والمؤقالة والرق هيانة هذة المسالراا من السم ف ورى 
 المراجع      

الولدد  / فار ( الاللعددة ا1997النميددة وأسددال مار األشددجار التشددبية  ومنالجاال ددا د عبددف الوهدداب بفرالددف ن السدد ف )* 
 المعارإ المهرحة

 ( منشأة المعارإ لاالسكنفرحة 1998األشجار والب ية د عبف الوهاب بفرالف ن الس ف )* 
 ( فار المعارإ المهرحة/الاللعة االول 1971أساسياا علوا والكنولوجيا األتشاب د ع مان عفل  بفران )* 
( فار فجددر االسدد ا 1988  ث علددا الددفبن نددو  )مسددالراا النج دد  التضددرات والم عددب الرحاضددية د الددارق القيعدد* 

 للاللاعة والنشر والالوزحع جليا االسكنفرحة
 (  تكنولوجيا انتاج بساتين 431)ا

أسالتفاا الالقنياا الرف  ة للعملياا الزراعية المتاللفة ابالفات من الزراعة ورال  الرهاف ف  زراعة وأنالداج الراهد ا 
ج ف دولم  كدرزا يميا (  الد  جاندب  زراعدة أشدجار الفاك دة  –قرنف   –ورف  اللسالانية المتاللفة م   أزهار القال  )

ف  ااراض  الهرراوية و زراعة والرةية تلفاا الموز لاإلضدافة الد  رنالداج مراهد   التضدر ذاا العايدف ااقالهدافى 
عددة زمزاياهددا لالدداالم ( والددرق الددالركا فدد  مسددافاا الزراعددة واسددالتفاا البددذور المغلفددة فدد  الزرا –الكب ددر ) المدداالا 

سددالتفاا ااطاليددة العضددوية والل سدداليكية للالرةددة والأ  رال ددا الفسدد ولوجية المتاللفددة  وع وة ددا والددرق الغل دد  البددذور وا 
  0سوات  عل  الالرةة أو النلاا 

 المراجع     

 ( الدفار العرةيدة1990زراعة وانالاج الفاك دة فد  االراضد  الجف دفة د متالدار مرمدف رسدن ث مرمدف راطدب الزنداال  )* 
 للنشر والالوزحع 

( 1999الكنولوجيدا الغذيدة والسدم ف ورى أشدجار الفاك دة فد  ااراضد  الهددرراوية د سدع ف عبدف العداال  الشدداذل  )* 
 مكاللة االكافيمية 

 ( المكاللة االكافيمية1999) سع ف الش   د الكنولوجيا السم ف ورى أشجار الفاك ة* 
 ةية للنشر والالوزحع( الفار العر 1989الالماالا د أرمف عبف المنعا رسن )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1990اللالاالم د أرمف عبف المنعا رسن )* 
( الفار العرةية 1993أساسياا رنالاج التضر والكنولوجيا الزراعاا المكشوفة والمرمية د أرمف عبف المنعا رسن )* 

  للنشر والالوزحع

 (منشأة المعارإ لاالسكنفرحة1996الف  بفر )الزهور ونلاالاا الزحنة والهميا والنس ف الرفايف د مه* 

( المكاللددة 1999الكنولوجيددا الغذيددة والسددم ف ورى أشددجار الفاك ددة فدد  األراضدد  الهددرراوية د ف. سددع ف الشدداذل  )* 
 االكافيمية 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1995الكنولوجيا الزراعة المرمية د ف. ارمف عبف المنعا رسن )* 

( المكاللدة 2006التضر فات  الهوب واألنفاق ف  األراضد  الهدرراوية د ف. سد ف فالرد  السد ف ) الكنولوجيا رنالاج* 
 المهرحة للاللاعة والنشر والالوزحع .

 ( الزراعة العضوية للمحاصيل البستانية   432)ا

ضدوى . مساوىت اإلسراإ ف  رسالتفاا االسمفة المعفنية . المعام ا الزراعيدة الواجدب مراعاال دا النالداج مرهدول ع
العرح  الزراعة العضوية والسدج   المدزارع العضدوية. رجدا وقيمدة ونمدو المنالجداا العضدوية ردول العدالا . االهدفاإ 
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االساسية للزراعة العضوية . معوقاا الالرول ل نالاج العضوى . المواف المسمو  لاسالتفام ا ف  الالسم ف والمكافرة 
اه   التضر . الزراعة العضوية للعض المراه   اللسدالانية العضوية . رساب االرالياجاا السمافية العضوية لمر

. 
 المراجع   

 ( مكاللة اوزورحم 2004الزراعة العضوية للراه ا اللسالانية د ممفو  مرمف فوزى عبف هللا )* 
 ( المكاللة المهرحة 2004الالسم ف الر وى د جمال مرمف الشب ن  )* 

 المكاللة المهرحة للنشلر والاللاعة( 2002الالسم ف العضوى  د عبف المنعا بللع )* 

 

  ( إنتاج فاكهة متساقطة او  راق 433)ا

نالاج الالفا  د الكم رى د السدفرج  د المشدمش د البرقدوق د التدوخ د اللدوز د  البيكدان د الجدوز د البندفق د الالد ن د  زراعة وا 
ب ييدة واالرضدية المدؤ رة علد  النمدو والظدروإ ال مدع فراسدة  الدرق الالكدا ر المتاللفدةالالوا د الرمان د الكداك  د العندب 

 . المالساقالة االوراق الجرى ف  لساال ن الفاك ة واالنالاج والعملياا الزراعية المتاللفة الال 
 المراجع 

 ( منشأة المعارإ لاالسكنفرحة1989الفاك ة المالساقالة االوراق د عاال  مرمف ابراهيا )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1987شانفلر )لساال ن الفاك ة المالساقالة االوراق د وليا هنرى ال* 

 ( إنتاج فاكهة مستديمة )خاص(434)ا  

نالاج  النت   د المانجو د الموز د الجوافدة د الزحالدون د القشدفة د الزةفيدة د اللالداظ واللشدملة مدع فراسدة د الموال  زراعة وا 
واإلنالدداج والعمليدداا الزراعيددة المتاللفددة الالدد   الددرق الالكددا ر المتاللفددة والظددروإ الب ييددة واألرضددية المددؤ رة علدد  النمددو

 .الجرى في لساال ن الفاك ة المسالفيمة التضرة 
 المراجع 

 ( فار الاللاعة الرف  ة .1963لساال ن الفاك ة د زكرحا ربراهيا زحفان ث شوق  ا ليا مكسيموم )* 
 للنشر والالوزحع .( الفار العرةية 1987لساال ن الفاك ة مسالفيمة التضرة د وليا هنرى الشانفلر )* 
نالاج الفاك دة فدي األراضد  الجف دفة د متالدار مرمدف رسدن ث مرمدف راطدب الزنداال  )*  ( الدفار العرةيدة 1990زراعة وا 

 للنشر والالوزحع .
 ( منشأة المعارإ د لاالسكنفرحة .1995الفاك ة مسالفيمة التضرة د عاال  ابراهيا مرمف ث مرمف نظ   رجاج )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع.2002 ة د رسن جنفية )فس ولوجيا أشجار الفاك* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع.2003رنالاج الموز في مهر والوالن العرة  د ف. عل  مرمف الترحب  )* 
 ( فار الكالب العلمية للنشر والالوزحع.2005الرةية نت   البل  د ف. هلر  سليمان )* 
( منشددأة المعددارإ 1995ال ددا ورعا ال ددا وانالاج ددا ث عدداال  ابددراهيا مرمددف )الفاك ددة المسددالفيمة التضددرة د زراع* 

 لاألسكنفرحة .
* Olive crop production in horticulture series , Ryder, (2008) CABI International .  

 ( نباتات طبية  عطرية )خاص(435)ا 

ورا المهدرحة وأمداكن الوزحع دا د القسديا النلاالداا الالعدرإ لالنلاالداا الالبيدة مدن ر د  أهم ال دا االقالهدافية وفراسدة الفلد
الالبية والعالرحة والالرق المتاللفة الماللعة فدي رهداف مرهدول اللدك النلاالداا د الالعرحد  لدأها المكونداا الفعالدة باللدك 
النلاالداا والدرق اسالت هد ا د فراسدة ألهدا النلاالداا الالبيدة والعالرحدة الالالعدة للع يد ا النلااليدة المتاللفدة مدن ر د  

 .زراعال ا د العناية ب ا من رى والسم ف ورهاف ..... ال  الرق 
 المراجع 
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 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع.1988النلاالاا العالرحة ومنالجاال ا الزراعية والفوايية د الشراا نهر أبو زحف )* 
( الدفار العرةيدة 1993النلاالاا الالبية والعالرحدة د جمدال الدف ن ف مد  ث عبدف الغفدار عدوض السد ف ث السدعفى مرمدف بدفوى )* 

 للنشر.
( منشددأة المعددارإ 1989النلاالداا الالبيددة العالرحدة )كيماؤهددا د انالاج ددا د فوايددفها( د عبددف هللا عبدف الددرازق عمدر )* 

 لاالسكنفرحة .
 

 ( إنتاج بساتين )خاص(436)ا 

اج وزراعدة مجموعدة فراسة الالرق والظروإ الم ل  ومعفالا الرى والالسم ف وعمليداا التفمدة المتاللفدة ااتدرى إلنالد
من مراه   التضر والفاك ة والزحنة الال  الالمالع لمكانة الهف رحة م   الالماالا والفراولدة واللالداالم واللهد  ونت د  

 البل  والفواك ة ذاا النواة الرجرحة والالفارياا والمانجو لاإلضافة رل  الورف والج ف ولم والكرازن يا والقرنف  .
 المراجع 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع.1993اا المرمية في األراض  الهرراوية د أرمف عبف المنعا )الكنولوجيا الزراع* 
 ( المكاللة االكافيمية .1999الكنولوجيا الزراعاا المرمية د ارمف عبف المنعا رسن )* 
 ع.( الفرا العرةية للنشر والالوزح1987لساال ن الفاك ة المالساقالة األوراق د ولياا هنرى الشانفلر )* 
 ( الاللعة السافسة ث منشأة المعارإ لاالسكنفرحة.1996الزهور ونلاالاا الزحنة والنس ف الرفايف د مهالف  بفر )* 
( الاللعدة األولد  ث 1998زهور القال  وامراض ا و فاال ا والرق المقاومة د مرموف تالداب د عمداف الدف ن وهدف  )* 

 منشأة المعارإ لاالسكنفرحة.
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع .2005مراه   الفاك ة د ف. عاال  ابراهيا )الرق الرةية والالوحر والرس ن * 
نالاج نلاالاا الزهور د ف. ممفو  مرمف فوزى )*   ( مكاللة أوزورحم .2004زراعة وا 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع .2002رنالاج مراه   التضر د ف. الشراا نهر أبو زحف )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع .1995ف عبف المنعا رسن )رنالاج مراه   التضر د ف. ارم* 

 

 مشر ع التخرج( 450)ا

العرح  الالللة لأهول اللر  العلم  ف  مجال علوا اللساال ن والرف ف ااهفاإ العلمية والالالبيقية من اجدرات اللردو  
ر    تالارة مع أرف أعضات ه يدة والالبيقاال ا الرقلية والمعملية  ا الكل   ك  الالب بالجميع المافة العلمية لموضوع ل

الالفرحم لالقسا واعفافة فىهورة لر  والقاؤ  كاسيم نار أماا أعضات ه ية الالفرحم لالقسدا والللدة الشدعلة كد  العدا 
  0الفايفة 

 المراجع   

 .( الفر العرةية للنشر والالوزحع 1995من جية اللر  العلم  د ارمف عبف المنعا رسن )* 
  

 

 

 

 الحيوانيقسم اوإنتاج [ 3]

 

 ى أسس انتاج حيواني  داجن(  112د -)ح
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المواهددفاا الشددكلية ألنددواع الر واندداا المزرعيددة  –الالددور اإلنالدداج الر ددواني فددي مهددر  –مقفمددة عامددة   *
الالددور  –أسددم الالسددج   والسددج ا  –المواهددفاا اانالاجيددة لددلعض أنددواع ر واندداا المزرعددة  –المتاللفددة 

هدددفاا  –أسدددم الالفدددرح  ورضدددانة الكالاك دددا  –واجن وأنواع دددا سددد الا الدددف –هدددناعة الدددفواجن لمهدددر 
 التهولة والعوام  المؤ رة عل  ا.

 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن  *

   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
     فار اتلار ال وا ث  (2003د سم ر التشاب )رعاية الت ول  *
 ( الفار العرةية للنشر.2005الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان ث جوفة مرمف جبرح  ) *
 ( الفار العرةية للنشر 2005الجم   د مرمف الس ف سلالان ) رالرماا هذا  الالاي  *
 للنشر. ( فار أوزورحم2009جوفة بيض ولروا الفواجن د مرمف الس ف سلالان )  *
 

 أسس اوإنتاج الحيواني  الد اجن )خاص(  (211د -)ح

  -الالدور هدناعة اإلنالداج الر دواني  –اسالعراض االرالياجاا المرلية والعالمية لفنالاج الر واني  – مقفمة *
فارة قالعان الر وان  –العوام  المؤ رة عل  اإلنالاج الر واني  أها أندواع وسد الا الر وانداا  –نظا الرعاية وا 

 –انالدداج اللرددا  –مسدداكن الددفواجن  –سدد الا الددفواجن  –الالج  ددزاا ال زمددة لرعايددة الر ددوان  –لمزرعيددة ا
 انالاج البيض .

 –مساللزماا مدزارع الدفواجن  –رنشات مزارع الفواجن  –أه  وأنواع الفجاج  –هناعة الفواجن والالورها   *
 –أساسدياا الالفدرح  والفقدم  -إلتهداب الاللقدي  وا –الكدوحن ووضدع البيضدة  –الالرك ب الالشدرحري للدفجاج 

أساسدياا الرةيدة األراندب والال دور الماييدة والرومدي والرمداا والسددمان  –رعايدة الكالاك دا  –رضدانة الكالاك دا 
 والنعاا .

 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن   *
   لعرةية للنشر والالوزحعالفار ا( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
       ال وا فار اتلار( ث 2003د سم ر التشاب )الت ول رعاية  *
 ( الفار العرةية للنشر.2005الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان ث جوفة مرمف جبرح  ) *
 ( الفار العرةية للنشر 2005الجم   د مرمف الس ف سلالان ) رالرماا هذا  الالاي *

 ( فار أوزورحم للنشر.2009بيض ولروا الفواجن د مرمف الس ف سلالان ) جوفة* 
 مبادئ اوإنتاج الحيواني  الداجنى (212د -)ح

العوامدد   -امكانيدداا زحددافة اإلنالدداج الر ددواني لمهددر  –االرالياجدداا المرليددة والعالميددة لفنالدداج الر ددواني  *
نظددا  -الالسددج    –أساسددياا رعايددة الر ددوان  –رفارة قالعددان الر ددوان  –المددؤ رة علدد  اإلنالدداج الر ددواني 

 انالاج البيض  –انالاج اللرا  –مساكن الفواجن  –س الا الفواجن  –اإلسكان 
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ارالياجدداا مددزارع الددفواجن  -رنشددات المددزارع واالشددالراالاا الفنيددة -الجف ددف القالعددان -األنددواع –الالهددن    *
نالدداج البدديض والشددرو  رنالدداج  -رمدداا( -ال ددور ماييددة -نعدداا -سددمان -رومددي -لرددا -)بيدداض اللرددا وا 

 الفنية لك  من ا..
 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن  *

   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
     فار اتلار ال وا ( ث 2003د سم ر التشاب )رعاية الت ول  *
 ( الفار العرةية للنشر.2005نالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان ث جوفة مرمف جبرح  )الرف   في اإل  *
 ( الفار العرةية للنشر 2005الجم   د مرمف الس ف سلالان ) رالرماا هذا  الالاي *

 ( فار أوزورحم للنشر.2009جوفة بيض ولروا الفواجن د مرمف الس ف سلالان )* 
 ات المزرعةرعاية حيوان( 221)ح 

الدددارح  والالدددور اإلنالددداج الر دددوان  د أهميدددة ال دددروة الر وانيدددة وأهدددا السددد الا الر وانيدددة  –مقفمدددة عامدددة 
المالتههدة د سياسدة قالعدان األللدان ورعايدة ماشدية اللدبن ونظدا األ دوات د الماشدية  ناييدة الغدرض د ماشدية 

رعاية اإلبد  د رعايدة الت دول د الالركديا والق ديا  اللرا والالسم ن د الالسج   والسج ا د رعاية األطناا والماعز د
 الر وان .
 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن  *

   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
     فار اتلار ال وا ( ث 2003د سم ر التشاب )رعاية الت ول  *

 ( فسيولوجيا الحيوانات المزرعية 222)ح 

ميكانيكيددة  –سددواي  الجسددا  –البنددات وال ددفا  –األنسددجة الر وانيددة المتاللفددة  –التليددة الر وانيددة  –مقفمددة 
الج داز العهدب   –الج داز الدفورى  –الج از الالنفس   –الج از ال ضم   – لاا مكوناا التلية وع قاال ا 

 الج از العضل . –الج از البول   –
 المراجع  

   فار الاللاعة والنشر اإلس مية( ث 1997د مفرا رس ن تل   مرمف )فس ولوجيا الر وان * 
 .مكاللة االنجلو المهرحة( ث 1986) عبفاللال   بفر الف ند فس ولوجيا ر واناا المزرعة * 

 منشأة المعارإ( ث 1997)  جمال الف ن عبفالررياد  فس ولوجيا ر واناا المزرعة* 
   .جامعة عمر المتالار( ث 2000) عبفهللا عبفالررمن زا فث أرمف المجذوبد  وجيا الر وانفس ول* 

  او علاف الحيوانية التقليدية  غير التقليدية( 223)ح 

 – المركدزاا – األعد إ الماليدة – القسديا والهدن   مدواف العلد  – مدواف العلد  – مقفمة عامدة عدن المقدرر
الرسد ن القيمدة الغذاييدة لألعد إ التشدنة والمتلفداا  – األعد إ عاليدة البدروال ن – األع إ عاليدة الالاقدة

 .اإلضافاا الغذايية – ا الر ويةالمعام  – المعام ا الكيماوية – المزرعية
 المراجع 

 .مركز التفمة العامة( ث 2004)  بركاا مرمف أرمفد  الغذية ر واناا المزرعة* 
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  . فار المالبوعاا الجف فة( ث 1969) مرموف فؤاف بفرد  الغذية الر واناا المزرعية* 

 مكاللة األنجلو المهرحة( ث 1986)  ر  اب عل  ه ل د مواف العل  والج  زها * 

 لالشلكة الفولية المالتههة المواقع العلمية* 
  انتاج ماشية اللحم  اللبن( 224)ح 

اللدبن مشدروعاا انالداج  – مشاك  انالاج اللبن واللرا فدي مهدر – أهمية ماشية اللبن واللرا – مقفمة عامة
الالدرق الرف  دة  – سدج ا ماشدية اللدبن واللردا – رعاية ماشية اللرا – الرق رعاية ماشية اللبن – واللرا

 .نظا اإلنالاج والعوام  المؤ رة علي  – في اتاللار الر وان
 المراجع 

 .الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998) رسن التشابسم ر د رنالاج اللبن * 
 لالشلكة الفولية المالتههة المواقع العلمية* 

 أسس تغذية الحيوانات المزرعية( 301)ح 

 -العناهددر المعفنيددة األساسددية وط ددر األساسددية -مددات الشددرب وم ددزان المددات -العناهددر والمركلدداا الغذاييددة
 -ال ضدا فدي الر وانداا ط در المجالدرة -القنداة ال ضدمية -والكرةوه دفرااالفهون  –البروال ناا  -الف الام ناا

الم  د  الدفهون  -الم    البروال ن واألرمداض النوويدة -أسم الالم    الغذايي -ال ضا في الر واناا المجالرة
 والكرةوه فراا.

 المراجع 

 .مركز التفمة العامة( ث 2004)  بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

 , فار المالبوعاا الجف فةث( ث 1969)  مرموف فؤاف بفرد الغذية الر واناا المزرعية  *

 فورحاا ونشراا: لمكاللة القسا والكلية* 
 www.FAO.org - www.ASAS.org - www.ASDS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا : * 

 )خاص( رعاية الحيوانات المزرعية( 302)ح 

الأسيم قاليدع ر وانداا اللدبن  -أنواع وس الا اللبن  –رعاية الر واناا المجالرة  –القسيا ر واناا المزرعة 
الجمال رعايدة -المداعز  –األطنداا  –الأسديم قالعدان اللردا  –النمو وأنالاج اللرا  -أنواع وس الا اللرا  –
نظددا  -الالسددج   والسددج ا  -رعايددة الت ددول  –أنددواع الت ددول  –انالدداج الجمددال والعوامدد  المددؤ رة عليدد   –

 اإلسكان.
 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن  *

   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
     فار اتلار ال وا ( ث 2003د سم ر التشاب )ت ول رعاية ال *

 .فار الراالب الجامعية( 2009) سم ر رسن التشابد المظاهر السلوكية ف  الر واناا المزرعية * 
 لالشلكة الفولية المالتههة المواقع العلمية* 

 )خاص(فسيولوجيا الحيوانات المزرعية ( 303)ح 
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الج داز  -ميكانيكية  لاا مكونداا التليدة وع قاال دا  -سواي  الجسا  -البنات وال فا  -األنسجة  -التلية 
الج دداز  -الج دداز البددولي  -الج دداز العهددبي  -الج دداز الددفوري  -الددفا  -الج دداز الالنفسددي  -ال ضددمي 
 العضلي.

 المراجع 

  .فار الاللاعة و النشر اإلس مية( 1997)مفرا رس ن تل   مرمف د فس ولوجيا الر وان * 

 ا ونشراا: لمكاللة القسا والكليةفورحا* 
 مواقع عل  شلكة اإلنالرنا:* 

http://www.cvm.okstate.edu/  
http://www.asft.ttu.edu/ 
Farm Animals. Hammond’s.(1983). 

 د اجنالحيوان  الأمراض ( 312د -)ح

المقاومددة والددالركا فددي  –الددرق انالشددار األمددراض  –المسددبلاا األساسددية لألمددراض فددي الر ددوان والددفواجن  *
 أمراض سوت الالغذية.  –الف لياا وأمراض الفا  –األمراض اللكال رحة  –األمراض الف روسية  -األمراض

رق الوقايددة مددن األمددراض الدد –الددرق انالشددار األمددراض  –المسددبلاا الرييسددية ألمددراض الر ددوان والددفواجن  *
أمددراض  –أهددا األمددراض اللكالرحددة  –أهددا األمددراض الفالرحددة  –أهددا األمددراض الف روسددية  –والسدديالرة عل  ددا 

 أمراض النق  الغذايي في ك  من الر وان والفواجن .   –األمراض الالف لية  –الميكول زما 
 المراجع 

 مكاللة األنجلو المهرحة. -لاللعة ال امنة ( ا1997أمراض الفواجن وع ج ا  د ف. سام  ع ا ) * 
 إنتاج حيواني  د اجن( 314د -)ح

سدد الا وأنددواع  –سدد الا وأنددواع ر واندداا اللددبن واللرددا  –الع قدداا بدد ن األنمددا  الظاهرحددة والورا يددة  *
ا سد ال –نظدا اإل دوات  -الالسدج    –أساسدياا رعايدة الر دوان  –رفارة قالعدان الر دوان  -األطنداا والمداعز 

 انالاج البيض . –انالاج اللرا  –مساكن الفواجن  –الفواجن 
أساسدياا الالفدرح  والرضدانة  –الرك دب البيضدة  –مورفولوجيا وة ولوجيدا الدفواجن  –أه  وأنواع الفواجن  *
نبدذة  –جدوفة البديض النداالا  –الكدوحن قالعدان رنالداج بديض المايدفة  –رنالاج بفاري اللرا والج  ز ذلاير دا  -

 –رنالدداج السددمان  –رنالدداج الرمدداا  –رنالدداج الرومددي  –رنالدداج الال ددور الماييددة  –نالدداج األرانددب متالهددرة عددن ر
 . ارنالاج النعا
 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن  *

   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
     فار اتلار ال وا ( ث 2003ر التشاب )د سم رعاية الت ول  *

 ( ثالفار العرةية للنشر005الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان )* 
 ( ث فار عكاظ السعوفية1988مزارع الفواجن الرف  ة د  مرمف أرمف الرس ني )* 
  ( ث فار الفكر العرة1989االنالاج الالجارى لللط واالوز د مرمف سع ف سام  )* 

 سلوك الحيوانات المزرعية( 321)ح 
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الع قدة بد ن سدلوك الر دوان  –مسدبلاا سدلوك الر دوان  –اسدالينام ر وانداا المزرعدة  –الارح  علا السلوك 
 –أهددا انمددا  سددلوك ر واندداا المزرعددة  –وسدداي  االالهددال الر ددواني  –الالعلدديا والالددفرحب والتبددرة  –وانالاجدد  

 .مراقلة والسج   انما  السلوك الر واني
 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن  *

   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
     فار اتلار ال وا ( ث 2003د سم ر التشاب )رعاية الت ول  *

 العشائر الحيوانية( 322)ح  

الغ دراا الكدرار الجد ن  -وا نبدرج  –الدوازن هدارفي  -لج ن والهفاا الورا يدة الكرار ا -مكوناا ورا ة العشاير 
الهددفاا الورا يددة والاللددا ن  -قيمددة العشدداير ووسددايل ا  -الغ ددراا الكددرار الجدد ن الرددا الظددروإ اللسدديالة  -

 الهددفاا -القيمددة الورا يدة والمعامدد  الالكدراري  -الالشددال  بد ن األقدارب  -مكونداا الاللددا ن الدورا ي  -الب يدي 
 الالرةية الفاتلية والتلط -المراللالة 
 المراجع 

   1968عبف العظيا النالاوى   –ورا ة العشاير * 
 . فار المعارإ( ث 2002) ث رسن كرا ه   ج لد  الرةية الر وان* 

Falconer, D. ,and T. Mackay, 1996. Introduction to quantitative genetics. 4th ed., 

Long man, London and NY.- 
 فى الحيوانات المزرعية فسيولوجيا الغدد الصماء   او قلمة ( 323)ح 

الغددفة جددار الفرقيددة والغددفة  -الغددفة الفرقيددة  -الغددفة النتاميددة  -ال  بو االمددام  –الع قددة بدد ن ال رموندداا 
نم طفف النمو وهرموناا الجد -هرموناا القناة ال ضمية  -طفة األفرحنال  -طفة البنكرحام  -ال ايموسية 

 فس ولوجيا الر وان الرا اإلج اف الرراري. -الالوازن الرراري  -فس ولوجيا اإلج اف والالنظيا الرراري  -
 المراجع 

 .  فار الاللاعة و النشر اإلس مية( ث 1997) مفرا رس ن تل   مرمفد  فس ولوجيا الر وان* 
  .النجلو المهرحةمكاللة ا( 1986)عبفاللال   بفر الف ن د فس ولوجيا ر واناا المزرعة * 

  .منشأة المعارإ( 1997)جمال الف ن عبفالرريا د فس ولوجيا ر واناا المزرعة * 
 مواقع عل  شلكة اإلنالرنا* 

http://www.cvm.okstate.edu/  
http://www.asft.ttu.edu/ 
Farm Animals. Hammond’s.(1983). 

 تمثيل الغذاء  الطاقة في الحيوانات المزرعية( 324)ح 

األرمددداض األم نيدددة  -العوامددد  المدددؤ رة علددد  نشدددا  اإلنزحمددداا -اإلنزحمددداا ورركياال دددا وميكانيكيدددة عمل دددا
قدة فدي أنسدجة الم  د  الالا -البروال نداا والم  ل دا فدي أنسدجة الر دوان والدفواجن  -األساسية وط ر األساسية

 -أسدددم الم  ددد  الف الام نددداا   -أسدددم الم  ددد  العناهدددر المعفنيدددة الكبدددرى والهدددغرى   -الر دددوان والدددفواجن 
 األرماض النووية وفورها في البنات الر وي للبروال ن.

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 
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  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

 بركاا مرمف أرمف –فورحاا ونشراا  أهمية اام   المعفنية * 
 www.FAO.org - www.ASAS.org - www.ASDS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا : * 

 رعاية حيوانات اللبن  اللحم( 325)ح 

الضدرع والكدوحن  –الأسديم قاليدع ر وانداا اللدبن  -أنواع وس الا ر وانداا اللدبن –القسيا ر واناا المزرعة 
الأسديم قالعدان  -الدذل  ومكونداا الدذلاي   –النمو وأنالاج اللردا  -أنواع وس الا ر واناا اللرا   -اللبن 
 نظا اإلسكان. -الالسج   والسج ا  -رعايةالجمال  -الماعز  –طناا األ –اللرا 

 المراجع 

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998د سم ر التشاب )رنالاج اللبن  *

   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1997د سم ر التشاب ) األطناا *
     فار اتلار ال وا ( ث 2003د سم ر التشاب )رعاية الت ول  *

 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى اوإنتاج الحيوانى( 326)ح 

الالقنيدة الر ويدة وةدراما الرةيدة  -مف وا الالقنيدة الر ويدةث اسدالتفام اث الالقنيدة الر ويدة ونظدا رعايدة الر دوان
الالبيقددداا الالقنيدددة الر ويدددة فددد  مجدددال  -الالبيقددداا الالقنيدددة الر ويدددة فددد  مجدددال الغذيدددة الر دددوان  –الر دددوان 
الالبيقاا الالقنيدة الر ويدة فد  نظدا اإلنالداج المتاللفدة. اسدالتفاماا الالقنيدة الر ويدة فد   -ا الر وانفس ولوجي

 مزارع المنالجاا الر وية الر وانية. النانوالكنولوج  والالقنية الر وية.
 المراجع 

* Animal biotechnology and ethics : by Alan Holland, Andrew Johnson 

* Biotechnology In Animal Husbandry: by R. Renaville, A. Burny, Robert Renaville 

Springer Netherlands, Hardcover - 04-2001, ISBN 0792368517 
 لمزرعة  الد اجنتصنيع  حفظ علائق حيوانات ا( 327د -)ح

 -األعد إ عاليدة الالاقدة -مكم ا األع إ  -المركزاا -األع إ المالية -القسيا والهن   مواف العل  *
 -رفدظ فدايض األعد إ التضدرات  –الكدوحن ع يدف الدفواجن  -اإلضافاا الغذايية -األع إ عالية البروال ن

المواهدددفاا  – وحن الع يدددف األقدد  سدددعرابرنددداما الكدد -الكددوحن الع يدددف -اتاللدداراا جدددوفة الددفرحم والسدددي ج
الددرق تلددط والج  ددز  –مهددانع أعدد إ  ر واندداا المزرعددة والددفواجن  –القياسددية لألعدد إ والددرق الرل ل ددا 

رضافاا ومكم ا األع إ وفورها الر دوي وأهم ال دا فدي الغذيدة ر وانداا المزرعدة والدفواجن مدن  –األع إ 
 – ر عمليداا الالهدنيع المتاللفدة علدي القيمدة الغذاييدة لألعد إ الأ   –نارية النمو واإلنالاج والهرة العامة 

 الكوحن والج  ز ع يف ر واناا المزرعة والفواجن .
 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

 ( ث الفار العرةية للنشر والالوزحع.1990أساسياا الغذية الفواجن د ه   أبو الع  د الجزت ال ان  )* 
 جامعة المنوفية.   –(. مركز التفمة العامة 2005الغذية ر واناا المزرعة د بركاا مرمف أرمف )* 
  www.FAO.org - www.ASAS.org - www.ASDS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا :  * 

 فسيولوجيا التناسل  التلقيح الصناعي( 328)ح 
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 -الج داز الالناسدلي للدذكور  –الج داز الالناسدلي لفندا   –الع قة بد ن الالناسد  وال رمونداا  –مقفمة عامة 
 –التهولة والرمد   -فورة الشبف والالبويض  –البلوغ الجنسي  –زة واألعضات الالناسلية نمو والالور األج 

 اسالتفاا الاللقي  الهناعي في ر واناا المزرعة. –اسم جمع والق يا ورفظ الساي  المنوي  –الوالفة 
 المراجع 

 .أة المعارإمنش( ث 2000) سعف الف ن مرمف المكاوى د  فس ولوجيا الالناس  ف  الر واناا ال ف ية* 
 .جامعة عمر المتالار( 1994) عبفهللا عبفالررمند  ف زحولوجيا الالناس  والاللقي  االهالناع * 

 تغذية الحيوان التطبيقية( 329)ح 

 -ورا يدة  -ب ييدة  -العوامد  المدؤ رة علد  الغدذات المدأكول )عوامد  طذاييدة  – مقفمة أهميدة الغذيدة الر دوان
الغذيدة األطنداا  – الغذيدة ماشدية اللدبن - الغذيدة ماشدية اللدبن – الرق القف ر االرالياجاا الرافظة – ر وانية(
والبرمجدة التاليدة لالكدوحن الع يدف  الكدوحن الع يدف - نظا رساب االرالياجاا اإلنالاجية المتاللفة  – والماعز

 . األق  سعرا
 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

 www.FAO.org - www.ASAS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا  * 
  انتاج أغنام  ماعز( 330)ح 

الغذيدة  –هدفاا الهدوإ  –أنواع وس الا األطناا المالتههدة فدي انالداج الضدأن والهدوإ  –مقفمة عامة 
لمداعز إلنالداج اللدبن أنواع وس الا ا –الأسيم قالعان األطناا  –ذلاي  الضأن وقالعان ا  -والسم ن األطناا 

 السوحف منالجاا األطناا والماعز. –نظا األ وات  -والشعر 
 المراجع 

  .مكاللة االنجلو المهرحة( 1951)ممفو  شرإ الف نث كمال الس ف طنيا د رنالاج األطناا * 

  .منشأة المعارإ( 2005) أرمف علي كام د الرةية األطناا * 

نالاج األطناا والماعز *   الفار العرةية للنشر والالوزحع( ث 1998)ت رى مرمف ربراهيا مرمف د الرةية وا 
 الفار العرةية للنشر والالوزحع( 1997) سم ر التشابد األطناا * 

  تربية حيوان( 331)ح 

 - الالسددج   والسددج ا المزرعيددة – الورا ددة الكميددة فددي الر ددوان – الورا ددة الوهددفية فددي الر ددوان –مقفمددة 
انالتداب القاليدع  - اسدم االنالتداب – القدف ر القيمدة الورا يدة فدي ر وانداا المزرعدة – الرق الور ف السج ا

االالجاهدداا الرف  ددة فددي الرةيددة  –  واندداا المزرعددةالالرسدد ن فددي ر – الالرةيددة الفاتليددة وع قاال ددا – الم ددالي
 .الر وان

 المراجع 

  .فار المعارإ( 2002)ه   ج لث رسن كرا د الرةية الر وان * 
 . فار الن ضة العرةية( 1961) مرمف الوف ف رجبث عسكر ارمف عسكرد األسم العلمي  ف  الرةية الر وان * 

.مكاللة األنجلو المهرحة( 1966) ارمف مسالج رد ن مقفم  ف  علا الرةية الر وا*   

* J. Animal Science - J. Dairy Science - Italian J. Animal Science J. animal breeding 

and genetics 
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 www.asas.org - www.genetics - www.jds.fass.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا  * 
 كثيف اوإنتاج الحيوانيت( 332)ح 

 –الالقنيدداا الرف  ددة المسددالتفمة فددي اإلنالدداج الر ددواني المك دد   –نظددا اإلنالدداج الر ددواني الرف  ددة  –مقفمددة
الع قددة بدد ن اإلنالدداج المك دد   –الددرق الق دديا المشددروعاا الرف  ددة  -مشددروعاا اإلنالدداج الر ددواني الرف  ددة 

 والب ية والالغلب عل  مشك ال ا.
 المراجع 

 .فار المعارإ( ث 1968) فا ز مرع د  واناا المزرعة ف  الفول النامية انالاج ر* 

 تصميم  تحليل تجارا حيوانات المزرعة( 333)ح 

الرل د  الاللدا ن مالعدفف  -الرل د  الاللدا ن  ندايي االالجدا   -الرل   الاللا ن ررافي االالجا   -أساسياا اإلرهات 
منرند  الالوزحدع  -المداالا فدي مجدال اإلنالداج الر دواني نظرحدة االر -معام ا االراللا  واالنردفار  -العوام  

الهدميا الالوزحدع العشدوايي الكامد   -مرةدع كداي  -اتاللاراا المعنوية  -الالبيعي في مجال اإلنالاج الر واني 
 الهميا المرةع ال ال ني -الهميا الوزحع القالاعاا العشوايية الكام   -

 المراجع 

* Statistics \ -James, T. McClave. -Mcclave James T. -2006 . -Prentice Hallث 
* Elementary probability and statistics : -Gray, A. William. -A. William Gray, Otis 

M. Ulm. -1973 . -Glencoe Press, -statistical science  

 تربية  تحسين الحيوانات المزرعية( 401)ح 

الالسدج   والدرق الور دف السدج ا  -مية في ر واناا المزرعة الورا ة الوهفية والك -أسم عملية الالورح  
 -نمدداذج الق دديا الال يددف  -نمدداذج الق دديا األلقددار  -الددرق الق دديا القيمددة الورا يددة فددي الر واندداا المزرعيددة  -

 -الالرةيددة التارجيددة والتلددط  -الالرةيددة الفاتليددة وع قاال ددا  -انالتدداب القاليددع الم ددالي  -أسددم االنالتدداب 
 االالجاهاا الرف  ة في الرةية الر وان -اناا المزرعة الالرس ن في ر و 

 المراجع 

 فار المعارإ( ث 2002)  ه   ج لث رسن كراد  الرةية الر وان* 
فار الن ضدة ( ث 1961)مرمدف الوف دف رجدبث عسدكر ارمدف عسدكر د األسدم العلميد  فد  الرةيدة الر دوان * 

  .العرةية

  .مكاللة األنجلو المهرحة( 1966) ارمف مسالج رد  مقفم  ف  علا الرةية الر وان* 
* J. Animal Science - J. Dairy Science - Italian J. Animal Science J. animal breeding 

and genetics 

  www.asas.org - www.genetics - www.jds.fass.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا  * 
 لعلائق الحيوانيةتكوين  تصنيع ا( 403)ح 

 -األعد إ عاليدة الالاقدة -مكم ا األع إ  -المركزاا -األع إ المالية -القسيا والهن   مواف العل  *
 -رفدظ فدايض األعد إ التضدرات  –الكدوحن ع يدف الدفواجن  -اإلضافاا الغذايية -األع إ عالية البروال ن

المواهدددفاا  – كددوحن الع يدددف األقدد  سدددعرابرنددداما ال -الكددوحن الع يدددف -اتاللدداراا جدددوفة الددفرحم والسدددي ج
الددرق تلددط والج  ددز  –مهددانع أعدد إ  ر واندداا المزرعددة والددفواجن  –القياسددية لألعدد إ والددرق الرل ل ددا 

رضافاا ومكم ا األع إ وفورها الر دوي وأهم ال دا فدي الغذيدة ر وانداا المزرعدة والدفواجن مدن  –األع إ 
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 –  ر عمليداا الالهدنيع المتاللفدة علدي القيمدة الغذاييدة لألعد إ الأ  –نارية النمو واإلنالاج والهرة العامة 
 الكوحن والج  ز ع يف ر واناا المزرعة والفواجن .

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

 ( ث الفار العرةية للنشر والالوزحع.1990أساسياا الغذية الفواجن د ه   أبو الع  د الجزت ال ان  )* 
 جامعة المنوفية.   –(. مركز التفمة العامة 2005الغذية ر واناا المزرعة د بركاا مرمف أرمف )* 
  www.FAO.org - www.ASAS.org - www.ASDS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا :  * 

 
 

 انتاج اللحم  اللبن( 406)ح 

فارة قالعان ر واناا اللبن  –نظا انالاج اللبن والعوام  المؤ رة علي   التاليط مزارع انالداج األللدان  –الأسيم وا 
 –الق دديا الددذلاي    -جددوفة اللرددا  –السددم ن العجددول وارالياجاال ددا  –وارالياجاال ددا النشددية العجددول الناميددة  –

انالدداج اللرددا مددن الجمددال  السددوحف  –أنالدداج اللرددا مددن األطندداا والمدداعز  –الأسدديم قالعددان ر واندداا اللرددا 
 المنالجاا الر وانية.

 المراجع 

  . عالفار العرةية للنشر والالوزح( 1998) سم ر رسن التشابد رنالاج اللبن * 
 .الفار العرةية للنشر والالوزحع ( 1997) سم ر رسن التشابد األطناا * 

 بيوتكنولوجيا اوإنتاج الحيواني  الداجني( 411د -)ح

أ ددر المعددام ا  –الغذيددة الر ددوان والددفواجن علدد  الع يددف المعاملددة ر ويددا  –الكنولوجيددا المددزارع الرف  ددة  *
األمدان الر دوي لمدزارع  –الكنولوجيا الالناس  والاللقي  االهدالناعي  –الر وية عل  األفات اإلنالاجي والالناسلي 

 الر وان والفواجن. 
العوامد  الورا يدة   -الورحد  الهدفاا والم دز الجدنم فدي الدفواجن  –الترحالة الكروموسدومية فدي الدفجاج  *

 المجاميع الورا ية في الفواجن.  –نق  الج ناا   DNAفه  الد  –المم الة وشلة المم الة 
 رالوي التا  لقسا اإلنالاج الر واني الم *

 المراجع 

 المواقع العلمية المالتههة لالشلكة الفولية* 
* Poultry Genetics, Breeding and biotechnology (2003) by W.M. Muiy and S.E. 

Hggrey, Pubisher, CABI, Pulishing. 

* Experlmental Animal Physiology and Biochemistry. By S.C. Nigam and Omkar, 

Publisher: New Age International, First Edition (2003). Reprint  (2006). 

 اوإنتاج الحيواني المكثف( 421)ح 

 –أنواع وسد الا الر وانداا المزرعيدة المناسدلة لفنالداج المك د   -الع قة ب ن الهفاا الورا ية والمظ رحة 
 –الدذل  والدذلاي  والقالعيداا  –أنواع وس الا األطناا والمداعز  -ن الأسيم القالعا -ر واناا اللبن واللرا 
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نظددا اإل ددوات  -الغذيددة والسددم ن األطندداا والمدداعز –الغذيددة والسددم ن ر واندداا اللرددا  –الغذيددة ر واندداا اللددبن 
 السوحف المنالجاا -الالسج   والسج ا -واإلسكان المك   

 المراجع 

  . لفار العرةية للنشر والالوزحعا( 1998) سم ر رسن التشابد رنالاج اللبن * 
 .الفار العرةية للنشر والالوزحع ( 1997) سم ر رسن التشابد األطناا * 
  . فار اتلار ال وا( 2003)سم ر رسن التشاب د رعاية الت ول * 

 )خاص( انتاج أغنام  ماعز( 422)ح 

هددفاا  -إلنالدداج الهددوإ أنددواع وسدد الا األطندداا -أنددواع وسدد الا األطندداا المالتههددة فددي انالدداج الضددأن
أنددواع وسدد الا  -الأسدديم قالعددان األطندداا -ذلدداي  الضددأن وقالعياال ددا -الغذيددة والسددم ن األطندداا -الهددوإ

 -الالسددج   والسددج ا -نظددا اإل ددوات -الغذيددة المدداعز -اللددبن ورلددب المدداعز -المدداعز إلنالدداج اللددبن والشددعر
 السوحف منالجاا األطناا والماعز

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د زرعة الغذية ر واناا الم* 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

* Sheep husbandry, allan Fraser, london 1979 

* Farm management, Black, Clawson, Sayre, Wilcox, 1977 NY the Mc. co. 

* Sheep production, mamdouh Sharf, Kamal Ghoneim, Anglo Book, Egypt  

 www.FAO.org - www.ASAS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا  * 
 فسيولوجيا  النمو  التطور( 423)ح 

الشددرح  وفسدد ولوجيا  –ال يكدد  العظمددي والعضددلي  –وي عمليدداا البنددات وال ددفا التلدد –األنسددجة  –التليددة 
وظددداي   –ال رمونددداا البناييدددة  –الالالدددور  –النمدددو  –الوهددد   العضددد ا المتاللفدددة  –األنسدددجة العضدددلية 

 العوام  المؤ رة عل  النمو والالالور. –ال رموناا 
 المراجع 

  .منشأة المعارإ( ث 2000) سعف الف ن مرمف المكاوى د فس ولوجيا الالناس  ف  الر واناا ال ف ية * 

   .جامعة عمر المتالار( ث 1994) عبفهللا عبفالررمند  ف زحولوجيا الالناس  والاللقي  االهالناع * 
  مراجعة مرمف مرمف تل  الون د زا فث سليمان عبفالررمن سل ب * 

Farm Animals. Hammond’s.(1983). 

 :مواقع عل  شلكة اإلنالرنا* 
http://www.cvm.okstate.edu/  -  

http://www.asft.ttu.edu/ 

 التمثيل الغذائي في الحيوانات المزرعية( 424)ح 

األرمددداض األم نيدددة  -العوامددد  المدددؤ رة علددد  نشدددا  اإلنزحمددداا -اإلنزحمددداا ورركياال دددا وميكانيكيدددة عمل دددا
 -الم  دد  الالاقددة )فهددون( -الم  دد  الالاقددة )كرةوه ددفراا( -البروال ندداا والم  ل ددا -ساسددية وط ددر األساسدديةاأل

 -الم    الف الام ناا الذايلة فدي الدفهون  -الم    العناهر المعفنية الهغرى  -الم    العناهر المعفنية الكبرى 
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مداض النوويدة فدي البندات الر دوي فور األر -الم  د  األرمداض النوويدة -الم    الف الام ناا الذايلة في المات
 للبروال ن

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

* Sheep husbandry, allan Fraser, london 1979 

* Farm management, Black, Clawson, Sayre, Wilcox, 1977 NY the Mc. co. 

* Sheep production, mamdouh Sharf, Kamal Ghoneim, Anglo Book, Egypt  

  www.FAO.org - www.ASAS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا  * 
 يولوجيا  إدرار اللبنفس( 425)ح 

نمددو  -الج دداز الددفوري والعهددبي والغددفف اللمفاويددة التاهددة لالضددرع  -الالرك ددب الظدداهري والشددرح  الضددرع 
معدددفل الرل ددب فددي ماشددية اللدددبن  -الددالركا ال رمدددوني والعهددبي فددي رفددراز اللددبن  -والالددور الغددفف اللبنيددة 

العوامد   -سكر اللدبن وأم رد  وف الام ناالد   - بنات بروال ن وفهن اللبن -الرك ب الغفف اللبنية  -والجاموم 
العوامد  المدؤ رة علد   -العوامد  الفسد ولوجية المدؤ رة علد  انالداج اللدبن  -الب يية المدؤ رة علد  انالداج اللدبن 

 فس ولوجيا الر وان الرا اإلج اف الرراري. -لعض أمراض الضرع  -الرك ب اللبن 
 المراجع 

  .منشأة المعارإ( ث 2000)سعف الف ن مرمف المكاوى د ال ف ية فس ولوجيا الالناس  ف  الر واناا * 

   .جامعة عمر المتالار( ث 1994) عبفهللا عبفالررمند  ف زحولوجيا الالناس  والاللقي  االهالناع * 
  زا فث سليمان عبفالررمن سل ب ؛ مراجعة مرمف مرمف تل  الون * 

* Farm Animals. Hammond’s.(1983). 

 :اإلنالرنا مواقع عل  شلكة* 
http://www.cvm.okstate.edu/  
http://www.asft.ttu.edu/ 

 او ملاح المعدنية  الفيتامينات في تغذية الحيوان( 426)ح 

الف الام نداا الذايلدة فدي  –عفنيدة الكبدرى والهدغرى الم  د  العناهدر الم -العناهر المعفنيدة الكبدرى والهدغرى 
فور  –الم  د  الف الام نداا الذايلدة فدي الدفهون والذايلدة فدي المدات  -الف الام ناا الذايلة في المدات  –الفهون 

أعددراض نقدد   –اعددراض نقدد  العناهددر المعفنيددة وع ج ددا  –المعددافن والف الام ندداا فددي الالم  دد  الغددذايي 
 الف الام ناا وع ج ا. 

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 
  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

 www.FAO.org - www.ASAS.orgمواقع عل  شلكة اإلنالرنا  * 
  

 بيولوجيا التناسل  التلقيح اوإصطناعي ( 427)ح 

الج دداز الالناسددلي فددي ذكددور  -الج دداز الالناسددلي فددي رنددا  الر واندداا  -الع قددة بدد ن الالناسدد  وال رموندداا 
 - الرك دب ووظيفدة الج داز الالناسدلي األن دوي  -نمو والالور األعضات الالناسلية والبلوغ الجنسدي -الر واناا 
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الالدور علدا  -التهدولة والرمد  والدوالفة -الرك ب ووظيفة الج از الالناسلي الذكري  -فورة الشبف والالبويض 
اسددالتفاا الاللقددي   - أسددم جمددع ورفددظ السدداي  المنددوي  -الرك ددب السدداي  المنددوي  - الاللقددي  االهددالناعي

 .فس ولوجيا الالناس  الرا اإلج اف الرراري  - الهناعي في ر واناا المزرعة
 جع المرا

  .منشأة المعارإ( ث 2000) سعف الف ن مرمف المكاوى د  فس ولوجيا الالناس  ف  الر واناا ال ف ية* 
   .جامعة عمر المتالار( ث 1994) عبفهللا عبفالررمند  ف زحولوجيا الالناس  والاللقي  االهالناع * 
  زا فث سليمان عبفالررمن سل ب ؛ مراجعة مرمف مرمف تل  الون * 

* Farm Animals. Hammond’s.(1983). 

 مواقع عل  شلكة اإلنالرنا:* 
http://www.cvm.okstate.edu/      
http://www.asft.ttu.edu/ 

 تطبيقات فى تغذية الحيوان( 428)ح 

الغذيدة ر وانداا  –القف ر االرالياجاا الرافظدة  –م زان الن الروج ن  -ايية القف ر معام ا ال ضا والقيمة الغذ
 -النشدية العجددول والقددف ر ارالياجاال ددا الغذاييددة –أهميددة الالاقددة والبددروال ن فدي الغذيددة ر واندداا اللددبن  –اللدبن 

 –رسداب الغدذات المسدال لك  –الغذيدة األطنداا والمداعز  –الغذيدة ر وانداا اللردا والالسدم ن  –رعفاف العجد ا 
 براما الكوحن الع يف المالكاملة االقالهافية مقفمة في الغذية الجمال والت ول.  –الكوحن الع يف 

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

* Farm management, Black, Clawson, Sayre, Wilcox, 1977 NY the Mc. co. 

 

 استخدام المعاملات الحيوية فى رفع القيمة الغذائية لل علاف( 429)ح 

 –الالددفات  بدد ن التم ددرة والفالرحدداا  -الفالرحدداا –التم ددرة  –المعددام ا الر ويددة  –مددواف العلدد  التشددنة 
أ ددر المعددام ا الر ويددة علدد  األفات اإلنالدداجي والالناسددلي  -منشددالاا النمددو  –البروال ندداا ور ددفة التليددة 

 رفوف األمان الر وي لمعاملة األع إ ر ويا. –لر واناا المزرعة 
 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

  .اا الجف فةفار المالبوع( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 

  تصنيع  حفظ علائق الحيوان( 430)ح 

 – الركا عل  جدوفة الدفرحم – الرق رفظ األع إ التضرات في هورة الفرحم – مقفمة عامة عن المقرر
 الكدوحن الع يدف المالكاملدة – الركدا علد  جدوفة السدي ج – الرق رفظ األع إ التضرات في هورة السي ج

رقالدة الجدوفة علد  هدناعة  – الهدنيع األعد إ – مهدانع األعد إ – برناما الكوحن الع يدف األقد  سدعرا –
 .األع إ

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د  الغذية ر واناا المزرعة* 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر د الغذية الر واناا المزرعية * 
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* Sheep husbandry, allan Fraser, london 1979 

 

 الحيوانات المزرعية  ( أمراض 431)ح 

المقاومدة والدالركا فدي  – الرق انالشدار األمدراض – يسية لألمراض في الر وانالمسبلاا الري – مقفمة عامة
 .امراض سوت الالغذية – الف لياا وأمراض الفا – األمراض اللكال رحة – األمراض الف روسية – األمراض

 المراجع 

 أمراض الر واند  ب عرةيةكال* 
 مشر ع التخرج( 450)ح 

 –اجددرات لردد  معملددي او مزرعددي او اسددالبياني  –كيفيددة الهددميا الجددارب اإلالدداج الر ددواني  –مقفمددة عامددة 
 اسم اعفاف عرض اللرو  والقاي ا ومناقشال ا –الرل   نالايا اللر  

 المراجع 

 جميع المواقع العلمية لالشلكة الفولية* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ قسم إنتاج الد اجن 4]
 

 

    ىأسس إنتاج حيواني  دا جن (112 د-)ح

 )أنظر قسا اإلنالاج الر وان  (
 أسس اوإنتاج  الحيواني  الد اجن )خاص(   (211 د-)ح

 )أنظر قسا اإلنالاج الر وان  (
 مبادىء اوإنتاج  الحيواني  الداجنى  (212 د-)ح
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   ()أنظر قسا اإلنالاج الر وان
  رعاية الد اجن    (221د )

 –مشداك  رنالداج اللردا  -نظا الرةيدة بدفاري اللردا  – براما رعاية الرةية كالاك ا اللرا –س الا بفاري اللرا 
 -رردد ل والجف ددف قالعددان رنالدداج البدديض  –النشددية ورعايددة قالعددان فجدداج البدديض  -سدد الا الددفجاج البيدداض

 ال  الجوفة . الرق رنالاج بيض مايفة ع –مشاك  رنالاج البيض 
 المراجع 

( الدفار العرةيدة للنشدر والالوزحدع 1988مداك ندور  ) –الجدزت األول  –فل   اإلنالاج الالجارى للبيض واللرا  *
 الاللعة األول .  –
(الدفار العرةيدة للنشدر والالوزحدع 1989مداك ندور  ) –الجدزت ال دان   –فل   اإلنالاج الالجارى للبيض واللردا  *
 الاللعة ال انية. –

  فسيولوجيا الد اجن    (222د )

الج داز  -طفة ال  بو دالمم ) الردا الم داف اللهدري( والرك ب دا الالشدرحري –مقفمة في فس ولوجيا الفواجن  
وظداي  الكليدة  –الالدنفم وع قالد  بالنظديا الردرارة  –فس ولوجيا ال ضا في الفواجن  –في الفواجن  ال ضمي

الج داز الغ فدي )  -الج از ال يكلدي العظمدي  –رنالاج البيض الج از الالناسلي وفس ولوجيا – و رنالاج البول
 أها العوام  الالي الؤ ر علي كفاتة الوظاي  الفس ولوجية . -الجلف ( 

 المراجع  

 ( ث فار السعافة للاللاعة د القاهرة2003الشرح  ووظاي  أعضات الال ور الفاجنة د عبف الفالا  فرويش ) *

  المزارع السمكية    (223د )

كيفيددة رنشددات المددزارع  – الالددرق المتاللفددة ل سددالزراع لالميددا  العذلددة – العامددة ل سددالزراع السددمكي األسددم
فارال ددا  السددم ف المددزارع  –المددزارع السددميكة المك فددة وشددل  المك فددة –المددزارع السددمكية العافيددة  –السددمكية وا 

 اقالهافياا المزارع السمكية.  –أع إ أسماك المزارع –السمكية 
 المراجع  

 ا فار أوزحرحم للاللاعة والنشر القاهرة.2009فياب الهع في  -علوا رنالاج األسماك والمزارع السمكية  *
 تصنيع  حفظ   علائق  الد اجن       (224د )

الددرق  –مهددانع أعدد إ الددفواجن  –المواهددفاا القياسددية لألعدد إ والددرق الرل ل ددا  –مددواف علدد  الددفواجن 
الدأ  ر   –ا األع إ وفورهدا الر دوي وأهم ال دا فدي الغذيدة الدفواجن رضافاا ومكم  –تلط والج  ز األع إ 

 عملياا الالهنيع المتاللفة علي القيمة الغذايية لألع إ.
 المراجع  

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1990أ.ف. ه   أبو الع  ) -أساسياا الغذية الفواجن د الجزت ال ان  *
 رعاية الد اجن )خاص(  (301د )

 –الج  ددز الددذلاي  وجوفال ددا  -الغذيددة بددفاري اللرددا  –رنالدداج لرددوا الددفواجن  –عايددة بددفاري اللرددا النشددية ور 
نظدا الكدوحن واسدالبفال  –النشدية ورعايدة قالعدان فجداج البديض  –مشك ا رنالاج بدفاري اللردا العامدة والفنيدة 

 ناالا . جوفة البيض ال –مشك ا رنالاج بيض المايفة  –الغذية القاليع  –نظاا اإلضاتة  -القالعان
 المراجع 
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( الدفار العرةيدة للنشدر والالوزحدع 1988مداك ندور  ) –الجدزت األول  –فل   اإلنالاج الالجارى للبيض واللرا  *
 الاللعة األول .  –
(الدفار العرةيدة للنشدر والالوزحدع 1989مداك ندور  ) –الجدزت ال دان   –فل   اإلنالاج الالجارى للبيض واللردا  *

 الاللعة ال انية. –

 سيولوجيا الد اجن ) خاص (    ف (302د )

الالرك ددب الالشددرحري والوظددداي   –الرك ددب الدددفا والعوامدد  المددؤ رة عليددد   –مقفمددة فددي فسددد ولوجيا الددفواجن  
الج داز البدولي   –الالنفم وع قال  بالنظيا الردرارة  –الفس ولوجية ألج زة الجسا في األرانب والال ور الفاجنة 

أهددا العوامدد  الالددي الددؤ ر علددي كفدداتة الوظدداي   –يا رنالدداج البدديض الج دداز الالناسددلي وفسدد ولوج –واإلتددراج 
 الفس ولوجية .

 المراجع  

( 2003الشرح  وظاي  أعضات الال ور الفاجنة د ا.ف. عبف الفالا  فرويش د ا.ف. مرمدف مهدالف  الرلداك ) *
 ث فار السعافة للاللاعة د القاهرة

 اواستزراع السمكي    (303د )

نظددا الالفددرح   -أنددواع األسددماك المتاللفددة وهددفاال ا العامددة  -سددا فدد  األسددماكالشددك  التددارجي وأجددزات الج
فراسدداا جددوفة ميددا   –نظددا االسددالزراع السددمكي  –الكددوحن الع يددف التاهددة لاألسددماك  –التاهددة لاألسددماك 

القواعدف الفنيدة فدي   –االسالزراع السدمكي فدي الميدا  العذلدة  –االسالزراع السمكي في اللر راا  –االسالزراع 
 اقالهافياا االسالزراع السمكي . –السالزراع السمكي ا

 المراجع  

ا فار أوزحدرحم للاللاعدة والنشدر 2009فيداب الهدع في  -كالاب علدوا رنالداج األسدماك والمدزارع السدمكية  *
 القاهرة.

  أسس تغذية الد اجن    (304د )

المددوازحن  –ا يم الغذاييددة المقدد –ال ضددا  –العناهددر الغذاييددة المتاللفددة  –مقفمددة فددي علددا الغذيددة الددفواجن 
 –القيا الغذايية لمدواف العلد  المسدالتفمة فدي الغذيدة الدفواجن  –الالاقة (  –الكرةون  –الغذايية ) النالروج ن 

 الالم    الغذايي 
 المراجع 

 ( الج از المركزى للكالب الجامعية والمفرسية والوساي  الالعليمية.1977أرمف أنور ) –الغذية الفواجن  *
( الفار العرةيدة للنشدر 1990ه   أبو الع  ث أسامة مرمف الرس ن  ) -الجزت ال ان  -الغذية الفواجن أساسياا  *

 والالوزحع.
* Schaible, P. J. (1970): Poultry Feeds and Nutrition, The AVI Pub. INC.  Review of 

Physiological Chemistry   
* Harold A.Harper, Victor W. Rodwell and Peter A. Mayes (1979): Poultry Nutrition . 

* Scott et al. (1976): Nutrition of The Chicken.   
 الحيوان  الد اجن    أمراض (312د -ح)

 )أنظر قسا االنالاج الر وان (
  إنتاج حيواني  د اجن   (314ح -د)

 )أنظر قسا االنالاج الر وان (
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  تصميم  تحليل تجارا الد اجن   (321د )

 –اتاللداراا المعنويدة  –الوزحدع البيانداا  –مقدا يم الالشدالا  –مقا يم الالمركدز  –رض واللتي  البياناا ع
مقا يم الال زا ) االراللا  اللسديط واالنردفار اللسديط (  –المقارنة ب ن مالوسالاا المعام ا -الرل   الاللا ن 

 الهميا الالجارب . –
 المراجع 

 المكاللة األكافيمية –الرليا عشماوى و ترحن عبف  –اإلرهات الر وي والهميا الالجارب  *
Statistical Methods 7th ed. (1987), Snedecor and Cochran, U.S.A- Ames Iowa 

 عشائر الد اجن    (322د )

ورا دة الهدفاا  –االراللا  ب ن الج نداا  -الكرار الج ن والعوام  المؤ رة علية  –األسم الورا ية في الفواجن 
الالدفات  بد ن الب يدة والورا دة فدي الهدفاا االقالهدافية وكيفيدة  –الاللدا ن  –ة الهفاا الكمية ورا  –الوهفية 
 لعض المعا  ر الورا ية ال امة في عشاير الفواجن . –رسال  

 المراجع 

 مهر  –( مكاللة أوزورحم 2005مرمف الس ف سلالان ) -ورا ة والرةية الفواجن *
* Introduction to Quantitative Genetics (1977). By Falconer, Longman group 

  المزارع السمكية )خاص(   (323د )

فارال دا  –مم دزاا أسدماك المدزارع  –مقفمة عامة في االسدالزراع السدمكي   –كيفيدة رنشدات المدزارع السدمكية وا 
لالسددم ف رسدالتفاا ا –المدزارع السدمكية المك فدة  –المدزارع السدميكة شدل  المك فدة  –المدزارع السدمكية العافيدة 

 اقالهافياا المزارع السمكية.  –مواهفاا أع إ اسماك المزارع  –المعفني والعضوي في المزارع السمكية 
 المراجع  

 ( فار أوزحرحم للاللاعة والنشر القاهرة.2009فياب الهع في ) -علوا رنالاج األسماك والمزارع السمكية  *
  إنتاج لحوم الد اجن   (324د )

المسدكن  –سد الا رنالداج بدفاري اللردا  –أساسدياا رنالداج بدفاري اللردا  –فدي الدفواجن مهافر رنالداج اللردا 
العمليدداا ال وميددة فددي عنددابر  –الغذيددة بددفاري اللرددا  –الالرةيددة فددي لالارحدداا  –الالرةيددة األرضددية  –المناسددب 

كدا علدي الر –مسدك والعبيدة ونقد  بدفاري اللردا للالسدوحف  –الرعاية الهدرية  –نظا اإلضاتة  –بفاري اللرا 
 السمان.   –الرماا  –رنالاج لروا األرانب والرومي والال ور المايية  –كفاتة رنالاج قالعان بفاري اللرا 

 المراجع 

الاللعدة  –( الفار العرةية للنشدر والالوزحدع 1988ماك نور  ) –الجزت األول  –فل   اإلنالاج الالجارى للبيض واللرا  *
 األول . 

الاللعدة  –( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1989ماك نور  ) –الجزت ال ان   –واللرا فل   اإلنالاج الالجارى للبيض  *
 ال انية.

 تكنولوجيا الد اجن  منتجاتها   (325د ) 

القسدديا الددذلاي  علددي  -مواهددفاا سدد لة رنالدداج لرددوا الددفواجن الج ددفة  –الكنولوجيددا رنالدداج لرددوا الددفواجن 
–رفدظ ذلداي  الدفواجن  –المدذال  االيدة وتالدواا الدذل  –حف رعفاف الال ور للدذل  والالسدو  –أسام جوفال ا 

الكنولوجيدا رنالداج لردوا أندواع  –هفاا جوفة البيض والعوام  المؤ رة عل  ا  –الكنولوجيا رنالاج بيض المايفة 
 الكنولوجيا رنالاج الشعر والجلف في األرانب . –الفواجن المتاللفة 

 المراجع 
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 ( فار اوزحرحم للنشر 2009 ف سلالان )مرمف الس –جوفة بيض ولروا الفواجن  *
* Frank, G., Meat Technology . Grcat Britain, Edinburg (1964 ) . U.K 

 تصنيع  تكوين علائق حيوانات المزرعة   الد اجن   (327د -ح)

 )أنظر قسا االنالاج الر وان (
 تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى الد اجن    (328د )

الالغ دراا  –الالغ دراا الكروموسدومية فد  الكالاك دا المعفلدة  –الالرك ب الورا   للكالكوا ف    DNAرفتال ال 
 DNAالقدف ر الرك دز ال  –فد  الدفواجن  DNAعزل والنقيدة ال  –ف  الهفاا الورا ية ف  الكالاك ا المعفلة 

 . DNAرنزحماا قالع ال  –
 المراجع 

* Poultry Genetics, Breeding and biotechnology (2003) by W.M. Muir and S.E. Aggrey, 

Pubisher, CABI, Pulishing. 

* Experlmental Animal Physiology and Biochemistry. By S.C. Nigam and Omkar, 

Publisher: New Age International, First Edition (2003). Reprint  (2006). 

 إنتاج البيض  (329د )

مسداكن  ––مقومداا رنالداج بديض المايدفة  -وأندواع فجداج رنالداج البديض سد الا  –مقفمة عن رنالاج البيض
رنالداج البديض والعوامد  الالدي الدؤ ر  – رعايدة قاليدع البديض –الجف دف قالعدان رنالداج البديض  -الفجاج البياض 

 الغذية قالعان البيض. -جوفة البيض -عل  رنالاج  قيام مرهول البيض
 المراجع  

 ( الفار العرةية للنشر.2005الس ف سلالان ث جوفة مرمف جبرح  ) الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف *
نالاج فجاج البيض د تالف مرمف مرروم ) *  ( الفر العرةية للنشر والالوزحع.2007الرةية وا 
 ( فار أوزحرحم للنشر  2009مرمف الس ف سلالان ) –جوفة بيض ولروا الفواجن *

* Poultry Breeding and genetics (1995) R.D. Crawford El-Sevier publishing company 

  تربية  تحسين الد اجن    (330د )

 -االتال فاا الظاهرحدة والورا يدة  -الكروموسوماا والرف ف الجنم في الفواجن  -في الرةية الفواجن  مقفمة
الدددرق الكدددوحن  -الدددرق الالرةيدددة المتاللفدددة  –نظدددا الالدددزاوج  –الرسددد ن الهدددفاا اإلنالاجيدددة المراللالدددة لدددالجنم

االالجاهدداا  –المقاومددة الورا يددة لألمددراض فددي الددفواجن  –لا  ال جددن الالجارحددة إلنالدداج اللرددا والبدديض واسددالن
 الرف  ة في الرةية الفواجن .

 المراجع 

 مهر  –( مكاللة أوزورحم 2005مرمف الس ف سلالان ) -ورا ة والرةية الفواجن *
* Poultry Breeding and genetics (1995) R.D. Crawford El-Sevier publishing company 

 مراقبة جودة منتجات  الد اجن  (331د )

 -المواهددفاا القياسددية لددفجاج اللرددا  -عددن منالجدداا الددفواجن  مقفمددة  -مقفمددة فددي اللردد  والمناقشدداا 
هددناعة رنالدداج  -رفددظ ذلدداي  الددفواجن  –الددرق فردد  الددذلاي    -تالددواا الددذل   -مددذال  الددفواجن االيددة 

هدفاا جدوفة  –الكنولوجيدا رنالداج بديض المايدفة  –والفرحا والعبية والتزحن البيض جمع وفرز -بيض المايفة 
 البيض والعوام  المؤ رة عل  ا.

 المراجع 

 ( فار اوزحرحم للنشر  2009مرمف الس ف سلالان ) –جوفة بيض ولروا الفواجن  *
* Frank, G., Meat Technology . Grcat Britain, Edinburg (1964 ) . U.K 
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        إنتاج البيض ) خاص (     (402د )

نظددا الكددوحن  –سدد الا رنالدداج البدديض  –مقومدداا رنالدداج بدديض المايددفة  –رنالدداج البدديض فددي مهددر والعددالا 
 –الالرةيدة فدي األقفدا   –الرعايدة السدليمة للقالعدان  –المسدكن والج  زاالد   –واسالبفال قالعان رنالاج البيض 

جمددع  –نظددا الالغذيددة أ نددات فالددرة الرعايددة واإلنالدداج  –المالهددلة  الالرةيددة المنفهددلة والالرةيددة –الالرةيددة األرضددية 
 جوفة البيض الناالا . –وفرز والعبية ونق  والسوحف البيض 

 المراجع  

 ( الفار العرةية للنشر.2005الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان ث جوفة مرمف جبرح  ) *
 ( فار اوزحرحم للنشر 2009)مرمف الس ف سلالان  –جوفة بيض ولروا الفواجن  *

  تكوين العلائق تصنيع ( 403د -)ح

األع إ  -األع إ عالية الالاقة -مكم ا األع إ  -المركزاا -األع إ المالية -القسيا والهن   مواف العل  *
 اتاللدداراا جددوفة -رفدظ فددايض األعدد إ التضدرات  –الكددوحن ع يدف الددفواجن  -اإلضدافاا الغذاييددة -عاليدة البددروال ن

القياسدية لألعد إ والدرق      المواهدفاا – برناما الكوحن الع يدف األقد  سدعرا -الكوحن الع يف -الفرحم والسي ج
رضدافاا ومكمد ا األعد إ  –الرق تلط والج  ز األع إ  –مهانع أع إ  ر واناا المزرعة والفواجن  –الرل ل ا 

الدأ  ر   –ن مدن ناريدة النمدو واإلنالداج والهدرة العامدة وفورها الر وي وأهم ال ا في الغذيدة ر وانداا المزرعدة والدفواج
 الكوحن والج  ز ع يف ر واناا المزرعة والفواجن . –عملياا الالهنيع المتاللفة علي القيمة الغذايية لألع إ 

 المراجع 

  .مركز التفمة العامة( 2004)بركاا مرمف أرمف د الغذية ر واناا المزرعة * 

  .فار المالبوعاا الجف فة( 1969)مرموف فؤاف بفر  دالغذية الر واناا المزرعية * 

 ( ث الفار العرةية للنشر والالوزحع.1990أساسياا الغذية الفواجن د ه   أبو الع  د الجزت ال ان  )* 
 جامعة المنوفية.   –(. مركز التفمة العامة 2005الغذية ر واناا المزرعة د بركاا مرمف أرمف )* 
  www.FAO.org - www.ASAS.org - www.ASDS.org:   مواقع عل  شلكة اإلنالرنا* 

 تربية  تحسين الد اجن )خاص(  (405د )

الدرق  –نظدا الالدزاوج  –الهفاا المراللالة والمردففة لدالجنم  –الكروموسوماا والرف ف الجنم في الفواجن 
الرةيددة األلاعددف ( الددرق الكددوحن واسددالنلا  ال جددن الالجارحددة إلنالدداج اللرددا  –الالرةيددة المتاللفددة ) الرةيددة األقددارب 

نظدا مجداميع الدفا وع قال الالهدفاا  –لمقاومة الورا ية لألمراض في الدفواجن  –الرق اإلنالتاب  –والبيض 
 الالبيقاا ال نفسة الورا ية في الفواجن . –رةية الفواجن االالجاهاا الرف  ة في ال –اإلنالاجية في الفواجن 

 المراجع 

 مهر  –( أوزورحم 2005مرمف الس ف سلالان ) -ورا ة والرةية الفواجن *
    إنتاج أسماك     (407د )

 –الوه  الرمدزي وقدوان ن الزعدان   –الالشرح  التارجي والفاتلي في األسماك  –مقفمة عامة في األسماك 
ال جرة في األسماك وأسدلاب ا والعوامد   –الالأقلا الغذايي  –العافاا الغذايية  –مي في األسماك الج از ال ض

الالفددرح   –الج دداز الالناسددلي فددي األسددماك  –الج دداز الددفوري وفورة الددفا فددي األسددماك  –الالددي الددؤ ر عل  ددا 
أم لدة لدلعض  –ال دا مهافر ال دروة السدمكية فدي جم ورحدة مهدر العرةيدة وكيفيدة النم  –الالبيعي والهناعي 
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كيفيدة رسداب المتدزون السدمكي  –اإلنالاج السمكي من اللرار واللر راا والن   وفروعد    -أسماك المزارع 
 والرفاظ علي المجموعة السمكية . 

 المراجع 

( فار أوزحدرحم للاللاعدة والنشدر 2009فيداب الهدع في ) -كالاب علوا انالاج األسدماك والمدزارع السدمكية  *
  القاهرة.

 بيوتكنولوجيا اوإنتاج الحيواني  الداجني (411د -ح)

 )أنظر قسا االنالاج الر وان (
 

 تفريخ  حضانة  (421د )

الالفددرح  فددي المعامدد   0الالفددرح  الالبيعددي  –العوامدد  الضددرورحة ال زمددة للالفددرح   –الددارح  هددناعة الالفددرح  
العمليداا الالدي الجدري  -نيكيدة الفقدم ميكا –الكدوحن ونمدو األجندة  –البلفية . الالفرح  في المفرتاا الرف  ة 

مشدك ا الرضدانة   –مدفة الرضدانة  –ارالياجداا الرضدانة  –رضانة الكالاك ا  –علي الكالاك ا لعف الفقم 
 رعاية الكالاك ا ت ل فالرة الرضانة . -

 المراجع  

 للنشر. ( الفار العرةية2005الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان ث جوفة مرمف جبرح  ) *
 ( فار اوزحرحم للنشر 2009مرمف الس ف سلالان ) –جوفة بيض ولروا الفواجن  *

  إنتاج الطيور المائية  او رانب   (422د )

الهدددفاا الفسددد ولوجي  والمورفولوجيدددة  للال دددور الماييدددة الالدددي  -الال دددور الماييدددة فدددي مهدددر والعدددالا  جرنالددا
 –الالفددرح  والرضددانة  –الكددوحن القالعددان  –   واألنددواع الالهددن –السدداعفها علددي األقلمددة فددي الب يددة الماييددة 

رنالداج األراندب فدي مهدر  –الرعاية الهرية لكد  مدن الدلط واألوز  –رنالاج اللرا  –رنالاج البيض  –الالجنيم 
الالناسدد  ورعايددة  –الكددوحن القالعددان  –رنشددات مددزارع األرانددب  –الالهددن   وأهددا األنددواع والسدد الا  –والعددالا 
 الرعاية الهرية لألرانب . –لقاليع رعاية ا –التلفة 

 المراجع 

 ( الفار العرةية للنشر.2005الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان ث جوفة مرمف جبرح  ) *
( شدركة الامدا 2009تالدف رسدان التدول ث الدارق سدليمان الوف دف )– الموسوعة العلميدة فد  الرةيدة األراندب *

 مهر. -فا   لفع ا الفول 
   القاهرة. –(ث فار الفكر العرة  1996مرمف سع ف مرمف سام  ) –نالاج الالجارى لللط واألوز اإل   *
 القاهرة.  –مكاللة األنجلو  –(ث الاللعة السالعة 1986سام  ع ا ) -الرةية الفواجن ورعا ال ا  *
 الوزحع.(ث الفارالعرةية للنشر وال1985سام  ع ا ) –الرةية وامراض الال ور المايية واألرانب   *

  إنتاج الر مي  السمان  النعام   (423د )

مشدك ا  –التهدولة والفقدم  –الكدوحن القاليدع  –الالهن   وأها األنواع  –رنالاج الرومي في مهر والعالا 
رنالداج لردوا  –العوامد  الالدي الدؤ ر علدي رنالداج البديض  -النشية الكالاك دا ورضدانال ا  –الفرح  بيض الرومي 

الالفدرح  والرضدانة   –الكدوحن القاليدع  –المسداكن واألفواا  –ع السدمان والنعداا الرومي .الالهن   وأها أندوا
 الرعاية الهرية . –رنالاج اللرا  –رنالاج البيض  -الالجنيم  –

 المراجع 
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 ( ث الفار العرةية للنشر.2005الرف   في اإلنالاج الفاجني د مرمف الس ف سلالان ) *
 ( ث فار عكاظ السعوفية.1988ني )مزارع الفواجن الرف  ة  د مرمف أرمف الرس  *
 ( ث فار الفكر العرة .1989االنالاج الالجارى لللط واالوز د مرمف سع ف سام  ) *
 ( ث فار أوزورحم للنشر.2005ورا ة والرةية الفواجن د مرمف الس ف سلالان ) *

* Egg Science and Technology,1955 – Stadclman Owen- New York 

 غدد الصماء  او قلمة في الد اجن فسيولوجيا ال (424د )

أهميدة  –فسد ولوجيا الغدفف الهدمات فدي الال دور  –الالرك ب الالشرحري وال سالولوجي للغفف الهمات  –مقفمة 
األقلمدة  –الالنظديا الردراري للجسدا  –العرحد  األقلمدة  –الرق فراسة وظاي  الغدفف الهدمات  –الغفف الهمات 

فور  – ي الفقدف الردرار  –رنالداج وانالقدال الردرارة لالجسدا  –ارة الجسدا فرجدة ردر  –الالوازن الرراري  –الالأقلا  –
 الج از العهبي وال رموناا في األقلمة . 

 المراجع  

 اإلماراا العرةية المالرفة. –الع ن  –( مكاللة المف نة 1997علا الغفف الهمات د مفرا رس ن تل   مرمف ) *
 اواستزراع السمكي ) خاص (    (426د )

نظدا االسدالزراع  –االسدالزراع السدمكي فدي مهدر والعدالا  –الهدفاا العامدة ألسدماك المدزارع  – مقفمدة عامدة
أع إ األسماك لمرار  النمو المتاللفة والرق القفيم ا لألسدماك  –فراساا جوفة ميا  االسالزراع  –السمكي 

الميددا  العذلددة االسددالزراع السددمكي فددي  –االسددالزراع السددمكي فددي اللر ددراا  –االسددالزراع السددمكي اللرددري  –
 اقالهافياا االسالزراع السمكي  –القواعف الفنية في االسالزراع السمكي   –الجارحة والراكفة 

 المراجع  

( فار أوزحدددرحم للاللاعدددة والنشدددر 2009فيددداب الهدددع في ) -علدددوا رنالددداج األسدددماك والمدددزارع السدددمكية  *
 القاهرة.

  تغذية الد اجن التطبيقية   (427د )

الدأ  ر الغدذات علدي تدوا  جدوفة منالجداا  –يية لألطدراض اإلنالاجيدة المتاللفدة فدي الدفواجن االرالياجاا الغذا
 –الع قاا والالدفات ا بد ن العناهدر الغذاييدة والدأ  ر الظدروإ الب ييدة علدي اإلرالياجداا الغذاييدة  –الفواجن 

 األنظمة المتاللفة لالغذية الفواجن .
 المراجع 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع.1990ن  د ه   أبو الع  )أساسياا الغذية الفواجن د الجزت ال ا *
 الج از المركزى للكالب الجامعية والمفرسية والوساي  الالعليمية. (1977أرمف أنور ) –الغذية الفواجن  *
 إ( فار المعار 1967الغذية الر وان والفواجن )األسم العلمية الرف  ة والع يف واألع إ( د أرمف كمال أبو رحة ) *

 التقنية الحيوية فى او سماك   (428د ) 

رنالدداج األسددماك ذاا الالضدداع  ال ندداي  وال   دد   –أنظمددة الالقنيددة الر ويددة فدد  األسددماك  – مقفمددة عامددة
 –رنالداج الجمبدرى الجدامبو  –رنالداج الدذكور واإلندا  السدوةر  –الرق عكم الجنم ف  األسماك  –والرةاع  

 والر ن األسماك.  الالبيقاا الالقنية الر وية ف  انالتاب
 

 المراجع  
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( فار أوزحدددرحم للاللاعدددة والنشدددر 2009فيددداب الهدددع في ) -علدددوا رنالددداج األسدددماك والمدددزارع السدددمكية  *
 القاهرة.

 أمراض  الد اجن    (429د ) 

الالف ليددداا الفاتليدددة   -األمدددراض الفالرحدددة  -الميكول زمدددا  -األمدددراض اللكالرحدددة  –األمدددراض الف روسدددية 
الالال  ددر  –الالسددما والسددموا  –أمددراض ومشدداك  الالم  دد  الغددذايي  –مددراض الددنق  الغددذايي أ -والتارجيددة 
 الرق انالشار األمراض. -البراما الوقايية  –والمال راا 
 المراجع  

 ( مكاللة األنجلو المهرحة.1997سام  ع ا )  -الاللعة ال امنة  -أمراض الفواجن وع ج ا  *
  مشر ع التخرج (450د )

الرق رعفاف الالقدارحر والمقداالا العلميدة   –األال ع في المكاللة  –اللرو  المتاللفة في الفواجن كيفية رجرات 
رعدفاف ومناقشدة  –رجرات لر  في أردف فدروع علدا الدفواجن الردا رشدراإ أعضدات ه يدة الالدفرحم  لالقسدا  –

 لعض اللرو  والالقارحر في مجال رنالاج الفواجن في سيم نار عاا لالقسا .
 المراجع 

 جلة علوا الفواجن المهرحةم *
 مجلة علوا الفواجن البرحالانية *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ الحشرات اواقتصادية  الحيوان الزراعي5]
 

 ( آفات حيوانية 101)ش 
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االكاروسدداا  –قواقددع وةزاقدداا ضددارة  –العرحدد  االفددة وفراسددة االفدداا الر وانيددة المتاللفددة )افدداا نيماالوفيددة 
لعدض اندواع القدوارض م د  الفيدران والجدرذان وابدن عدرم والال دور الضدارة  –اف الزراعية الضارة من رلا وقدر 

 اعراض االهالة والضرر والوقاية والمكافرة.–والتفافيش ( وذلك من ر   فورة الرياة 
 المراجع 

 (  1963اافاا واالكاروساا في مهر وع ج ا مكاللة االنجلو المهرحة د ابراهيا مرمف اسماع   )* 
 ( رهفر اإلفارة العامة لمكافرة الفيران1994يران ف  مهر د مشروع مكافرة القوارض )مكافرة الف* 

* Medical and Veterinary Entomology , D. S. Ketle CAB international 1995 

* Agricultural zoology for students in Africa (1969) Khartoum Univ. Press 

 ( حيوان عام 102)ش 

فراسدة  –الرك دب التليدة الر وانيدة  –فراسة الوضع الالقسيمي للمملكة الر وانيدة  –ر وان العاا العرح  علا ال
فراسدة االندواع عف دفة الت يدا و ام لدة  -لعض نماذج االولياا و الوضع الالقسيمي و الالنوع الب ولوجي  ل دا

فراسددة لعددض  –ة لددلعض االنددواع الالددي الالالفدد  علددي االنسددان و ر واندداا المزرعددة و السددبب اضراراقالهددافي
اكاروسددداا ( فراسدددة الوضدددع الالقسددديمي و االهميدددة  –االندددواع مفهدددلياا االرجددد  ) ال فقارحددداا( ) رشدددراا 

 فراسة الوضع الالقسيمي و االهمية االقالهافية ل ا –فراسة لعض انواع الفقارحاا –االقالهافية ل ا 
 المراجع 

 االنجلو المهرحة  ( ث مكاللة1984علا الر وان العاا د فؤاف تل   و ترون )* 
 ( ث مكاللة االنجلو المهرحة1997ال فقارحاا د عبف العزحز مرموف و ترون )* 
 د أرمف رماف الرس ن  ز رم   شنوفة فميال 3و2و1ب ولوجية الر وان العملية :الجزت * 

* Elements of Zoology by: T.I. Sorer, R.L. Unsinger and J.W. Nybakken –  

* General Zoology by: T.I. Sorer, R.L.Unsinger, R.C. Gtebbins and J.W. Nybakken 

–  

 ( حشرات عام 201)ش  

 –فراسة الالرك ب العداا لجسدا الرشدرة )رأم  –العرح  علا الرشراا و االهمية االقالهافية لفراسة هذا العلا 
 -شدراا ) قدرون اسالشدعارلالن( فراسدة الزوايدف المتاللفدة و الروراال دا فدي االندواع المتاللفدة مدن الر –هفر 

االج دددزة الفاتليدددة لجسدددا الرشدددرة )الج ددداز  -الالالدددور  –اندددواع الع دددون (  –اجنردددة  –ارجددد   –اجدددزات فدددا 
القسديا الرشدراا ) الهدفاا الالقسديمية ال امدة و  –العهبي (  –الالنفسي  –الفوري  –الالناسلي  –ال ضمي 

 فة و الهفاا العامة لك  راللة (فراسة نماذج من الرالب الرشرحة المتالل –الالنوع الب ولوجي 

 المراجع 

 ( ث فار الاللاعة الرف  ة .1999علا الرشراا العاا مكاللة االنجلو المهرحة ث ارمف كام  عزب )* 
 ( ث المكاللة االكافيمية د ال قاهرة .1995الرك ب والهن   الرشراا ث جورج نهر هللا رزق )* 

* The insects structure and function. Chapman, R.F. 1971, 2
nd

 edition, (available in 

the faculty of Agriculture library) 

 ( حشرات اقتصادية 203)ش 

العرح  الرشدرة والالرك دب المورفولدوج  والالشدرح  ل دا فراسدة نمداذج مدن الرالدب الرشدرحة المتاللفدة والهدفاا 
تضدر والفاك دة والنوع دا الب ولدوج  العامة ل ا فراسة اها الرشدراا الضدارة الالد  الهد ب مراهد   الرقد  وال

 وضررها االقالهافى واعراض االهال  والضرر وفورة الرياة والرق الوقاية والمكافر  ل ا.
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 المراجع  

( ث 1994االفدداا الرشددرحة والر وانيددة والددرق مكافرال ددا د عبددف العزحددز المنشدداوى ث عهددما رجددازى )* 
 منشأة المعارإ .

( ث الشدركة العرةيدة 1995والرق مكافرال ا د ربراهيا سليمان عيسد  )  فاا المتازن الرشرحة والر وانية* 
 للنشر والالوزحع .

 ( افات زراعية  مكافحتها 211ت -)ش

فراسة انواع االفاا الزراعية المتاللفة الال  السدبب كد  مدن مراهد   التضدر والفاك دة والرقد  المالوالند  * 
ارض وال ور وقواقدع او رشدراا ارضدية مدن ر د  ف  الالرةة لهفة عام  سوات كانا نيماالوفا اكاروساا وقو 

 الضرر والب ولوج  والمكافرة .
 –مجدداميع المب ددفاا الرييسددية  -المكافرددة الكيماويددة لالمب ددفاا  –بددراما المكافرددة المالكاملدد  لآلفدداا * 

التهدداي   -المب ددفاا الرشددرحة ط ددر الالقل فيددة -مشددك ا ناجمدد  عددن االعالمدداف علددي المب ددفاا الالقل فيددة
المكافرددة الميكروةيددة لآلفدداا الرشددرحة لالمب ددفاا الر ويددة د  -  لكدد  مجموعدد . المب ددفاا الب ولوجيددة العامدد

أسددال ب السدديالرة علددي  –مقاومددة العشدداير الرقليددة لآلفدداا الرشددرحة للمب ددفاا  -المب ددفاا الالبيعيددة المنشددأ
اهدر المكافردة المالكاملد  عن –أسم اسدالراال جية بدراما المكافردة المالكاملد  لآلفداا  –الالور هفة المقاومة 

 لآلفاا.
 المراجع  

 .(1963اافاا واالكاروساا في مهر وع ج ا مكاللة االنجلو المهرحة ثابراهيا مرمف اسماع   )* 
 (1994مكافرة الفيران ف  مهر د مشروع مكافرة القوارض د رهفر اإلفارة العامة لمكافرة الفيران )* 

* Medical and Veterinary Entomology , D. S. Ketle CAB international 1995 

* Agricultural zoology for students in Africa (1969) Khartoum Univ. Press 

   – 2002عهما رجازي ث مكاللة المعارإث  –اإلفارة المالكاملة لآلفاا * 
 (3ث 2001شرثزحفان عبف الرم ف زحفانث مكاللة كانزا جروب للن ثالرش ف المب فاا في مكافرة األفاا* 
 ث المكاللة األكافيمية.(1999) مرمف فؤاف الوف ف –المكافرة الب ولوجية في األفاا الزراعية* 

 أسس  قاية النبات ( 211 ن-ت-ش)

العرحدد  اافددة د المكافرددة الالبيعيددة د المكافرددة الالالبيقيددة د المكافرددة الكيماويددة د العرحدد  المب ددف د القسدديا 
 .ملة لآلفاا د مشاك  اسالتفاا المب فاا وكيفية الالغلب عل  ا المب فاا د براما امكافرة المالكا

 المراجع 

 (  2002)عهما رجازى  د  ف.اإلفارة المالكاملة لآلفاا  *
 

 ( حشرات اقتصادية )خاص(301)ش 

اافددداا علدددي  –اافددداا الرشدددرحة واألضدددرار الالدددي السدددبب ا للمراهددد   والمزروعددداا والنوع دددا الب ولدددوجي 
 فدداا التضددر ) فدداا  – فدداا اللقوليدداا(  – فدداا الفهدد لة النج ليددة  –فدداا القالددن المراهدد   المتاللفددة ) 
 فدداا  – فدداا المددوال   – فدداا الفاك ددة  ) فدداا العنددب  – فدداا الفهدد لة الهددل بية( –الفهدد لة اللاذنجانيددة 
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اة ث )فراسدة الوضدع الالقسديمي ث فورة الريد - فداا النلاالداا الالبيدة و العالرحدة –أشجار الفاك ة التشدبية ( 
 مظ ر اإلهالة والضرر والرق المكافرة ل ذ  اافاا المتاللفة(

 المراجع  

 ( ث جامعة الموه  1983اافاا الر وانية ط ر الرشرحة ث مرمف عويم ث عافل رسن أم ن )* 

 اافاا الرشرحة والر وانية والرق مكافرال ا د عبف العزحز المنشاوى * 
 مكافرال ا د ربراهيا سليمان عيس  فاا المتازن الرشرحة والر وانية والرق * 

 ( اكار سات زراعية  303)ش 

األضددددرار الالددددي السددددبب ا –الوضددددع الالقسدددديمي ل كاروسدددداا  –األهميددددة االقالهددددافية ل كاروسدددداا الزراعيددددة 
 –أم لددة ل كاروسدداا الالددي السددبب اضددرار للمراهدد   والمزروعدداا  –االكاروسدداا للمراهدد   والمزروعدداا 

الدرق مكافردة هدذ   -مظ در االهدالة والضدرر –الالندوع الب ولدوجي وفورة الريداةفراسدة  -الوضع الالقسديمي 
 االكاروساا 
 المراجع  

* Integrated Pest Management:Dissemination and Impact (Rajinder Peshin and  

Ashok K. Dhawan (Volume 2) 

* Mites (Acari)for Pest Control (Uri Gerson1, Robert L. Smiley and Ronald Ochoa) 

 

 ( فسيولوجيا حيوانات وافقارية  321)ش 

مددفي  –فراسددة الرك ددب األعضددات واألج ددزة الفاتليددة فددي جسددا الر ددوان  –أهميددة علددا فسدد ولوجي الر ددوان 
 –فراسدة للغدفف الهدمات وال رمونداا  –ميكانيكيدة عمد  هدذ  األج دزة  –م يمة  هذا الالرك دب ألفات الوظيفدة 

 الالالبيقاا العملية لعلا فس ولوجي الر وان   –ي رياة الكاين الري و الأ  راال ا المتاللفة أهمية ال رموناا ف

 المراجع  

 ( فار المالبوعاا الجف فة 1973ملافئ علا الر وان ف هال  الهواإ )* 

* General Zoology by: T.I. Sorer, R.L. Unsinger, R.C. Gtebbins and J.W. 

Nybakken 

 

 ل ظاهري   تشريح  ( حشرات شك322)ش 

 -لالددن ( والالرددوراا الالددي الرددف  فددي االنددواع المتاللفددة للرشددراا –هددفر  –فراسددة الشددك  التددارجي ) رام 
 –الج دداز العهددبي  –الج دداز الددفوري  –الج دداز الالناسددلي  –فراسددة الالرك ددب  الددفاتلي ) الج دداز ال ضددمي 

 دا و كدذلك الالندوع الب ولدوجي ل دذ  االندواع د الج از الالنفسي( والالروراا الالي الرف  في االنواع المتاللفة من
 فراسة الالالبيقاا العملية ل ذا العلا وكيفية االسالفافة من  في مجال مكافرة اافاا .

 المراجع  

 ( ث المكاللة االكافيمية ث القاهرة 1995الرك ب والهن   الرشراا ث جورج نهر هللا رزق )* 

 ر العرةية للنشر والالوزحع ( الفا1988الرشراا )الالرك ب والوظيفة( د )* 

* Chapman, R.F. (1971): The insects structure and function. 2
nd

 edition, Warwick 

lane, London. (available in the faculty of Agriculture library) 

 ( آفات الحبوا   المواد المخز نة   323)ش 
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اسدة األضدرار الالدي السدبب ا هدذ  األندواع الرشدرحة . فراسدة فر  -أهمية فراسة  فاا الربوب والمواف المتزوندة
مظ در اإلهدالة   -الالندوع الب ولدوجي  –لعض نماذج من هذ  اافاا الرشرحة . فراسة ) الوضدع الالقسديمي 

األسال ب الرف  ة فدي  -الالرق المتاللفة لمكافرة هذ  اافاا( –و الضرر الالي السبل  هذ  اافاا الرشرحة 
الوضددع  –ا. األهميددة االقالهددافية ل كاروسدداا الالددي الهدد ب الربددوب و المددواف المتزونددة مكافرددة هددذ  اافددا

 –األضرار الالي السبب ا االكاروساا للمواف و الربدوب المتزوندة  –الالقسيمي والالنوع الب ولوجي ل كاروساا 
الدرق   –ريداة الشدك  العداا د فورة ال –الوضدع الالقسديمي  –أم لة ل كاروساا الالي السبب أضرار اقالهدافية 

 .مكافرة هذ  االكاروساا 

 المراجع 

( الشدركة العرةيدة 1995 فاا المتازن الرشدرحة والر وانيدة والدرق مكافرال دا د ربدراهيا سدليمان عيسد  )* 
 للنشر والالوزحع 

 ( مكاللة االنجلو المهرحة 1963اافاا واالكاروساا في مهر وع ج ا د ابراهيا مرمف اسماع   )* 
 شرات  ( بيئة ح324)ش 

االنالشددار والالوزحددع والالنددوع   -أهميددة علددا ب يددة الرشددراا د فراسددة المهدداللراا األساسددية فددي علددا الب يددة 
الك افددة العففيددة و الددرق  –الالعددفاف و الددرق القددف ر رجددا الالعددفاف   –الب ولددوجي  فددي المجالمعدداا الرشددرحة 

ة من دا فدي مجدال الالنبدؤ لالالواجدف فراسدة لجدفاول الريداة و كيفيدة االسدالفاف –ال جرة في الرشدراا  –قياس ا 
عوام  ر ويدة ( و الالدي الدؤ ر فدي  –فراسة للعوام  الب يية المتاللفة ) عوام  ف زحايية  –الموسمي للرشراا 

 الواجف وانالشار الرشراا في ب ية ما
 المراجع  

لدفار ( ث ا2003أساسياا علا ب ية الرشراا ث مرمف عل  مرمف ث عبف الركديا عبدف اللال د  الهدع فى )* 
 العرةية للكالاب 

 فار الاللاعة الرف  ة  القاهرة –( مكاللة األنجلو المهرحة 1999علا الرشراا العاا د أرمف كام  عزب )* 
* Martain R.S. Ecology of Insects 1999 

 ( قوارض   طيور   قواقع  325)ش 

السددبب ا هددذ  اافدداا الر وانيددة األهميددة االقالهددافية للقددوارض والال ددور والقواقددع واألضددرار االقالهددافية الالددي 
 –فراسدة الوضدع الالقسديمي والالندوع الب ولدوجي ل دذ  اافداا الر وانيدة  –للمراه   و المزروعداا المتاللفدة 
مظ ر االهدالة والضدرر د فراسدة الدرق المكافردة  –فراسة فورة الرياة  –فراسة أم لة ل ذ  االفاا الر وانية 

 افرة هذ  اافاا .الوساي  و الالرق الرف  ة في مجال مك –
 المراجع  

 .(1994مكافرة الفيران ف  مهر د مشروع مكافرة القوارض د رهفر اإلفارة العامة لمكافرة الفيران )* 
* Agricultural zoology for students in Africa (1969) Khartoum Univ. Press 

 ( فسيولوجيا حشرات  326)ش 

ة المتاللفددة فاتد  جسددا الرشددراا و مددفي م يمال ددا ألفات وظايف ددا . فراسدة الالرك ددب العدداا لألعضددات واألج ددز 
فراسة وف ا الغفف الهمات وأهمية اإلنزحماا وال رموناا في رياة الرشرة . فراسدة أعضدات الردم لداتال إ 
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أنواع ا وميكانيكيدة عمل دا . أهميدة علدا الفسد ولوجي فدي مجدال مكافردة اافداا وكيفيدة االسدالفافة مدن هدذا 
 العلا
 راجع  الم

 ( مكاللة الن ضة المهرحة 1986فس ولوج  الرشراا د عبف الفالا  تليفة )* 
* Chapman, R.F. (1971): The insects structure and function. 2nd edition, 

Warwick lane , London. (available in the faculty of Agriculture library). 

 ( مكافحة حيوية 325ت -)ش

الر وية ل فاا و المقارند  بد ن المكافردة الر ويدة الالقل فيدة والمكافردة الرف  دة وفراسدة اندواع المكافرة * 
المكافرة الر وية و فراسة الالالفد  واالفالدرام واندواع ا والمقارند  بد ن المدالالف ا والمفالرسداا فراسدة لعدض 

رحدداا والنمدداذج للالالفدد  انددواع المددالالف ا وعاي ال ددا فراسددة لعددض انددواع المفالرسدداا وعاي ال ددا فراسددة النظ
واالفالددرام لالنمدداذج المالددوفرة فدد  مهددر والتددارج فراسددة الددرق الرةيددة المددالالف ا والددرق الق يم ددا علدد  نالدداق 

 الجارى.
المكافرة الر وية الالقل في  والمكافر  لاسدالتفاا المب دفاا الر ويد  د مداهي المب دفاا الر ويدة د أقسدام ا * 

–مسدالقب  اسدالتفام ا د المب دفاا الميكروةيددة  –واجدة الالالب دف هدعولاا ال –مم زاال دا وع وة دا  –الرييسدية 
الف رموندداا  -المب ددفاا اللكال رحددة األهدد  د المب ددفاا الفالرحددة األهدد  د المب ددفاا الالبيعيددة النلااليددة األهدد  

 ميكانيكية الأ  رها علي الرشراا. -الرشرحة 
 المراجع  

 األكافيمية المكاللة ( 1995مرمف فؤاف الوف ف ) – المكافرة الر وية* 
 ث مكاللة المعارإ( 2002)عهما رجازي –اإلفارة المالكاملة لآلفاا * 
 .( المكاللة االكافيمية 1999) مرمف فؤاف الوف فد    المكافرة الب ولوجية في اافاا الزراعية* 

* Baker, R. R. and P. E. Dunn. (Editors).1990. New Directions in Biological 

Control. Alan R. Liss, New York. 837 pp.  

* Burges, H. D. (Editor).1981. Microbial Control of Pests and Plant Diseases. 

Academic Press, New York. 949 pp.  

* Clausen, C. P. (Editor).1978. Introduced Parasites and Predators of Arthropod 

Pests and Weeds: A World Review. USDA Agric. Handbook. 480. 545 pp. 

 

 (  طفيليات   مفترسات نافعة401)ش 

العرحدد  المكافرددة الر ويددة –االهميددة االقالهددافية للالفددي ا و المفالرسدداا  الرشددرحة و الر وانيددة النافعددة  
 اسدالتفاا المفالرسداا و الالف ليداا -والمكافردة الرف  دة  المقارن  ب ن المكافردة الر ويدة الالقل فيدة –ل فاا 

فراسدة  -العرحد  الالالفد  و االفالدرام و المقارندة بد ن المدالالف ا و المفالرسداا -في مجال المكافرة الر وية
 لعض انواع المفالرساا و المالالف ا الرشرحة و الر وانية 

 المراجع  

* Integrated Pest Management:Dissemination and Impact (Rajinder Peshin and  

Ashok K. Dhawan (Volume 2) 

 ( تربية النحل   ديدان الحرير  402)ش 
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الرق الرةية نر  العسد  واألفواا المسدالتفمة  –أها منالجاا نر  العس   –األهمية االقالهافية لنر  العس  
األهميدة االقالهدافية لدفوفة الررحدر د  –الالدرق واألسدال ب الرف  دة فدي مجدال الرةيدة نردد  العسد   –فدي ذلدك 

 الرق واألسال ب الرف  ة في مجال رنالاج الررحر الالبيعي .ال –الرق الرةية  فوفة الررحر 

 المراجع  

 ( ث 1994نر  العس  ومنالجاال  فار المعارإ ث مرمف عل  النب  )* 
 (1996الفار العرةية للنشر ث ابراهيا سليمان عيس  ث عبف المنعا سليمان التول  ) -الررحر الالبيعي * 

 ها (  اوافات الزراعية  طرق مكافحت411ت -)ش

فراسة أندواع اافداا الزراعيدة المتاللفدة الالد  السدبب أضدرار لكد  مدن مراهد   الرقد  واللسداال ن واافداا * 
المالوالن  ف  الالرةة لهفة عام  سوات كانا نيماالوفا واكاروساا وقوارض وال ور وقواقع او رشدراا أرضدية 

 من ر   فورة الرياة ومظ ر االهالة والضرر والرق المكافرة.
المكافردة الكيماويدة  -الارح  اسالتفاا المب فاا فدي بدراما المكافردة  –كافرة المالكامل  لآلفاا براما الم* 

المب ددفاا الرشددرحة الالقل فيددة ومشددك ال ا د المب ددفاا الرشددرحة   –مجدداميع المب ددفاا الرييسددية  -لالمب ددفاا 
الميكروةيددة لآلفدداا  المب ددفاا الب ولوجيددة د المكافرددة -التهدداي  العامدد  لكدد  مجموعدد  -ط ددر الالقل فيددة 

الرشدرحة لالمب دفاا الر ويدة د المب دفاا الرشدرحة الرف  دة اامندة االسدالتفاا د المب دفاا الالبيعيدة المنشدأ د 
أسدم  –أسدال ب السديالرة علدي الالدور هدفة المقاومدة  –مقاومة العشاير الرقلية لآلفاا الرشرحة للمب فاا 

 ناهر المكافرة المالكامل  لآلفاا.ع –اسالراال جية براما المكافرة المالكامل  لآلفاا 
 المراجع  

 .1963اافاا واالكاروساا في مهر وع ج ا مكاللة االنجلو المهرحة * 
 .(1994مكافرة الفيران ف  مهر د مشروع مكافرة القوارض د رهفر اإلفارة العامة لمكافرة الفيران )* 
 معارإث مكاللة ال( 2002)عهما رجازي –اإلفارة المالكاملة لآلفاا  * 

 ث كانزا جروب للنشر( 2001) زحفان عبف الرم ف زحفان–الرش ف المب فاا في مكافرة األفاا  * 
 المكاللة األكافيمية( 1999) مرمف فؤاف الوف ف –المكافرة الب ولوجية في األفاا الزراعية* 

* Medical and Veterinary Entomology , D. S. Ketle CAB international (1995) 

* Agricultural zoology for students in Africa (1969) Khartoum Univ. Press 

 

 ( آفات المحاصيل  البساتين  مكافحتها 413ت -)ش

فراسة أنواع اافاا المتاللفة الال  السبب أضرارا لك  من مراه   التضر والفاك دة والرقد  لهدفة عامد  * 
روسداا والقدوارض والال دور والقواقدع ( مدن ر د  فورة سوات كانا رشرحة أو ر وانيدة م د  )النيمداالوفا واالكا

 الرياة ومظ ر اإلهالة والضرر والرق المكافرة .
ك   ومالي الأتذ قرار لالالفت  بوساي  المكافرة الكيماوي ؟ د مف دوا بدراما المكافردة المالكاملد  لآلفداا *  

مشددك ا  –الرشددرحة الالقل فيددة  المب دفاا  –مجدداميع المب ددفاا الرييسددية  -دد المكافرددة الكيماويددة لالمب دفاا 
المب دفاا  مندة االسدالتفاا د  –المب فاا الرشرحة ط ر الالقل فية -ناجم  عن االعالماف علي المب فاا الالقل فية

المكافرد  لاسدالتفاا المب دفاا الب ولوجيدة د أسدال ب السديالرة  -المب دفاا الالبيعيدة المنشدأ د الزحدوا النلااليد  
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عناهر المكافرة المالكامل  لآلفاا د أم ل  لبراما المكافرة المالكاملد   –اا علي الالور هفة المقاومة للمب ف
 للعض اافاا الرشرحة والر وانية .

 المراجع  

 1963اافاا واالكاروساا في مهر وع ج ا مكاللة االنجلو المهرحة * 
 .(1994فيران )مكافرة الفيران ف  مهر د مشروع مكافرة القوارض د رهفر اإلفارة العامة لمكافرة ال* 
 ث مكاللة المعارإ( 2002)عهما رجازي –اإلفارة المالكاملة لآلفاا  * 
 ث كانزا جروب للنشر ( 2001) زحفان عبف الرم ف زحفان –الرش ف المب فاا في مكافرة األفاا  * 
 ث المكاللة األكافيمية(1999) مرمف فؤاف الوف ف–المكافرة الب ولوجية في األفاا الزراعية * 

* Medical and Veterinary Entomology , D. S. Ketle CAB international 1995 

* Agricultural zoology for students in Africa (1969) Khartoum Univ. Press 

 ( افات ناقلة للامراض    421)ش  

نددوع الب ولددوجي أهميددة فراسددة اافدداا الر وانيددة والرشددرحة الناقلددة لألمددراض النلااليددة د الوضددع الالقسدديمي والال
ل ددذ  اافدداا د األضددرار الالددي السددبب ا هددذ  اافدداا للمراهدد   و المزروعدداا د فراسددة نمدداذج مددن األنددواع 
المتاللفددة ل ددذ  اافدداا الر وانيددة و الرشددرحة د فراسددة أم لددة لألمددراض النلااليددة الالددي النقل ددا هددذ  اافدداا 

 فاا .الرق مكافرة هذ  اا –للنلاالاا. فراسة أعراض اإلهالة والضرر 
 المراجع  

 1963اافاا واالكاروساا في مهر وع ج ا مكاللة االنجلو المهرحة * 

* Medical and Veterinary Entomology , D. S. Ketle CAB international 1995 

 ( تقسيم حشرات 424)ش 

هددذ  الددرق رعدفاف  -الددرق جمدع و رفدظ و الرم دد  الع نداا الرشدرحة  -أهميدة فراسدة علددا القسديا الرشدراا 
فراسة الها انواع المفاالي  المسدالتفمة فدي القسديا األندواع الرشدرحة  -الع ناا لفراسة الوضع الالقسيمي ل ا 

فراسدددة الهدددفاا الالقسددديمية للرالددب الرشدددرحة المتاللفدددة  و الالندددوع  -المتاللفددة  والالدددفرحب علدددي اسددالتفام ا 
الالبيقداا  اسدالتفاا  -قسديمي ل دا فراسدة الوضدع الال -فراسة نماذج ل ذ  الرالدب الرشدرحة  -الب ولوجي ل ا 

 علا القسيا الرشراا في مجال مكافرة اافاا .
 المراجع  

 (.1995الرك ب والهن   الرشراا المكاللة األكافيمية د جورج نهر هللا رزق )* 
* Wiggelesworth, V. B. (1965) : The principles of insect physiology. Muthuen and 

Co., London . ( available in the faculty of Agriculture library 
 

 ( آفات طبية   بيطرية   425)ش 

األضددرار الالددي السددبب ا هددذ  اافدداا لفنسددان و ر واندداا  –األهميددة االقالهددافية لآلفدداا الالبيددة و البيالرحددة 
ا و أردفا  ميكانيكية عم  اجزات الفد –فراسة انواع أجزات الفا و الالروراا المتاللفة ل ذ  اافاا  –المزرعة 

 –الشددك  العدداا  –فراسددة أم لددة ل ددذ  اافدداا ) الوضددع الالقسدديمي  -اإلهددالة لفنسددان و ر واندداا المزرعددة
 الرق المكافرة (. -أعراض اإلهالة والضرر –الالنوع الب ولوجي و فورة الرياة 

 المراجع 
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( د الشدركة العرةيدة 1995 فاا المتازن الرشرحة والر وانية والرق مكافرال ا د ربدراهيا سدليمان عيسد  )* 
 للنشر والالوزحع .

 ( ث مالالع األهراا الالجارحة . 2001القراف والرلا المالالف  د كو ر مرمف القما  )* 
 

 

 ( بيئة آفات حيوانية 426)ش 

العوامدد  المددؤ رة فددي  -الالجمعدداا الر وانيددة وأنماال ددا والوزحعاال ددا فددي الب يددة -مددفت  علددا الب يددة الر وانيددة
أنمدا  المقاومدة والمروندة  -المم زاا الشكلية والب ولوجيدة للر وانداا فدي الب يداا المتاللفدةالر وان والوزحع  

 -األهميدة الب ييددة للر واندداا -الالرك دب الالنظيمددي للر وانداا وفورهددا فدي الب يددة -الب ييدة والقددفرة علد  اللقددات
 لفس ولوجي الب يية.المفاهيا العامة ل –السلوك االجالماعي  -المفاهيا العامة للالأقلا الفس ولوجي

 المراجع 

( ث الدفار 2003أساسياا علا ب ية الرشراا ث مرمف عل  مرمف ث عبف الركديا عبدف اللال د  الهدع فى )* 
 العرةية للكالاب .

 (ز كلية الزراعة جامعة الزقازحف.1995ريكولوجيا علا الرشراا د عل  مرس  رجاب )* 
* Martain R.S. Ecology of Insects (1999) 

 

 ( مورفولوجى  تقسيم او كار سات 427 )ش

أجددزات جسددا األكاروسدداا والالعددرإ علدد   -ووضددع ا الالقسدديم   -األهميددة اإلقالهددافية لألكاروسدداا الزراعيددة
فراسدة الهدفاا الالقسديمية لألكاروسداا الالد  الم دز األندواع  -الرك ب جفار الجسا + الهدفاا المورفولوجيدة 

فراسددة اشدكال الفكدوك والم مددم   -الالنفسدية والفالرداا الالناسدلية(ال غددور  –الشدع راا  –المتاللفدة )األرجد  
القفمية المتاللفة والروراال ا فراسة الالروراا المتاللفة ف  األرجد  وأشدكال ا المتاللفدة فراسدة اندواع الشدع راا 

 الهفاي  الموجوفة عل  سال  الجسا. –المتاللفة والرال ب ا عل  السال  اللالن  والظ رى 

 المراجع 

* Acarina of the family Cheyletidae of the world. Amerind publishing Co. Pvt. Ltd., 

New Delhi 1987. 

* A Manual of Acarology, Krantz, G. W., and Walter, D. E. 2009. 

* The mite of stored food , A. M. Hughes 1961. 

 

 ( نيماتولوجيا زراعية  428)ش 

وفا واالضددددرار االقالهددددافية الالددددي السددددبب ا هددددذ  االفدددداا الر وانيددددة للمراهدددد   األهميددددة االقالهددددافية للنيمدددداال
فراسددة ام لددة لددلعض االنددواع ذاا االهميددة  – فراسددة الوضددع الالقسدديمي للنيمدداالوفا –والمزروعدداا المتاللفددة 

 –مظ در االهددالة والضرردد فراسدة الدرق المكافرددة  –فراسدة فورة الريداة د الالندوع الب ولدوجي  –االقالهدافية 
 ساي  والالرق الرف  ة في مجال مكافرة هذ  االفااالو 

 المراجع  

 ( ث فار الو ايف الجامعية للاللاعة والنشر .2002العفو التف  د مرمف األم ن سوحلا )* 

 ( د مكاللة األنجلو المهرحة .1958علا الر وان العاا د فؤاف تل   و ترون )* 

 

 مشر ع التخرج(  450ن -ت-)ش
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 راع  ()أنظر قسا النلاا الز 
 
 

 [ مبيدات اوآفـات 6]
 

 ( آفات زراعية  مكافحتها  211ت -)ش

 ) أنظر قسا الرشراا والر وان الزراعي  (
 

 أسس  قاية النبات ( 211 ن-ت-ش)

العرحدد  اافددة د المكافرددة الالبيعيددة د المكافرددة الالالبيقيددة د المكافرددة الكيماويددة د العرحدد  المب ددف د القسدديا 
د الدرق وقايدة المالكاملة لآلفداا د مشداك  اسدالتفاا المب دفاا وكيفيدة الالغلدب عل  دا المب فاا د براما امكافرة 

النلاا من اافاا الر وانية والرشرحة د الرق الوقاية الالقل فية )رجدر زراعد  د وقايدة د أهدناإ مقاومةدد فورة 
د رضدافة مدواف  زراعيدة د رفارة المكافردة المالكاملدة( د الدرق الوقايدة التاهدة )الردرارة د الشدمم د الالجف د 

عضوية( د الدرق الوقايدة الر ويدة )الف ليداا د مفالرسداا د ممرضداا د مسالتلهداا نلداالي ور وانيدة د مب دفاا 
ر وية( د أها اافاا الر وانية والرشرحة االقالهافية عل  اإلنالداج الزراعد  د أم لدة الالبيقيدة فدي مجدال وقايدة 

العامة لألمراض النلااليدة د مسدبلاا األمدراض النلااليدة  النلاالاا من اافاا د العرح  المرض النلاال  د األعراض
 د أم لة ألها األمراض النلاالية والرق مقاومال ا .

 المراجع 

 (  1993)أساسياا أمراض النلاا والالقنية الر وية د ف. عماف الف ن وهف   *
المعددارإ  ( ث منشددأة1994اافدداا الرشددرحة والر وانيددة والددرق مكافرال ددا د ف. عبددف العزحددز المنشدداوى ) *

   لاالسكنفرحة
 (  2002)عهما رجازى  د  ف.اإلفارة المالكاملة لآلفاا  *

 ( مبيدات آفـــات 302)ت  

التهداي   –مقفمة القسيا مجاميع مب فاا اافاا مع الالأك دف علد  المب دفاا الرشدرحة )التهداي  العامدة 
 –  ددز مسالرضددراا المب ددفااالكنولوجيددا الج –الفزحاييددة والكيماويددة لكدد  مجموعددة(. مسالرضددراا المب ددفاا 

تلفيددة عددن  -اا ددار الجانبيددة الغ ددر ملاشددرة للمب ددفاا الرشددرحة. الالددور المب ددفاا الالدد  مددن أهدد  نلدداال  
مجموعدة المب دفاا الفسدفورحة  -مجموعة المب فاا الكلورونية العضوية –المب فاا الرشرحة المتلقة رف  ا 

مجموعداا المب دفاا الرشدرحة الرف  دة  -ا المتلقدة الب رو رحدفا -مجموعة مب فاا الكارةام دا  –العضوية 
 -أسدال ب السديالرة عل  دا  -مقاومة العشاير الرقلية لآلفاا الرشرحة للمب دفاا : أسدلاب ا  -ط ر الالقل في  

 الأ  ر المب فاا عل  الب ية

 المراجع  

 الوزحع( ث الفار العرةية للنشر وال2008أبو شلان  مهالفي عبف الررمن ) –مب فاا اافاا * 
 ( مكاللة كانزا جروب للنشر2001زحفان عبف الرم ف زحفان ) - الرش ف المب فاا في مكافرة األفاا* 

 

 ( أسس مكافحة اوآفات      304)ت 
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الددارح    -الددارح  مكافرددة اافدداا الزراعيددة والمنزليددة  –العرحدد  بددراما المكافرددة المالكاملدد  لآلفدداا  –مقفمددة 
 -األهدناإ المقاومدة ل هدالة لاافداا –أسدال ب المكافردة الزراعيدة -رةاسالتفاا المب فاا في براما المكاف

ب والكنولوجيدا  –المب دفاا الب ولوجيدة  -أسدال ب المكافردة الب ولوجيدة -الرق المكافرة الف زحقية والميكانيكية
ع مجددامي -المكافرددة الكيماويددة لالمب ددفاا –أسددال ب المكافرددة المعالمددفة علددي الورا دد  -المب ددفاا الر ويددة 

مشدك ا ناجمد  عدن االعالمداف  –اسدالتفام ا ببدراما مكافردة اافداا الرشدرحة -المب فاا الرشرحة الالقل فية 
التهداي  العامد  لكد  مجموعد .  –أقسدام ا  –المب دفاا الرشدرحة ط در الالقل فيدة -علي المب فاا الالقل فيدة

جد  االعالمداف علدي المب دفاا الهدعولاا الالدي الوا -تهايهد ا –مهدافرها  –أقسام ا  -المب فاا الب ولوجية
اسددالراال جية المكافرددة المالكاملدد  لاسددالتفاا المب ددفاا الالقل فيددة مددع  –الب ولوجيددة فددي بددراما مكافرددة اافدداا

أسال ب السديالرة علدي الالدور  -المب فاا الرشرحة الرف  ة اامنة االسالتفاا  -عناهر المكافرة الب ولوجية 
 عناهر المكافرة المالكامل  لآلفاا. –كافرة المالكامل  لآلفاا أسم اسالراال جية براما الم –هفة المقاومة 

 المراجع 

 ث مكاللة المعارإ ( 2002)عهما رجازي  –اإلفارة المالكاملة لآلفاا * 
 ( مكاللة كانزا جروب للنشر2001زحفان عبف الرم ف زحفان ) - الرش ف المب فاا في مكافرة األفاا* 
 

 ( مبيدات حشائش 321)ت 

القسديا مب دفاا الرشدايش مدن ر د  الالرك دب الكيمداوى -سالتفاا مب فاا الرشايش واألعشدابالارح  والالور ا
ع قة الالرك ب الكيماوي لمب فاا الرشايش لالكفداتة االلافيدة -والرق الالالب ف وميعاف الالالب ف والرق الالأ  ر

وجي و ال ددفا ال ددفا الب ولدد -أ ددر مب ددفاا الرشددايش علدد  النظدداا الب يددي –والالددأ  ر الفسدد ولوج  علدد  النلدداا
 -المجددداميع الكيماويدددة المتاللفدددة لمب دددفاا الرشايش:مشدددالقاا ال ورحدددا  -الكيمددداوي لمب دددفاا الرشدددايش 

مشددالقاا  -مشددالقاا الن الددرو ان لدد ن -مشددالقاا ال  ددو كارةام ددا -مشددالقاا الكارةم ددا -مشددالقاا الالرا ددزحن
عفلدد  ورا يددام المقاومددة لمب ددفاا ب والكنولوجيددا النلاالدداا الم –الالددور المقاومددة لمب ددفاا الرشددايش  -االم ددفاا

 الرشايش. 

 المراجع  

 (  1999) -علي الاج الف ن ث كلية الزراعة جامعة االسكنفرحة–مب فاا الرشايش * 
 (.1998) –كلية الزراعةث جامعة االسكنفرحة  -مرموف زحف -مب فاا الرشايش والرق اسالعمال ا* 

 ( مبيدات حيويه 322)ت 

أقسدام ا  –المهافر الالبيعية للمب فاا الر وية د ماهي المب فاا الر ويدة -اا الارح  والالور اسالتفاا المب ف
مسدالقب  اسدالتفاا المب دفاا  –هدعولاا الواجدة الالالب دف  –أسدال ب الالبيق دا  –مم زاال ا وع وة ا  –الرييسية 

 – رحدة كيفيدة الج  دز مسالرضدراا المب دفاا اللكال-الر وية ف  براما المكافرة لآلفاا. المب فاا الميكروةية 
المعفلددة  Btلكال رحددا  – Bt genesالمراهدد   المعفلدد  ورا يددا لاضددافة –ب والكنولوجيددا المب ددفاا الب ولوجيددة 

المب دددفاا الف روسدددية األهددد  القسددديا الف روسددداا الممرضددد  للرشدددراا -المب دددفاا الفالرحدددة األهددد  -ورا يدددا 
Baculoviruses -  فاا الالبيعية النلااليدة األهد  المب -أنواع النيماالوفا الال  السالتفا كمب فاا ر وية - 
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اسددالراال جية ومسددالقب  اسددالتفاا المب ددفاا  –مهددافر جف ددفة للمب ددفاا الر ويددة- Phermonesالف رموندداا 
 الر وي  ببراما المكافرة المالكامل  

 الراجع  

 ث مكاللة المعارإ( 2002)عهما رجازي –اإلفارة المالكاملة لآلفاا * 
 ث مكاللة كانزا جروب للنشر(2001) زحفان عبف الرم ف زحفان -اا الرش ف المب فاا في مكافرة األف* 

 ث المكاللة األكافيمية.(1999) مرمف فؤاف الوف ف –المكافرة الب ولوجية في األفاا الزراعية* 
 الكيمياء التركيبية لمبيدات اوآفات ( 323 ت)

أساسدياا الالرك دب والالتل دف معلومداا أساسدية فدي الكيميدات العضدوية الالرك بيدة د ماهيدة وضدرورة وأسدلاب و 
للرهول عل  جزيياا كيميايية جف فة د الالور الرك ب والتل ف مركلاا الكلور العضوية والفوسدفورحة د الالدور 
الرك دب والتل دف مركلداا الكارةامداا والب ر روحدفز د فور الالرك دب الكيميداي  للمب دفاا علد  الالدأ  ر الب ولدوج  

  للمب ف والنشا  الب ولوج  ل  د نماذج جزحيية في العمديا كيمياييداا ضف اافاا د الع قة ب ن الالرك ب الجزحي
 .وقاية النلاالاا 

 المراجع 

جامعدة الملدك سدعوف د النشدر العلمد  ( 2000)علد  الداج الدف ن  د  ف.كيميات الج  دز المب دفاا واسدالغ ال ا  *
 للمالالع .

 كانزا للنشر .( 2000)زحفان هنفى  ف.أ.د  الرل   مب فاا اافاا  *
 

 تلوث البيئة بالمبيدات ( 324 ت) 

العرحدد  النظدداا الب يدد  وعناهددرة د السلسددلة الغذاييددة د مهددافر الاللددو  لالمب ددفاا د اللددو  األرض الزراعيددة 
فدي الرفداظ علد  الب يدة مدن الاللدو  والدراكا المب دفاا د التهداي  الف زحاييدة  EPAلالمب دفاا د فور ه يدة 

  الب يدد  د القددف ر الرددفوف القهددوى المسددمو  ب ددا مددن المب ددفاا فددي والكيمياييددة للمب ددفاا وع قال ددا لددالاللو 
للمب دفاا  Risk assessmentد الدرق اتاللدار ومقدا يم التالدورة  MRLالمراهد   الزراعيدة ومنالجاال دا 

في الب ياا المتاللفة : الب ية المايية د الالرةدة د النلداا د الجدو المرديط د العوامد  الب ييدة الالدي الدؤ ر علد  هدفا 
ا والكسد رها د مهد ف المب دفاا وانالقال دا فدي الب يدة الماييدة والنلدااا والالرةدة د المب دفاا الرف  دة ط در المب دفا

 .الالقل فية اامنة االسالتفاا عل  الب ية 
 المراجع 

 ث فار الفجر للنشر والالوزحع . (2008)عبف العزحز عفيف   ف.أ.د  أسم علا السموا  *
   ث الفار العرةية للنشر والالوزحع . (2008)مهالف  عبف الررمن أبو شلان   ف.أ.د  مب فاا اافاا  *
 

  

 مبيدات القوارض  الطيور  القواقع ( 325 ت)

األضددرار االقالهددافية للقددوارض )علدد  المددواف الغذاييددة المتزونددة د علدد  رظدداير الر ددوان د أضددرارها كناقدد  
رق الغ در كيمياييدة د الالدرق الع جيدة لألمدراض( د الرحدف مقاومدة القدوارض د اسدالتفاا الالدرق الوقاييدة د الالد

للمقاومدة : )المقاومدة الر ويدة د المقاومدة الميكانيكيدة( د المقاومدة الكيماويدة للقدوارض : )الغدازاا السدامة د 
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السموا المعفية د سموا سدرحعة المفعدول د أم لدة )ع د الدرق الالبيق دا( د السدموا لال يدة المفعدول )أم لدة )ع د 
راا المعمليدة والرقليددة لالقددف ر سدمية مب ددفاا القدوارض د مب دفاا القواقددع الشددايعة الدرق الالبيق ددا( د االتاللددا

والمجاميع الكيميايية الالالعة ل ا د االتاللاراا المعملية المسدالتفمة لالق ديا فعاليدة مب دفاا القواقدع د ميكانيكيدة 
 ددفاا المسددالتفمة فددي مقاومددة القواقددع للمب ددفاا والددرق الالغلددب عل  ددا د األضددرار االقالهددافية للال ددور د المب

 مقاومال ا د الالعوا السامة د االتاللاراا المعملية لالقف ر سمية مب فاا الال ور .
 المراجع 

 ث فار الفجر للنشر والالوزحع . (2008)عبف العزحز عفيف   ف.أ.د  أسم علا السموا  *
 ( تطبيق المبيدات  السلامه المهنية 326)ت 

الدرق القدف ر السدمية  –أضدرار المب دفاا علدي الب يدة  -فاا المتاللف الرق الفع  الساا ألقساا المب  -مقفم 
 –الهدور المتاللفد  لمسالرضدراا المب دفاا والالدرق السدليم  لعمد  التفيفداا من دا  –النسبية علي االنسدان 

أهميدة اسدالعمال وسداي  الرمايدة الشتهدية عندف الالعامد   –القواعف الواجب مراعاال ا عنف اسالتفاا المب دفاا 
الالددرق  –األج ددز  المتاللفدد  المسددالتفم  فدد  الالب ددف المب ددفاا وأفضدد  الالددرق للالعامدد  مع ددا  -مددع المب ددفاا

أعددراض الالسددما لالمب ددفاا  –السددليم  واامندد  لالتددزحن عبددواا المب ددفاا والددالتل  من ددا عقددب االسددالتفاا 
 جفاول المب فاا وكيفية معرفة مفلوالال ا. –وضرورة معرفة وساي  االسعافاا األولي  

  مراجعال

النشددر العلمددي والمالددالعث جامعددة الملددك  ( 2000)علددي الدداج الددف ن  –الج  ددزاا المب ددفاا واسددالعماالال ا  * 
 الرحاض  -سعوف
 الفار العرةية للنشر والالوزحع( 2008) أبو شلان  مهالفي عبف الررمن –مب فاا اافاا  * 

 

 ( مكافحة حيوية   325ت -)ش

 )أنظر قسا الرشراا االقالهافية(
 افحة آفات المحاصيل  البساتين مك( 401 ت)

الرف االقالهافى الررج لفهالة د مسالوى الضدرر االقالهدافى د أسدال ب والدرق المكافردة )زراعيدة د البيعيدة د 
ر ويددة د الشددرحعية د كيمياييددة( د المكافرددة المالكاملددة لآلفدداا وأهم ال ددا د المكافرددة الكيمياويددة ومشددك ال ا 

ا المب ددفاا المتاللفددة والتهدداي  العامددة لكدد  مجموعددة د أم لددة لكدد  وع وة ددا وكيفيددة الالغلددب عل  ددا د أقسددا
مجموعدة د المب دفاا الرف  دة ط در الالقل فيدة )البيعيدة النشدأ د أهميدة اسدالتفام ا د أم لدة ل دا( د االالجاهداا 
 الرف  ة للمكافرة )المعقمداا د مانعداا الالغذيدة د ال رمونداا د الفرمونداا د الجاذلداا ... الد ( د أم لدة لدلعض
 براما المكافرة الالالبيقية لآلفاا الرشرحة والر وانية الالي اله ب المراه   الرقلية واللسالانية في مهر .

 المراجع 

 ث مكاللة المعارإ( 2002)عهما رجازي –اإلفارة المالكاملة لآلفاا * 
 نشرث مكاللة كانزا جروب لل(2001) زحفان عبف الرم ف زحفان -الرش ف المب فاا في مكافرة األفاا * 
   ث الفار العرةية للنشر والالوزحع . (2008)ا.ف. أبو شلان  مهالف  عبف الررمن د  مب فاا اافاا  *
ث  (        )ا.ف. زحدفان هندفى د ا.ف. مرمدف كامد  د  االالجاهداا الرف  دة فدي المب دفاا ومكافردة اافداا  *

   كانزا جروب للنشر .
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 ( توكسيكولوجي      403)ت 

الهدن   -الفاعد  المب دف مدع المواقدع الر ويد  المسدال ففة   –فاا عبدر ك واليكد  الرشدراا نفاذ المب  –مقفمة
السدموا العهدبية  –المب فاا  نات علي ميكانيكية الفع  الساا والمواقع أو األنظم  الفسد ولوجية المسدال فف  

المواقددع -أوجدد  الالشددال  واالتددال إ بدد ن الج دداز العهددبي فددي الرشددراا والج دداز العهددبي فددي ال ددف ياا  –
المب ددفاا الالددي السددال فإ : مسددالقل ا االسددال   كددول نث وانددزحا -المسددال ففة: قنددواا ضدد  أ وندداا الهددوفيا 

-المب دفاا اللكال رحدة األهد  -ميكانيكيدة الفعد  السداا لمنظمداا النمدو الرشدرحة   -االسال   كدول ن اسدال رحز
اساسياا الالأ  ر السداا علد  ال دف ياا - ميكانيكية الفع  الساا للمب فاا الالي السال فإ مركلاا رنالاج الالاقة

الق يا متاالر السدموا  –أسم الم    المب فاا الرشرحة ميكانيكية مقاومة الرشراا للفع  الساا للمب فاا  -
 علي األنظم  الب يية 

 المراجع 

الاللعدد  –فار الفجددر للنشددر والالوزحددع ث القدداهر   -فالرددي عبددف العزحددز عفيفددي   -أسددم علددا السددموا  * 
 )مالوفر لمكاللة كلية الزراعة ث لشب ن الكوا ث جامعة المنوفي ( . 2000   لعاا األول

 الفار العرةية للنشر والالوزحع( 2008) أبو شلان  مهالفي عبف الررمن –مب فاا اافاا  * 
 

 ( اوآفات الزراعية  طرق مكافحتها  411ت -)ش

 )أنظر قسا الرشراا االقالهافية(
 بساتين  مكافحتها  ( آفات المحاصيل  ال413ت -)ش

 )أنظر قسا الرشراا االقالهافية(
 ( تحليل مبيدات     421)ت 

الج  دز والرضد ر الع نداا  -أسم جمع واعفاف الع نداا  -مقفمة واسالعراض للعض العرحفاا الرل   المب فاا
أسددم الالرل دد  لاسددالتفاا  -أسددم الرضدد ر المركلدداا القياسددية  -عمليددة الالنقيددة   -عمليددة االسددالت  -

الرضد ر –اتاليار المواف الال   فم  عل  دا المركلداا و الالدوحر نظداا االذالدة  -الوجرافيا الاللقة الرقيقة كروما
قواعددف  - GLCأسددم الالرل دد  لاسددالتفاا كروماالوجرافيددا الغدداز/ السدداي    -شددرحرة ج دداز الكرومدداالوجراا 

الالرل د  لاسددالتفاا أسدم  -أهدا أنددواع أج دزة الكواشد  الشددايع   -نظرحددة الالدوزع   –ونظرحدة عمد  الج داز 
 –الكواشدد   –الكواشدد  واألعمددفة  -القاعددفة العامددة ونظرحددة الج دداز  HPLC  كروماالوجرافيددا السدداي  

الدرق الالرل د  الالدي العالمدف علددي   -الدرق الالرل د  الالدي العالمدف علدي القياسداا الضدويية  -السدج   النالدايا 
 –الكواشدد   –المرشددراا   -ويية امالهددا  األاليدداإ الضدد –ميكانيكيددة انلعددا  اللددون  -القياسدداا اللونيددة
 السج   النالايا.

  المراجع  

 كانزا جروب للنشر ( 2000)زحفان هنفى   –الرل   مب فاا اافاا  * 

مرمدف د الرل   مب فاا اافاا : الالدرق القياسدية لالرل د  مسالرضدراا المب دفاا وماللقياال دا فد  األطذيدة  * 
 الفار العرةية( 1995)السع ف هال  الزم الي

 ورفة مالالع وزارة الزراعة( 1993) الرل   ماللقياا المب فاا في األطذية / مرمف السع ف الزم الي * 



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 132 - 

      ( مبيدات فطرية 422)ت 

القسديا عداا ألندواع المب دفاا الفالرحدة والمجداميع الكيماويدة -الارح  الالور انالاج واسالتفاا المب فاا الفالرحدة 
الددرق  -المسالرضددراا الالجارحددة للمب ددفاا الفالرحددة -التاهددية االتاليارحددة للمب ددفاا الفالرحددة -الالددي الاللع ددا

المركلدداا العضددوية ث -لدداا النردداممرك -مركلدداا الكبرحددا وهددورها المتاللفدد   -الالب ددف المب ددفاا الفالرحددة
المركلدداا  -ن الروف نددوالا  -مشددالقاا مركلدداا الددفاي -  وكارةام ددا -فاي مركلدداا -المركلدداا الزيلقيددة 

المركلدداا الالبيعيددة المضددافة للفالرحدداا ث  -المركلدداا الكاال ونيددة -األرومااليددة المرالويدد  علددي ذراا كلددور 
 المقاومة للمب فاا الفالرحة -فاا الفالرحة ب والكنولوجيا رنالاج المب  -المضافاا الر وية

  المراجع 

 كانزا جروب للنشر( 2000)زحفان هنفى د المب فاا الفالرحة ومكافرة االمراض النلاالي  *  

 ث الفار العرةية للنشر والالوزحع (2008) أبو شلان  مهالفي عبف الررمن –مب فاا اافاا  * 
 

 ( المكافحة الكيما يه للآفات    423)ت 

أقسدداا  -أسددم اسددالراال جية المكافرددة الكيماويددة لالمب ددفاا -ارح  اسددالتفاا المب ددفاا فددي بددراما المكافرددةالدد
المب ددددفاا  -مشددددك ا ناجمدددد  عددددن االعالمدددداف علددددي المب ددددفاا الالقل فيددددة  –المب ددددفاا الرشددددرحة الالقل فيددددة 

فاا الرشددرحة ط ددر المب دد-مب ددفاا الب ر روحددفاا المهددنع   –الفوسددفورحة العضددوي  ث ومب ددفاا الكارةام ددا 
المركلداا الالدي  –الالقل في  الالي العالمدف فدي الرحقدة الأ  رهدا علدي الالدفات  مدع مرارد  النمدو وعمليدة االنسد خ 

الالددور رنالدداج -المب ددفاا الرشددرحة الرف  ددة اامنددة االسددالتفاا -العالمددف علددي نظدداا فسدد ولوجيا الغددفف الرشددرحة
المكافرددة الكيماويدد  لاسدالتفاا الزحددوا المعفنيددة  –اواسدالتفاا المب ددفاا الب ولوجيددة فدي بددراما مكافرددة اافدا

أم لد  لدلعض بدراما  –المكافرة الكيماويدة أردف العناهدر الرييسدية فدي بدراما المكافردة المالكاملد   –والنلاالية
أسددال ب  -والمراهدد   اللسددالانية  –مراهدد   التضددرواا   -المكافرددة الكيماويدد  افدداا مراهدد   الرقدد  

 اير الرقلية لآلفاا للمب فاا.السيالرة علي مقاومة العش
 المراجع 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 2008أبو شلان  مهالفي عبف الررمن )–مب فاا اافاا  * 
 ث مكاللة كانزا جروب للنشر(2001) زحفان عبف الرم ف زحفان -الرش ف المب فاا في مكافرة األفاا * 

 ( مستحضرات مبيدات      424)ت 

تهدداي  اللقددة الجل ددف فدد    -تددوا  سددال  النلدداا  –تددوا  الالرةددة  –عل  ددا المب ددف السددالو  الالدد  يقددع 
العوامد  المردففة لالبيعدة  -اعاللداراا عامدة للمسالرضدر النداج   -ضرورة وأهمية الج  ز المب دف -الرشراا 

 –المكونداا االساسدية للمسالرضدراا المتاللفددة  –أنددواع المسالرضدراا  –الج  دز والدفاول هدورة المسالرضدر 
الدددرق الج  دددز  –المكونددداا االساسدددية للمسالرضدددراا السدددايلة  -ا االساسدددية للمسالرضدددراا الجافدددةالمكوندددا

هدفاا المددواف  –هدفاا المدواف الفعالدة  –التدوا  المردففة لكفداتة المسالرضددراا  –المسالرضدراا المتاللفدة
  المدددواف ذاا النشدددا –أساسدددياا االجيدددال الجف دددفة فددد  مسالرضدددراا المب دددفاا -الراملدددة والمتففدددة الجافدددة

–المسالرضراا ذاا االنفراف المدالركا فيد  -المسالرضراا الهللة الجافة  –البوليمراا وأنواع ا  –السالر  
 -الالبيقداا الج  دزاا االنسدياب المركدوا –الالقنية المسالتفمة ف  هدناعة المسالرضدراا مالركمدة االنسدياب 
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مسالرضددراا المب ددفاا –االتاللدداراا القياسددية للركددا علدد  الالوافددف الالبيعدد  وجددوفة مسالرضددراا المب ددفاا 
 االتاللاراا المرففة للمواهفاا القياسية.-المنزلية والهرة العامة 

 المراجع  

النشددر العلمددي والمالددالعث جامعددة الملددك ( 2000)علددي الدداج الددف ن  –الج  ددزاا المب ددفاا واسددالعماالال ا * 
 الرحاض  -سعوف

كدانزا جدروب ( 2003) لرم دف زحدفانزحدفان عبدف ا -مسالرضراا والالبيقاا المب دفاا بد ن القدفيا والردف  * 
 للنشر

 المعقمات الكيميائية  الجاذبات الجنسية ( 425 ت)

المعقماا الكيميايية العرحف ا د القسيم ا د أها المعقمداا الكيمياييدة د أسدلاب وأندواع المعقدا )فدي الدذكور د فدي 
ساسد  النظدرى للالعقديا( د النظرحدة اإلنا  د في ك  الجنس ن( الالعقيا لاالشعاع )الفرق ب ن المب دف والمعقدا األ

الالعقيمية األول  )نشدر رشدراا عقيمدة فدي الالبيعدة( د النظرحدة الالعقيميدة ال انيدة )العقديا الرشدراا فدي ب ال دا 
األهدلية( د مقارنددة بد ن الالددرق ال   ددة للالعقديا مددن ر دد  الكفداتة د االعاللدداراا المددؤ رة علد  نجددا  الالعقدديا 

رحف دا د اسدالعماالال ا د مزاياهدا د ع واب دا د أندواع المدواف الجاذلدة : مدواف جاذلدة الرقل  د الجاذلاا الجنسية د الع
للجدنم د المهدا ف الجنسدية واسدالتفاماال ا د مدواف جاذلدة لوضدع البديض د مدواف جاذلدة للالغذيدة د االعاللداراا 

 المؤ رة عل  نجا  اسالتفاا المواف الجاذلة لأنواع ا المتاللفة في الرق  .
 المراجع 

كددانزا  (       )زحددفان هنددفى د ا.ف. مرمددف عبددف المج ددف  ف.أ.د  اهدداا الرف  ددة فددي مكافرددة اافدداا اإلالج *
   جروب للنشر .

 
 ( التقييم الحيوي للمبيدات      426)ت 

أسدم اتاليدار رتاللداراا  –األسال ب المتاللف  التاللداراا الالق ديا الر دوي  -األهمي   –العرح  الالق يا الر وي 
المواقددع أو األنظمدد  الب ولوجيدد  المتاللفدد  -الالق دديا الر ددوي للمب ددفاا الرشددرح –مب ددفاا الالق دديا الر ددوي لل

 -الالق يا الر وي للسموا العهدبية سدرحعة المفعدول  -المسال فف  للسموا المتاللف  والمب فاا لهف  تاه  
نرددي السددمية م –العوامدد  المتاللفدد  المددؤ ر  علددي كفدداتة االتاللدداراا  –الالق دديا الر ددوي المعملددي للمب ددفاا 

الرق الق ديا سدمية منظمداا النمدو  -القف ر الجرع  النهفية القاالل  –فالالا منرنياا السمي   -واالسالجال  
أسددال ب الالق دديا الر ددوي  -المددواف الالددارفة أو الجاذلدد  –المعقمدداا الكيماويدد   –مانعدداا الالغذيدد   –الرشددرحة 

االتاللداراا الرقليدة –ملي لفعاليدة مب دفاا الرشدايش أسال ب الالق يا الر وي المع –لفعالية المب فاا الفالرح  
 -اتاللاراا الالق يا الر دوي للمب دفاا الميكروةيد  -أسم الهميا االتاللاراا -لالق يا فعالية المب فاا الرشرح 

أسدم اتاللداراا  -الالق يا الر دوي لمب دفاا القواقدع والقدوارض –أسال ب الالق يا الر وي للمب فاا النيماالوفي  
  وي علي ال ف ياا الالق يا الر
 المراجع  

الاللعدد  –فار الفجددر للنشددر والالوزحددع ث القدداهر   -فالرددي عبددف العزحددز عفيفددي   -أسددم علددا السددموا  * 
 )مالوفر لمكاللة كلية الزراعة ث لشب ن الكوا ث جامعة المنوفي ( . 2000األول   لعاا 

 عرةية للنشر والالوزحعالفار ال( 2008) أبو شلان  مهالفي عبف الررمن –مب فاا اافاا  * 
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 مشر ع التخرج (  450ن -ت-)ش

 )أنظر قسا النلاا الزراعد (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ قسم النبات الزراعى7]
 

 (  مورفولوجى  تشريح نبات101)ن  

الشددك   –الرددوراا الجددذور  –الشددك  التددارج  للجددذور  -السددكون  –البددذور واألنلدداا  –الالددور علددا النلدداا 
التليدة  –الروراا األوراق . الميكروسدكوب  –الشك  التارج  لألوراق  –ا الساق الرورا –التارج  للسدداق 

الالرك دب الدفاتل  للجدذور  –زراعة األنسدجة النلااليدة  –األنسجة النلاالية  –انقساا التلية النلاالية  –النلاالية 
الب يددة  –الشدداذ النمددو ال ددانوى  –سددقو  األوراق  –الالرك ددب الددفاتل  لددألوراق  –الالرك ددب الددفاتل  للسدداق  –

 الرك ب التارج  والفاتل  للنلاا .والأ  رها عل  ال
الهفاا العامة للمكلة النلاالية د الرا مملكة الكايناا أولية الندواة د قسدا الالرالدب التضدرات د قسدا الالرالدب 

نياا الذهبية د قسا الالرالب البنية د قسا الالرالب الرمرات د الرا مملكدة الكاينداا الغ در تضدرات د األرشد جو 
د النلاالاا الوعايية د معراة البذور د قسا النلاالاا الزهرحدة د الزهدرة د األوراق الزهرحدة د الردوراا الزهدرة د الالنداظر 
الزهدرى د الندوراا د الالكدا ر فدي النلاالداا الزهرحدة د ال مدار د الهدن   النلاالداا الزهرحدة د الهدن   النلاالداا ذواا 

 الوارفة د األهمية االقالهافية للنلاالاا الزهرحة . الفلقال ن د الهن   النلاالاا ذواا الفلقة
 المراجع 

علا النلاا العاا ) الجزت األول : مورفولوجي والشرح  النلاا( د أرمدف أهد ن جندفى وعبدف الفالدا  سدليا * 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -( ث مكاللة أوزورحم2006)

جم ورحدة  -القداهرة -( مكاللدة الفكدر العرةد 2001أساسياا علا النلاا العاا ث جبدرث مرمدوف وأتدرون )* 
 مهر العرةية.

( ث 2008النلداا( د أرمدف أهد ن جندفى وعبدف الفالدا  سدليا )القسديا : ال دان  علدا النلداا العداا ) الجدزت * 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -مكاللة أوزورحم

 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -األكافيمية مكاللة الث ( 1997ث قاسا فؤاف السرار )النلاا القسيا * 
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 ( أسس علم النبات 103)ن 

الشددك   -الرددوراا الجددذور –الشددك  التددارج  للجددذور  -السددكون  –البددذور واألنلدداا -الالددور علددا النلدداا 
التليدة  –الردوراا األوراق . الميكروسدكوب  –الشك  التارج  لألوراق  –الروراا الساق  –التارج  للسداق 

الالرك دب الدفاتل  للجدذور  –زراعة األنسدجة النلااليدة  –األنسجة النلاالية  –لتلية النلاالية انقساا ا –النلاالية 
الب يددة  -النمددو ال ددانوى الشدداذ –سددقو  األوراق  –الالرك ددب الددفاتل  لددألوراق  –الالرك ددب الددفاتل  للسدداق  –

نلاالداا  –الفالرحداا  –لدب الالرا –القسيا المملكة النلاالية  –والأ  رها عل  الالرك ب التارج  والفاتلي للنلاا 
 نفاذية التلية.  –الرالة الغروية والبرالول زا  –المرال    – الو ي  

 المراجع 

علا النلاا العاا ) الجزت األول : مورفولوجيا والشرح  النلاا( ث أرمف أهد ن جندفى وعبدف الفالدا  سدليا * 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -( ث مكاللة أوزورحم2006)

جم ورحدة  -القداهرة -( مكاللدة الفكدر العرةد 2001اا علدا النلداا العداا ث مرمدوف جبدر وأتدرون )اساسي* 
 مهر العرةية.

 ( أسس أمراض نبات 104)ن 

العرحدد  المددرض النلدداالي ث أعددرض المددرض ث القسدديا مسددبلاا األمددراض النلااليددة ث الددرق الكددا ر المسددبلاا 
يدة ث الالدرق العامدة للوقايدة ومقاومدة أمدراض النلداا ث المرض ددة ث الظروإ الم يمة النالشار األمراض النلاال

البيعة المقاومدة في النلاا ث فراسة أهدا األمدراض الفالرحدة واللكال رحدة والنيماالوفيدة والف روسدية الالدي الهد ب 
أها المراه   الرقلية واللسالاني  في مهر والرق مقاومال ا ث فراسة أها األمراض الغ ر الف ليدة ومقاومال دا 

. 
 المراجع 

أمددراض  النلدداا ث اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددف الددرريا  *
 ٥٩٩ –جم ورحدددة مهدددر العرةيدددة  –األسدددكنفرحة  –( المكالدددب المهدددرى الردددف   للاللاعدددة والنشدددر ١٩٦٩)

 هفرة.
رإ فار المعدددا –( امدددراض النلددداا ٢٠٠١رسددد ن العروسددد  وسدددم ر م تاي ددد  ومرمدددف علددد  عبدددفالرريا ) *

 هفرة .    ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -لاألسكنفرحة
 

 ( نبات عام 105)ن 

األنسددجة  –التليددة النلااليددة  –األوراق  –السدداق والالفددرع  –الشددك  التددارج  للجددذور   -البددذور واألنلدداا 
 –الالرالدددب  –القسددديا المملكدددة النلااليدددة  –الشدددرح  األوراق  –الشدددرح  السددداق  –الشدددرح  الجدددذر  –النلااليدددة 
الشدرح  أزهدار نلاالداا ذواا الفلقالد ن  –الجند ن  –الاللقي  واإلتهاب  –الزهرة الرك ب ا والروراال ا  –الفالرحاا 

الندال   –الع قداا الماييدة  –الضغط األسموزى  –النفاذية  –الرس ب الغرولاا  –المرال    –والفلقة الوارفة 
 الالنفم. –الالغذية المعفنية د البنات الضوي   –

 المراجع 

ا النلاا العاا ) الجزت األول : مورفولوجيا والشرح  النلداا( د أرمدف أهد ن جندفى وعبدف الفالدا  سدليا عل* 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -( مكاللة أوزورحم2006)
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جم ورحدة  -القداهرة -( مكاللدة الفكدر العرةد 2001اساسياا علدا النلداا العداا ث مرمدوف جبدر وأتدرون )* 
 مهر العرةية.

 

 ميكر بيولوجيا عامة ( 201)ن 

فراسة الوضع الالقسيمي للكايناا الرية الفقيقة ) لكالرحا ث فالر ث رحكالسيا ث الرالب( د شك   ورركدة والرك دب 
العوام  الالبيعية والكيميايية المدؤ رة علدي النشدا  الميكروةدي ث  –الالكا ر  ومنرني النمو  -التلية اللكال رحة 

  ددد  الغدددذايي للكرةوه دددفاا والبروال نددداا والدددفهون ث ميكروة ولوجيدددا الالدددنفم واإلنزحمددداا الميكروةيدددة ث الالم
 األراضي والميا  وال وات والغذات واألللان واألمراض .

 المراجع   

 451 –القداهلرة  –(ث مكاللة األنجلدو المهدرحة 1977ميكروة ولوجيا األراض  ث سعف عل  زك  وأترون )* 
  هفرة
 –القدداهرة  –(ث مكاللددة األنجلددو المهددرحة 1977ث سددعف علدد  زكدد  ) الميكروة ولوجيددا الالالبيقيددة العلميددة* 
 هفرة 918

 ( فسيولوجيا النبات 202)ن 

الع قداا  –نفاذيدة التليدة النددلاالية  –الرالة الغرويدة والبروالدوي زا  –المرال    –فس ولوجيا التلية النلاالية 
 -النددال  –هدعوف العهددارة  –مالهددا  المددات ا –الع قدداا الماييدة فددي النلداا  –الماييدة فددي التليدة النلااليددة 

بنددات  –بنددات البددروال ن  –بنددات الكرةوه ددفراا  –الالددنفم  –البنددات الضددويي  –األنزحمدداا  –الالغذيددة المعفنيددة 
 فس ولوجيا النلاا الرا ظروإ االج اف الب ئ. –الرركة في النلاا  –ال رموناا النلاالية  –الفهون 

 المراجع 

( 2010زت ال ال : فس ولوجيا النلداا( ث أرمدف أهد ن جندفى وعبدف الفالدا  سدليا )علا النلاا العاا ) الج* 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -مكاللة أوزورحم

( مكاللددة الفكددر 2001أساسددياا علددا النلدداا العدداا : علددا وظدداي  األعضددات ث مرمددوف جبددر وأتددرون )* 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -العرة 

 وجيا زراعية( ميكر بيول221)ن 

األكال نوميسد الاا والالرالدب الشدايع وجوفهدا  –الفالرحداا  –  فإ المقدرر رلد  فراسدة أعدفاف وأندواع اللكالرحدا 
فراسددة الالعدداون والالضدداف بدد ن هددذ  الميكرولدداا ولعضدد ا والددأ  ر ذلددك علدد  الالددوازن  –فدد  الالرةددة الزراعيددة 

ينداا الريدة فدي ال ب دا النالدروج ن وفورهدا فدي الميكروةي في الالرةدة الزراعدة . دالا أيضدا فراسدة فور هدذ  الكا
الكبرحددا .كمددا  ددالا أيضددام فراسددة لعددض  –النالددروج ن  –الرل ددد  المددافة العضددوية المرالويددة علددي الكرةددون 

أنالدداج طدداز  –العالدد ن األليدداإ  –الكمبوسددا  –العمليدداا الالددي القدددوا ب ددا الميكرولدداا م دد  عمليددة السددي ج 
 –ر وانيددة ث وحددالا أيضددام فراسددة فور الميكرولدداا فددي رنالدداج تم ددرة التبددز الم  ددان مددن المتلفدداا النلاال ددددة وال

 رمض التليك وحالا فراسة الالغ راا الالي الرف  ا الميكرولاا نال جة وجوفها في اللبن والميا  .
 المراجع   

 451 –القداهلرة  –( ث مكاللة األنجلو المهدرحة 1977ميكروة ولوجيا األراض  د سعف عل  زك  وأترون )* 
  فرةه
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 918 –القداهرة  –( مكاللدة األنجلدو المهدرحة 1977الميكروة ولوجيا الالالبيقية العلمية د سعف عل  زكد  )* 
 هفرة

 أسس  قاية النبات ( 211 ن-ت-ش)

العرحدد  اافددة د المكافرددة الالبيعيددة د المكافرددة الالالبيقيددة د المكافرددة الكيماويددة د العرحدد  المب ددف د القسدديا 
 .المالكاملة لآلفاا د مشاك  اسالتفاا المب فاا وكيفية الالغلب عل  ا  المب فاا د براما امكافرة

 المراجع 

 (  2002)عهما رجازى  د  ف.اإلفارة المالكاملة لآلفاا  *
 

 ( تقسيم فطر 301)ن 

الوضددع الالقسدديمي للفالرحدداا بدد ن الكايندداا المتاللفددة ث أسددم القسدديا الفالرحدداا ث أنظمددة القسدديا الفالرحدداا 
لالقسدديمي  للفالرحداا ) قسددا ث هد  ث راللد  ث عايلددة ث جدنم ث نددوع( المم دزاا العامددة والالوحرهدا ث األوضداع ا

 والالكا ر واألهمية االقالهافية ث أم لة لفوراا رياة لعض الفالرحاا ال امة .
 المراجع 

( الدفار العرةيددة للنشددر والالوزحددع ث 2003الفالرحداا )الجددزت األول: القسدديا الفالدر( د مرمددف مرمددف عمددار )* 
 جم ورحة مهر العرةية. القاهرة  ث

* Alexopoulos, C. W. Introductory Mycology, 1979. John Wiley& Sons, New York. 
 

 ( أمراض نبات عام 302)ن 

األهميددة االقالهددافية ألمددراض النلدداا ث العرحدد  المددرض ث األعددراض ث المسددبلاا المرضددية وفورة ريدداة كدد  
ة الم يمة النالشار  األمراض ث الرق مقاومدة األمدراض النلااليدة من ما  والرق الزا ف اللقا ث والظروإ  الب يي

ث وأهددددا األمدددراض الالدددي الهددد ب مراهددد   الرقددد  ث التضدددر الزحندددةث  الفاك دددة ث والمالسدددبلة عدددن الفالرحددداا 
 واللكالرحا  والف روساا والاليماالوفا  و األمراض الفس ولوجية والرق مكافرال ا.

 المراجع 

ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  * 
 ٥٩٩ –جم ورحدددة مهدددر العرةيدددة  –األسدددكنفرحة  –( المكالدددب المهدددرى الردددف   للاللاعدددة والنشدددر ١٩٦٩)

 هفرة

 –( منشدأة المعدارإ ٢٠٠١أمراض النلاا د رس ن العروس  وسدم ر م تاي د  ومرمدف علد  عبدفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –العرةية  جم ورحة مهر  -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
 

 ( تكنولوجيا  التخمرات الميكر بية   المضادات الحيوية 303)ن 

رنالداج اللافيداا  –أنواع المزارع الميكروةية المسدالتفمة فد  الهدناعة الميكروةيدة و رنالاج دا  -العرح  الالتمر
رنالداج ردامض  –أنالداج الدفهون  –رنالداج التد   –رنالداج التم درة  –رنالاج كرول اال  ا    –واألللان المالتمرة 

 –رنالداج الف الام نداا ث أنالداج المضدافاا الر ويدة  ومواهدفال ا العامدة والأ  رهدا علد  الميكرولداا  –السالرحك 
 قالهافية واللكالرحا المنالجة ل .أنالاج الغاز ر ويا وأهم ال  اال –الهنيع السي ج 
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 المراجع 

 1988سعف زكي وأترون  ث  الميكروة ولوجيا الزراعية* 
Agricultural Microbiology by G. Rangaswami and D. J. Bagyaraj 1995. 

 

 ( أساسيات أمراض النبات 304)ن 

الفالرحداا واللكالرحدا والف روسددداا فراسة العرح  المرض ث األهمية االقالهافية لألمراض النلاالية ث األعراض ث 
والنيمدداالوفا كمسددبلاا لألمددراض ث الددرق الالكددا ر والوضددع الالقسدديمي لكدد  من ددا ث أهددا األمددراض الالددي الهدد ب 
نلادداا المراه   ث التضر والزحنة ث الفاك ة في الرق  والمتزن والرق مقاومال ا ث األمراض المالسدبلة عدن 

 الفس ولوجية والرق مكافرال ا .النلاالداا الزهرحة المالالفلة ث األمراض 
 المراجع 

( ١٩٦٩أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا )* 
 هفرة ٥٩٩ –جم ورحة مهر العرةية  –األسكنفرحة  –المكالب المهرى الرف   للاللاعة والنشر 

 –( منشدددأة المعدددارإ ٢٠٠١مرمدددف علددد  عبدددفالرريا )أمدددراض النلددداا د رسددد ن العروسددد  وسدددم ر م تاي ددد  و * 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
 ( ملوثات البيئة   معالجتها ميكر بيا 306)ن 

معددام ا الميددا  والنق ال ددا  -الواجددف الميكرولدداا المرضددية وط ددر المرضددية أهددا أسددلال  و  -أوالم اللددو  الميددا  
 - انيدام اللدو  ال دوات -وكذالك معام ا ميا  المجارى لالالرق المتاللفة للالتل  أو اإلق ل من هدذا الاللدو  

 اللو  ال وات لالغدازاا الب ولوجيدة الضدارة-األمراض الالي النق  عن الرحف ال وات  -ةالرق فرا سال -مف وم  
أعدراض هدذ  الملو داا والأ  رهدا علد  -أندواع اللدو  الالرةدة - ال دام اللدو  الالرةدة  -والرق معالجدة هدذا الاللدو 

-رالعدام اللدو  األطذيدة-الاللو  لالمب فاا ومعالجالة ب ولوجيدام  -الالرق المتاللفة لمعالجة اللو  الالرةة -النلاا
األطذيددة المتاللفددة مددن الاللددو   كيفيددة رفددظ-األضددرار المالسددبلة عددن هددذا الاللددو  -مهددافر اللددو  األطذيددة

 الميكروةي

 -المراجع 

 (2000)عبفالرم ف مرمف عبفالرم ف د الفالرحاا والسموا الفالرحة * 
 (2005)الهاوى مرمف ملارك وأترون د عالا اللكالرحا 

 ( أمراض نبات غير طفيلية 321)ن 

وامددد  الالرةدددة ث العناهدددر األهميدددة االقالهدددافية ألمدددراض النلددداا الفسددد ولوجية ث األمدددراض المالسدددبلة عدددن ع
المعفن ددددة واا ددار المالراللددة عددن نقدد  وزحددافة العناهددر المعفنيددة فددي الالرةددة ث الددرق الكشدد  علددي نقدد  
العناهر في الندداا وع ج ا ث األمراض المالسبلة عن العوام  الجويدة والمناتيد  ث عوامد  الالتدزحن والندواالا 

 الهناعية والددرق ع ج ا .
 المراجع 

( ١٩٦٩اا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا )أمددراض النلدد* 
 هفرة ٥٩٩ –جم ورحة مهر العرةية  –األسكنفرحة  –المكالب المهرى الرف   للاللاعة والنشر 
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 –( منشدددأة المعدددارإ ٢٠٠١أمدددراض النلددداا د رسددد ن العروسددد  وسدددم ر م تاي ددد  ومرمدددف علددد  عبدددفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -رحةاألسكنف

 ( فسيولوجى نبات)خاص( 322)ن 

العوام  الالد  الدؤ ر علد  النمدو  –مرار  نمو التلية النلاالية  –مظاهر الالكش  ف  الت يا  –النمو التضرى 
 – فرجددة الرددرارة –النمددو الزهددرى  -الغددازاا فدد  الالرةددة –مرلددول الالرةددة  –الضددوت  –الالقسددية  –التضددرى 
الاللقددي  و  –النمددو ال مددرى  –ميكانيكيددة الالأقددا الضددوي   –الالأقددا الضددوي   –نظرحددة االراللدداع  –االراللدداع 

 –المدددزارع الهدددناعية  –الالغذيدددة المعفنيدددة  –نضدددا ال مدددار  -نضدددا البدددذور –الالدددور الجنددد ن  –االتهددداب 
م لالداا  –الندال   –ذبول الدفايا الد –الذبول المؤقدا  –األالزان الماي   –الالسم ف لالرش  –المرال   الغذايية 
نشددا   –انالقددال االوكسدد ن  –هددفا االوكسدد ن  –هددور االوكسدد ن فدد  النلدداا  -االوكسدد ناا –النمددو النلااليددة 

معدفل النمدو  –الدرق قيدام معدفل النمدو  –منداالف النمدو  –النمدو والالالدور  –القدف ر االوكسد ن  -االوكس ن
 رحاضيا.

 المراجع 

 (2010ل الد : فسد ولوجيا النلداا( ثأرمدف أهد ن جندفى وعبدف الفالدا  سددليا)علدا النلداا العداا ) الجدزت ا* 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -مكاللة أوزورحم

( مكاللددة الفكددر 2001أساسددياا علددا النلدداا العدداا : علددا وظدداي  األعضددات ث مرمددوف جبددر وأتددرون )* 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -العرة 

 ل ( فسيولوجيا التطف323)ن 

الالغ راا الالي الرف  لالعاي  النلاالي عنف اإلهالة لأرف المردف اا المرضدية فالرحدة ث ف روسدية ث لكالرحدة ث أو 
نيماالوفيددة ث الددرق فتددول الالف دد  للعايدد  ورف فعدد  العايدد  لغددزو الالف ليدداا فسدد ولوجية الالالفدد  علددي النلدداا 

 -فاع ث الميكدورحزا التارجيدة والفاتليدةالعاي  في رالدة اإلهدالة لالمردف اا مدن ر د  ميكانيكيدة الالالفد  والدف
 اإلنزحمداا والسموا الفالرحة وفورها في أمراض النلاا .

 المراجع 

أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا * 
 ٥٩٩ –رةيدددة جم ورحدددة مهدددر الع –األسدددكنفرحة  –( المكالدددب المهدددرى الردددف   للاللاعدددة والنشدددر ١٩٦٩)

 هفرة

 –( منشدأة المعدارإ ٢٠٠١أمراض النلاا د رس ن العروس  وسدم ر م تاي د  ومرمدف علد  عبدفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
  

 لوجيا فطر( فسيو324)ن 

التليددة الفالرحددة ث الرك ب ددا ثوالوظدداي   المتاللفددة لمكونال ددا زراعددة الفالرحدداا والب يدداا  الفالرحددة المتاللفددة ث 
األنزحمدداا الفالرحددة ث فسددد ولوجية نمددو الفالرحددااث الالغذيدددة ث والالجددر اثالالنفم فددي الفالرحددداا وع قددة ذلدددك 

 لالظروإ السايفة ث الالنوع ف  الفالرحاا.
 المراجع 
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( الددفار العرةيددة للنشددر 2003اا )الجددزت ال ان :الفسدد ولوج  ث الالكددا ر( د مرمددف مرمددف عمددار )الفالرحدد* 
 القاهرة د جم ورحة مهر العرةية. -والالوزحع

 ( أمراض المحميات 325)ن 

األهميدددة أالقالهدددافية لألمدددراض النلاالددداا المنزرعدددة  الردددا ظدددروإ المرميددداا ثفور المرميددداا فدددي انالشدددار 
المسدالفيمة ث  اا المرضية الرا ظروإ المرمياا سوات فدي المشداال  أو فدي الزراعدااألمراضث أها المشك 

أها األمراض الالي اله ب النلاالاا سوات فدي الالرةدة أو علد  الجمدوع التضدري لنلاالداا ومشداال  الفاك دة مدن 
 ر   المسبب وفورة الرياة واألعراض  والظروإ الم يمة النالشار المرض والمقاومة.

 المراجع 

النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا  أمددراض* 
 ٥٩٩ –جم ورحدددة مهدددر العرةيدددة  –األسدددكنفرحة  –( المكالدددب المهدددرى الردددف   للاللاعدددة والنشدددر ١٩٦٩)

 هفرة

 –( منشدأة المعدارإ ٢٠٠١أمراض النلاا د رس ن العروس  وسدم ر م تاي د  ومرمدف علد  عبدفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -سكنفرحةاأل
 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 

 ( أمراض البذ ر  الثمار326)ن 

 ألهميدددة االقالهدددافية ألمدددراض البدددذور وال مدددار ث والدددرق رهدددالة البدددذور وال مدددار ث أمددداكن الواجدددف المسدددبلاا
المرضية لالبذور ث الرق الكش  عن البذور ث الأ  ر المسبلاا المرضية عل  ر وية األجنة فور البدذور فدي 

 نق  المسبلاا المرضية ث الالرق المتاللفة لمقاومة المسبلاا المرضية فات  البذور.
 المراجع 

( ١٩٦٩بددفالرريا )أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  ع* 
 هفرة ٥٩٩ –جم ورحة مهر العرةية  –األسكنفرحة  –المكالب المهرى الرف   للاللاعة والنشر 

 –( منشدأة المعدارإ ٢٠٠١أمراض النلاا د رس ن العروس  وسدم ر م تاي د  ومرمدف علد  عبدفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦فالر  ال  ل  ) أمراض النلاا د علام* 
 

 

 ( مبادئ التكنولوجيا الحيوية  324ن - -)ك

فراسدددة أساسدددياا الالكنولوجيدددا الر ويدددة م ددد  أسدددم زراعدددة الميكرولددداا والدددرق المرافظدددة علددد  المدددزارع 
  اإلنالاج والرق فهد  المنالجداا د فراسدة الميكروةية د الهميا الوسط الغذاي  للميكرولاا د عملياا الالركا ف

المددافة الورا يددة د الضدداع  المددافة الورا يددة د الج ندداا والرف ددف الهددفاا د الكنيددك مددزارع األنسددجة د أفواا 
والبددروال ن والل زم ددفاا  DNAالالكنولوجيددا الر ويددة وات قياال ددا فدد  المجدداالا المتاللفددة د الددرق فهدد  الددد 

 واسالتفاماال ا . PCRوالقنية الد 
 -مراجع ال

 .القاهرة –الماللعة الالجارحة الرف  ة  –( 1966ث )ماجف  زك   -زراعة األنسجة  القنياا *
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( د جامعدة الملدك 1987ساسياا الالقنية الر وية ث جون سم   والرجم  ف. عبف العزحدز رامدف أبدو زندارة )ا *
 سعوف

* Essentials of Biotechnology- R.C. Sobti, CRC Press USA- 2008. 

 

 ( التكنولوجيا الحيوية التطبيقية 325ن - -)ك

فراسة الالالبيقاا المتاللفة لألريات الفقيقة فد  األوسدا  الب ييدة المتاللفدة م د  الالبيقداا رسدالتفاا األريدات  *
القنيدة  –القنيدة الالتمدر إلنالداج مدواف أيضدية أساسدية م د  رمدض التليدك  -ة كلقاراا ف  األراضد  الفقيق

 رك ار الكايناا الرية الفقيقة م   رك ار التماير إلسالتفام ا ف  رنالاج تم رة التلاز.
لالكنولوجيدا الالبيقداا ا -الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية في الزراعدة  -البروال ناا والمافة الورا ية والج ناا  *

الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية فدي الغدذات  –الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية في الب ية  –الر وية في الهرة 
 الالكنولوجيا الر وية الميكروةية.   –األمان الر وي  –
عد ج ال -الر وانداا الم نفسدة ورا يدا -النلاالاا الم نفسة ورا يا -الالبيقاا الالكنولوجيا الر وية الالالبيقية *

الالددرق الالالبيقيددة للالكنولوجيددا الر ويددة  -القضددايا المعاهددرة و الالكنولوجيددا الر ويددة الالالبيقيددة -الج ندد 
 الالالبيقية
 -المراجع 

 (1988)سعف زكي وأترون  د  الميكروة ولوجيا الزراعية *
 ية مركز اإلماراا للفراساا واللرو  اإلسالراال ج( 1999)رحفكنث ج رم  د الالقنية الر وية  قرن  *
 .االسكنفرحة ( د 2000)ارمف الهلاغ د الالكنولوجيا الر وية  *
 2006ملافي الالكنولوجيا الر وية  الورا ي أ.ف / علي ابو الروم   *

* Agricultural Microbiology by G. Rangaswami and D.J. Bagyaraj 1995 

* Biotechnology:Fundamentals and Applications - Purohit,S.S - Agricale Publisher 

Academy – Delh- 2000  
* Essentials of Biotechnology- R.C. Sobti, - CRC Press USA, 2008  

* http://www.sciencedirect.com/science/Principal of Genetic Engineering   
* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/genetics_Engeneering.html 

* http://www.Genetics.com    
 

  

 ( تطبيقات ميكر بية 404)ن 

رنالدداج السددماف العضددوي  -اسددالتفاا المتلفدداا الزراعيددة إلنالدداج الغدداز الب ولددوج   -أوالم المتلفدداا الزراعيددة 
اسددالتفاا  - انيددام المتلفدداا الهددناعية  -اج البددروال ن ور ددف التليددةز وط رهددا رنالدد -الهددناعي )الكمبوسددا( 

 -اسدددالتفاا المتلفددداا الهدددناعية إلنالددداج األرمددداض العضدددوية  -المتلفددداا الهدددناعية إلنالددداج الكردددوالا 
ة اسدالتفاا المتلفداا البالروليد - ال ام المتلفاا البالروليدة  -اسالتفاا المتلفاا الهناعية إلنالاج الف الام ناا 

اسدددالتفاا المتلفددداا اافميدددة إلنالددداج السدددماف  -رالعدددام المتلفددداا اافميدددة  -إلنالددداج البدددروال ن ور دددف التليدددة 
اسالتفاا المتلفاا اافمية في رعافة الفوحر الميا  السالتفام ا مدرة أتدرى  -العضوي الهناعي )الكمبوسا( 

 ف التلية.اسالتفاا المتلفاا اافمية في رنالاج البروال ن ور  -في الري الزراعي 
 -المراجع 
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 (1988)سعف زكي وأترون   د الميكروة ولوجيا الزراعية* 
 ( أمراض نبات فطرية 406)ن 

األهميددة االقالهددافية ألمددراض النلدداا ث العرحدد  المددرض ث األعددراض ث المسددبلاا المرضددية وفورة ريدداة كدد  
ث الرق مقاومدة األمدراض النلااليدة  من ما  والرق الزا ف اللقا ث والظروإ  الب يية الم يمة النالشار  األمراض

ث وأهدا األمراض الالي اله ب مراه   الرق  ث التضر الزحنةث  الفاك ة ث والمالسبلة عدن الفالرحداا  والدرق 
 مكافرال ا.
 المراجع 

( ١٩٦٩أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا )* 
 هفرة ٥٩٩ –جم ورحة مهر العرةية  –األسكنفرحة  –للاللاعة والنشر  المكالب المهرى الرف  

 –( منشدددأة المعدددارإ ٢٠٠١أمدددراض النلددداا د رسددد ن العروسددد  وسدددم ر م تاي ددد  ومرمدددف علددد  عبدددفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -لقاهرة  ا –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
 -األسدكنفرحة –( منشدأة المعدارإ ٢٠٠٦أمراض وأفاا التضر والرق المقاومة د ابراهيا ت رى عالرحم ابدراهيا )* 

 جم ورحة مهر العرةية.
 ( أمراض النبات الفير سية  البكتيرية409)ن 

ة ث الدددرق الكشددد  عدددن اإلهدددالة األمدددراض الف روسدددية ث وأعراضددد ا المورفولوجيدددة والالشدددرحرية الفسددد ولوجي
الف روسية في عه ر النلاا المهداب ث الدرق مقاومدة األمدراض الف روسدية ثأهدا األمدراض الف روسدية الالدي 
الهد ب نلاالدددداا التضدر والفاك دة  والمراهد   الرقليدة مدن ر د  األهميدة أالقالهدافية والف دروم المسددبب ث 

 السدد الا  والددرق المقاومددة. -ايل  ث األعددراضتددوا  ث الددرق انالقالددد   عوايلددة المشتهددة ثالمددفى العددو 
األنددواع اللكالرحددة الممرضددة  للنلدداا وهددفاال ا والددرق فتول ددا للعايدد  ث أهددا األعددراض الالدد  الرددف  ا اللكالرحددا 
الممرضدة اللنلاا لالالرةة الرق انالشار اللقا  ث أها األمراض اللكالرحة الالدي الهد ب مراهد   الرقد  ونلاالداا 

فاك ددة مددن ر دد  الددارح  المددرض رددفو  اإلهددالة واألهميددة أالقالهددافية وأالعددراض التضددر والزحنددة وأشددجار ال
وأهم دة وفورة المرض  والظروإ الم يمة النالشار المرض والرق المقاومة. اللكالرحدا الالدي الهد ب مراهد   
الرقدد  ونلاالدداا التضددر  والزحنددة وأشددجار الفاك ددة مددن ر دد  الددارح  المددرض واألهميددة االقالهددافية واألعددراض 

 رفو  اإلهالة وفورة المرض والظروإ الم يمة النالشار المرض والرق المقاومة. والرق 
 المراجع 

( الدفار 2005الجزت ال ان )أمراض النلاا الف روسية( د مرمدف أرمدف عدوض ) -أمراض النلاا ومسبلاال ا* 
 هفرة. 499-جم ورحة مهر العرةية -القاهرة -العرةية للنشر والالوزحع

اع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا اسددم ث أمددراض النلدداا *
 ٥٩٩ –جم ورحددة مهددر العرةيددة  –األسددكنفرحة  –المكالددب المهددرى الرددف   للاللاعددة والنشددر  (١٩٦٩)

 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة -هفرة 
   ث ج.ا.ع. القاهرة –ارإ فار المع (١٩٦٦)علام فالر  ال  ل  د أمراض النلاا  *

 

 ( أمراض الجذ ر424)ن 
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األهمية االقالهافية ألمراض الجذور والرق رساب التساير الناجمة عن ا سدوات قبد  ظ دور  اللدافراا فدوق 
سددال  الالرةددة أو لعددف ظ ورهددا ث أمددراض الددذبول ث واألعددراض الناشددية عن ددا والددرق القددف ر المددرض والددرق 

وموا اللافراا ومسدبلاال ا وفورة رياال دا والظدروإ الم يمدة النالشدارها  مقاومال ا ث أمراض أعفان  الجذور ث
 والرق مقاومال ا ثاألمراض الكامنة في الالرةة والرق ظ ورها والرول ا رل  الرالة الولايية.

 المراجع 

 –( منشدأة المعدارإ ٢٠٠١أمراض النلاا د رس ن العروس  وسدم ر م تاي د  ومرمدف علد  عبدفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
 ( أمراض التخزين  التسويق425)ن 

األهمية أالقالهافية ألمراض ال مدار أ ندات  النقد  والالتدزحن  والالسدوحف ث أهدا أمدراض  مدار التضدر والفاك دة 
ف الجمع وأ نات النقد  والالتدزحن والالسدوحف مدن ر د  المسدبب وفورة رياالد   واألعدراض والدرق المقاومدة ث لع

والجذرحدة أ ندات الالسدوحف والالتدزحن مدن ر د  المسدبب وفورة  الريداة  ةأها أمراض مراه   التضر الدو رقيد
واللالدداالم أ نددات  واألعددراض والظددروإ  الم يمددة النالشددار المددرض ومقاومالدد  ثأهددا أمددراض اللهدد  وال ددوا

 الالتزحن والالسوحف.
 المراجع 

( ١٩٦٩أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا )* 
 هفرة ٥٩٩ –جم ورحة مهر العرةية  –األسكنفرحة  –المكالب المهرى الرف   للاللاعة والنشر 

 –( منشدددأة المعدددارإ ٢٠٠١اي ددد  ومرمدددف علددد  عبدددفالرريا )أمدددراض النلددداا د رسددد ن العروسددد  وسدددم ر م ت* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
 ( المقا مة  المتكاملة و مراض النبات 426)ن 

لعمليدداا الزراعيددة ث الددرق فردد   الع ندداا النلااليددة  لالرف ددف أهددابال ا مددن الددرق مقاومددة أمددراض النلدداا لا
عددفم  ثالرق المقاومة لالمب فاا ثالرق الرجر الزراعدي  واالساليهدال ث الدرق اسداللعاف المسدبلاا المرضدية 
مددن األجددزات النلااليددة المهددالةث الددرق الرهددول علدد  نلاالدداا تاليددة مددن اإلهددالة لدداألمراض ثنمددو الكايندداا 

 لاألمراض النلاالية. ؤللنلاا والكا رها وانالشارهاث اللقا  ور وحال   والقفرة الكامنة اللقا  الالنبالممرضة 
 المراجع 

( ١٩٦٩أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا )* 
 هفرة ٥٩٩ –العرةية جم ورحة مهر  –األسكنفرحة  –المكالب المهرى الرف   للاللاعة والنشر 

 –( منشدددأة المعدددارإ ٢٠٠١أمدددراض النلددداا د رسددد ن العروسددد  وسدددم ر م تاي ددد  ومرمدددف علددد  عبدددفالرريا )* 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
 ة  انتشار أمراض نبات ( بيئ427)ن 
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الدرق قيدام المدرض  -أ ر العوام  الب يية عل  الالوزحع الجغرافد  لألمدراض النلااليدة -مكوناا الب ية النلاالية
 -نمو الكايناا الممرضة للنلاا والكا رهدا وانالشدارها –الأ  ر العوام  الب يية عل  االهالة لاألمراض  -النلاال 

 الالنبؤ لاالمراض النلاالية. -ا اللقا  ور وحال  والقفرة الكامنة للق
 المراجع 

أمددراض النلدداا د اسددماع   علدد  ابددراهيا ورسدد ن العروسدد  وسددم ر م تاي دد  ومرمددف علدد  عبددفالرريا * 
 ٥٩٩ –جم ورحدددة مهدددر العرةيدددة  –األسدددكنفرحة  –( المكالدددب المهدددرى الردددف   للاللاعدددة والنشدددر ١٩٦٩)

 هفرة

 –( منشدأة المعدارإ ٢٠٠١ومرمدف علد  عبدفالرريا ) أمراض النلاا د رس ن العروس  وسدم ر م تاي د * 
 هفرة .     ٥٠٠ –جم ورحة مهر العرةية   -األسكنفرحة

 جم ورحة مهر العرةية.  -القاهرة   –( فار المعارإ ١٩٦٦أمراض النلاا د علام فالر  ال  ل  )* 
 ( ميكر بيولوجيا زراعية )خاص( 428)ن 

فورة الكرةددون ث الن الددروج ن ث الكبرحددا ثالفسددفورث الرف ددف عناهددر انالشددار والوزحددع الميكرولدداا فدد  الالرةددة ث 
أترى في الالرةة  الزراعيةثالالعاونث والالضاف ثالرحزوسف ر  لعض الهناعاا الزراعية م   الالعالد ن والسدي ج 
ث الميكرولاا ال امة ف  الهدناعاا الغذاييدة والالتمدراا  الميكروة ولوجيدة ال امدةثرنالاج المضدافاا الر ويدة 

 اللو  األطذية معالجة ميا  الشرب والمجارى. ث
 المراجع   

  هفرة 451 –القاهرة  –( ث مكاللة األنجلو المهرحة 1977ميكروة ولوجيا األراض  د سعف عل  زك  وأترون ) * 
 هفرة 918 –القاهرة  –( ث مكاللة األنجلو المهرحة 1977الميكروة ولوجيا الالالبيقية العلمية د سعف عل  زك  )* 

 ( بيئة نباتية 429 )ن

الب ية ث مكوناال ا ث العوام  الجوية)اشعاع ث ضوتث ررارةث رالولة( العوامد  الالبوطرافيدة )الالرةدة بندات الالرةدةث 
مرالددوى الالرةددة المددايي وال ددوايي ث العوامدد  الر ويددة )كايندداا الالرةددة ث الع قدداا الب ولوجيددة فددي الالرةددة( الددأ  ر 

 لنلاالاا المزرعة.العوام  السالقدة مجالمعة عل  نمو ا
 المراجع 

علددا النلدداا العدداا ) الجددزت األول : مورفولوجيددا والشددرح  النلدداا( ث أرمددف أهدد ن جنددفى وعبددف الفالددا  * 
 جم ورحة مهر العرةية. -القاهرة -مكاللة أوزورحم -2006-سليا
جم ورحدة  -القداهرة -مكاللة الفكدر العرةد  -2001 –اساسياا علا النلاا العاا ث مرموف جبر وأترون * 

 مهر العرحية
 

 ( الخمائر 430)ن 

 –رك ددار التمدداير و رنالدداج تم ددرة التلدداز  –الالغذيددة فدد  التمدداير  –األشددكال المتاللفددة للتمدداير و أقسددام ا 
فسدداف التمدداير أ نددات  –رنالدداج التم ددرة الجافددة النشددالة هددناعيا  –هددناعة التبددز  –التمدداير فدد  األطذيددة 

أسدالتفاا التم درة فد  رنالداج كردول اال  ا د   –لغذات و كعلد  للر وانداا التم رة ف  ا ااسالتفاما –الالتزحن 
 رنالاج البروال ن ور ف التلية التمايرى.  –فساف األطذية لالتماير  –

 -المراجع 
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 (2005)الهاوى مرمف ملارك وأترون  دعالا اللكالرحا * 
 (1968)ه   الف ن ال   دالميكروة ولوجيا العامة * 

 باتية للمعادن الثقيلة ( المعالجة الن431)ن 

ملو داا العناهدر فد   -ملو داا العناهدر فد  الالرةدة الزراعيدة  -الوضي  مف وا والدرق  المعالجدة النلااليدة  
ميكانيكيددة الرمدد  التليددة النلااليددة  -النلاالدداا وقددفرال ا علدد  امالهددا  العناهددر ال ق لددة  -الالرةددة الزراعيددة 
 عالجة النلاالية لملو اا الالرةة لالمعافن ال ق لة.اسالتفاا منظماا النمو ف  الم -للعناهر ال ق لة 

 

 -المراجع 

 (1988)سعف زكي وأترون  د الميكروة ولوجيا الزراعية * 
* Agricultural Microbiology by G. Rangaswami and D. J. Bagyaraj 1995. 

 

 

 ( تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى أمراض النبات 432)ن 

فراسددة البيعددة مقاومددة النلاالدداا  -األهددناإ فدد  فرجددة الرمل ددا لألمددراض النلااليددة  فراسددة االتال فدداا بدد ن
لكال رحدة د ف روسدية د نيماالوفيدة( مدن األهدناإ  –نق  هفة المقاومة لألمراض )فالرحة  -ل مراض المتاللفة 

ف الالبيقاا المقاومة الر وية ألمراض النلداا والرسد ن هدفاا كاينداا الالضدا -المقاومة ل هناإ الرساسة 
 الر وى بواسالة الالكنولوجيا الر وية.

 المراجـع

 (2005)الهاوى مرمف ملارك وأترون د عالا اللكالرحا * 
 (1968)ه   الف ن ال   دالميكروة ولوجيا العامة * 

 

 ( أمراض نباتات نيماتودية433)ن 

شددرحرية ث العوامدد  األهميددة أالقالهددافية لألمددراض النيماالوفيددة الممرضددة للنلدداا  وهددفاال ا المورفولوجيددة والال
الب ييدددة المدددؤ رة علددد  نشدددا  النيمددداالوفا الممرضدددة للنلددداا فسددد ولوجية الغذيدددة النيمددداالوفا وع قال دددا لالعايددد   
والكايناا األترى  والأ  ر ذلك عل  شفة اإلهالة  لالمرض  النلداالي ث أهدا األمدراض الالدي السدبب ا النيمداالوفا  

 ا.واألمراض المشالركة مع الفالرحاا  والرق مقاومال 
 المراجع 

نيمدداالوفا النلدداا والددرق مكافرال ددا) الجددزت األول : انالشددارها وأضددرارها االقالهددافية( ث الشددوافف  منهددور * 
 هفرة. 911جم ورحة مهر العرةية -القاهرة -( مكاللة أوزورحم2010موس  ومجفى م فى )

المملكدة  -الدرحض -( مالدالع جامعدة الملدك سدعوف2009نيماالولوجيدا النلداا د أرمدف بدن سدعف الردازم  )* 
 العرةية السعوفية.

 

 ( فير سات 434)ن 

العرحددد  الف دددروم والسدددم ال  والرك لددد  النلددداالي والكيميددداييث الوضدددع الالقسددديم  للف روسدددااث فور البدددروال ن 
ث السد الا ونشدأال ا ث والردامض موالرامض والنووي الف روسي ف  ع قة الف روم لالعاي ث زراعدة الف رو 
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قددة الف ددروم لالعايدد  ث الضدداع  الف ددروم ورركالدد  فاتدد  العايدد  النلدداالي ث الددرق النددووي الف روسددي فددي ع 
انالقدددال الف روسدداا النلااليددة وانالشددارها فددي الالبيعددة ث األمهددال المضددافة والددرق رنالاج ددا  واسددالتفمال ا فددي 
ا االتاللددداراا السسددد رولوجية ث الف روحدددفاا الف روسدددوحفاا ث الرحكالسددديا ث والكاينددداا الشدددب  ة لالميكول زمددد

 النلاالية.
 المراجع 

( الدفار 2005الجزت ال ان )أمراض النلاا الف روسية( د مرمدف أرمدف عدوض ) -أمراض النلاا ومسبلاال ا* 
 هفرة. 499-جم ورحة مهر العرةية -القاهرة -العرةية للنشر والالوزحع

 

  مشر ع التخرج ) قاية نبات(( 450ن -ت-)ش

لاا والرشراا االقالهافية والر وان الزراع  والمب دفاا الردا رعفاف مشروع لر   ف  أرف مجاالا أمراض الن
 رشراإ أعضات ه ية الالفرحم لاألقساا العلمية ومناقشال  ف  رلقة نقاشية .

 المراجع 

 الفورحاا المرلية والعالمية ف  مجاالا الالته * 
 

 (التكنولوجيا الحيوية الزراعيةمشر ع التخرج )( 450ن - -)ك

رددف مجدداالا الكيميددات الر ويددة الزراعيددة والميكروة ولوجيددا الزراعيددة والورا ددة الرددا رعددفاف مشددروع لر دد  فدد  أ
 رشراإ أعضات ه ية الالفرحم لاألقساا المعنية ومناقشال  ف  رلقة نقاشية )سيم نار(.

 المراجع 

 الفورحاا المرلية والعالمية ف  مجاالا الالته * 
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 [ قسم اواقتصاد الزراعى8]
 

 اقتصاد عام( 101)ق 

العددرض  -سددلوك المسددال لك )مددن ا المنفعددة ومنرنيدداا السددوات( -المفدداهيا األساسددية للنشددا  االقالهددافي
المفداهيا  -سوق المنافسة الكاملة وسدعر الالدوازن  -الكال   اإلنالاج -نظرحة اإلنالاج -والاللب والرف ف السعر

لندداالا المرلددي اإلجمددالي والندداالا القددومي مفدداهيا ا -الددففف اإلنالدداج والددفت  -األساسددية فددي االقالهدداف الكلددي
 االسال  ك واالفتار واالسال مار. -الرق قيام الناالا القومي -اإلجمالي والفت  القومي

 -المراجع  

  األولي الاللعة -المعارإ فار( 1967) جوحلي أرمف أرمف و التولي أرمف ع مان- الزراعية االقالهافية القواعف *
 رسكنفرحة  –فار الجامعاا المهرحة  –(1984   مرمف هاشا )رسماع –االقالهاف الالرل لي  *
  األول الاللعة  -الفار الجامعية( 2000)الس ف مرمف ارمف السرحال   -الجزيياالقالهاف  ملافئ *

 رسكنفرحة -فار المعرفة الجماعية (1988)مهالفي رشفي شيرة -علا االقالهاف من ت ل الالرل   الجزيي *

مؤسسدة  (1989) أرمدف فرحدف مهدالف  وسد  ر مرمدف السد ف رسدن -والكل  الجزييالرل   علا االقالهاف ال ئملاف *
 رسكنفرحة-شلاب الجامعة

 

 ( أسس علم اوإحصاء102)ق 

نظرحددة  -مقددا يم االلالددوات والالفددرال  -مقددا يم النزعددة المركزحددة مقددا يم الالشددالا -جمددع وعددرض البياندداا
الالوزحعدداا االرالماليددة لمالغ ددر وارددف  –وارددف منفهدد  الالوزحعدداا االرالماليددة لمالغ ددر -االرالمدداالا )المقفمددة(

االراللددا   -الالقددف ر -مقفمددة فددي نظرحددة الع ندداا –االرالمددال والقيمددة المالوقعددة لمالغ ددرحن عشددواي  ن –مسددالمر
 اتاللار هرة الفروض اإلرهايية. –واالنرفار

 -المراجع  

 شدعلان الرم دف عبدف نشدعلا الرجمدة -شدب ج . ر مدوراى -تاإلرهدا فدي ومسداي  نظرحداا -شدوا سلسلة *
 ( فار ماكجروه   للنشر 1675)
 ( مركز علافي للفراساا والنشر2003شب ر عبف هللا الررازي ) -أساسياا اإلرهات *

 سعوف الملك جامعة -المكاللاا شؤون  عمافة -(1993و )كنج رسماع   أنيم-واالرالمال اإلرهات *
 

 ( اقتصاد جزئ105)ق 

الالكدال  ( د الالسدع ر واإلنالداج فدي سدوق  –لدب والعدرض  د نظرحدة المنشدأة )اإلنالداجسلوك المسال لك د الرل   فوال الال
المنافسة الكاملة د الالسع ر واإلنالاج فدي سدوق االرالكدار الكامد  د الالسدع ر واإلنالداج فدي سدوق المنافسدة االرالكارحدة د 

 الالسع ر واإلنالاج في أسواق االرالكار المالعفف د السع ر وعمالة الموارف الزراعية.
 -المراجع  

 االول  الاللعة –الجامعية الفار(ث 2000) السرحال  ارمف مرمف الس ف -الجزيي االقالهاف ئملاف *
( 1987) العددان  سددلمان كامدد  الرجمددةث  ولسددون  هددولالن جدد د  والالالبيقدداا المفدداهيا الجزيددي االقالهدداف *

 - المرح  فار-منهور ربراهيا مرمف مراجعة
 األرفنية الكالب مركز( 1988) ف لفسمان افوحن -االقالهاف علا *
 االشالراكية المكاللة( 1968) العالر كمال مرمف -االقالهافية النظرحة ئملاف *
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 هاشددا مرمددف رسددماع   -والتددفماا السددلع أ مددان الرف ددف -األول الكالدداب -الالرل لددي االقالهدداف أساسددياا *
 االول  الاللعة -المعارإ فار (1965)

 ) إحصاء عام 201)ق 

انداا د مقدا يم النزعدة المركزحدة د مقدا يم الالشدالا د مقدا يم االلالدوات والالفدرال  د الدرق جمدع وعدرض البي
مقفمة ف  نظرحة االرالماالا د الالوزحع االرالمالي لمالغ ر عشوايي وارف منفه  د مقفم  في أسدلوب المعا ندة 

 ,T, Z, F) ةد  اتاللداراا هدرة الفدروض اإلرهداييالرل   الس سد  الزمنيدة د األرقداا القياسدية اإلرهايية د 

X
2
 ). 

 -المراجع  

 (.2001مهالف  ربراهيا أبو سعف ) -مقفمة في اإلرهات العاا *
 -شدعلان الرم دف عبدف شدعلان الرجمدة -شدب ج . ر مدوراى -تاإلرها في ومساي  نظرحاا -شوا سلسلة *
 ( فار ماكجروه   للنشر 1675)
 للفراساا والنشر ( مركز علافي2003شب ر عبف هللا الررازي ) -أساسياا اإلرهات *

 سعوف الملك جامعة -المكاللاا شؤون  عمافة -(1993و )كنج رسماع   أنيم-واالرالمال اإلرهات *
 اقتصاد زراعي( 202)ق 

التهدداي  االقالهددافية للنشددا   –فور االقالهدداف الزراعددي فددي المقالهددف القددوم  -العرحدد  االقالهدداف الزراعددي
 –الب يددة والزراعددة المهددرحة -جيددا اإلنالدداج الزراعددي المهددري الكنولو  –المددوارف االقالهددافية الزراعيددة -الزراعددي

 الالنمية الزراعية و رسالراال جية الزراعية المهرحة. -كفاتة اسالتفاا الموارف الزراعية االقالهافية
 -المراجع 

للاللاعددة  رؤيددة للاللاعددة والنشددر والالوزحددع( مؤسسددة 2010مرمددف مددفرا مهددالف  ) -الزراعددي االقالهدداف *
   األول  الاللعة -رسكنفرحة –المعمورة -والنشر والالوزحع

 الاللعدة -المعدارإ فار( 1967) جدوحلي أرمف أرمف و التولي أرمف ع مان- الزراعية االقالهافية القواعف *
   األولي

ث عددافل  وسدد  عددوضث فاالمددة عبددف هللا مهددالف  مددفرا مرمددف -الزراعددي االقالهدداف علددا فددي مقفمددة *
   األول  الاللعة( 2001)

 مهدددالف  مدددفرا مرمدددف-ال ددداني الجدددزت -االقالهدددافي الالالدددور فدددي فراسددداا المهدددري  عددديالزرا االقالهددداف *
 الفنية اإلشعاع - األول  الاللعة( 2001)

 األكافيمية المكاللة( 2005) عمارة ارمف الس ف رحاض -واألقالان الربوب مهر في الزراعة اقالهافياا *

 -األولدددي الاللعدددة( 2010) هدددالفيم مدددفرا مرمدددف -(  والميدددا األرض) الزراعيدددة االقالهدددافية المدددوارف *
 رسكنفرحة- المعمورة- مؤسسة رؤية للاللاعة والنشر والالوزحع

 ( إدارة أعما  مزرعية203)ق  

مف وا رفارة األعمال د عناهر العملية االفارحة د المفاهيا األساسدية فدي اإلفارة الزراعيدة د السياسدة المزرعيدة 
يا وال مد ن المدزارع د الج  دز المزرعدة لدالقوى اللشدرحة وااالا د والالتاليط الزراعي د الرف ف رجا المزرعة د الق 

 الرق رساب االه ك.
 -المراجع 
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 ( فار الشروق 1996مهالف  نج ب شاويش )-رفارة الموارف اللشرحة *
 ( مؤسسة شلاب الجامعة1991سم ر مرمف عبف العزحز )-االقالهاف اإلفاري  *

 ةية ب روا( الن ضة العر 1981ت را ض   ) -أهول المراسلة *

 القاهرة -( فار المعرفة1963الرجمة مرمف عبف التالف فراز )-رايمونفر.ب بيك -رفارة   أعمال المزرعة *
 ( اقتصاد كلى204)ق 

د النظرحددة الك سدديكية والكنزحددة د الالجددارة الفوليددة والددفت   يالمفدداهيا والمهدداللراا التاهددة لاالقالهدداف الكلدد
 االنكماش د الفوراا االقالهافية )فوراا رجال األعمال(.القومي د النقوف والبنوك د الالضتا و 

 -المراجع 

( 1989أرمدف فرحدف مهدالف  وسد  ر مرمدف السد ف رسدن ) -ملافئ علا االقالهاف الالرل   الجزيدي والكلد  *
 رسكنفرحة-مؤسسة شلاب الجامعة

 رسكنفرحة -( فار الجامعاا المهرحة1985رسماع   هاشا ) -الالرل   االقالهافي الكل  *
أرمددف أبددو الفالددو  علددي الناقددة  -نظرحددة االقالهدداف الكلددي ) مددفت  رحاضددي للسياسددة الماليددة والنقفيددة ( *
 الاللعة األولي  -اإلسكنفرحة -( مكاللة وماللعة اإلشعاع الفنية 2001)
مقفمة فدي السياسدة الماليدة  -نظرحة االقالهاف الكلي ) الالوازن في سوق اإلنالاج والالوازن في سوق النقف *

( مكاللددة وماللعددة اإلشددعاع 2002أرمددف أبددو الفالددو  علددي الناقددة ) - لدداا المسددالوي العدداا لألسددعار ( فددي ظدد 
 الاللعة األولي  -اإلسكنفرحة –الفنية
رسددماع   مرمددف  -الرف ددف أ مددان تددفماا عوامدد  اإلنالدداج -الكالدداب ال دداني -أساسددياا االقالهدداف الالرل لددي *

 الاللعة االول  -( فار المعارإ1963هاشا )
 ( تسويق زراعي206)ق 

 -المفدداهيا والمهدداللراا التاهددة لالالسددوحف الزراعددي د المددفات  للفراسدداا الالسددويقية )المددفت  الددوظيفي
المدفت  السدلعي( د الالرك دب السدوقي د السدلوك السدوقي د الالسدوحف الدفاتلي والتدارجي  –المدفت  الوسديال  

 الالسويقية.للمنالجاا الزراعية د الالجارة اإللكالرونية د الالكال   وال وامش 
 -المراجع 

 فار الرامف للنشر للالوزحع -( الاللعة األول 2006عاك  الزطب  ) -ملافئ الالسوحف الزراعي *
 ( فار واي  للنشر2005مرمف عب فاا ) -الالسوحف الزراع  *
 القاهرة -( المكاللة األكافيمية1993الاهر مرس  عالية )-أساسياا الالسوحف  *

 ( اقتصاد ميكر 301)ق 

اشدالقاق فالدة  -الالكال  ( –نظرح  المنشأة )اإلنالاج -اشالقاق فالة الاللب -(رحاضيسال لك )مفت  سلوك الم
الالسددع ر واإلنالدداج الرددا  -سددوق المنافسددة الكاملددة فدديالالسددع ر واإلنالدداج  -الرل دد  العددرض والاللددب -العددرض

 فدي ر واإلنالداج الالسدع -سدوق المنافسدة االرالكارحدة فديالالسدع ر واإلنالداج  -سوق المنافسة االرالكار الكامد 
 .عناهر اإلنالاج السع ر والوظ   -ارالكار القلة أسواق

 -المراجع  

 االول  الاللعة –الجامعية الفار( 2000) السرحال  ارمف مرمف الس ف -الجزيي االقالهاف ئملاف *
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( 1987) العددان  سددلمان كامدد  الرجمددة - ولسددون  هددولالن جدد  - والالالبيقدداا المفدداهيا الجزيددي االقالهدداف *
 المرح  فار-منهور ربراهيا رمفم مراجعة

 األرفنية الكالب مركز( 1988) ف لفسمان افوحن -االقالهاف علا *
 االشالراكية المكاللة( 1968) العالر كمال مرمف -االقالهافية النظرحة ئملاف *
 هاشددا مرمددف رسددماع   -والتددفماا السددلع أ مددان الرف ددف -األول الكالدداب -الالرل لددي االقالهدداف أساسددياا *
 االول  الاللعة -المعارإ فار (1965)

 ( اقتصاد ماكر 302)ق 

الاللدب الكلدي والعدرض  -الرق قيام الفت  القومي -الناالا القومي والفت  القومي -مفاهيا االقالهاف الكلي
الالجدددارة الفوليدددة والدددفت   -النظرحدددة الك سددديكية والنظرحدددة الك نزحدددة -السياسددداا الماليدددة والنقفيدددة -الكلدددي
 الفوراا االقالهافية. -الالضتا والكساف -النقوف والبنوك -القومي

 -المراجع 

( 1989أرمدف فرحدف مهدالف  وسد  ر مرمدف السد ف رسدن ) -ملافئ علا االقالهاف الالرل   الجزيدي والكلد  *
 رسكنفرحة-مؤسسة شلاب الجامعة

 رسكنفرحة -( فار الجامعاا المهرحة1985رسماع   هاشا ) -الالرل   االقالهافي الكل  *
أرمددف أبددو الفالددو  علددي الناقددة  -اف الكلددي ) مددفت  رحاضددي للسياسددة الماليددة والنقفيددة (نظرحددة االقالهدد *
 الاللعة األولي  -اإلسكنفرحة -( مكاللة وماللعة اإلشعاع الفنية 2001)
مقفمة فدي السياسدة الماليدة  -نظرحة االقالهاف الكلي ) الالوازن في سوق اإلنالاج والالوازن في سوق النقف *

( مكاللددة وماللعددة اإلشددعاع 2002أرمددف أبددو الفالددو  علددي الناقددة ) -العدداا لألسددعار (فددي ظدد   لدداا المسددالوي 
 الاللعة األولي  -اإلسكنفرحة –الفنية
رسددماع   مرمددف  -الرف ددف أ مددان تددفماا عوامدد  اإلنالدداج -الكالدداب ال دداني -أساسددياا االقالهدداف الالرل لددي *

 الاللعة االول  -( فار المعارإ1963هاشا )
 ة ( محاسبة زراعي303)ق 

الملافئ  والقواعدف األساسدية للمراسدلة الزراعيدة د المراسدلة الماليدة د رمسداك الدففاالر د ففالدر ال وميدة د ففالدر 
 .د مراسلة الالكال   الزراعية  األسالاذ د الرسالاا التالامية د الم زانية العمومية

 -المراجع 

 عارإ لمهرفار الم-( األول 1961أرمف علافة سرران ) -مقفمة الرحاضة المالية *
 ( جامعة الموه 1988أ    عبف الجلار الجومرف ) -مقفمة في الرحاضياا االقالهافية *
 ب روا -( الن ضة العرةية 1981ت را ض   ) -أهول المراسلة *

 ( اإلسكنفرحة 1993فؤاف المل جي ) -المراسل  في األنشالة الزراعية *

 ( إحصاء اقتصادي304)ق  

الددرق سددرب  -الالوزحددع االرالمددالي الالبيعددي -وزحددع االرالمددالي لددذو الرددف نالال -مقددا يم اإلرهددات الوهددفي
اتاللداراا هدرة  -األرقداا القياسدية -الرل   الس س  الزمنيدة -الرل   االنرفار االراللا  واالنرفار -الع ناا 

 (. Fاتاللاراا  – Tاتاللاراا  – Zالفروض اإلرهايية )اتاللاراا 
 -المراجع 
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الرجمة شعلان عبدف الرم دف شدعلان  -موراى ر. شب ج  -  في اإلرهاتنظرحاا ومساي -ملتهاا شوا  *
 القاهرة -فار ماكجروه   للنشر –( الفار الفولية 1978)
 ( مركز علافي للفراساا والنشر 2003شب ر عبف هللا الررازي ) -أساسياا اإلرهات *
 ة الاللعة ال اني -( فار المعارإ لمهر1971لالفي هنفي ) -اإلرهات الالجرحبي  *

 

 ( تمويل  ضرائب زراعية305)ق 

مف وا اإلقراض الزراعي د أنواع القروض الزراعية ومهدافرها د بندك الالنميدة وااليالمدان الزراعد  د الالدور نظداا 
 الضرايب في مهر د نظاا ضرايب األراض  الزراعية.

 -المراجع 

 رسكنفرحة -الرم  -جامعية( الفار ال2007عبف الغفار رنفي ) -أساسياا الالموح  واإلفارة   المالية *
( فار 2008فيهدد  مرمددوف الشددواورة )-االسددال مار فددي بورهددة األوراق الماليددة األسددم النظرحددة والعلميددة  *

 الاللعة االول  -األواي  للنشر
 ( مؤسسة شلاب الجامعة2005ضيات مج ف ) -البورهاا أسواق المال وأفواال ا األس ا والسنفاا *
ن ددال فرحددف مهددالف  وجدد ل ربددراهيا العبددف -مرمددف هددال  الرندداوى -ماليددةأسددواق المددال والمؤسسدداا ال *
 رسكنفرحة -الرم  -( الفار الجامعية 2004)

 

 ( التسويق  إدارة مصانع او غذية  او لبان306)ق 

رفارة   المنشددآا الهددناعية  -الرجددا األم دد  النشددا  الهددناعي –مفدداهيا أساسددية فدد  اقالهددافياا الهددناعة 
 -فراسدة السدوق  –ملدافئ الالسدوحف  -الرف ف الالوليفة الم ل  من األنشالة اإلنالاجيدة -عة(المالال –)الالتاليط 

 مشاك  الالتزحن والنق  للمنالجاا الغذايية. -سياساا السع ر المنالجاا الهناعية -الالنبؤ لالاللب
 -المراجع 

 2006الاللعة االول  -فار الرامف للنشر والالوزحع-عاك  الزطب -ملافئ الالسوحف الزراعي *
 2005-فار واي  للنشر -مرمف عب فاا -الالسوحف الزراعي *
 2007-اسكنفرحة-الرم  -الفار الجامعية -رسماع   مرمف الس ف ومرمف ارمف رسان  -الالسوحف *

 

 ( اقتصاديات اوإنتاج الزراعى307)ق 

ن دايي واردف د  نظرحدة اإلنالداج د األشدكال المتاللفدة لدفوال اإلنالداج د فالدة اإلنالداج لعنهدر رنالداجي واردف ومندالا
 فوال اإلنالاج في رالة منالا وارف وعف ف من عناهر اإلنالاج د الوه   فوال اإلنالاج د القف ر فوال اإلنالاج.

 -المراجع 

الاللعدة  -( فار المعدارإ1967ع مان أرمف التولي و أرمف أرمف جدوحلي )-القواعف االقالهافية الزراعية  *
 األولي

( فار 1983رحالشدددارفا .كواندددفا ) -جددديمم .ا.هنفرسدددون  -ضددديأسدددلوب رحا-نظرحدددة اقالهدددافياا الوردددفة *
 ماكروه   للنشر

مرمدددف مدددفرا مهدددالف  -الجدددزت ال ددداني -االقالهددداف الزراعدددي المهدددري فراسددداا فدددي الالالدددور االقالهدددافي *
 الاللعة األول   -( اإلشعاع الفنية2001)
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 ( دراسات جد ى  تقيم المشر عات الزراعية308)ق 

مقددا يم ط ددر المتهددومة فددي الرل دد  المشددروعاا د القيمددة الزمنيددة للنقددوف د العرحدد  المشددروع وفورالدد  د ال
المقددا يم المتهددومة فددي الرل دد  المشددروعاا د الفراسددة الالسددويقية لمنالجدداا ومسدداللزماا المشددروعاا د 
 أسال ب االقالراض والرق معالجال ا ف  الالرل   د الالرل   االقالهافي والفني للمشروعاا د الرل   الرساسية.

 -المراجع 

 (  فار المرح ث السعوفية1991التاليط والق يا المشروعاا الزراعيةث ج ل الم   ) *
( ال  يددة العامددة لشدديون 1984رسددن ارمددف الوف ددف )-الالموحدد  واإلفارة   الماليددة فددي المشددروعاا الالجارحددة *

 المالالع األم رحة
رؤيدة للاللاعدة والنشدر  أزمة القروض الفولية األسلاب والرلول المالروردة مدع مشدروع هدياطة لمؤسسدة *

 الاللعة األول   -( المسالقب  العرةي1987رمزي زك  )-والالوزحع عرةية
سدم ر مرمدف عبدف العزحدز  -رداالا (  -رجدراتاا -فراسة الجفوى االقالهافية والق يا المشروعاا ) أسم *
 ( مؤسسة شلاب الجامعة1987)
 ( المكاللة األكافيمية1995نهار ) سعف زكي-الالق يا المالي واالقالهافي واالجالماعي للمشروعاا *
(  فار 1991نمداذج وأم لدة مدن الزراعدة السدعوفية جد ل المد   ) -التاليط والق ديا المشدروعاا الزراعيدة *

 السعوفية -المرح  للنشر

 

 ( تجارة خارجية زراعية310)ق 

ارة العالميددة د م ددزان النظرحددة الالقل فيددة للالجددارة الفوليددة د النظرحددة الرف  ددة للالجددارة الفوليددة د منظمددة الالجدد
المففوعاا د الالجارة العرةية الب نية د الرمايدة الجمركيدة للسدلع الزراعيدة د األسدواق العالميدة للسدلع الزراعيدة د 

 الالكال ا االقالهافية العالمية واإلقليمية.
 -المراجع 

 -إلشددعاع الفنددي( ا2001سددم ر مرمددف عبددف العزحددز ) -الالكددال ا االقالهددافية اإلقليميددة فددي رالددار العولمددة *
 الاللعة االول 

( المنظمدة العرةيدة 1998مرمف مرمدوف اإلمداا ) -الجوانب المؤسسية واإلفارحة للالكام  االقالهافي العرةي *
 للالنمية اإلفارحة

مرمددف مرمددوف اإلمددداا  -الالددور األالددر المؤسسدددية ل الردداف االورةدد  الدددفروم المسددالفافة للالكامدد  العرةدددي *
 نمية اإلفارحة( المنظمة العرةية للال1998)

( مكاللدة وماللعدة 2001سم ر مرمف عبف العزحز )-ومنظمة الالجارة العالمية 94الالجارة العالمية ب ن جاا  *
 اإلشعاع الفنية

 ( مكاللة وماللعة الشعاع الفنية2001مرمف س ف عابف )-الالجارة الفولية *

بددف المقهددوف مرمددف مبددروك نزحدد  ع -الالكامدد  االقالهددافي العرةددي والرددفياا العولمددة مددع رؤيددة رسدد مية *
 ( فار الفكر الجامع 2007)
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 ( تحليل اوإدارة المزرعية312)ق 

الرل   قوايا الفت  المزرعي د الم زانيدة المزرعيدة د أرةريدة النشدا  المزرعدي د الرف دف رجدا النشدا  المزرعدي د 
افية د الكفداتة الفنيدة البرمجدة التاليدة والغ در تاليدة د الالتالديط المزرعدي د مؤشدراا الجدفارة الماليدة واالقالهد

 واالقالهافية السالتفاا الموارف الزراعية.
 -المراجع 

 ( فار الشروق. 1996مهالف  نج ب شاويش )-رفارة الموارف اللشرحة *
 اإلسكنفرحة . -فار وهفان للاللاعة -مرمف سوحلا -أساسياا اإلفارة *

 جامعة.( مؤسسة شلاب ال 1991سم ر مرمف عبف العزحز )-االقالهاف اإلفاري  *

 ( تنمية اقتصادية زراعية321)ق 

النمدددو  -نظرحددداا الالنميدددة –الالنميدددة االقالهدددافية والالنميدددة الزراعيدددة  -المفددداهيا األساسدددية للالنميدددة والنمدددو 
 -الالنميدة المسدالفامة -االسالتفاا األم د  للمدوارف االقالهدافية -الالوسع األفقي والرأسي -والالالور الالكنولوجي

 ية علي الفت  وم زانية األسرة.الأ  راا الالنمية االقالهاف
 -المراجع 

( 2000مرمدف عبدف العزحدز عجميدة و ريمدان عاليدة ناهد  )-الالنمية االقالهافية فراساا نظرحة والالبيقية *
 جامعة اإلسكنفرحة  -كلية الالجارة -قسا االقالهاف 

 الب األرفنيمركز الك–( 1988عزمي اللة ) -اف رحا هاجن ث الرجمة: جورج توري  -اقالهافياا الالنمية *
مرمددف مددفرا مهددالفي وسدد  ر عبددف الظدداهر أرمددف  -النمدداذج الرحاضددية للالتالدديط والالنميددة االقالهددافية *
 اإلسكنفرحة –( مكاللة وماللعة اإلشعاع الفنية 1999)
 المنهورة –( مكاللة االنهاري 1990وجفي مرموف رس ن ) -الالتل  واإلنمات االقالهافي *
جددون  -كددارل ا الشددر -الرالددع(  -ال الدد   –ال دداني – الدد  )الجددزت األول الالنميددة االقالهددافية فددي العددالا ال *

 العراق -فار الشيون ال قافية العامة  -الاللعة األولي -(1989سالاالز ث الرجمة سم ر عبف الرريا الجلبي )
 

 ( اقتصاد موارد زراعية322)ق 

عدرض واللدب المدوارف  -المالجدففة(  المدوارف –المدوارف الفانيدة –المدوارف الزراعيدة د )المدوارف-مفداهيا أساسدية 
النميدددة وهددديانة  -النميدددة المدددوارف الماييدددة -الهدددن   األراضددد  الزراعيدددة -رحدددع المدددوارف الزراعيدددة -الزراعيدددة
 رفارة المها ف(. -افارة الموارف الفانية -رفارة الموارف الزراعية )رفارة الموارف المالجففة -األراض 

 -المراجع 

مؤسسدة  -األولدي الاللعدة( 2010) مهالفي مفرا مرمف -( والميا األرض) ةالزراعي االقالهافية الموارف *
 رسكنفرحة- المعمورة- رؤية للاللاعة والنشر والالوزحع

 هللا عبدف مرمدف فاالمدة مهدالف ث مدفرا مرمدف عدوضث  وس  عافل -الزراعي االقالهاف علا في مقفمة *
 األول  الاللعة( 2001)

(  2010) هللا عبدددف مرمددف فاالمدددة مهددالف ث مددفرا مدددفمرث عددوض  وسدد  عدددافل -الزراعددي  االقالهدداف *
 - المعمدورة- مؤسسدة رؤيدة للاللاعدة والنشدر والالوزحدع - األولد  الاللعدةاإلشدعاع الفنيدة للنشدر والالوزحدع د 

 رسكنفرحة
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 الجامعة شلاب مؤسسة( 1990) عجمية العزحز عبف مرمف -للموارف االقالهافية األهمية *

 (1992) مهالف  مرمف ربراهيا الس فة-والب ية عيةالالبي الموارف اقالهافياا ئملاف *

 ( مؤسسات زراعية323)ق 

 -المؤسسداا والشدركاا االقالهدافية -الدروالط ( –االالردافاا  –المنظمداا  –مفاهيا أساسدية ) المؤسسداا 
الالدور  -مشاك  المؤسساا الزراعيدة-المؤسساا والشركاا ط ر الركومية -المؤسساا والشركاا الركومية

 والشركاا الزراعية.المؤسساا 
 -المراجع 

( المنظمددة العرةيددة 1998مرمددف مرمددوف األمدداا )-الجوانددب المؤسسددية واإلفارحددة للالكامدد  االقالهدداف العرةددي *
 ةللالنمية الرافارح

مرمددف مرمددوف اإلمدداا  -الالددور األالددر المؤسسددية ل الردداف األوروةددي الددفروم المسددالفافة للالكامدد  العرةددي *
 النمية اإلفارحة( المنظمة العرةية لل1998)

 ( أسس المحاسبة الزراعية324)ق 

ففالددر  -ففدداالر الق ددف )ففالددر ال وميددة  -الق ددف المددزفوج –المراسددلة الماليددة  -المفدداهيا األساسددية للمراسددلة 
 -الرسددالاا التالاميددة للمزرعددة  -المراسددلة الزراعيددة  -الم زانيددة العموميددة  -م ددزان المراجعددة -األسددالاذ(

 لمزرعة.الم زانية العمومية ل
 -المراجع 

 ( جامعة الموه 1988أ    عبف الجلار الجومرف ) -مقفمة في الرحاضياا االقالهافية *
 ب روا -( الن ضة العرةية 1981ت را ض   ) -أهول المراسلة *

 الن ضة العرةية ب روا-ت را ض    -المراسلة والالكال   الزراعية *
 ( اإلسكنفرحة 1993ي )فؤاف المل ج -المراسل  في األنشالة الزراعية *

 

 ( أساسيات اقتصاد اوإنتاج الزراعى325)ق 

 –المعدالا المالضدمنة فدي فالدة اإلنالداج –الهدور المتاللفدة لدفوال اإلنالداج –فالة اإلنالداج -مفاهيا ومهاللراا
 –فوال اإلنالاج التاهة لمترج وارف وأك ر من مدفت  –فوال اإلنالاج في رالة وجوف مفت  وارف ومترج وارف

فالدة كدوب  -فوال اإلنالداج التاليدة –القدف ر فوال اإلنالداج –الوه   فوال اإلنالداج –ج المزفوج أو المالعففاإلنالا
 نظرحة اإلنالاج المعفلة. -CESفالة  -فالة سب لمان -فوج م

 -المراجع 

 -( مؤسسددددة رؤيددددة للاللاعددددة والنشددددر والالوزحددددع2010مرمددددف مددددفرا مهددددالف  ) -االقالهدددداف الزراعددددي *
 لاللعة األول  رسكنفرحة ا -المعمورة

 -فار المعددارإ -( 1967ع مددان أرمددف التددولي و أرمددف أرمددف جددوحلي )-القواعددف االقالهددافية الزراعيددة  *
 الاللعة األولي

( فار 1983رحالشدددارفا .كواندددفا ) -جددديمم .ا.هنفرسدددون  -أسدددلوب رحاضدددي-نظرحدددة اقالهدددافياا الوردددفة *
 ماكروه   للنشر

 ( تعا ن زراعي326)ق 
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أندددواع  –رفارة الالسدددوحف الالعددداوني –أهدددفاإ وملدددافئ وفلسدددفة الالعددداون الزراعدددي -نشدددأة الرركدددة الالعاونيدددة
قدددانون الالعددداون  -مشددداك  الالعاونيددداا الزراعيدددة فدددي مهدددر –الالعاونيددداا الزراعيدددة فدددي مهدددر –الالعاونيددداا
 الزراعي.

 -المراجع 

زكددي  -العددالميمعددالا رييسددية فددي البنيددان االقالهددافي الالعدداوني الزراعددي  -االقالهدداف الالعدداوني الزراعددي *
 ( فار المعارإ لمهر1966مرموف شلانة )

نهدر المن دزع و مرمدف كمدال  فعبف الرم  -معالا رييسية في قواعف والنظيماا االالجا  الالعاوني -الالعاون  *
 فار المالبوعاا الجف فة-( 1973العالر )

 ( أسس التسويق الزراعي401)ق 

المددفت   -المددفت  الددوظيفي -ق) المددفت  السددلعيمددفات  فراسددة السددو -المفدداهيا األساسددية لعلددا الالسددوحف
العوامد  المدؤ رة فد  فوال عدرض  -فوال عرض واللدب السدلع الزراعيدة -أسواق السلع الزراعية –الوسيال ( 

الكفدددداتة  -الالكدددال   وال ددددوامش الالسدددويقية  –انجددداز السددددوق  -أفات السددددوق  -واللدددب السددددلع الزراعيدددة
 الالسويقية.
 -المراجع  

 فار الرامف للنشر والالوزحع-( الاللعة األول 2006عاك  الزطب  )-الزراعيملافئ الالسوحف  *
 ( فار واي  للنشر2005مرمف عب فاا ) -الالسوحف الزراعي *
 رسكنفرحة-الرم  -( الفار الجامعية 2007رسماع   مرمف الس ف ومرمف ارمف رسان ) -الالسوحف *

 القاهرة -ألكافيمية( المكاللة ا1993الاهر مرس  عالية ) -أساسياا الالسوحف  *

 ( فار المالبوعاا الجف فة1973مهالف  فكرى وارمف مرمف الف   ) -الالسوحف الزراعي  *
 ( تسويق  إدارة أعما  زراعية402)ق 

 -سياسداا السدع ر المنالجداا الزراعيدة  -الالنبدؤ لالاللدب -فراسدة السدوق  –الملافئ األساسية فدي الالسدوحف 
األعمال واألنشدالة المزرعيدة  -المفاهيا األساسية لعلا اإلفارة   -عية مشاك  الالتزحن والنق  للمنالجاا الزرا

 -الرف ف ارالياجاا المزرعة مدن المعدفاا وااالا والمدوارف اللشدرحة -الالتاليط والمالالعة لألنشالة الزراعية –
 رعفاف سج ا المزرعة والم زانية العمومية. -الموح  األنشالة الزراعية

 -المراجع 

 فار الرامف للنشر للالوزحع -( الاللعة األول 2006عاك  الزطب  )-لزراعيملافئ الالسوحف ا *
 ( فار واي  للنشر2005مرمف عب فاا ) -الالسوحف الزراع *
 القاهرة -( المكاللة األكافيمية1993الاهر مرس  عالية )-أساسياا الالسوحف  *

 غفافل-وزارة الالعليا العالي -هاشا علوان السماراي -رفارة األعمال المزرعية *
 القاهرة -( فار المعرفة1963الرجمة مرمف عبف التالف فراز )-رايمونفر.ب بيك -رفارة أعمال المزرعة *

 ( فار الشروق 1996مهالف  نج ب شاويش )-رفارة الموارف اللشرحة *
 

 ( إدارة المزارع404)ق 
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مالالعددة  -المزرعيددة الالتالدديط لألنشددالة -األعمددال واألنشددالة المزرعيددة  -المفدداهيا األساسددية لعلددا اإلفارة 
الموحدد  األنشددالة  -الرف ددف ارالياجدداا المزرعددة مددن المعددفاا وااالا والمددوارف اللشددرحة -األعمددال المزرعيددة

 رعفاف سج ا المزرعة والم زانية العمومية. -البرمجة التالية  -الزراعية
 -المراجع 

 لغفاف-وزارة الالعليا العالي -هاشا علوان السماراي -رفارة األعمال المزرعية *
 1996-فار الشروق -مهالف  نج ب شاويش-رفارة الموارف اللشرحة *
 1991-مؤسسة شلاب الجامعة-سم ر مرمف عبف العزحز-االقالهاف اإلفاري  *

 1981 -الن ضة العرةية ب روا -ت را ض    -أهول المراسلة *

 1963القاهرة -معرفةفار ال -الرجمة مرمف عبف التالف فراز-رايمونفر.ب بيك -رفارة   أعمال المزرعة *
 

 ( اقتصاد قياسي406)ق 

الع قدة بد ن علدا االقالهداف القياسدي وعلدوا الرحاضدة واإلرهدات  -مفاهيا أساسية ف  علا االقالهاف القياسي
تهداي   –االنردفار المالعدفف –االنردفار التالد  اللسديط  –النماذج العشدوايية وط در العشدوايية  -واالقالهاف

مشددداك  القيدددام  -الرل ددد  الاللدددا ن والرل ددد  االنردددفار -لع قددداا ط دددر التاليدددةا -معدددالا الدددفوال االنرفارحدددة
 االزفواج التال (. -االقالهافي )االراللا  الذاالي للبواق 

 -المراجع 

فار -عبدف القدافر مرمدف عبدف القدافر-الرق قيدام الع قداا االقالهدافية مدع الالبيقداا الراسدب اإللكالروندي *
 1990-الجامعاا المهرحة

 1986-المكاللة األكافيمية-مرمف لالفي فرراا-القياسي ملافئ االقالهاف *
 1993 -الاللعة ال انية -مرمف عبف السميع عناني-ملافئ االقالهاف القياسي النظري والالالبيقي *

 1995 -جامعة الملك سعوفثالرحاض-عبف المرموف مرمف عبف الررمن -مقفمة في االقالهاف القياسي *

 1982-ماكجروه   للنشر  -يك سلفاالورفوم ن –اإلرهات واالقالهاف القياسي *
 

 ( إدارة مزارع متخصصة408)ق 

أنواع السج ا المزرعية )سج ا مساللزماا اإلنالاج د سدج ا اإلنالداج( د مؤشدراا األفات المتاللفدة لدالمزارع 
المالتههدة )المؤشدراا الماليدة د المؤشدراا االقالهدافية( د مؤشدراا الكفداتة إلفارة المدزارع ) الرل د  أسدلاب 

 عفا الكفاتة اإلفارحة( د رفارة مزارع اإلنالاج الر واني د رفارة مزارع اإلنالاج النلاالي د رفارة مزارع الفواجن.
 المراجع

 ) كلية الزراعة جامعة المنوفية( ث  -ف. ربراهيا هف ف -مذكراا رفارة المزارع *
 عة المنوفية(جام –)كلية الزراعة   -ف. هلري أبو النجا -مذكراا اإلفارة المزرعية  *
 (1995)األرفن  -ف. كام  المغرةي  -أساسياا في اإلفارة *

 )القاهرة( -ف. علي السلمي  -رفارة االنالاجي  *
 (1998)ل بيا  -ف. عل  اررومة -أساسياا رفارة المزارع *
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 ( بورصات زراعية410)ق 

ة د بورهدداا اللضدداعة الزراعيددة الالوزحددع الجغرافددي لالددففقاا السددلع الزراعيددة الرييسددية فددي األسددواق العالميدد
الراضرة د األسواق ااجلة للسلع الزراعية د اسالتفاا المشدالقاا فدي الجدارة السدلع الزراعيدة د األسدواق الماليدة 
وع قال ا ببورهاا السلع الزراعية د مرففاا األسعار المسالقبلية للسلع الزراعية د بنات المتزونداا والقللداا 

 هاا العالمية للسلع الزراعية.الالجارة الفولية د أها البور 
 -المراجع 

 .2000بورهة األوراق المالية ث ه   الس ف جوفة ث اإلشعاع الفنيةث الاللعة األول   *
بورهدداا األوراق الماليددة وهددناف ف االسددال مار ث مرمددف فالرددي البددف وى ث المكاللددة  -أسددواق رأم المددال *

 2000األكافيمية 
 .2008مالية ث فيه  مرموف الشوافر  ث واي  للنشر االسال مار ف  بورهة األوراق ال *

 

 ( تشريعات زراعية412)ق 

الجواندب القانونيدة للنشدا  الزراعدي د الالدور الالشدرحعاا الزراعيدة فدي مهدر د الالشدرحعاا الزراعيدة المالعلقدة 
زراعيدة المالعلقدة لاألراضي الزراعية د الالشرحعاا الزراعية المالعلقدة لاإلنالداج النلداالي والر دواني د الالشدرحعاا ال

 لاسالتفاا الموارف المايية د الالشرحعاا الزراعية الب يية وع قاال ا لالنشا  الزراع  .
 -المراجع  

 -فار الجامعددة الجف دددفة للنشدددر -القددانون الزراعدددي -مرمددف رسدددن قاسدددا -اإل جددار الزراعدددي -الملكيددة الزراعيدددة *
 ا.2004 -اإلسكنفرحة

 ا.2007 -اإلسكنفرحة -منشأة المعارإ -وررس ن منه -أهول القانون الزراعي *
 ا.1996 -القاهرة -ال  ية العامة لشيون المالالع األم رحة -كمال الوزان -موسوعة القوان ن التاهة لالزراعة *
 ا.1997 -القاهرة -فار الن ضة العرةية -علي ربراهيا -قانون األن ار والمجاري المايية الفولية *

 1989الاللعة ال ال ة  -منشأة المعارإ لاإلسكنفرحة -معوض عبف الالواب -راعيةالوسيط في الالشرحعاا الز  *
  

 

 ( تمويل   ائتمان زراعي421)ق 

بندك الالنميدة وةندك القرحدة د الالدأم ن الزراعد   -الهن   االيالمان الزراعي ومهافر  -العرح  اإلقراض الزراعي
. 

 -المراجع 

 2007 -رسكنفرحة -الرم  -الفار الجامعية -غفار رنفيعبف ال -أساسياا الالموح  واإلفارة   المالية *
فار األوايدد   -فيهدد  مرمددوف الشددواورة-االسدال مار فددي بورهددة األوراق الماليددة األسددم النظرحددة والعلميددة  *

 2008الاللعة االول  -للنشر
 2005-مؤسسة شلاب الجامعة -ضيات مج ف -البورهاا أسواق المال وأفواال ا األس ا والسنفاا *
الدفار  -ن ال فرحف مهالف  وج ل ربراهيا العبف-مرمف هال  الرناوى -واق المال والمؤسساا الماليةأس *

 2004-رسكنفرحة -الرم  -الجامعية 
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 ( تخطيط زراعى422)ق 

الالددور -الالددور الالتالدديط الزراعددي -نمدداذج الالتالديط الزراعددي -ملددافئ الالتالدديط الزراعددي -مفداهيا الالتالدديط 
فعاليدة –النظديا الالتالديط -التالديط اإلنالداج الزراعدي   –ظداا التالدط والمؤشدراا ن-الالتاليط الزراعي المهري 

 القراراا الالتاليالية.
 -المراجع 

 ( جامعة قناة السويم1996أرمف أرمف الس ف ) -الالتاليط االقالهافي الزراعي ب ن النظرحة والالالب ف *
 ر عبددف الظدداهر أرمددف مرمددف مددفرا مهددالفي وسدد  -النمدداذج الرحاضددية للالتالدديط والالنميددة االقالهددافية *
 اإلسكنفرحة -( مكاللة وماللعة اإلشعاع الفنية 1999)
( فار 1991نمدداذج وأم لددة مددن الزراعددة السددعوفية جدد ل المدد   ) -التالدديط والق دديا المشددروعاا الزراعيددة *

 السعوفية -المرح  للنشر
(  1987جدومرف )الرجمدة أ  د  عبدف الجلدار ال -مدورحم لسدالون -ملافئ اسالتفاا المهفوفاا في االقالهداف *

 لغفاف -مف رحة الكالب للاللاعة
 

 ( تحليل او سعار المزرعية423)ق 

الالقللداا  -ميكانيكية الكوحن األسدعار الزراعيدة -الرف ف األسعار في النظرحة االقالهافية ف  األسواق المتاللفة
   فوال الاللب.الرل  -المروناا السعرحة والالقللاا السعرحة -المسالمرة( -الماللاعفة -السعرحة )المالقارةة

 -المراجع 

 (  فار واي  للنشر2005مرمف عب فاا ) -الالسوحف الزراعي *
 (  ماللعة العلوا لمهر1958عبف الررمن تل  ث عمر وهب  )-ملافئ الالرق اإلرهايية *
عبدددف القددافر مرمدددف عبددف القدددافر -الددرق قيددام الع قددداا االقالهددافية مدددع الالبيقدداا الراسدددب اإللكالرونددي *
 معاا المهرحة( فار الجا1990)
 2000الاللعة األول   -الفار الجامعية -الس ف مرمف ارمف السرحال   -ملافئ االقالهاف الجزيي *

 

 ( العينات  اوإحصاءات الزراعية424)ق 

الع ندة العشدوايية  -الع ندة العشدوايية اللسديالة -أسدال ب المعا ندة  -مفاهيا أساسية ف  الع نداا اإلرهدايية
ررهددداتاا  -ررهددداتاا المراهددد   النلااليدددة -اإلرهددداتاا الزراعيدددة -األتدددرى  أسدددال ب الع نددداا -الاللقيدددة

 -الالعددفاف الزراعددي -ررهدداتاا المددوارف األرضددية والماييددة -ررهدداتاا الددفت  الزراعددي -اإلنالدداج الر ددواني
 لرو  م زانية األسرة.

 -المراجع 

 فرحة.( منشأة المعارإ لاإلسكن1997مرموف عبف العزحز )-ملافئ اإلرهات الزراعي *
 ( ماللعة العلوا لمهر.1958عبف الررمن تل  ث عمر وهب  ) -ملافئ الالرق اإلرهايية *
 مكاللة الن ضة المهرحة.-( الاللعة األول 1953مرمف ال  ع ف )-اإلرهات الزراعي الالجرحبي *
 .1996/1997-أرمف علافة سرران-أسم اإلرهات *



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 159 - 

( جامعددة 1997ام رسددان رسدد ن شددوحلية )علدد-الالب ددف ( -الرل دد  -أسددم الالجددارب الزراعيددة ) الهددميا *
 سب ا.

 

 ( سياسة زراعية425)ق 

 -قيدام الدأ  ر السياسداا الزراعيدة-السياسدة الزراعيدة والسياسدة القوميدة-مفاهيا وأندواع السياسدة الزراعيدة
أهفاإ السياسة االقالهدافية الزراعيدة د االدور السياسدة الزراعيدة المهدرحة د  -السياسة االقالهافية الزراعية 

 فوفة السياساا الزراعية د السياسية الزراعية المهرحة والرفاهية االقالهافية.مه
 -المراجع 

علدددي -( 1977-1952تمسدددة وعشدددرون عامدددا ) فراسدددة الرل ليدددة للسياسددداا االقالهدددافية فدددي مهدددر  *
 ( ال  ية المهرحة العامة للكالاب1977الجرحاللي )

( 2001أرمف أبو الفالو  علدي الناقدة )-ة والنقفية (نظرحة االقالهاف الكلي ) مفت  رحاضي للسياسة المالي *
 الاللعة األولي -اإلسكنفرحة -مكاللة وماللعة الشعاع الفنية 

(  فار 1999الرجمددة مرمددف ابددراهيا منهددور ) –مايكدد  ا ددفجمان  -االقالهدداف الكلددي )النظرحددة والسياسددة( *
 الرحاض –المرح  للنشر 

( المكاللددة 1987معددوض عبددف الالددواب )-بددرى وامددن الفولددةالموسددوعة الشدداملة فدد  الالمددوحن والالسددع ر الج *
 القومية الرف  ة .

 ( تقييم المشر عات الزراعية426)ق 

القيمدة الوقاليدة  -المقدا يم الغ در متهدومة للالق ديا المدالي للمشدروعاا  -العرح  المشروع وفورة المشدروع
الالرل د  الفندي واالقالهدافي  -الدرق سدفاف القدروض  -الرل   الرساسية.  -المقا يم المتهومة  -للنقوف 

 الالق يا االقالهافي للمشروعاا. -الجفوى الالجارحة للمشروع  -الالق يا المالي للمشروع  -للمشروع 
 -المراجع 

 (  فار المرح ث السعوفية1991التاليط والق يا المشروعاا الزراعيةث ج ل الم   ) *
(  ال  يدة العامدة لشديون 1984ارمدف الوف دف )رسدن -الالموح  واإلفارة   المالية فدي المشدروعاا الالجارحدة *

 المالالع األم رحة
سدم ر مرمدف عبدف العزحدز  -رداالا (  -رجدراتاا -فراسة الجفوى االقالهافية والق يا المشروعاا ) أسم *
 ( مؤسسة شلاب الجامعة1987)
 1995-المكاللة األكافيمية -سعف زكي نهار-الالق يا المالي واالقالهافي واالجالماعي للمشروعاا *
(  فار 1991نمداذج وأم لدة مدن الزراعدة السدعوفية جد ل المد   ) -التاليط والق ديا المشدروعاا الزراعيدة *

 السعوفية -المرح  للنشر
 

 ( مدخل في التشريعات الزراعية427)ق 

 -قدانون الب يدة -قانون الدرى  -قوان ن رماية رقوق المرة  -قانون الزراعة –مفت  في الفراساا القانونية 
 أمن وس مة الغذات.قانون 

 -المراجع  
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( فار الجامعدة الجف دفة 2004مرمف رسن قاسا ) -القانون الزراعي -اإل جار الزراعي -الملكية الزراعية *
 اإلسكنفرحة -للنشر
 اإلسكنفرحة -( منشأة المعارإ2007رس ن منهور ) -أهول القانون الزراعي *

 -( ال  يددة العامددة لشدديون المالددالع األم رحددة1996ن )كمددال الددوزا -موسددوعة القددوان ن التاهددة لالزراعددة *
 القاهرة

 القاهرة -( فار الن ضة العرةية1997علي ربراهيا ) -قانون األن ار والمجاري المايية الفولية *

الاللعددة  -( منشددأة المعددارإ لاإلسددكنفرحة1989معددوض عبددف الالددواب ) -الوسدديط فددي الالشددرحعاا الزراعيددة *
 ال ال ة.

 

 د البيئة الزراعية( اقتصا428)ق 

متداالر  -الالق ديا الب يدي للمشدروعاا الزراعيدة -قيدام الكفداتة الب ييدة -المفاهيا األساسية للب يدة الزراعيدة
 المشارحع الزراعية.

 -المراجع 

 الرحاض -( فار المرح 2002انالون  م . فيشر )-اقالهافياا الموارف والب ية *
 1992-الس فة ربراهيا مرمف مهالف -ةملافئ اقالهافياا الموارف الالبيعية والب ي *

 ( أسس تحليل اوإدارة المزرعية429)ق 

الرل دد   -الرل دد  اإلنالدداج المزرعدد   -الموازنددة المزرعيددة  -النسددب الماليددة  -الرل دد  قددوايا الددفت  المزرعددي
 الكفاتة الفنية واالقالهافية لألنشالة المزرعية. -الرةرية المزرعية -الالكال   المزرعية

 -المراجع 

 . 1953لغفاف د  -وزارة الالعليا العال  -هاشا علوان السماراي  -فارة األعمال المزرعيةر *
 1963القاهرة -فار المعرفة -الرجمة مرمف عبف التالف فراز -رايمونفر.ب بيك -رفارة أعمال المزرعة *

 ( فار الشروق 1996مهالف  نج ب شاويش )-رفارة الموارف اللشرحة *
 ر التكنولوجي في الزراعة( اقتصاديات التغي430)ق 

الالغ در الالكنولدوجي المرا دف  -فالة اإلنالاج ومعالا الالغ ر الالكنولوجي -مفاهيا أساسية ف  الالغ ر الالكنولوج 
 اإلنالاجية الكلية لعناهر اإلنالاج.–قيام الالغ ر الالكنولوجي  -وط ر المرا ف 

 -المراجع 

( فار 1983رحالشدددارفا .كواندددفا ) -سدددون جددديمم .ا.هنفر -أسدددلوب رحاضدددي-نظرحدددة اقالهدددافياا الوردددفة *
 ماكروه   للنشر

( 2001مرمف مفرا مهدالف  )-الجزت ال اني-االقالهاف الزراعي المهري فراساا ف  الالالور االقالهافي *
 الاللعة األول  -اإلشعاع الفنية

زحددف أيمددن مرمددف أبو  -رسددالة فكالددورا  األ ددار االقالهددافية للالغ ددراا الالكنولوجيددة علدد  الزراعددة المهددرحة *
 .جامعة المنوفية -( كلية الزراعة2005)

H.P.Binswagner and Vernon W.Rulttan,Induced Innovation technology, 

Institutions and Development, the Johns Hopkins university press,1978 
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 ( التجارة الد لية الزراعية403)ق 

 -النظرحددة الالقل فيددة للالجددارة الفوليددة - ددزة الالنافسددية(الم –مفدداهيا ومهدداللراا أساسددية )الم ددزة النسددبية 
األسدواق العالميدة للسدلع  -الرمايدة فد  الالجدارة الفوليدة -م زان المففوعاا -النظرحة الرف  ة للالجارة الفولية

 السياسةالالجارحة. -منظمةالالجارة العالمية -الزراعية
 -المراجع 

 -( اإلشددعاع الفنددي2001سددم ر مرمددف عبددف العزحددز ) -لمددةالالكددال ا االقالهددافية اإلقليميددة فددي رالددار العو  *
 الاللعة االول 

( مكاللدة وماللعدة 2001سم ر مرمف عبف العزحز )-ومنظمة الالجارة العالمية 94الالجارة العالمية ب ن جاا  *
 اإلشعاع الفنية

 ( مكاللة وماللعة الشعاع الفنية2001مرمف س ف عابف )-الالجارة الفولية *

 

 خرجمشر ع الت( 450)ق 

ماهيدة المدن ا  العلمد  فد  اللرد  د الرف دف مشدكلة اللرد  د عناهدر المشدكلة اللر يدة د فدروض المشدكلة 
اللر ية د مهدافر البيانداا والمعلومداا د الرف دف الدرق الرل د  المشدكلة اللر يدة د كالالدة اللرد  د الدرق عدرض 

 البياناا د الرق عرض المراجع .
 -المراجع 

( مكاللدة الن ضدة العرةيدة 1974ث أم   فور كايا ث الرجم  مرموف قاسدا ) قواعف المن ا ف  علا االجالماع *
 ث القاهرة.

(  1978مددن ا جف ددف للفراسدداا اإلنسددانية ث بددول رحكمددان ث الرجمددة علدد  عبددف المعالدد  ث ومرمددف علدد  ) *
 مكاللة مكاوى ث ب روا .
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 [ قسم اوإرشاد الزراعي  المجتمع الريفي 9]
 

 دئ اوإرشاد الزراعي  المجتمع الريفي ( مبا101)ر 

ث ع قالدد  لددالعلوا األتددرىث أهددفاإ وفلسددفة اإلرشدداف الزراعدديث الالددرق والمع ندداا  مف ددوا اإلرشدداف الزراعددي والالددور 
اإلرشافية ث التاليط والنف ذ البرناما اإلرشافيث شرو  العم  اإلرشافي الناج  ث نق  الالكنولوجيا الزراعيدة ث مقفمدة ) 

مهاللراا ( الالرحقة العلمية ث منداها اللرد  االجالمداع  ث البنيدان االجالمداع  ث المنظمداا االجالماعيدة المفاهيا وال
الرحفية ث ال قافة ث الالغ ر االجالماع  ث الالهن   الرحف  الرضرى ث نظا االقامة الرحفية ث تهاي  السكان الدرحف  ن 

 . ث الالنمية الرحفية ث البن  ونشر األفكار الجف فة ف  الزراعة 
 المراجع 

 فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرحة.-(: 1971أساسياا علا اإلرشاف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )* 

(:  فار المالبوعددددداا 1975اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )* 
 الجف فة.اإلسكنفرحة.

 منظمة األطذية والزراعة .  ( ث 2002فل   االرشاف الزراع  سوانسون ) * 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة .  2010المجالمع الرحف  الرا المج ر ث مرمف ابراهيا العزة  ) * 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة . 2010علا االجالماع الرحف  والالنمية الرحفية ث مرمف نب   جامع ) * 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة  2009الالنمية ث مرمف نب   جامع ) علا االجنماع المعاهر ووهايا * 
 ( ث المكاللة العهرحة ث المنهورة . 2006المجالمع الرحف  رؤية رول واقع  ومسالقبل  ث مرمف الس ف االماا ) * 

 

 ( أسس اوإرشاد الزراعي  المجتمع الريفي 102)ر 

ث مف ددوا العمليدددة اإلرشددافية وسددياق ا االجالمددداعيث أهددفاإ وفلسدددفة  الالددور فكددرة اإلرشددداف الزراعددي وظروفدد  ونشدددأال 
وملدافئ اإلرشدداف الزراعدديث الالددرق واألسددال ب اإلالهددالية ث التالديط والنف ددذ العمدد  اإلرشددافيث شددرو  العمدد  اإلرشددافي 

النددامي والمالقددفا فددي هددذا التهددو ث مقفمددة فدد  علددا االجالمدداع الرحفدد  ث مندداها اللردد   االندداج  والجددارب العددال
الجالماع  ث عملياا وعناهر البنيان االجالماع  ث المؤسساا االجالماعية ث المنظماا االجالماعيدة الرحفيدة ث العمد  ا

 االجالماع  ث القيافة الرحفية ث المشاركة االجالماعية . 
 المراجع 

 ة.فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرح-(: 1971أساسياا علا اإلرشاف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )* 

(:  فار المالبوعددددداا 1975اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )* 
 الجف فة.اإلسكنفرحة.

 ( ث منظمة األطذية والزراعة .  2002فل   االرشاف الزراع  سوانسون ) * 
 ف فة ث االسكنفرحة . ( ث فار المعرفة الج 2010المجالمع الرحف  الرا المج ر ث مرمف ابراهيا العزة  ) * 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة . 2010علا االجالماع الرحف  والالنمية الرحفية ث مرمف نب   جامع ) * 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة  2009علا االجالماع المعاهر ووهايا الالنمية ث مرمف نب   جامع ) * 
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 ( ث المكاللة العهرحة ث المنهورة . 2006مسالقبل  ث مرمف الس ف االماا ) المجالمع الرحف  رؤية رول واقع  و * 
( ث فار 1997علدا االجالمداع الرحفدد  ث المدفت  والمفدداهيا وانمدا  الالغ  ددر والمشدك ا ث عددفل  علد  أبوالددارون ) * 

 المعرفة الجامعية ث االسكنفرحة . 

 ( إرشاد ريفي 301)ر 

ث الالكنولوجيدا الزراعيدة ث فور اإلرشداف فددي النميدة م داراا المرشدف نث المندداها المفداهيا األساسدية ل رشداف الزراعدد   
الالددرق اإلرشددافيةث البددراما اإلرشددافيةث اسددالراالجياا االسددالفافة مددن  ياإلرشددافيةث اإلرشدداف والالنميددةث الالنظدديا اإلرشدداف

 اإلرشافية. الالكنولوجيا الالرق والمع نااث المشاك  االالهاليةث مشاك  نق  الالكنولوجياث المشاك  
 المراجع 

 (: فار المعرفة الجامعية ث االسكنفرحة  1992سيكولوجية الع قاا االجالماعية  ث ماهر مرموف عمر ) * 
(:  فار المالبوعددددداا 1975اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )* 

 الجف فة.اإلسكنفرحة.
 جامعة األزهرث اوفسالا للاللاعةث القاهرة .  -(: كلية الزراعة  1980ر )اإلرشاف الزراعيث ارمف مرمف عم* 

 الرحاض . -(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي)* 
 ( : كلية الزراعة جامعة األسكنفرحة 2003أساسياا اإلرشاف الزراع  ث هبرى هال  و ترون )* 
 

 ا  اوإرشادي( مهارات اواتص302)ر 

والم دداراا والتالدديط االالهددالث النظدديا الرمدد ا االالهدداليةث مقفمددة ونظددرة عامددة علددي  لاالالهددا ثالمفدداهيا األساسددية
المتاللفددة للم ددارااث أنددواع الم دداراا االالهدداليةث الالددفرحب  ااالالهددال اإلرشددافيث المفدداهي ةاإلرشددافيةث البيعدد ق الالددر

 العملي علي أفات الم اراا.
 المراجع  

 (: الهقر للهرافة والنشرث اإلسكنفرحة1984التول  ) رس ن ث شاف الزراعياإلر * 

 (: مهر للتفماا العلمية.1997اإلرشاف الزراعي ث مرمف نسيا سوحلا )* 

( : منشدوراا جامعدة عمدر المتالدار ث الدفار 1997اإلرشاف الزراعي ث الرقد  ومعنياالد  الالعليميدة ث هدبرى هدال  )* 
 البيضات .

 (:  فار المعرفة الجامعيةث اإلسكنفرحة.1998رسماع   علي) اسية في ممارسة تفمة الفرفثالم اراا األس* 
( : كليددة الزراعددة ث جامعددة المنهددورة لاإلشددالراك مددع جامعددة 2009الددفل   اإلرشددافى ث ير دد  زهددران و تددرون )* 

 جوحل  الكنفية.

 
 (  تنظيم المجتمع الريفي303)ر 

مف وا الالنظيا( ث أسدلاب فراسدة المنظمدااث االالجاهداا الرف  دة فدي فراسدة  -مقفمة )مفت  في علا اجالماع الالنظيا
الالنظدديا االجالمدداعيث النظرحدداا اإلفارحددةث رركددة الع قدداا اإلنسددانيةث المددفارم المتاللفددة لفراسددة الع قدداا اإلنسددانيةث 

  ددر الالنظيمددي والرقالددة ث نمدداذج اللردد  فددي فراسددة المنظمددااث مقومدداا البنددات الالنظيمدديث الالغانظرحددة االتدداذ القددرارا
 الالنظيميةث القيافة الالنظيميةث عملياا االالهال.   

 المراجع 

 ( : ) رعفاف أعضات ه ية الالفرحم لالقسا( 1995مذكراا: قراتاا في النظيا المجالمع الرحفي ) * 

 ( . 1996النظيا المجالمع  ب ن النظرحة والالالب ف ) ربراهيا عبف ال افي المل جي( ) * 

 (.   1990اع الالنظيا )مرمف علي مرمف( ) علا اجالم* 
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 ( المجتمع الريفي المحلي321)ر 

مقفمة )مف وا المجالمع الرحفي المرلي(ث أهمية المجالمع الرحفي المرلي ث ألعاف ومجداالا المجالمدع الرحفدي المرلديث 
المجالمعداا الرحفيدة  أنواع المجالمعاا الرحفيةث الرق جمع وعرض البياناا عدن المجالمعداا الرحفيدة المرليدةث وظداي 

 المرليةث مشاك  المجالمع الرحفي المرلي.   
 المراجع  

الرضدرى ( ث المكالدب   العلمد   –الهدرراوى  –الرح  المسالرف   –النمية المجالمعاا المرلية ) الرح  الالقل فى * 
  للكمب والر والنشر والالوزحع ث االسكنفرحة . 

 مقفمة في علا االجالماع )مرمف الجوهري(* 

 ا االجالماع الرحفي والرضري )مرمف الجوهري(.عل* 

كلية الزراعة جامعة االسدكنفرحة(  –المجالمع الرحفي المرلي) رعفاف أعضات ه ية الالفرحم لقسا المجالمع الرحفي * 
1996 . 

 

 ( تعليم الكبار322)ر 

لفي الكلارث ملافئ وأسدم  مقفمة )مف وا  الالعلا والالعليا والعليا الكلار(ث األسم والتهاي  النفسية وفوافع الالعلا
العلديا الكلددارث أهدفاإ وأهميددة بددراما العلدا الكلددارث نظرحداا الددالعلا وع قال ددا بالعلديا الكلددارث مؤسسداا ومندداها والددرق 
العليا الكلارث التاليط والنف ذ والق يا بدراما العلديا الكلدارث معوقداا العلديا الكلدارث الجدارب لعدض الدفول فدي مردو األميدة 

 لار في مهر )الارحت  وواقع (  والعليا الكلارث العليا الك
 المراجع  

 .  2009مذكراا: قراتاا في العليا الكلار ) رعفاف أعضات ه ية الالفرحم لالقسا ( * 

 ( . 1998م اراا العليا الكلار )مرمف عبف الغني ه ل( ) * 

 

 سيكولوجية الالعلا ) فؤاف أبو رالب( بفون الارح  ث فار ماكجروه   للنشر . * 
 

 السلوك البشري  ( تغير323)ر 

ث رالمفاهيا األساسيةث معرفة البيعة اللشرث عملياا الالغ  رث الرل   السلوك اللشريث عملياا الدالعلاث الالتالديط للالغ  د
 الغ  ر االالجاهااث اسالراالجياا الالغ  رث الالغ  ر والالنميةث لالعليا وةراما الالغ  ر. نظرحاا الالعلا وشرو  الالعلا الج ف . 

 المراجع  

 الرحاض-(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995في مجال اإلرشاف الزراعي) متالاراا* 

 فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرحة.-(: 1971أساسياا علا اإلرشاف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )* 

(:  فار المالبوعددددداا 1975اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )* 
 جف فة.اإلسكنفرحة.ال

 (:  مهر للتفماا العلمية .2001اسالراالجية اإلقناع ث مرمف نسيا سوحلا )* 
 ( : كلية الزراعة ث جامعة المنوفية لاإلشالراك مع جامعة جوحل  الكنفية .2009الفل   اإلرشافى ث ير   زهران )* 

 ( المنظمات اواجتماعية الريفية324)ر  

ا االجالماعيدددة( ث أهدددفاإ وأهميدددة المنظمددداا االجالماعيدددة ث الرك دددب المنظمددداا مقفمدددة )مف دددوا وتهددداي  المنظمدددا
االجالماعيدة ثالهدن   المنظمداا االجالماعيددة ث مف دوا والدرق قيدام الفعاليددة المنظميدة ث مف دوا وتهداي  وأهميددة 

 ووظاي  وافوار المنظماا ط ر الركومية  ث وظاي  وافوار المنظماا الالنموية في القرحة المهرحة  .
 راجع  الم
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 السلوك اإلنساني في المنظماا )أرمف هقر عاشور(* 
 (التوليرفارة المنظماا الرف  ة )الرجمة وف ف اشرإ رسونة * 

 

 ( التصوير اوإرشادي 325)ر 

مقفمة عن الالهوحر اإلرشافيث أهمية الالهوحر في مجال الزراعدةث  الا الالهدوحر واسدالتفم ا فدي اإلرشداف الزراعديث 
االقدددة ث البيعدددة الهدددور المالرركدددةثف ا الهدددورة واسدددالتفام اث مسدددالوياا ف دددا الهدددور ال ابالدددة الهدددور المالرركدددة الن

والمالرركةث اسالتفاا الهور المالرركةث اسالتفاا الف لا الالعليميث أج زة عدرض الهدور الشدفافة والمعالمدةث المعدارض 
 وكيفية و عمل ا والنظيم ا ث كيفية الهوحر ف لا ارشافى . 

 المراجع  

 الرحاض-(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995جال اإلرشاف الزراعي)متالاراا في م* 

  ( 1984وساي  الالعليا واإلع ا فال  اللاب عبف الرليا )* 
 (: مهر للتفماا العلمية2001اسالرالجية اإلقناعث  مرمف نسيا سوحلا )* 

 ة والنشر ب روا .(: فار الن ضة العرةية للاللاع1998اإلرشاف الزراعي ث مرمف عمر الالنوة  )* 

 

 ( تنمية المجتمع الريفي المحلي426)ر

ماهية الالنمية والالنمية الرحفية  ث مجال وألعاف ووظاي  وأهمية وتهاي  المجالمعاا الرحفية المرليدة ث الدرق جمدع 
البياندداا رددول المجالمعدداا الرحفيددة المرليددة ث فور المنظمدداا االجالماعيددة فددي عمليددة النميددة المجالمعدداا المرليددة ث 

ومعوقاا الالنمية ث مفات  ومناها الالنمية الرحفية ث مف وا الالكام  ف  عمليدة  االعرح  وملافئ ومعا  ر واسالراال جيا
 الالنمية الرحفية . قضايا الالنمية الرحفية ف  مهر . 

 المراجع  

 ( فار المعرإ  . 1983مقفمة في علا االجالماع ) مرمف الجوهري() * 

 ي ) مرمف الجوهري(.علا االجالماع الرحفي والرضر * 

كليدددة الزراعدددة جامعدددة  –المجالمدددع الرحفدددي المرلدددي) رعدددفاف أعضدددات ه يدددة الالدددفرحم لقسدددا المجالمدددع الرحفدددي * 
 االسكنفرحة(.

 ( : مركز عمر لالف  للالفرحب الالعاون .  1995الالمية الرحفية ث ابراهيا مررا ) * 
ارح  ( المكالددب العلمدد  للكمب ددوالر والنشدددر ث النميددة المجالمعدداا المرليددة ث مسددعف الفدداروق رمدددوف  ث ) بددفون الدد* 

 االسكنفرحة . 
كليدددة الزراعدددة جامعدددة  –فراسددداا فددد  الالنميدددة الرحفيدددة  رعدددفاف أعضدددات ه يدددة الالدددفرحم لقسدددا المجالمدددع الرحفدددي * 

 االسكنفرحة(.
 

 ( إرشاد زراعي 401)ر 

راا المرشدف نث المنداها اإلرشدافيةث ماهية االرشاف الزراع  ث فلسدفة اإلرشداف الزراعدي ث فور اإلرشداف فدي النميدة م دا
التالدديط البددراما اإلرشددافيةث التالدديط الرمدد ا اإلرشددافيةث نقدد  المعلومددااث انالشددار المبالكددرااث مراردد  البنددي وانالشددار 

 المبالكرااث الالرق والمع نااث المشاك  االالهاليةث مشاك  نق  الالكنولوجياث المشاك  اإلرشافية.  
 المراجع  

 فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرحة.-(: 1971ف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )أساسياا علا اإلرشا* 
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(:  فار المالبوعددددداا 1975اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )* 
 الجف فة.اإلسكنفرحة.

 الرحاض-(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي)* 
 

 ( أساليب اواتصا  اوإرشادية 402)ر 

مفاهيا االالهالث النماذج االالهالية ث أنواع ومسالوياا االالهالث مقارنة ب ن االسلوب االرشافى والالرحقة االرشدافية 
 ث االالهال والالنميةث االالهال ونشر والبني المبالكرااث االالهال االلكالروني ث التاليط االالهال الفعال ث الق يا االالهدال

 اإلرشافي االالهال وعملية الالبنيث مهافر المعلوماا واالالهالث مشاك  االالهال اإلرشافيث  أج زة العرض.
 المراجع 

 فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرحة.-(: 1971أساسياا علا اإلرشاف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )* 

(:  فار المالبوعددددداا 1975بدددددف الغفدددددار )اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  ع* 
 الجف فة.اإلسكنفرحة.

 الرحاض-(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي)* 

 ( : فار المالبوعاا الجف فة ث األسكنفرحة .1995نظرحاا االالهال ث مرمف عمر الالنوة  )* 
 الرحاض-كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  (: 1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي)* 

 (:ث الهقر للهرافة والنشرث اإلسكنفرحة1984التول  ) رس ن ث اإلرشاف الزراعي* 

 (:ث فار المالبوعاا الجف فةث اإلسكنفرحة.1994نظرحاا االالهال ث مرمف عمر الالنوة  )* 
 ث جامعة المنوفية ث فار الشروق للنشر .  (: كلية الزراعة2011اللسيط المفاهيا العلمية ث مرمف نسيا سوحلا )* 
 الرق ومع ناا ارشاف ث هبرى هال  ث فار المعرفة الجامعية . * 
 سيكولوجيا الالعلا ث سال وارا فولا ث فار ماكجروه   للنشر . * 

 

 

 ( النظريات اواجتماعية المعاصرة 403)ر 

د الهن   النظرحاا االجالماعية ث المفرسة الوظيفية  فراسة النظرحاا السوس ولوجية ث بنات والقيا النظرحة االجالماعية
رواف الوظيفية ث مفرسة الهراع: الرا  الهراع رواف مفرسة الهراع ث المفرسة الاللافلية: الجذور   –: نشأة الوظيفية 

الالفاعد   لد و( ث مفرسدة –البن وية الاللافليدة )ب الدر   -الاللافلية السلوكية )جورج هومانز( ث –الفكرحة لنظرحة الاللافل
نظرحة الفور ث بفاية علا االجالماع الالرل لي ث ذ وع علا االجالمداع   -كون(  –الالفاعلية الرمزحة )بلومر  -الماللافل :

 االالجاهاا الالالورحة  ث القيام االجالماعي وسوس ولوجيا الجماعاا –النفسي  ث االيكولوجيا اللشرحة 
 المراجع 

 ( :)الرجمة ف/مرموف عوفة و ترون(  1990ا ع نيقوال اليماش   ) نظرحة علا االجالماع ع البيعال ا والالوره* 

 ( . 1991النظرحة االجالماعية المعاهرة ع فراسة لع قة اإلنسان لالمجالمع ع )ف/علي ل لة( ) * 
( ث  2006النظرحدددة فددد  علدددا االجالمددداع ث النظرحدددة السوسددد ولوجية المعاهدددرة ث عبدددف هللا مرمدددف عبدددف الدددررمن )* 

 معية ث االسكنفرحة . فارالمعرفة الجا
 ( :  فار المعرفة الجامعية ث االسكنفرحة .  1996نظرحة علا االجالماع ث عل  عبف الرازق جلب   ) * 
 

 (  إرشاد زراعي  مجتمع ريفي 406)ر
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الالعدددارح  المتاللفدددة لفرشددداف الزراعدددي ث ملدددافئ اإلرشددداف الزراعددديث أهدددفاإ العمليدددة اإلرشدددافية ث الدددرق  االالهدددال  
 ةث البرندداما اإلرشددافيث  الرمدد ا اإلرشددافية ثمراردد  الالددوحر ونقدد  الالكنولوجيدداث عمليددة االنالشددار وعمليدد اإلرشددافية

الالبندديث ماهيددة علددا االجالمددداع الرحفدد  ث التهدداي  االقالهددافية واالجالماعيدددة للسددكان الرحف ددونث الالرك ددب الاللقددد   
يددة فددي المجالمددع الرحفددي والعوامدد  المرددففة االجالمدداعي الرحفدديث هجددرة السددكان الرحف ددون فددي المجالمددعث بددراما الالنم

 ل ا.الالتاليط االجالماع  ث معوقاا الالنمية الرحفية ث مشك ا المجالمع الرحف  المهرى . 
 المراجع 

 فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرحة.-(: 1971أساسياا علا اإلرشاف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )* 

(:  فار المالبوعددددداا 1975الالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و ال* 
 الجف فة.اإلسكنفرحة.

 ( ث منظمة األطذية والزراعة .  2002فل   االرشاف الزراع  سوانسون ) * 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة .  2010المجالمع الرحف  الرا المج ر ث مرمف ابراهيا العزة  ) * 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة . 2010لرحف  والالنمية الرحفية ث مرمف نب   جامع ) علا االجالماع ا* 
 ( ث فار المعرفة الجف فة ث االسكنفرحة  2009علا االجالنماع المعاهر ووهايا الالنمية ث مرمف نب   جامع ) * 
 ث المكاللة العهرحة ث المنهورة . ( 2006المجالمع الرحف  رؤية رول واقع  ومسالقبل  ث مرمف الس ف االماا ) * 

 

 ( طرق  معينات اوإرشاد 421)ر 

اإلرشددافيةث المفدداهيا المتاللفددة للالددرق اإلرشددافيةث الددرق االالهددال الفددرفيث الددرق  ق مقفمددة ونظددرة عامددة علددي الالددر
االالهدددال الجمددداعي ث الدددرق اإليضدددا  العملددديث  الدددرق االالهدددال الجمددداه ريث  المالبوعددداا اإلرشدددافيةث المعدددارض 

 قاا وكيفية رعفافها ث مقفمة عن المع ناا اإلرشافيةث  أج زة العرض المتاللفة.المله
 المراجع 

 فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرحة.-(: 1971أساسياا علا اإلرشاف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )* 

لمالبوعددددداا (:  فار ا1975اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )* 
 الجف فة.اإلسكنفرحة.

 الرحاض-(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي)* 

 الرق ومع ناا االرشاف ث هبرى هال  ث فار المعرفة الجامعية . * 
 (:  فار المالبوعاا الجف فةث اإلسكنفرحة.1994مرمف عمر الالنوةي )  نظرحاا االالهالث* 

 اا جامعة عمر المتالار ث البيضات(: منشور 1997اف الزراع  الرق  ومعنياال  الالعليمية ث هبرى هال  )اإلرش* 

 

 ( التحديث الزراعي 422)ر 

مقفمة عن الالرف  ث المفاهيا المتاللفدة للالردف  ث عمل الدي الالبندي واالنالشدارث مشداك  الالكنولوجيدا والالالب دف نظرحداا 
لالكنولوجيددةث معددفل الالبنددي ث مددن ا االالهددال فددي فراسددة الالرددف   فراسددة الالبنددي واالنالشددارث تهدداي  المبالكددراا ا

االبالكارحددةث العوامدد  المددؤ رة علددي الالبندديث الددأ  ر تهدداي  المبالكددراا علددي معددفل وسددرعة الالبندديث وسدداي  االالهددال 
 الجماه ري وع قال ا لالالرف   .

 المراجع  

 اعة.منظمة االطذية والزر (:  1984سوانسون) ث اإلرشاف الزراعي* 

 (: مهر للتفماا العلمية2001اسالرالجية اإلقناعث  مرمف نسيا سوحلا )* 

 الرحاض-(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي)* 
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 ( . 2003هال  ) أساسياا اإلرشاف الزراعي  هبري مهالفي * 
 

 ( تجميع   تحليل البيانات اواجتماعية 423)ر 

معرفة العلمية وعملية اللر  االجالماعي ث المن ا العلمي في فراسة المجالمع ث من ا المسد  االجالمداعي ث البيعة ال
االسددالبيان( ث  -مددن ا فراسددة الرالددة ث المددن ا الالجرحبددي ث المددن ا الالددارحتي ث وسدداي  جمددع البياندداا )الم رظددة 

واالجاهدداا الددراى العدداا ث الهددميا اللردددو  الع ندداا )أنددواع والددرق سددرب الع ندداا( ث مقددا يم الع قددة االجالماعيددة 
 االجالماعية . 

 المراجع 

   (1985  . )ف/عبف اللاسط رسن  أهول اللر  االجالماعي* 

   (1987 . )مرمف عوض عبف الس ا  اإلرهات في العلوا االجالماعية ع المف وماا والملافئ األساسية  * 

   (1995 . )مرمف علي مرمف  لة اللر  االجالماعي فراسة في الرايف اللر  وأسال * 

 عبف هللا مرمف الشوحني  مناها اللر  العلمي ع فل   الالالب في كالالة األلرا ع * 
( : فار  2006اللردد  االجالمدداع  ث مراولددة نرددو رؤيددة نقفيددة لمن جدد  والعدداف  ث عبددف اللاسددط عبددف المعالدد  ) * 

 المعرفة الجامعية . 
 ( : مكاللة االشعاع ث االسكنفرحة . 1997ماعية ث الس ف شالا ) المن ا العلم  والعلوا االجال* 
 ( : فار المعرفة الجامعية  1992مناها اللر  االجالماع  ث عل  عبف الرازق جلب  و ترون ) * 

 ( المشاكل اواجتماعية 424)ر 

جالماعيددةث المنظمدداا مف ددوا المشدداك  االجالماعيددةث نشددأة المشدداك  االجالماعيددة لالمندداالف الرحفيددةث أنددواع المشدداك  اال
الرحفية وفورها في ر  المشاك  االجالماعيةث الع قة ب ن القرحة والمف نةث األفكار الزايفدة ردول المشداك  االجالماعيدةث 

 المفات  المتاللفة لر  المشاك  االجالماعيةث رسالراال جية الالنمية الرحفية الناجرة.

 المراجع 

 ( . 1985رمف عاال  ط  ( ) المشاك  االجالماعية والسلوك االنررافي )م* 
    (1992 . )جلار  عالية جلارة وقاية ع  –ع ج  –المشك ا االجالماعية والالرةوية ع الشتي  * 

 .   1997المشك ا االجالماعية ع منظور الممارسة في الرعاية والتفمة العامة ع )سامية مرمف ف مي(* 
 ( ث فار المعرفة الجامعية.  1992عفل  السمرى )  السلوك االنرراف  ) فراسة ف  ال قافة الجانرة ( ث* 

 ( المناهج اوإرشادية 404ر 

المفاهيا األساسيةث أنواع المناها ث تهاي  المناهاث الع قة ب ن النماذج ث مدن ا اإلرشداف الزراعدي العدااث مدن ا 
 ألسلاب والنقف . االرشاف الركوم  ومفاتل  ث من ا االرشاف الزراع  التا  ومفاتل  ث تهتهة االرشاف ا

 المراجع  

 منظمة االطذية والزراعة.(: 1984سوانسون )،  اإلرشاف الزراعي* 

 (:  مهر للتفماا العلمية2001مرمف نسيا سوحلا )  اسالرالجية اإلقناعث* 
 .(: كلية الزراعة ث جامعة المنهورة ث اإلهفار األول 1999الفل   المرجع  ف  اإلرشاف الزراع  ث ير   زهران )* 
 (: مذكراا ط ر منشورة ث كلية الزراعة ث جامعة المنوفية .2005مناها اإلرشاف الزراع  ث فرحة ت رى )* 

 ( القيادة الريفية  426)ر 

مف ددوا القيددافة والالددأ  ر القيددافيث مقومدداا وأفواا ووسدداي  الالددأ  ر القيددافيث نظرحدداا القيددافةث  تهدداي  السدددلوك 
تهاي  وسماا القايفث كفاتاا العمد  الم دفانيث فور القدافة فدي رفارة ومواج دة  القيافيث أنما  والقسيماا القيافةث

 أالزمااث الرق اكالشاإ والفرحب القافة المرل  ن.



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 169 - 

 المراجع 

   (1997 . )ف/مرمف عبف الغني ه لم اراا العم  اجماع   * 

 ف/مرمف س ف ف ميالرحقة العم  مع الجماعاا ب ن النظرحة و الالالب ف * 

 ك اإلنساني في المنظماا )ف/ أرمف هقر عاشور( السلو * 
 اوإرشادية  ة( اللغ405)ر 

ووظايف اث جوفة اللغة اإلرشافيةث مشاك  االالهدال فدي المجالمدع المهدريث  ملدافئ الدالعلا  ةالمفاهيا األساسيةث. اللغ
و القفرة علي مقاومدة  ر و  قة الجم بوع قال ا لالعم  اإلرشافيث اسالعمال اللغة لفاعليةث االالهال الج فث كيفية كس

 الالغ  ر. هياطة الالوهياا االرشافية  .  
 المراجع  

 فار المالبوعاا الجف فة.اإلسكنفرحة.-(: 1971أساسياا علا اإلرشاف الزراعي ث ارمف الس ف العافلي )* 

(:  فار المالبوعددددداا 1975اإلرشددددداف الزراعدددددي بددددد ن الفلسدددددفة و الالالب دددددفث عبدددددف الغفدددددار الددددد  عبدددددف الغفدددددار )* 
 الجف فة.اإلسكنفرحة.

 (:ث كلية الزراعة جامعة األزهرث اوفسالا للاللاعة ث القاهرة1980اإلرشاف الزراعي ث ارمف مرمفعمر  )* 

 الرحاض-(: كلية الزراعة جامعة الملك سعوف  1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي)* 

 ث اإلسكنفرحة(:ث الهقر للهرافة والنشر1984التول  ) رس ن ث اإلرشاف الزراعي* 

  مشر ع التخرج( 450)ر 

  المفداهيا األساسدديةث  عمليددة اللردد  ومرارل دداث مندداها اللردد ث أسددال ب الالرل دد  اإلرهددايي المسددالتفمة فددي اللرددو 
 كالالة اللر  والالقارحر والفس ر النالايا.  ةاالجالماعيةث كيفي

 المراجع  

 الرحاض-جامعة الملك سعوف  (: كلية الزراعة 1995متالاراا في مجال اإلرشاف الزراعي )* 

 الهقر للهرافة والنشرث اإلسكنفرحة:  (1984  و ترون  )رس ن زكي التول ث اإلرشاف الزراعي* 

 (: ماللعة لجنة البيان العرة ن مكاللة وهلة.1985أهول اللر  االجالماعيث  عبف اللاسط مرا رسن )* 
 راعة(.منظمة االطذية والز (: )اإلرشاف الزراعيث 1984سوانسون )* 

 مرمف عوض عبف الس ا  اإلرهات في العلوا االجالماعية ع المف وماا والملافئ األساسية  * 

   (1995 . )مرمف علي مرمف  اللر  االجالماعي فراسة في الرايف اللر  وأسال لة * 

 عبف هللا مرمف الشوحني  مناها اللر  العلمي ع فل   الالالب في كالالة األلرا ع * 
( : فار  2006االجالمدداع  ث مراولددة نرددو رؤيددة نقفيددة لمن جدد  والعدداف  ث عبددف اللاسددط عبددف المعالدد  )  اللردد * 

 المعرفة الجامعية . 
 ( : مكاللة االشعاع ث االسكنفرحة . 1997المن ا العلم  والعلوا االجالماعية ث الس ف شالا ) * 
 ( : فار المعرفة الجامعية.  1992مناها اللر  االجالماع  ث عل  عبف الرازق جلب  و ترون ) * 

 

 

 

 

 

 

 



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 170 - 

 

 

 

 

 

 

 

 [ قسم علوم  تكنولوجيا او غذية 10]

 

 أسس صناعات غذائية  ألبان  (112  -غ)

فراسددة أسددم وملددافىت عمليدداا الهددنيع األطذيددة واألللددان ويرالددوى المقددرر علدد  فراسددة التددوا  الالبيعيددة 
االللدان وكدذلك أسدم عمليداا الالهدنيع وفراسدة والكيماوية للمواف التاا الفاتلة ف  الهنيع ك  من األطذيدة و 

 الالغ راا الكيماوية والالبيعية المهارلة لعملياا الالهنيع والالق يا الرس  للمنالجاا المهنعة.
 المراجع
 ( مالالع جامعة الزقازحف1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
( المكاللددة 1995الهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر بددو )الكنولوجيددا الهددناعاا الغذاييددة أسددم رفددظ و * 

 االكافيمية
( 2004)المواهددفاا القياسددية لمنالجدداا األللددان الغذاييددة بدد ن الواقددع والمددأمول: ربددراهيا عبددف هللا زحددفان * 

   مكاللة لسالان المعرفة .
* Biochemistry of milk products Andrew, A.T. (2004). 

* Milk and milk products Varnam A. H., (1994). 
 

 

 أسس صناعات غذائية  ألبان خاص  (211  -غ)

الالغ ددراا الكيمياييددة والالبيعيددة  –التددوا  الالبيعيددة والكيمياييددة للمددواف التدداا الفاتلددة فدد  الهددنيع األطذيددة 
مقفمددة  -فسداف األطذيددة والدرق الرفدظ  –الالق ديا الرسد  لمنالجدداا األطذيدة  –المهدارلة لعمليداا الالهددنيع 

الدفهن فد  اللدبن  –فوايف المات فد  اللدبن  –مكوناا اللبن  –الالرك ب الالشرحر  للضرع  –تية عن اللبن الارح
 –رنزحمدداا اللددبن  –المكوندداا الهددغرى فدد  اللددبن  –أمدد   اللددبن  –سددكر اللددبن  –البددروال ن فدد  اللددبن  –

 رنالاج لبن نظ  . –  معام ا اللبن الساي –التوا  الالبيعية للبن  –المجموعة اللكال رحة ف  اللبن 

 المراجع 

 ( مالالع جامعة الزقازحف1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
( المكاللددة 1995الكنولوجيددا الهددناعاا الغذاييددة أسددم رفددظ والهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر بددو )* 

 االكافيمية
 (1963اللبن الساي  ومنالجاال  د ربراهيا سالا الرجراوى )* 

 (1980كلية الزراعة جامعة األسكنفرحة ) –ملافىت علوا والكنولوجيا األللان * 

 (2001مرمف الرس ن  عبف الس ا )–اللبن ومنالجاال  لغذات وهرة اإلنسان * 
* Dairy Microbiology.  Mahanta K. C. (1962).  
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* Milk and milk products. Varnam A. H., (1994). 

* Advanced Dairy Chemistry. Fox P. F. (1997). 

* Textbook of Dairy Chemistry. Ling, E. R. (1963). 

 
 مبادىء الصناعات الغذائية  او لبان  (212  -غ)

مكوندداا  –التل ددف اللددبن فدد  الضددرع والالرك ددب الالشددرحر  للضددرع  –أهميددة اللددبن كمرهددول زراعدد  وطددذاي  
التددوا  الالبيعيددة والكيمياييدد   –الالدد  الجددرى إلعددفاف اللددبن  المعددام ا –اللددبن المتاللفددة الكبددرى والهددغرى 

 –الالغ ددراا الكيمياييدد  والالبيعيددة المهددارلة لعمليدداا الالهددنيع  –للمددواف التدداا الفاتلددة فدد  الهددنيع االطذيددة 
 فساف األطذي  والرق الرفظ . –الالق يا الرس  لمنالجاا األطذية 

 المراجع 

 ( مالالع جامعة الزقازحف1993لا الس ف لس ون  )أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سا* 
( المكاللددة 1995الكنولوجيددا الهددناعاا الغذاييددة أسددم رفددظ والهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر بددو )* 

 االكافيمية
 (1963اللبن الساي  ومنالجاال  د ربراهيا سالا الرجراوى )* 

 (1980رحة )كلية الزراعة جامعة األسكنف –ملافىت علوا والكنولوجيا األللان * 

 (2001مرمف الرس ن  عبف الس ا )–اللبن ومنالجاال  لغذات وهرة اإلنسان * 
* Dairy Microbiology.  Mahanta K. C. (1962).  

* Milk and milk products. Varnam A. H., (1994). 

* Advanced Dairy Chemistry. Fox P. F. (1997). 

* Textbook of Dairy Chemistry. Ling, E. R. (1963). 

 

 )خاص(تكنولوجيا اللحوم  او سماك  الد اجن  (221غ )

عددفافها والج  زهددا إلنالدداج    ددفإ المقددرر الدد  فراسددة الرك ددب وتددوا  كدد  مددن اللرددوا واألسددماك والددفواجن وا 
 –الالرك ددب العضددل  والليفدد   –منالجدداا طذاييددة متاللفددة ويرالددوى المقددرر علدد  فراسددة الالرك ددب الكيمدداوى 

 –الهددنيع البرجددر  –الهددنيع ال نشددون  –الهددنيع اللسددالرمة  –عمليدداا اإلعددفاف والالج  ددز  –الال ددلم الرمدد  
 الرق رفظ المنالجاا . –الالعل ب  –الهنيع السجف 

 المراجع 

 د مكاللة أوززرحم . 2006الجوفة الالغذوية للروا ث علي عبف العال لكر د * 

ددد الددفار العرةيددة 1996 –سدد  مرمددف الشددرحك الالددفاول ث  و  -الكنولوجيددا اللرددوا ومتلفاال ددا:الجوفة د الرفددظ * 
 للنشر

 

 تكنولوجيا الزيوت  الدهون  المنتجات السكرية  (222غ )

فراسدددة المهدددافر المتاللفدددة للزحدددوا والدددفهون والدددرق اإلسدددالت   المتاللفدددة وفراسدددة الالرك دددب الكيميددداي  
الزحوا والفهون . وكدذلك والتوا  الف زحوكيميايية ل ذ  الزحوا والفهون لاإلضافة ال  الرق الكرحر والبيض 

فراسددة الددرق رسددالت   السددكر مددن مهددافرة المتاللفددة والرك ددزة والكرحددرة والددرق هددناعة النشددا والمنالجدداا 
هدناعة السدمن  –الدرق الالنقيدة والالبديض  –السكرحة األترى ويرالوى المقرر عل  مهافر الزحوا والدفهون 

  السدكر مدن البنجدر س رسدالت   رسدالت  –الكشد  عدن فسداف الزحدوا والدفهون  –الهناع  والمرجدرحن 
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هدددناعة  –هدددناعة الجلوكدددوز الالجدددارى والنشدددا  –الندددواالا ال انويدددة لالهدددنيع السدددكر  –السدددكر مدددن القهدددب 
 هناعة الرلوى الشرقية  –الشيكوالالة 
 المراجع 

 ( مكاللة أوزويم .2005كيميات والكنولوجيا الزحوا والفهون ث ممفو  رلم  القل وة  )* 
 ( فار الفجر للنشر والالوزحع .1999والرلوى ث ربراهيا مرمف رسن )الكنولوجيا السكر * 
( الدفار العرةيدة 2000الكنولوجيا هناعة السكر ومنالجاا الكاكاو والرلوى ث فرحال عبف العزحز اسدماع   )* 

 للنشر والالوزحع .
 

 تكنولوجيا حفظ او غذية  او لبان (223  -غ)

عمليداا رعدفاف المدواف التداا الغذاييدة لرفظ دا وفراسدة الدرق  فراسة أساسدياا رفدظ األطذيدة واألللدان وكدذلك
الرفددظ المتاللفددة والالعددرإ علدد  تددوا  جددوفة المنالجدداا المرفوظدد  . ويرالددوى المقددرر علدد  رفددظ االطذيددة 

رفدظ االطذيدة واألللدان لالمعدام ا  –الالك    والالجف د (  –الالعقيا  –واألللان لالمعام ا الررارحة )اللسالرة 
رفددظ االطذيددة  –الالعبيددة النشددالة(  –الغددازاا  –المجددال الك رةدد  المالغ ددر  –)لالضددغط العددال  الغ ددر ررارحددة 

 المواف الرافظ . –الالتل    –اإلشعاع  –الالجم ف  –لالالبرحف 
 المراجع 

 ( مالالع جامعة الزقازحف1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
( المكاللددة 1995ييددة أسددم رفددظ والهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر بددو )الكنولوجيددا الهددناعاا الغذا* 

 االكافيمية
Frozen Food Technology Processing and Laboratory Control (1999) End. Aylward 

F. Published by Allied Scientific Publishers, Bikaner, India. 

 كيمياء او غذية  اوالبان  (224  -غ)

اا الكيمياييدة أ ندات الالهدنيع د الالعدرإ علد  الالفدداع ا الالد  الردف  بد ن المكونداا الكيمياييددة فراسدة المكوند
أ نات المعدام ا الالكنولوجيدة المتاللفدة لألطذيدة واألللدان د فراسدة الرك دب المدات وفورة فد  الغذاييدة واألللدان د 

الزحدوا والدفهون  –تواهد ا(  – ال ا البروال ناا )الرك ب ا وأهم –الكرةوه فراا )أقسام ا والرك ب ا الكيمياي ( 
الهدددلغاا )أنواع دددا  –الف الام نددداا واألمددد   المعفنيدددة )الرك ب دددا وفورهدددا الالغدددذوى(  -)الرك ب دددا وأقسدددام ا(

 اإلنزحماا )الرك ب ا وأهم ال ا ف  األطذية واألللان(. –والرك ب ا( 
 المراجع 

 الالوزحع .( فار الفجر للنشر و 2003الرل   األطذية ث ربراهيا مرمف رسن )* 
 ( فار المناها للنشر والالوزحع .2008كيميات األطذية ث أيمن سليمان مزاهر )* 
 ( فار الفكر العرة .1993األللان رنالاج ا ومنالجاال ا ث مرمف عل  شاكر )* 

* Fennema O.R. (1995). Food Chemistry. Fennema O. R., Marcel Dekker Inc., New 

York and Bassel. 

* Development in Dairy Chemistry Fox. 1983. El-Sever. 

 خامات معا نة فى صناعة اواغذية  او لبان  (225  -غ)
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الالعرإ عل  أها التاماا األولية الال  الفت  ف  عملياا الهنيع األطذي  واألللان وكذلك فراسة تدوا  هدذ  
سدة تدوا  المدواف الالد  ال مدم التاماا والأ  ر رضافال ا عل  توا  المنالجداا الغذاييدة المهدنعة كدذلك فرا
مضددافاا  –اللافيدداا الميكروةيدد   –األطذيددة واألللددان أ نددات الالددفاول والالهددنيع د فراسددة مضددافاا األكسددفة 

 –مددواف اإلسددالر ب  –المددواف الرالالددة –المددواف الملوندد   –مرسددناا األطذيددة  –اللكالرحددا والفالرحدداا والتمدداير 
األج ددزة واألفواا المعفنيددة والغ ددر معفنيددة الالدد   –ة والالغل دد  مددواف الالعبيدد – acidulatesالمددواف المرمضددة 

 المسالتلهاا اإلنزحمية . –ال مم األطذية واألللان 
 المراجع 

 (  2003)عبف  الس ف شراالة  مراقلة الجوفة الميكروة ولوجية* 
( 2004)حددفان المواهددفاا القياسددية لمنالجدداا األللددان الغذاييددة بدد ن الواقددع والمددأمول ربددراهيا عبددف هللا ز * 

 مكاللة لسالان المعرفة .
* Food Control and Sanitary Conditions in Food Industry. Edited by Foda, Y.H., 

Edited in Egypt by Egyptian Anglo Library in 1969. 

* Sanitation in Food Processing.2nd Edition-John A. Troller-1993/ Academic Press 

 مياء او غذية كي  (301غ )

 –فراسددة الالغ ددراا الالدد  الرددف  للمكوندداا الكيمياييددة أ نددات الالهددنيع  –فراسددة المكوندداا الكيمياييددة لألطذيددة 
 –األلددوان  –المعددافن  –الكرةوه ددفراا  –البروال ندداا  –الل ب ددفاا  –الرك ددب المددات وفور  فدد  المددافة الغذاييددة 

 واف المضافة.الم -اإلنزحماا –الف الام ناا  –القواا  –النك   
 المراجع 

 ( فار الفجر للنشر والالوزحع .2003الرل   األطذية د ربراهيا مرمف رسن )
 ( فار الفجر للنشر والالوزحع .2008كيميات األطذية د أيمن سليمان مزاهر )

Fennema O.R. (1995). Food Chemistry. Fennema O. R., Marcel Dekker Inc., 

New York and Bassel. 

 تكنولوجيا اللحوم  او سماك  الد اجن  (302غ )

الال دلم الرمد   –الالرك دب العضدل  والليفد   –الالرك دب الكيمداوى  –فراسة توا  اللروا واألسماك والفواجن 
 –الهدنيع السدجف  –الهنيع البرجر  –الهنيع ال نشون  –الهنيع اللسالرمة  –عملياا اإلعفاف والالج  ز  –

 منالجاا.قيام جوفة ال –الرق رفظ المنالجاا 
 المراجع 

 ( مكاللة أوزورحم .2006الجوفة الالغذوية للروا والفواجن ف. علي عبف العال لكر   )* 
( الدددفار 1996الالدددفاول ف/  وسددد  مرمدددف الشدددرحك ) -الرفدددظ  -الكنولوجيدددا اللردددوا ومتلفاال دددا: الجدددوفة * 

 العرةية للنشر .
( مالدددالع جامعدددة 1993لسددد ون  ) كيميدددات والكنولوجيدددا رفدددظ والهدددنيع األسدددماك ف/هدددلر  سدددالا السددد ف* 

 الزقازحف
 

 التقنية الحيوية للإغذية  او لبان  (312  -غ)

 –الددفهون و المركلدداا الهددغرى : اإلنزحمدداا  –الكرةوه ددفراا  –المركلدداا الرييسددي  لاألطذيدد   : البددروال ن 
ن والمنالجددداا األمددد    أهم ال دددا و فورهدددا فددد  الكنولوجيدددا الهدددنيع منالجددداا األطذيددد  واألللدددا –الف الام نددداا 
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ال انويددد . األسدددم الالكنولوجيددد  والب وكيماويددد  لالهدددنيع المنالجددداا المالتمدددر  :الميكرولددداا المسدددالتفم  فددد  
 –رنالددداج المتلددد ا  –رنالددداج الكردددول  -رنالددداج التم دددر   –األللدددان المالتمدددر   –الجدددبن وأنواع دددا  –الالتمدددر 

 ب والكنولوجيا متلفاا هناع  األطذي  واألللان.
 المراجع  

 ( فارة الكالب للاللاعة1982سياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا الرجب )أسا* 
 ( مالالع جامعة الزقازحف .1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع .1989الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  )* 

* Advances in the microbiology and biochemistry of cheese, Davies, F.L. (1984)..   

* Applied dairy microbiology. Marth, E.H. and Steele,J.L. (2001) Marcel Dekker, Inc.   

 

 تكنولوجيا حفظ او غذية   (321غ )

رفددظ األطذيددة  –ة المنالجدداا المرفوظددة قيددام جددوف –رعددفاف المددواف التدداا للرفددظ  –اسددم رفددظ األطذيددة 
رفدظ  –رفدظ األطذيدة لاإلشدعاع  -الالجم دف( –الالبرحدف  –الالجف د   –اللسالرة  –لالمعام ا الررارحة )الالعقيا 

 رفظ األطذية لالالتمراا. –رفظ األطذية لالمواف الرافظة  –األطذية لالالملي  
 المراجع

 ( د مالالع جامعة الزقازحف1993ف لس ون  )أساسياا رفظ والهنيع األطذية دهلر  سالا الس * 
( المكاللددة 1995الكنولوجيددا الهددناعاا الغذاييددة أسددم رفددظ والهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر بددو )* 

 االكافيمية
* Frozen Food Technology Processing and Laboratory Control (1999) End. 

Aylward F. Published by Allied Scientific Publishers, Bikaner, India. 

 

 )خاص(تكنولوجيا منتجات الحبوا  (322غ )

 –فراسدد  منالجدداا المالددارن  –عمليدداا الالنظ دد  والالرددن  –فراسدد  الرك ددب االنددواع المتاللفدد  مددن الربددوب 
ضدرب األرز  –هدناعة اللسدكوحا  –هدناعة المكروند   –هناعة التبدز  –التوا  المتاللف  للفق ف الناالا 

 تفاا ألياإ المالارن ف  انالاج االطذية التاهة.اسال –هناعة الكيك  –
 المراجع

 (  1993هناعة الربوب ف. مهالفي كمال رلمي )* 
 ( فار الكالب العلمية للنشر 2003الالرق المعملية الرف  ة لالق يا الربوب ومنالجاال ا د كمال رشفي فؤاف )* 
 كالب .الكنولوجيا هناعاا الربوب ومنالجاال ا د مهالف  كمال مهالف  د عالا ال* 

 صناعات غذائية منزلية  (323غ )

رعددفاف  –هددناعة المتلدد ا  –هددناعة المرةدد  والج لدد  والمددرم ف  –هددناعة الشددراب  –هددناعة العهدداير 
هدناع  الهدابون  –هدناعة هلهدة وعج ندة الالمداالا  –هدناعة عهد ر الالمداالا   -التضرواا ورفظ ا 
 الساي  والمنظفاا.

 المراجع

 د فار الفجر للنشر والالوزحع . 2004مرمف فكرى ال افى هناعاا لسيالة لألسرة ف/ * 
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د مكاللدة لسدالان المعرفدة  2005 –رجع  من منزلك مهنعام للمنالجاا الغذايية ف/ عماف الف ن جمال جمعة * 
. 

 

 تكنولوجيا مواد التعبئة  التغليف لل غذية (324غ )

رو  الوجددب الوافرهددا فدد  مددواف الالعبيددة الشدد –المددواف الالدد  الهددنع من ددا العبددواا  –أهميدد  الالعبيددة والالغل دد  
 األتالات الموجوفة لمواف الالعبية والالغل  . –الرق العقيا العبواا  –الرق الالعبية والالغل    –والالغل   
 المراجع

 ( د الفار العرةية للنشر والالوزحع.1997رفظ والهنيع منالجاا الفاك ة والتضر د أرمف مرموف عليان )* 

 ( منشأة المعارإ لاإلسكنفرحة . 2000) نب   م نا د الجاا األللانالعبية والغل   األطذية ومن* 

 

 ميكر بيولوجيا او غذية  (325غ )

االمدراض الناالجدة عدن  –الفسداف الميكروةد  لألطذيدة  –الميكرولداا ذاا الع قدة لاألطذيدة  –الاللو  الغدذاي  
 –يكروة ولوجيدا اللردوا واألسدماك م –ميكروة ولوجيدا التضدر والفاك دة  –وجوف اللكالرحا المرضية فد  الغدذات 
 –ميكروة ولوجيدا المنالجداا المعللدة  –ميكروة ولوجيدا الدفواجن والبديض  –ميكروة ولوجيا الربوب ومنالجاال ا 

 ميكروة ولوجيا المياة.
 المراجع  

 ( د فار الكالب للاللاعة.1982أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا الرجب )* 
 ( مالالع جامعة الزقازحف . 1993سياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )أسا* 
 د الفار العرةية للنشر والالوزحع. 1989 –الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  * 

 

 صناعات ميكر بية  (326غ )

رنالدداج  –الددرق الالتمددر المتاللفددة  –ميكرولدداا الالتمددر  –معرفددة تددوا  المددواف الالدد  السددالتفا فدد  الالتمددراا 
انالددداج  –الهدددنيع المتلددد ا  –رنالددداج األرمددداض المتاللفددد   –رنالددداج الكردددول والمدددواف العضدددوية  –التم دددرة 

 انالاج األرماض األم نية. –انالاج اإلنزحماا  –رنالاج لعض المواف اله فلية  –البروال ن الميكروة  
 المراجع  

 ( د فار الكالب للاللاعة.1982  الرجمة د وفات جاسا الرجب )أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي* 
 ( مالالع جامعة الزقازحف . 1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
 د الفار العرةية للنشر والالوزحع. 1989 –الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  * 

 انية تصنيع الحاصلات البست (327غ )

الالرك ب الكيمياي  والتوا  الالكنولوجية لمراه   التضر والفاك   وكذلك الأ  ر عملياا الالدفاول ومعدام ا 
ماقب  الالهنيع عل  جوفة  مار التضر والفاك دة وفراسدة الدرق الالهدنيع المتاللفد  ل دذة ال مدار د المعدام ا 

 –الجف د  التضدر والفاك د   –ة للالهدنيع الالدرق المتاللفد –المتاللفة الال  الجرى عل  المافة عندف رسدال م ا 
الهدددنيع لعددض المنالجددداا الغذاييدددة  –البرحدددف والجم ددف والجف دددف التضدددر والفاك ددة  –العل ددب التضدددر والفاك ددة 

 –الهددنيع لعددض المنالجدداا المتاللفددة ل مددار الالمددداالا  –الج لدد  والمددرم ف(  –الشددراب  –)الهددنيع المرةدد  
 هناعة الالتل   للعض  مار التضر المتاللفة.
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 اجع المر 

( د الددفار 1992رسددالتفاا الالاقددة الشمسددية فدد  الجف دد  المراهدد   الزراعيددة د مرمددوف مهددالف  سددعف )* 
 الفولية للنشر.

 ( د مالالع جامعة الزقازحف .1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
( د المكاللددة 1995 بددو)الكنولوجيددا الهددناعاا الغذاييددة أسددم رفددظ والهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر* 

 االكافيمية
 تكنولوجيا منتجات الحبوا  (328غ )

فراسددة الرك ددب الربددوب المتاللفددة والالعددرإ علدد  عمليدداا الالج  ددز المتاللفددة للربددوب وفراسددة القيمددة الغذاييددة 
والالرك ب الكيمياي  لمنالجاا المالارن وكذلك التدوا  الرحولوجيدة والالكنولوجيدة للدفق ف المالرهد  عليدة مدن 

مكانية رسالتفامة ف  المنالجداا المتاللفدة د فراسدة الرك دب األندواع المتاللفدة مدن الربدوب عم  –لياا الالرن وا 
هدناعة التبدز  –التدوا  المتاللفدة للدفق ف النداالا  –فراسة منالجاا المالدارن  –عملياا الالنظ   والالرن 

يداإ المالدارن فد  رسدالتفاا أل –هدناعة الكيدك  –ضدرب األرز  –هدناعة اللسدكوحا  –هناعة المكروندة  –
 رنالاج األطذية التاهة .

 المراجع

 (  1993هناعة الربوب ف. مهالفي كمال رلمي )* 
( د فار الكالددب العلميددة 2003الالدرق المعمليددة الرف  ددة لالق ديا الربددوب ومنالجاال ددا د كمددال رشدفي فددؤاف )* 

 للنشر .
 ا الكالب .( د عال1987الكنولوجيا هناعاا الربوب ومنالجاال ا د مهالف  كمال مهالف  )* 

 ميكر بيولوجيا او غذية  او لبان  (329  -غ)

فراسددة أنددواع الميكرولدداا ذاا الع قددة لاألطذيددة واألللددان مددن ر دد  اسددالتفاماال ا النافعدد  وكددذلك الأ  راال ددا 
الضددارة علدد  األطذيددة واألللددان ث والالعددرإ علدد  الددرق الالرل دد  الميكروة ولوجيددة وعمليدداا العددزل والالهددن   

ميكروة ولوجيددا التضددرواا  –الميكرولدداا ذاا الع قدد  لاألطذيدد  واألللددان  –اللددو  الغددذاي  للميكرولدداا د ال
 –ميكروة ولوجيدا الميداة  –ميكروة ولوجيدا الربدوب ومنالجاال دا  –ميكروة ولوجيا اللردوا واألسدماك  –والفواك  

 –ا األللددان المالتمددرة ميكروة ولوجيدد –ميكروة ولوجيددا المنالجدداا الفهنيددة  –ميكروة ولوجيددا الددفواجن والبدديض 
 ميكروة ولوجيا الم لوجاا اللبنية. –ميكروة ولوجيا الجبن المتاللفة  –ميكروة ولوجيا المنالجاا المعللة 

 المراجع 

 ( د فار الكالب للاللاعة.1982أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا الرجب )* 
 ( مالالع جامعة الزقازحف . 1993لا الس ف لس ون  )أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سا* 
 د الفار العرةية للنشر والالوزحع. 1989 –الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  * 
 (1991) –روةنسون  5: ر  2و ج 1يكروة ولوجيا الرل ب ومنالجاال  جم* 
 (2003)مراقلة الجوفة الميكروة ولوجية : عبف  الس ف شراالة   * 
     ميكروة ولوجيا الجبن واألللان المالتمرة: عبف  الس ف شراالة* 

* Davies, F.L.(1984). Advances in the microbiology and biochemistry of 

cheese   
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* Marth, E.H. and Steele, J.L. (2001). Applied dairy microbiology. Marcel 

Dekker, Inc   
 

 )خاص(ت الحبوا تكنولوجيا منتجا (322غ )

 –فراسدد  منالجدداا المالددارن  –عمليدداا الالنظ دد  والالرددن  –فراسدد  الرك ددب االنددواع المتاللفدد  مددن الربددوب 
ضدرب األرز  –هدناعة اللسدكوحا  –هدناعة المكروند   –هناعة التبدز  –التوا  المتاللف  للفق ف الناالا 

 اسالتفاا ألياإ المالارن ف  انالاج االطذية التاهة. –هناعة الكيك  –
 المراجع

 ( 1993هناعة الربوب ف. مهالفي كمال رلمي )* 
 ( فار الكالب العلمية للنشر 2003الالرق المعملية الرف  ة لالق يا الربوب ومنالجاال ا د كمال رشفي فؤاف )* 
 الكنولوجيا هناعاا الربوب ومنالجاال ا د مهالف  كمال مهالف  د عالا الكالب .* 

 صناعات غذائية منزلية  (323غ )

رعددفاف  –هددناعة المتلدد ا  –هددناعة المرةدد  والج لدد  والمددرم ف  –هددناعة الشددراب  –عهدداير هددناعة ال
هدناع  الهدابون  –هدناعة هلهدة وعج ندة الالمداالا  –هدناعة عهد ر الالمداالا   -التضرواا ورفظ ا 
 الساي  والمنظفاا.

 المراجع

 وزحع .د فار الفجر للنشر والال 2004هناعاا لسيالة لألسرة ف/ مرمف فكرى ال افى * 
د مكاللدة لسدالان المعرفدة  2005 –رجع  من منزلك مهنعام للمنالجاا الغذايية ف/ عماف الف ن جمال جمعة * 
. 

 تكنولوجيا مواد التعبئة  التغليف لل غذية (324غ )

الشددرو  الوجددب الوافرهددا فدد  مددواف الالعبيددة  –المددواف الالدد  الهددنع من ددا العبددواا  –أهميدد  الالعبيددة والالغل دد  
 األتالات الموجوفة لمواف الالعبية والالغل  . –الرق العقيا العبواا  –الرق الالعبية والالغل    –والالغل   
 المراجع

 ( د الفار العرةية للنشر والالوزحع.1997رفظ والهنيع منالجاا الفاك ة والتضر د أرمف مرموف عليان )* 

 إ لاإلسكنفرحة .( منشأة المعار  2000) نب   م نا د العبية والغل   األطذية ومنالجاا األللان* 

 

 ميكر بيولوجيا او غذية  (325غ )

االمدراض الناالجدة عدن  –الفسداف الميكروةد  لألطذيدة  –الميكرولداا ذاا الع قدة لاألطذيدة  –الاللو  الغدذاي  
 –ميكروة ولوجيدا اللردوا واألسدماك  –ميكروة ولوجيدا التضدر والفاك دة  –وجوف اللكالرحا المرضية فد  الغدذات 

 –ميكروة ولوجيدا المنالجداا المعللدة  –ميكروة ولوجيدا الدفواجن والبديض  –الربوب ومنالجاال ا ميكروة ولوجيا 
 ميكروة ولوجيا المياة.

 المراجع  

 ( د فار الكالب للاللاعة.1982أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا الرجب )* 
 ( مالالع جامعة الزقازحف . 1993ون  )أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس * 
 د الفار العرةية للنشر والالوزحع. 1989 –الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  * 

 



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 178 - 

 صناعات ميكر بية  (326غ )

رنالدداج  –الددرق الالتمددر المتاللفددة  –ميكرولدداا الالتمددر  –معرفددة تددوا  المددواف الالدد  السددالتفا فدد  الالتمددراا 
انالددداج  –الهدددنيع المتلددد ا  –رنالددداج األرمددداض المتاللفددد   –الكردددول والمدددواف العضدددوية رنالددداج  –التم دددرة 

 انالاج األرماض األم نية. –انالاج اإلنزحماا  –رنالاج لعض المواف اله فلية  –البروال ن الميكروة  
 المراجع  

 للاللاعة.( د فار الكالب 1982أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا الرجب )* 
 ( مالالع جامعة الزقازحف . 1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
 د الفار العرةية للنشر والالوزحع. 1989 –الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  * 

 

 تصنيع الحاصلات البستانية  (327غ )

لمراه   التضر والفاك   وكذلك الأ  ر عملياا الالدفاول ومعدام ا الالرك ب الكيمياي  والتوا  الالكنولوجية 
ماقب  الالهنيع عل  جوفة  مار التضر والفاك دة وفراسدة الدرق الالهدنيع المتاللفد  ل دذة ال مدار د المعدام ا 

 –الجف د  التضدر والفاك د   –الالدرق المتاللفدة للالهدنيع  –المتاللفة الال  الجرى عل  المافة عندف رسدال م ا 
الهدددنيع لعددض المنالجددداا الغذاييدددة  –البرحدددف والجم ددف والجف دددف التضدددر والفاك ددة  –ضدددر والفاك ددة العل ددب الت

 –الهددنيع لعددض المنالجدداا المتاللفددة ل مددار الالمددداالا  –الج لدد  والمددرم ف(  –الشددراب  –)الهددنيع المرةدد  
 هناعة الالتل   للعض  مار التضر المتاللفة.

 المراجع 

( د الددفار 1992هدد   الزراعيددة د مرمددوف مهددالف  سددعف )رسددالتفاا الالاقددة الشمسددية فدد  الجف دد  المرا* 
 الفولية للنشر.

 ( د مالالع جامعة الزقازحف .1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
( د المكاللددة 1995الكنولوجيددا الهددناعاا الغذاييددة أسددم رفددظ والهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر بددو)* 

 االكافيمية
 لوجيا منتجات الحبوا تكنو (328غ )

فراسددة الرك ددب الربددوب المتاللفددة والالعددرإ علدد  عمليدداا الالج  ددز المتاللفددة للربددوب وفراسددة القيمددة الغذاييددة 
والالرك ب الكيمياي  لمنالجاا المالارن وكذلك التدوا  الرحولوجيدة والالكنولوجيدة للدفق ف المالرهد  عليدة مدن 

مكانية رسالتفامة ف  المنالجداا الم  –تاللفدة د فراسدة الرك دب األندواع المتاللفدة مدن الربدوب عملياا الالرن وا 
هدناعة التبدز  –التدوا  المتاللفدة للدفق ف النداالا  –فراسة منالجاا المالدارن  –عملياا الالنظ   والالرن 

رسدالتفاا أليداإ المالدارن فد   –هدناعة الكيدك  –ضدرب األرز  –هدناعة اللسدكوحا  –هناعة المكروندة  –
 رنالاج األطذية التاهة .

 عالمراج

 (  1993هناعة الربوب ف. مهالفي كمال رلمي )* 
( د فار الكالددب العلميددة 2003الالدرق المعمليددة الرف  ددة لالق ديا الربددوب ومنالجاال ددا د كمددال رشدفي فددؤاف )* 

 للنشر .
 ( د عالا الكالب .1987الكنولوجيا هناعاا الربوب ومنالجاال ا د مهالف  كمال مهالف  )* 
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 او لبان ميكر بيولوجيا او غذية   (329  -غ)

فراسددة أنددواع الميكرولدداا ذاا الع قددة لاألطذيددة واألللددان مددن ر دد  اسددالتفاماال ا النافعدد  وكددذلك الأ  راال ددا 
الضددارة علدد  األطذيددة واألللددان ث والالعددرإ علدد  الددرق الالرل دد  الميكروة ولوجيددة وعمليدداا العددزل والالهددن   

ميكروة ولوجيددا التضددرواا  –ذيدد  واألللددان الميكرولدداا ذاا الع قدد  لاألط –للميكرولدداا د الاللددو  الغددذاي  
 –ميكروة ولوجيدا الميداة  –ميكروة ولوجيدا الربدوب ومنالجاال دا  –ميكروة ولوجيا اللردوا واألسدماك  –والفواك  

 –ميكروة ولوجيددا األللددان المالتمددرة  –ميكروة ولوجيددا المنالجدداا الفهنيددة  –ميكروة ولوجيددا الددفواجن والبدديض 
 ميكروة ولوجيا الم لوجاا اللبنية. –ميكروة ولوجيا الجبن المتاللفة  –المعللة  ميكروة ولوجيا المنالجاا

 المراجع 

 ( د فار الكالب للاللاعة.1982أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا الرجب )* 
 ف .( مالالع جامعة الزقازح 1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
 د الفار العرةية للنشر والالوزحع. 1989 –الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  * 
 (1991) –روةنسون  5: ر  2و ج 1يكروة ولوجيا الرل ب ومنالجاال  جم* 
 (2003)مراقلة الجوفة الميكروة ولوجية : عبف  الس ف شراالة   * 
     عبف  الس ف شراالة ميكروة ولوجيا الجبن واألللان المالتمرة:* 

* Davies, F.L.(1984). Advances in the microbiology and biochemistry of 

cheese   

* Marth, E.H. and Steele, J.L. (2001). Applied dairy microbiology. Marcel 

Dekker, Inc   
 

 تكنولوجيا الزيوت  الدهون  المنتجات السكرية )خاص( (405غ )

الدرق الالنقيدة  –تدوا  الزحدوا والدفهون  –الدرق اسدالت   الزحدوا والدفهون  –حوا والدفهون مهافر الز 
اسدالت   السدكر  –الكش  عن فساف الزحدوا والدفهون  –هناع  السمن الهناع  والمرجرحن  -والالب يض

هدناع  الجلوكدوز الالجدارى  –النواالا ال انوية لالهنيع السكر  –اسالت   السكر من القهب  –من البنجر 
 هناعة الرلوى الشرقية –هناع  الشيكوالالة  –والنشا 

 المراجع  

 ( مكاللة أوزورحم . 2005كيميات والكنولوجيا الزحوا والفهون د ممفو  رلم  القل وة  )* 
 ( فار الفجر للنشر والالوزحع .1999الكنولوجيا السكر والرلوى د ربراهيا مرمف رسن )* 
( الدفار العرةيدة 2000او والرلوى د فرحال عبدف العزحدز اسدماع   )الكنولوجيا هناعة السكر ومنالجاا الكاك* 

 للنشر والالوزحع.
 

 مراقبة جودة او غذية  (407غ )

 –الرق الغش وكيفية الكشد  عن دا  –الالق يا الرس  لألطذية  –مسيولياا قسا الرقالة عل  جوفة األطذية 
الالور دددف القياسددد   –الالشدددرحعاا الغذاييدددة القدددوان ن و  –االتاللددداراا الرسدددية والكيماويدددة والميكروة ولوجيدددة 
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نظداا الرل د   -المواهدفاا الفوليدة )اال دزو( –الوك ف وافارة الجدوفة لألطذيدة  –والمواهفاا القياسية لألطذية 
 المتاالر ونقا  الالركا الررجة.

 المراجع 

 لرف  ة .( مكاللة المعارإ ا 2001الالشرحعاا المالعلقة لالرقالة عل  األطذية د مرمف رس ب رافظ )* 
 ( فار الكالب العلمية للنشر.2004)لالفي ف مي رمزاوى  د  س مة الغذات: ال اسب والرل   المتاالر* 

(  فار الكالدب العلميدة 2006)لالفدي ف مدي رمدزاوى  د نظا الجوفة الرف  دة فدي مجدال الالهدنيع الغدذايي  * 
 للنشر

 

 تكنولوجيا تصنيع او غذية الخاصة  (421غ )

 –االطذيدة المنتفضدة الالاقدة  –االطذية ذاا المرالوى العال  من االلياإ  –  الفهون األطذية المنتفضة ف
 أطذية مرض  القلب والضغط العال  والكبف والسكر. –األطذية التاهة لاألالفال والروام  والمسن ن 

 المراجع 

 الاللاعة والنشر .( د فار الوفات لفنيا 2004الق يا الرالة الغذايية والتاليط الوجلاا د ل ل  السلاع  )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع .2003أسم الالغذية الرف  ة د رنف  عبف العزحز هاشا )* 

 

 التخمرات الصناعية  (422غ )

الدرق الالتمدر  –الرك ب وتوا  المواف التداا المسدالتفمة فد  الالتمدر  –الميكرولاا المسالتفمة ف  الالتمر 
انالدداج رمددض  –انالدداج المتلدد ا  –انالدداج التدد   –لاا العضددوية انالدداج الكرددول والمددذ  –انالدداج التم ددرة  –

انالداج االرمداض  –انالداج المضدافاا الر ويدة  –انالداج الف الام نداا  –انالداج البدروال ن الميكروةد   –السالرحك 
 انالاج االنزحماا الميكروةية. –األم نية 

 المراجع  

 ( فار الكالب للاللاعة  1982الرجب )أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا * 
 ( مالالع جامعة الزقازحف. 1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  ) * 
 (الفار العرةية للنشر والالوزحع . 1989الالرحف رل  الغذات الهر  د مهالف  عبف الرازق نوف  )* 

* Cheese: chemistry, physics and microbiology. Ed. Ly P.F. fox. Elsevier 

applied science publishers, New York, USA. 

* Advances in the microbiology and biochemistry of cheese and fermented 

milk (1984). Ed. Ly F.L. Davies and b. a. law. Elsevier applied science 

publishers, London and New York.  

 

 ية اوانسان تغذ (423غ )

رالياجدداا الجسددا ال وميددة  –جددفول مكوندداا الغددذات  –الالوهددياا الغذاييددة  المددواف  –المددواف الكرةوه فرااليددة وا 
الف الام نداا الذايلدة فد   –المواف الفهنية وارالياجداا الجسدا ال وميدة  –البروال نية وارالياجاا الجسا ال ومية 

امددراض  –االرالياجدداا ال وميددة مددن الالاقددة  –والمعددافن  االمدد   –الف الام ندداا الذايلددة فدد  الددفهون  –المددات 
 الق يا الرال  الالغذوية. –التاليط الوجلاا  –سوت الالغذية 

 المراجع  



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 181 - 

( الددفار العرةيددة للنشددر 1989علددا الالغذيددة العامددة أساسددياا فدد  الالغذيددة المقارنددة د رامددف الالكددرورى )* 
 والالوزحع .

(  الفار العرةية للنشدر والالوزحدع  1993كمال الس ف  وس  )الموسوعة المهرحة لالغذية اإلنسان د مرمف * 
. 

 ( جامعة الملك سعوف . 1999التاليط الوجلاا الغذايية د عهاا بن رسن عويضة )* 
( ث فار 1965الغذية اإلنسان ث مهالف  هفوا مرمف و مرمف رسد ب رجدب و مرمدف اللسد ون  زوحد  )* 

 المعارإ .
 محسنات او غذية  (424غ )

 –مددواف اإلسددالر ب  –المددواف الرالالددة  –المددواف المكسددل  للالعددا  –المددواف المكسددل  للرايرددة  –لونددة المددواف الم
 مرسناا التوا  الرحولوجية لمنالجاا الربوب. –الكبرالة  –مواف الالروحف  –المواف المرمضة 

 المراجع  

 العرةية للنشر والالوزحع.( الفار 1996المواف الرافظة لألطذية ث أرمف عسكر الرجمة د فال  هللا الوك   )* 

 ( فار طرحب للاللاعة والنشر.2002متاالر المواف المضافة ف  المنالجاا الغذايية د مرمف مرمف هاشا )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 2006المواف الرافظة والمضافة ف  الهناعاا الغذايية د عبف هللا مرمف جعفر )* 

 

 انية طرق تصنيع الحاصلات البست  (425غ )

الجف دد  التضددر  –الالددرق المتاللفدد  للالهددنيع  –المعددام ا الالدد  الجددرى علدد  المددافة التدداا عنددف اسددال م ا 
الهددنيع لعددض المنالجدداا  –البرحددف والجم ددف والجف ددف التضددر والفاك ددة  –العل ددب التضددر والفاك ددة  –والفاك دد  

اا المتاللفة ل مدار الالمداالا الهنيع لعض المنالج -الج ل  والمرم ف ( –الشراب  –الغذايية ) الهنيع المرة  
 هناع  الالتل   للعض  مارالتضر. –

 المراجع 

د الفار الفوليدة  1992رسالتفاا الالاقة الشمسية ف  الجف   المراه   الزراعية د مرموف مهالف  سعف )* 
 للنشر .

 ( د مالالع جامعة الزقازحف .1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
( المكاللددة 1995كنولوجيددا الهددناعاا الغذاييددة أسددم رفددظ والهددنيع األطذيددة د سددعف أرمددف ر بددو )ال* 

 االكافيمية 
 

 الشئون الصحية لمصانع او لبان  او غذية  (425  -غ)

الميكرولددداا  –العوامددد  المدددؤ رة علددد  النمدددو الميكروةددد   –مهدددافر الاللدددو  الميكروةددد   لألطذيدددة واألللدددان 
 –اإلشدالراالاا الهدرية للعدامل ن  –اإلشالراالاا الهدرية  للملدان   –لاألطذية واألللان المرضية ذاا الع قة 
 –الددالتل  مددن المتلفدداا والنفايدداا لمهددانع األطذيددة واألللددان  –عمليدداا الالال  ددر  –عمليدداا الالنظ دد  

ا الشديون الهدرية لمهدانع اللردوا والتضدروا –الالتل  من الرشراا والقوارض لمهانع االطذية واألللان 
 واألللان.

 المراجع  

 ( مكاللة لسالان المعرفة . 2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 
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( 2004)المواهددفاا القياسددية لمنالجدداا األللددان الغذاييددة بدد ن الواقددع والمددأمول: ربددراهيا عبددف هللا زحددفان * 
 مكاللة لسالان المعرفة .

( فار الكالدب العلميدة 2006)جدال الالهدنيع الغدذايي : لالفدي ف مدي الرمدزاوى  نظا الجوفة الرف  دة فدي م* 
 للنشر
 الشيون الهرية الغذايية ز ربراهيا سعف الم  زع  * 

* Biochemistry of milk products . Andrew, A.T. (2004).  

* Applied dairy microbiology. Marth, E.H. and Steele, J.L. (2001). Marcel 

Dekker, Inc   

* Milk and Milk Products. Varnam, A.H. and Sutherland, J.P. (1994). 

Chapman & Hall, London 

* Principles of food sanitation. 4th ed. Aspen publishers jnc. Marriott, N.G. 

(1999). Maryland, USA. 

 مراقبة جودة او غذية  او لبان   (427  -غ)

لمتاللفة لمراقلة جوفة األطذيدة واألللدان وكدذلك الالعدرإ علد  نظدا الجدوفة المسدالتفمة عالميدا فراسة الالرق ا
وكددذلك اإللمدداا لالالشددرحعاا التاهددة لاإلطذيددة واألللددان لاإلضددافة رلدد  فراسددة الددرق الالب ددف نظددا الجددوفة فدد  

يا الرسد  لألطذيدة الدرق الالق د –مهانع األطذية واالللان د فور مراقلة الجوفة فد  مهدانع األطذيدة واالللدان 
 –اإلتاللددداراا الرسدددية والكيماويدددة والميكروة ولوجيددددة  –الدددرق الغدددش وكيفيدددة الكشدددد  عن دددا  –واألللدددان 

نظدداا الرل دد  المتدداالر ونقددا  الددالركا  –( ISOنظددا الجددوفة ) –الالشددرحعاا والقددوان ن الغذاييدد  المعمددول ب ددا 
 (.GMP) ممارساا الالهنيع الج ف –( HACCPالررجة )
 المراجع 

 ( مكاللة المعارإ الرف  ة .2001الالشرحعاا المالعلقة لالرقالة عل  األطذية د مرمف رس ب رافظ )* 
 ( فار الكالب العلمية للنشر2004)لالفي ف مي رمزاوى  د  س مة الغذات: ال اسب والرل   المتاالر* 

الكالدب العلميدة ( د فار 2006)لالفدي ف مدي رمدزاوى  د نظا الجوفة الرف  ة فدي مجدال الالهدنيع الغدذايي  * 
 للنشر

 

 التخمرات الصناعية لل غذية  او لبان  (428  -غ)

الالعرإ عل  الميكرولاا المسالتفمة ف  الالتمدراا الهدناعية لألطذيدة واألللدان والالعدرإ علد  الدرق الالتمدر 
المتاللفددة د فراسددة تددوا  التامدداا المسددالتفمة فدد  عمليددة الالتمددر وكددذلك المنالجدداا المالتمددرة. ويرالددوى 

رنالداج  –رنالداج المتلد ا  –رنالاج الت   –رنالاج الكرول والمذ لاا العضوية  –رنالاج التم رة  –ل  المقرر ع
رنالدداج  –رنالدداج الف الام ندداا  –رنالدداج اللافيدداا الميكروةيددة  –رنالدداج البددروال ن الميكروةدد   –رمددض السددالرحك 

 –األللدددان المالتمدددرة  رنالددداج –رنالددداج اإلنزحمددداا الميكروةيدددة  –المضدددافاا الر ويدددة مدددن مهدددافر ميكروةيدددة 
 الالتمراا ف  هناعة الجبن .

 المراجع 

 ( د فار الكالب للاللاعة1982أساسياا علا األريات المج رحة الغذاي  الرجمة د وفات جاسا الرجب )* 
 ( مالالع جامعة الزقازحف . 1993أساسياا رفظ والهنيع األطذية د هلر  سالا الس ف لس ون  )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع .1989د مهالف  عبف الرازق نوف  )الالرحف رل  الغذات الهر  * 
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 الشئون الصحية  سلامة او غذية  اوالبان (429  -غ)

الالعدددرإ علددد  اإلشدددالراالاا الهدددرية للعدددامل ن القدددايم ن علددد  العمليدددة اإلنالاجيددد  والالعدددرإ علددد  األتالدددار 
مهدافر  –ييد  د فراسدة اللدو  األطذيدة واألللدان الب ولوجية والكيماوي  الال  الدو ر علد  سد مة المنالجداا الغذا

الشددديون الهدددرية لمهدددانع اللردددوا  –اإلشدددالراالاا الهدددرية للعدددامل ن  –الميكرولددداا المرضدددي   –الاللدددو  
 والتضرواا واألللان.

 المراجع 

 2001 -الارق مراف النمر  -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 
   (2004)للان الغذايية ب ن الواقع والمأمول: ربراهيا عبف هللا زحفان المواهفاا القياسية لمنالجاا األ * 
( د فار الكالدب العلميدة 2006)نظا الجوفة الرف  ة في مجال الالهنيع الغدذايي : لالفدي ف مدي الرمدزاوى  * 

 للنشر
 الشيون الهرية الغذايية ز ربراهيا سعف الم  زع  * 

* Biochemistry of milk products. Andrew, A.T. (2004).  

* Applied dairy microbiology. Marth, E.H. and Steele, J.L. (2001). Marcel 

Dekker, Inc   

* Milk and Milk Products. Varnam, A.H. and Sutherland, J.P. (1994). 

Chapman & Hall, London 

 
  مشر ع التخرج (450  -غ)

 –الدفرحب الالد ب علد  كيفيدة عمد  لرد  مرجعد   –ذية واالللدان الموضوعاا اللر ي  ال ام  ف  مجال االط
 عرض اللر  المرجع  ومناقشالة. –اعفاف اللر  المرجع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ قسم علوم  تكنولوجيا او لبان )   (11]
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 أسس صناعات غذائية  ألبان  (112  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 )خاص(لبان أسس صناعات غذائية  أ (211  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 مبادىء الصناعات الغذائية  او لبان  (212  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 تكنولوجيا منتجات او لبان  (221  ) 

 الم لوجداا اللبنيدة أنواع دا –الهدنيع ال وجدورا  –أنواع األللان المالتمرة والعوام  الالد  الدؤ ر علد  هدفاال ا 
 –الهددنيع الزةددف لددالالرق العافيددة والالددرق المسددالمرة  –أنددواع القشددفة  –الددرق الهددنيع القشددفة  –والقسدديم ا 

 –الهددنيع الجددبن  –العوامدد  المددؤ رة علدد  هددفاا الجددبن والت ددرة  –القسدديا الجددبن  –الددرق الهددنيع السددمن 
الددرق  –ن ددا أنددواع اللددبن المجفدد  وهددفاا كدد  م –الددرق الالك  دد   –أنددواع اللددبن المك دد   –السددوية الجددبن 

 الالجف  .
 المراجع

 ( مكاللة لسالان المعرفة2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع  2001)عبفا هلل  مرمف جعفر د  المعام ا الررارحة في مهانع األللان* 
 د المكاللة اإلكافيمية للنشر .   الس ف شراالةميكروة ولوجيا الجبن واألللان المالتمرة: عبف* 

* Andrew, A.T. (2004). Biochemistry of milk products 

* Early, R. (ed.) (1991). The Technology of Dairy Products. 2nd ed Blackie and Son, 

Glasgow. 

 

 تكنولوجيا حفظ او غذية  او لبان (223  -غ)

 هناعاا()انظر مرالوى مقرراا قسا ال
 
 كيمياء او غذية  او لبان  (224  -غ) 

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 خامات معا نة فى صناعة او غذية  او لبان  (225  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 

 اللبن السائل  معاملاته   (301  )

فراز   العوامد   –معدام ا الالد  الجدرى فد  المزرعدة ال –العوام  الال  الؤ ر عل  الرك ب اللدبن  –الكوحن اللبن وا 
الددأ  ر  –طلدد (  –العقدديا  –المعددام ا الررارحددة الالدد  الجددرى علدد  اللددبن )لسددالرة  –المددؤ رة علدد  رنالدداج اللددبن 
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الددرق اتاللددار كفدداتة  –المعددام ا الررارحددة المتاللفددة علدد  الالرك ددب الكيميدداي  والرسدد  والميكروة ولددوج  
 الرق الالنظ  . –األج زة المسالتفمة ف  المعام ا الررارحة  –ل  اللبن المعام ا الررارح  الال  الجرى ع

 المراجع

 ( مكاللة لسالان المعرفة2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 

( 2004)ربددراهيا عبدف هللا زحددفان  د المواهدفاا القياسدية لمنالجدداا األللدان الغذاييدة بدد ن الواقدع والمدأمول* 
 مكاللة لسالان المعرفة

 ( مكاللة الفار العلمية.2005مجفي مرمف رسماع   ) -رنالاج والهنيع األللان في الوالن العرةي * 
* Andrew, A.T. (2004). Biochemistry of milk products  

* Richardson G. H. (1985). Standard methods for the examination of dairy 

products 

* Volly R. (1998). The technology of dairy products    

 

 كيمياء او لبان  (302  )

الدددرق  –بروال ندداا الشدددرش  –بروال ندداا اللدددبن  –المكوندداا الهدددغرى  –المكوندداا الكبدددرى  –الرك ددب اللدددبن 
األرمداض الفهنيد  فد    -فهدن اللدبن   –الهنيع بروال ناا اللبن والهناعاا الال  الفت  ف  ا سكر ال كالوز 

الالغ دراا الالد  الردف  لمكونداا  –انزحمداا اللدبن  –ف الام نداا اللدبن  –المعدافن الموجدوف  فد  اللدبن  –ن اللب
 اللبن أ نات المعام ا الالهنيعية لمنالجاا األللان.

 المراجع 

 ( مكاللة لسالان المعرفة2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 
 ( منشأة المعرفة لاإلسكنفرحة .2002)الوظيفية لبروال ناا اللبن : نب   مرمف م نا الالهنيع والتوا  * 
 ( مكاللة لسالان المعرفة2003الارق مراف النمر ) -األللان )النظرحة و الالالب ف( * 

* Varnam, A.H. and Sutherland, J.P. (1994). Milk and Milk Products. 

Chapman & Hall, London 

* Fennema O. R. (1995). Food Chemistry. Fennema O. R., Marcel Dekker Inc., 

New York and Bassel. 

* Atherton, H.V and new Lander (1981). Chemistry and testing of dairy 

products. 

* Richardson, G.H. (1985). Standard methods for the examination of dairy 

products. 15 th ed. American public health association, Washington, D.C. 

  

 التقنية الحيوية للإغذية  او لبان  (312  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 

 كيمياء طبيعية اللبن   (321  )

نقالدة  –الدوزن الندوع   –الرموضدة  –ج دف األكسدفة واإلتالدزال  –فراسة التوا  الالبيعية للبن ) اللزوجدة 
المعدددام ا  –فراسدددة الددأ  ر المعدددام ا المتاللفددة علددد  مكونددداا اللددبن )الدددأ  ر الالرك ددز والالجم دددف  –الالجمددف( 
 العف   التوا  الوظيفية لبروال ناا اللبن. –فراسة التوا  الوظيفية لبروال ناا اللبن  –الررارحة( 
 المراجع 
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 ( منشأة المعرفة لاإلسكنفرحة 2002)نب   مرمف م نا د الالهنيع والتوا  الوظيفية لبروال ناا اللبن * 

 ( مكاللة لسالان المعرفة2003األللان )النظرحة و الالالب ف( د الارق مراف النمر )* 
 
 مراقبة جودة اللبن  منتجاته   (322  )

الددرق طددش اللددبن  –الالق دديا الرسدد  للددبن ومنالجاالدد   –مسدديولياا قسددا رقالددة الجددوفة علدد  اللددبن ومنالجاالدد  
فارة الجددوفة  –راا الرسددية والكيمياييددة والميكروة ولوجيددة للددبن ومنالالجاالددة االتاللددا –والكشدد  عن ددا  الوك ددف وا 
نظدداا الرل دد  المتدداالر ونقددا  الددالركا الررجددة فدد  الهددنيع  –المواهددفاا الفوليددة )األ ددزو(  –للددبن ومنالجاالدد  

 اللبن ومنالجاا األللان.
 المراجع 

 ( مكاللة لسالان المعرفة2001النمر )الارق مراف  -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 

 (2003)مراقلة الجوفة الميكروة ولوجية عبف  الس ف شراالة * 
 (2006)نظا الجوفة الرف  ة في مجال الالهنيع الغذايي  لالفي ف مي الرمزاوى  * 

 

 تكنولوجيا المنتجات اللبنية الدهنية   (323  )

 –الرق الهدنيع السدمن  –الرق الهنيع الزةف  –اع ا الرق الهنيع القشفة وأنو  –الرك ب فهن اللبن ومم زاال  
 –الالرك دب الكيميداي  للقشدفة والزةدف والسدمن  –العوام  الال  الؤ ر عل  هفاا ك  من القشفة والزةف والسمن 

بددفاي  الددفهون أنواع دددا  –الددرق العددف   التددوا  الوظيفيددة للددفهن واسدددالتفاماال  فدد  الهددناعاا المتاللفددة 
 واسالتفاماال ا.

 المراجع

 ( مكاللة لسالان المعرفة2001الارق مراف النمر ) -ن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة اللب* 
(  2004)ربددراهيا عبدف هللا زحددفان  د المواهدفاا القياسدية لمنالجدداا األللدان الغذاييدة بدد ن الواقدع والمدأمول* 

 مكاللة لسالان المعرفة

 د مكاللة الفار العلمية  2005 –   مجفي مرمف رسماع -رنالاج والهنيع األللان في الوالن العرةي * 
 

* Andrew, A.T. (2004). Biochemistry of milk products  

* Volly R. (1998). The technology of dairy products    

 

 خامات معا نة فى صناعة او لبان  (324  )

كلورحدف الكالسد وا  –ف وا كلورحدف الهدو  –المنفردة والرحقدة الهدنيع ا  –اإلنزحماا المجبنة للدبن  –اللافياا  
مدواف  –أندواع المرليداا  –المدواف المضدافة لنمدو الفالرحداا والتمداير واللكالرحدا  –المواف المضافة لألكسفة  –

 مواف اإلسالر ب. –المواف الرالالة )الم بالالاا(  -الملوناا  –النك ة والمواف المكسلة للالعا 
 المراجع

 (2003)لس ف شراالة عبف  ا مراقلة الجوفة الميكروة ولوجية* 
( 2004)ربددراهيا عبدف هللا زحددفان د المواهدفاا القياسدية لمنالجدداا األللدان الغذاييدة بدد ن الواقدع والمدأمول * 

 مكاللة لسالان المعرفة .
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* Food Control and Sanitary Conditions in Food Industry. Edited by Foda, 

Y.H., Edited in Egypt by Egyptian Anglo Library in 1969. 

* Sanitation in Food Processing.2nd Edition-John A. Troller-1993/ Academic 

Press 

 ميكر بيولوجيا او غذية  او لبان  (329  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 تحليل او غذية  او لبان  (330  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 مضافة لل غذية  او لبان المواد ال (331  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 تد ير مخلفات مصانع او غذية  او لبان  (332  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 
 تكنولوجيا المثلوجات اللبنية  (402  )

الددفهن  –للبنيددة مكوندداا الم لوجدداا ا –الهددن   الم لوجدداا اللبنيددة  –القيمددة الغذاييددة للم لوجدداا اللبنيددة 
مدواف االسدالر ب  –الم بالداا  –مواف الالرلية ومهدافرها  –المواف الهللة الغ ر فهنية ومهافرها  –ومهافر  

 –تالددواا هددناع  الم لوجدداا  –رسدداب المكوندداا المتاللفددة  –المددواف الملونددة  –المددواف المكسددلة للنك ددة  –
 ع وب والركيا الم لوجاا اللبنية.

 المراجع

 ( مكاللة لسالان المعرفة2001الارق مراف النمر ) -اال  وفورها في الالغذية والهرة اللبن ومنالج* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 2001)المعام ا الررارحة في مهانع األللان: عبفا هلل  مرمف جعفر * 
 كنفرحة( منشأة المعرفة لاإلس2002)نب   مرمف م نا  دالالهنيع والتوا  الوظيفية لبروال ناا اللبن * 

* Andrew, A.T. (2004). Biochemistry of milk products  

* Marth, E.H. and Steele, J.L. (2001). Applied dairy microbiology. Marcel Dekker, 
Inc   

 تكنولوجيا او غذية  او لبان  (403  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 

 ن ميكر بيولوجيا منتجات او لبا (404  )

فسدداف األللددان  –مهددافر الاللددو  الميكروةدد  للدبن ومنالجاالدد   -الميكرولداا ذاا الع قددة لاالللددان ومنالجاال دا  
 –ميكروة ولوجيددا الجددبن  –ميكروة ولوجيددا األللددان المالتمددرة  –ميكروة ولوجيددا اللددبن السدداي   –ومنالجاال ددا 

 الهن   وعزل وعف اللكالرحا. –ميكروة ولوجيا المنالجاا الفهنية 
 مراجعال

 (1991)روةنسون  5: ر  2و ج 1يكروة ولوجيا الرل ب ومنالجاال  جم* 
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 (2003)عبف  الس ف شراالة د مراقلة الجوفة الميكروة ولوجية * 
 د المكاللة االكافيمية للنشر .  عبف  الس ف شراالةد  ميكروة ولوجيا الجبن واألللان المالتمرة* 

* Davies, F.L.(1984). Advances in the microbiology and biochemistry of cheese   

* Marth, E.H. and Steele, J.L. (2001). Applied dairy microbiology. Marcel Dekker, 

Inc   

 تكنولوجيا الجبن  (405  )

المعدام ا الالد  الجدرى علد   –األللدان الغ در م يمدة لهدناعة الجدبن  –األهمية االقالهافية والغذايية للجبن 
المددواف الغ ددر  –فور مكوندداا اللددبن المتاللفدة علدد  هددفاا الجدبن الندداالا  –ؤ ر علدد  هدفاا الجددبن اللدبن والدد

تالددواا هددناعة الجددبن  –الالجددبن الرامضدد  والالجددبن االنزحمدد   –لبنيددة الالدد  السددالتفا فدد  هددناع  الجددبن 
الددفهن الالغ ددراا الالدد  الرددف  لكدد  مددن ال كالددوز والبددروال ن و  –السددوي  الجددبن  –الهددن   الجددبن  –المتاللفددة 

 الرق رسراع السوية الجبن. –أ نات الالسوية 
 المراجع

 ( المكاللة االكافيمية1997عبف  الس ف شراالة ) –الكنولوجيا الجبن : األسم العلمية * 
 ( مكاللة لسالان المعرفة2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 2001): عبفا هلل  مرمف جعفر المعام ا الررارحة في مهانع األللان* 
 ( منشأة المعرإ لاإلسكنفرحة2002)الالهنيع والتوا  الوظيفية لبروال ناا اللبن : نب   مرمف م نا * 

* Biochemistry of milk products. Andrew, A.T. (2004).  

* Applied dairy microbiology. Marth, E. H. and Steele, J. L. (2001). Marcel Dekker, 

Inc  

* Cheese: chemistry, physics and microbiology. Ed. Ly p. f. fox. Elsevier applied 

science publishers, New York, USA. 

* Advances in the microbiology and biochemistry of cheese and fermented milk 

(1984). Ed. Ly F.L. Davies and b. a. law. Elsevier applied science publishers, London 

and New York.  

 الطرق الحديثة لتصنيع منتجات او لبان  (421  )

 –الضدغط االسدموزى العكسد  فد  هدناعة منالجداا األللدان  –الالرشي  الفايف ف  هدناعة المنالجداا اللبنيدة 
اسددالتفاا المددواف واللكالرحددا الفاعمددة للر ويددة فدد    –ن السددايلة المعددام ا الررارحددة العاليددة فدد  هددناعة االللددا

 –اسالتفاا بفاي  الفهن والمرلياا ف  هناع  منالجاا األللان المنتفضدة الدفهن  –هناعة منالجاا األللان 
 العف   التوا  الوظيفية للبروال ناا والفهن واسالتفام ا ف  هناعة منالجاا األللان.

 المراجع

 (  1994مهالف  كمال مهالف  ) -عاا الزراعية واألللان أسم الكنولوجيا الهنا* 
 ( مكاللة الفار العلمية 2005مجفي مرمف رسماع   ) -رنالاج والهنيع األللان في الوالن العرةي * 
 (2006)لالفي ف مي الرمزاوى د نظا الجوفة الرف  ة في مجال الالهنيع الغذايي * 

* Biochemistry of milk products. Andrew, A.T. (2004).  

* The Technology of Dairy Products. Early, R. (ed.) (1991). 2nd ed Blackie and Son, 

Glasgow. 

 المنتجات الثانوية لل لبان  (422  )
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 –المنالجاا الال  الهدنع مدن الشدرش  –الالرك ب الكيمياي  للشرش  –أنواع الشرش الناالا من الهنيع الجبن 
العدددف   التدددوا  الوظيفيدددة لبروال نددداا الشدددرش  –ا الالتمرحدددة للشدددرش الهدددناعا –هدددناعة سدددكر ال كالدددوز 

اسددالتفاماا اللددبن التددض المجفدد  والسدداي  فدد  هددناعة منالجدداا األللددان  –اللددبن التددض  –واسددالتفام ا 
 والهناعاا األترى.

 المراجع

 ( مكاللة الفار العلمية 2005مجفي مرمف رسماع   ) -رنالاج والهنيع األللان في الوالن العرةي * 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع2001)المعام ا الررارحة في مهانع األللان: عبفا هلل  مرمف جعفر * 
( 2004)المواهددفاا القياسددية لمنالجدداا األللددان الغذاييددة بدد ن الواقددع والمددأمول: ربددراهيا عبددف هللا زحددفان * 

 مكاللة لسالان المعرفة
* Biochemistry of milk products. Andrew, A.T. (2004).  

* Applied dairy microbiology. Marth, E.H. and Steele, J.L. (2001). Marcel Dekker, 

Inc   

 

 

 تكنولوجيا او لبان المتخمرة  (423  )

 –الددرق الهددنيع لعددض االللددان المالتمددرة المهددرحة واالجنبيددة وهددفاال ا المم ددزة  –الهددن   االللددان المالتمددرة 
 –تالددواا الهددنيع األللددان اللمالتمددرة  –بن أ نددات الهددنيع األللددان المالتمددرة المعددام ا الالدد  الجددرى علدد  اللدد

 –الهددفاا الواجددب الوافرهددا  فدد  األللددان المالتمددرة  –الالتمددراا الالدد  الرددف  ا نددات هددناعة األللددان المالتمددرة 
 الرق العبية االللان المالتمرة والمواف الال  الهنع من ا العبواا. –الرق رالالة مفة رفظ االللان المالتمرة 

 المراجع

 ( مكاللة لسالان المعرفة 2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 
 ( مكاللة الفار العلمية 2005مجفي مرمف رسماع   ) -رنالاج والهنيع األللان في الوالن العرةي * 
( 2004)يا عبددف هللا زحددفان المواهددفاا القياسددية لمنالجدداا األللددان الغذاييددة بدد ن الواقددع والمددأمول: ربددراه* 

 مكاللة لسالان المعرفة
* Biochemistry of milk products. Andrew, A.T. (2004).  

* The Technology of Dairy Products. Early, R. (ed.) (1991). 2nd ed Blackie and Son, 

Glasgow. 

* Applied dairy microbiology. Marth, E. H. and Steele, J. L. (2001). Marcel Dekker, 

Inc   

 ألبان مكثفة  مجففة  (424  )

الشرو  الواجب مراعاال دا فد  اللدبن المسدالتفا فد  هدناعال ا  –ال فإ من الهنيع األللان المجففة والمك فة 
المواهددفاا القياسددية للددبن المك دد   –تالددواا هددناعة اللددبن المك دد  المرلدد  والغ ددر مرلدد  والرك ب مددا  –

الددرق الالجف دد  المتاللفددة  –المواهددفاا القياسددية للددبن المجفدد   –والفددرق ب ن مددا  المرلدد  والغ ددر مرلدد 
اسدددالتفاماا األللدددان المك فدددة  –اتاللددداراا جدددوفة اللدددبن المك ددد  واللدددبن المجفددد   –واألج دددزة المسدددالتفمة 

 والمجففة.
 المراجع 
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 الان المعرفة( مكاللة لس 2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 
( 2004)ربددراهيا عبدف هللا زحددفان  د المواهدفاا القياسدية لمنالجدداا األللدان الغذاييدة بدد ن الواقدع والمدأمول* 

 مكاللة لسالان المعرفة
 د مكاللة الفار المعرفة 2005 –مجفي مرمف رسماع    -رنالاج والهنيع األللان في الوالن العرةي * 

* Biochemistry of milk products. Andrew, A.T. (2004).  

 

* Applied dairy microbiology. Marth, E. H. and Steele, J. L. (2001). Marcel Dekker, 

Inc   

* Dairy technology. Walstra, P. GeurtsA, T. J.. Noomen , A. Jellema, A and  van 

Boekel, M. A. J. S.(1999) Marcel Dekker, Inc. 

 ألبان خاص  (425  )

المعددام ا الالدد  الجددرى علدد   –الهددن   الجددبن  –أنددواع األللددان المالتمددر  والددرق هددناعال ا  – ددب اللددبن الرك
الدرق هدناعة  –الرق هناعة القشدف  وأنواع دا  –تالواا هناع  الجبن  –اللبن والؤ ر عل  هفاا الجبن 

 ناا.تالواا هناعة الم لوجاا اللبنية ورساب المكو  –الهن   الم لوجاا اللبنية  –الزةف والسمن 
 المراجع

 ( مكاللة لسالان المعرفة 2001الارق مراف النمر ) -اللبن ومنالجاال  وفورها في الالغذية والهرة * 
 ( مكاللة الفار العلمية2005مجفي مرمف رسماع   ) -رنالاج والهنيع األللان في الوالن العرةي * 

* Milk and Milk Products. Varnam, A.H. and Sutherland, J.P. (1994). 

Chapman & Hall, London 

 

 الشئون الصحية لمصانع او لبان  او غذية  (425  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 

 التخمرات الحيوية فى منتجات او لبان (426  ) 

فراسة منالجاا األللان المالتمرة الوظيفية د الكوحن الالعدوا فد  الجدبن واالللدان المالتمدرة د المركلداا الوظيفيدة 
لبن ومنالجاالة د اللافياا وأنواع دا والعوامد  المدؤ رة عل  دا د رسدالتفاا لكالرحدا رمدض الألكاليدك فد  رنالداج ف  ال

لعدض األرمداض العضدوي  والف الام نداا د السدكرحاا العف دفة د الهدموغ د اللكالرحوسد ناا والب بال دفاا النشدال  
سالتفاماال ا ف  الهنيع منالجاا األللان .  ر ويا د االنزحماا والروحرها وا 

 المراجع 

 ( المكاللة االكافيمية.1997الكنولوجيا الجبن )األسم العلمية( د عبفة الس ف شراالة )* 

* Advances in the microbiology and biochemistry of cheese and fermented milk 

(1984)  

 

 مراقبة جودة او غذية  او لبان   (427  -غ) 

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 التخمرات الصناعية لل غذية  او لبان  (428  -غ)

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
 الشئون الصحية  سلامة او غذية  اوالبان (429  -غ) 
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 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
  مشر ع التخرج (450  -غ) 

 )انظر مرالوى مقرراا قسا الهناعاا(
  
 

 [ قسم علوم او راضى ) أ ( 12]

 

   زراعيـة طبيعة  أرصاد جوية(  101 أ)

ع قدداا وورددفاا وألعدداف ث تددو  المددافة )الك افددة واوزن النددوعي ثالرركددة ث المرونددة ث الالددوالر السددالري ث 
سددرحان السددواي  ث الغ  ددر الرالددة( ث الضددوت )االنعكددام واالنكسددار ث العفسدداا ثالال دد  ث الالددفات  والر ددوف 

ث الالوهد   الك رةدي ثالقياسداا الك رةيدة ث الالدأ  ر الكيميدايي  واالسالقالاب( الك رةات )المجال والج ف الك رةي
للاليار الك رةي( الررارة )القيام ث الالقف ر ث انالقال الررارة( ث الغ إ الجوى والظواهر الجوية ث الدرق فراسدة 
وقيام عناهر الغ إ الجوى ث اراللا  المناخ بالوزحع النلداا واألراضد  علد  سدال  الكدرة األرضدية ث رداالا 

لالك    لالجو والالساقالاا الجوية ث الرق الالنبوت الجوى واالنتفاضاا الجوية والظواهر الجويدة المهدارلة ا
 ل ا.

  المراجع 
 ( وزارة الالليا العالي 1990أساسياا ف زحات الالرةة د فانيال هل   )* 
 ( مكاللة االنجلو 1965البيعة األرض وتواه ا د هاري لكمان )* 
 ( فار الفكر العرةي 2000ال ا د مرمف الش اوي )العلوا الجوية والالبيقا* 
 ( مع ف االنمات العرةي 1981الالقم د أ.ج. فورسفايك )* 
 ( فار المعرفة الجامعية 2004المناخ والزراعة د ياسر أرمف الس ف )* 

  موارد أرضية  مائية(  102)أ 

لعوامدد  المددؤ رة عل  ددا والقسدديم ا أنددواع الالرةددة ومهددافرها وا -مف ددوا المددوارف الالبيعيددة وأنواع ددا وتهايهدد ا
عوام  الفهور الموارف األرضية الزراعيدة وسدب  المرافظدة -الموارف األرضية في مهر-العاا وأنواع ا العالمية

المدوارف الماييدة ومهدافر الميدا  العذلدة ومشداكل ا وسدب  -الموارف األرضية األترى والوزحع ا وأهم ال دا-عل  ا
 النمية الموارف لالرق ف االسالفامة في الزراعة.-األرضية والمايية في مهرمشاك  الموارف  -المرافظة عل  ا

  المراجع 
 اسكنفرحة-( فار الجامعاا المهرحة1980يسري الجوهري ) -األرض وموارف االنالاج * 
 القاهرة-( فار الن ضة2000 وس  عبف الرم ف فا ف و ترون ) -الموارف االقالهافية * 
 الفقي-( الشركة العرةية1991ربراهيا رسن رم فة ) -فية ال  فرولوجيا والميا  الجو * 
 القاهرة-( المكاللة األكافيمية2001الميا  واألراضي الزراعية في مهر د مرمف نهر ع ا )* 
 القاهرة-( الفار العرةية2001مغاوري شراالة فياب ) -مسالقب  الميا  في العالا العرةي * 

   موارد أرضية  مائية )خاص(( 103)أ 
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أنددواع الالرةدة ومهددافرها والعوامدد  المدؤ رة عل  ددا والقسدديم ا -وا المددوارف الالبيعيددة والقسديم ا وتهايهدد امف د
المدوارف -عوام  الدفهور المدوارف األرضدية الزراعيدة وسدب  المرافظدة عل  دا-العاا وأنواع ا العالمية والمهرحة

مد  المدؤ رة علد  الوزحدع الميدا  مهداللراا ومفداهيا ه فرولوجيدة والعوا-األرضية األترى والوزحع دا وأهم ال دا
الموارف المايية في مهر والوالن العرةدي  -مشاك  الموارف المايية وسب  المرافظة عل  ا-عل  سال  األرض

الالتاليط ل سالغ ل األم   والنمية المدوارف األرضدية والماييدة فدي -والالاقاا المالارة للموارف المايية في مهر
 لالرق ف االسالفامة في الزراعة.

  جع المرا
 اسكنفرحة-( فار الجامعاا المهرحة1980يسري الجوهري ) -األرض وموارف االنالاج * 
 الفقي-( الشركة العرةية1991ربراهيا رسن رم فة ) -ال  فرولوجيا والميا  الجوفية * 
 ( زراعة القاهرة1999اسالتفاماا الموارف األرضية والمايية د مرمف عهاا شوقي و ترون )* 
 القاهرة-( المكاللة األكافيمية2001ضي الزراعية في مهر د مرمف نهر ع ا )الميا  واألرا* 
 القاهرة-( الفار العرةية2001مغاوري شراالة فياب ) -مسالقب  الميا  في العالا العرةي * 

   خصائص او راضي الزراعية( 105)أ 

مدؤ رة عل  دا والعمليداا الراف دة نشوت والكدوحن الالرةدة الزراعيدة والعوامد  ال –مف وا الالرةة الزراعية ومكوناال ا
تهدولة الالرةدة  –التدوا  الر ويدة للالرةدة  -التدوا  الكيمياييدة للالرةدة –التوا  الالبيعيدة للالرةدة  –ف  ا 

 الزراعية.
  المراجع  

 ( ث مكاللة االنجلو .1998أساسياا علوا األراض  ث مرمف عاال  كشك )* 

 (   .1969أهول اال فافولوج  د مرمف نج ب رسن و ترون )* 

 ( جامعة الموه .1959اسم علا االراض  د عبفهللا زحن العابف ن )* 
 ( فار المالبوعاا الرف  ة.1998اساسياا علا االراضي د الس ف التال ب )* 
 ( .1985أساساا علوا األراض  د هنرى فوا د جون وا ل  )* 

                       او راضى ( أسس علم201)أ  

  ث التدددوا  الالبيعيدددة لددد رض ث التدددوا  الكيماويدددة لددد رض ث التدددوا  الر ويدددة نشددوت والكدددوحن االراضددد
ل رض ث المافة العضوية لاالرض واهم ال ا ث الالروالا الر ويدة للمركلداا ط در العضدوية ث امدفافاا الغدذات 

 العالمية.
  المراجع  

 (   .1969أهول اال فافولوج  د مرمف نج ب رسن و ترون )* 

 ( جامعة الموه .1959د عبفهللا زحن العابف ن ) اسم علا االراض * 
 ( فار المالبوعاا الرف  ة.1998اساسياا علا االراضي د الس ف التال ب )* 

                       تكوين  خواص او راضى( 202)أ  

 –التددوا  الالبيعيددة لددألرض  –عوامدد  وعمليدداا الكددوحن االراضدد   –مف ددوا االراضدد  ومكوندداا االراضدد  
 المافة العضوية والروالال ا ف  األراض . -التوا  الر وية لألرض  -الكيميايية لألرضالتوا  

  المراجع  
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 (  .1969أهول اال فافولوج  ) مرمف نج ب رسن و ترون( د )* 

 ( .1959اسم علا االراض  )عبفهللا زحن العابف ن( جامعة الموه  )* 
 (.1998اا الرف  ة )اساسياا علا االراضي )الس ف التال ب( فار المالبوع* 

 

                       استصلاح اواراضى( 204)أ 

النددوع مواهددفاا ومشدداك  األراضددي ث االراضدد  الملريددة والقلويددة والددرق الالغلددب علدد  مشدداكل ا ث االراضدد  
الرملية والال نيدة والج رحدة والدرق اسالهد ر ا ث ميدا  الدرى ) القسديم ا ث تواهد ا ث هد ر ال ا( ث اسدالتفاا 

 ى الرف  ة ومم زاال ا ث مشروعاا اساله   االراض  ف  مهر.الرق الر 
  المراجع  

 ( مكاللة االنجلو 1990اه   األراضي د الس ف اللر ري )* 
 ( مكاللة االنجلو 1962األراضي الملرية والقلوية د عبفالرم ف مهالف  )* 
 ة ( فار المالبوعاا الجف ف1987اساله   والرس ن االراض  د عبف المنعا بللع )* 
( مكاللددة 1989االسددم الالكنولوجيددة السددالزراع االراضددي الرمليددة والددرق الددري الرف  ددة د مرمددف عبددف هللا )* 

 االنجلو.
 ( مكاللة االنجلو .1993الري لالرش والري لالالنقيط د مرمف معالوق )* 
 ( فار المعارإ .1995اسالزراع الهراري والمناالف الجافة د عبف المنعا بللع )* 

 

                      ولوجيا المخلفات النباتية  الحيوانية بيوتكن( 221)أ 

المتلفاا الزراعية )أنواع ا ث الرك ب دا ث تواهد ا( ث الرضد ر متاللد  أندواع االسدمفة العضدوية )الكمبوسداث 
السددماف البلددفىث أسددمفة متلفدداا الرظدداير ث سددماف المجددارى ث اسددمفة متلفدداا مهددانع االطذيددة والمجددازر 

ا عضوية أترى( ث ضوالط الجوفة وارالياالاا األمان في الهدنيع أسدمفة المتلفداا العضدوية والمفالغ ونفايا
ثالتم ر المتلفاا العضوية النالاج الالاقة الر وية والسماف الر وي ث اسالتفاماا متاللفة للمتلفاا الر ويدة 

اا ث الرضد ر )الرض ر السي ج ث أنالداج مسالرضدراا ب وكيماويدة واضدافاا طذاييدة ث النميدة التمداير والفالرحد
 روام  اللقاراا الميكروةية ث انالاج منظماا نمو النلاا ...(

  المراجع  
( ماللعدة لجندة البيدان 1960األسمفة العضوية والهنيع المالتلفاا النلاالية والر وانية د مرمف ابوالفضد  )* 

 العرةي.
 مفالو  جامعة القاهرة.( مركز الالعليا ال2000الكنولوجيا أسمفة ومتلفاا زراعية د عبفالمنعا الج  )* 
 ( د جامعة عمر المتالار .1995األسمفة ومرسناا الالرةة د روي فول  ا )* 

 

 

 

 تغذية نبات  خصوبة اواراضى( 301)أ 

الالددرق المتاللفددة فدد  الق دديا تهددولة االرض ث عوامدد  التهددولة والقددف ر راجددة االرض للالسددم ف ث فراسددة 
الالسددم ف العضددوى والر ددوى والددرق الرضدد ر والتددزحن  العناهددر الغذاييددة فدد  االرض والددرق اضددافة السددماف ث

 السماف ث المزارع الهناعية ونظرحاا االمالها  للعناهر.
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  المراجع  
 (.2005تهولة األراضي والغذية النلاا )مرمف الس ف عمران( الفار العرةية )* 
 (.1988تهولة االراض  والالسم ف )عبف المنعا بللع( فار المالبوعاا الجف فة )* 
 (.2005أراضي وأسمفة )ماهر جورجي نسيا( منشأة  المعارإ ) تهولة* 
 (.1987االسمفة وتهولة الالرةة )سعفهللا النعيمي( جامعة الموه  )* 
 (.1987الالسم ف وتهولة الالرةة )كاظا عواف( جامعة اللهرة )* 

 

 رى  صرف مزرعى( 302)أ 

الرى ث قيام الالهدرفاا الماييدة ث الالرشدي   الرق الرى الرقلي ث االرالياجاا المايية ومقنناا الرى ومناولاا
ومناس ب الميا  الجوفية ث الهميا شلكاا الرى والهرإ ف  المزارع ث االعمدال االهدالناعية االزمدة لشدلكاا 

 الرى والهرإ.
  المراجع  

 ( الفار العرةية.1999رركة المات في األراضي ومقنناا الري د عبف المنعا عامر )* 
 ( جامعة الملك سعوف.1990لسالري د كي ملفن )نظا وعملياا الري ا* 
 ( ث جامعة ع ن شمم .2007نظا والقنياا الرى الرقل  د عبف الغنال  الجنفى )* 
 ( الفار العرةية2003ه فرو ف زحات األراضي والري والهرإ المزرعي د عبف المنعا عامر )* 
  فة  .( فار المالبوعاا الجف1990أساسياا الري الزراعي د فالري مسعوف )* 
 ( مكاللة األنجلو.1993الري لالرش والري لالالنقيط د مرمف معالوق )* 
 ( منشأة المعارإ.1990أساسياا الري والهرإ د أرمف فالري )* 
 ( فار الكالب للاللاعة.1988الرى والبزل د ل   اسماع   )* 

 

 مورفولوجيا  تقسم او راضي( 303)أ 

معدافالا -والورفة األرضية والب فون والبول ب فون والبروف د مف وا علا الب فولوجي ونشوت والكوحن األراضي 
عوامدد  الكددوحن األراضددي )مددافة األهدد  ث -مراردد  الالوراألراضددي -الكددوحن األراضددي ومشدداك  الناول ددا رحاضدديام 
الالقسدديا -ملددافئ وأنددواع القسدديا األراضددي-عمليدداا الكددوحن األراضددي-الالبوطرافيددا ث المندداخ ثاألريددات ثالددزمن(

 األمرحكي الرف  .الالقسيا -النالاقي
 

  المراجع  
 ( فار الكالب للاللاعة والنشر1989مرمف تضرعلام ) -نشوت ومورفولوجيا الالرةة * 
 ( عمافة شيون المكاللاا جامعة الملك سعوف1987أرمف فوزي  وس  ) -الب فولوجي * 
 أهول الب فولوجي د مرمف نج ب رسن د المكالب المهري الرف  * 

 

 راضياو  ( حصر  تقييم304)أ 

ملددافئ والددرق رهددر األراضددي ث أنددواع تددرايط الالرةددة ث تهدداي  وأطددراض تددرايط والقددارحر الالرةددةث فردد  
ووهدد  األراضددي فددي العمدد  الرقلددي ألطددراض الرهددر ثملددافئ الالهددوحر الجددوي والفسدد ر الهددور الجويددة 
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رسددب  ألطددراض الرهددر ث رعددفاف القددارحر رهددر األراضددي ث ملددافئ واطددراض الق دديا األراضدديث الق دديا األراضددي
الكفاتة األنالاجية ث الق يا األراضي رسب اله رية لمتالل  أنواع االسالغ ل ث القنيداا الرل د  وعدرض نالدايا 

 الق يماا األراضي ث رعفاف القارحر ورسا ترايط الق يماا األراضي.
 المراجع   

* Soil Survey Manual (1992), USDA. 

* Soil Survey and Land Evaluation (1981), D. Dent & A. Young. 

* Land Evaluation (1968), Stewart. 

* Land Evaluation (1991 and 1993), Sys 

 فيزياء او رضى( 305)أ 

الالرك ب الالبيع  لألرض وال وابا الالبيعية ث قواا االرض والالوزحع الرجم  للربيداا والمسداا ث بندات األرض 
 ث ررارة األرض وال وات االرض  ث الع قاا المايية.

  لمراجع  ا
 ( فار المعارإ.1965كيميات والبيعة األراضي الزراعية د أرمف رلمي )* 
 ( وزارة الالعليا العالي.1990أساسياا ف زحات الالرةة د فانيال هل   )* 
 ( الفار العرةية.2003ه فرو ف زحات األراضي والري والهرإ المزرعي د عبف المنعا عامر )* 

 

 او رضى ( استصلاح  تحسين306)أ 

النددوع مواهددفاا ومشدداك  األراضددي ث االراضدد  الملريددة والقلويددة والددرق الالغلددب علدد  مشدداكل ا ث االراضدد  
الرملية والال نيدة والج رحدة والدرق اسالهد ر ا ث ميدا  الدرى ) القسديم ا ث تواهد ا ث هد ر ال ا( ث اسدالتفاا 

علدد  تددوا  األرض ث الددرق الددرى الرف  ددة ومم زاال ددا ث اهددا المرسددناا والددرق ومعددفالا اضددافال ا والأ  رهددا 
 مشروعاا اساله   االراض  ف  مهر.

  المراجع  
 ( مكاللة االنجلو.1990اه   األراضي د الس ف اللر ري )* 
 ( مكاللة االنجلو. 1962األراضي الملرية والقلوية د عبفالتم ف مهالف  )* 
 ( فار المالبوعاا الجف فة.1987اساله   والرس ن االراض  د عبف المنعا بللع )* 
( مكاللددة 1989االسددم الالكنولوجيددة السددالزراع االراضددي الرمليددة والددرق الددري الرف  ددة د مرمددف عبددف هللا ) *

 االنجلو.
 

 او رضى ( كيمياء307)أ  

الالرك ب الكيماوى لألرض ث معافن الال ن ال امة ف  االرض ) تواه ا والروالال دا( ث فراسدة لعدض التدوا  
ملوردة االرض وقلوحال دا(  –الفعد  الالنظيمد  فد  االرض  –لقلوية الرموضة وا –الكيماوية ) الاللافل اال ون  

 الرق الرهول علي (. –ث المرلول االرض  ) مكوناال  ث تواه  
  المراجع 

 ( فار المعارإ.1965كيميات والبيعة األراضي الزراعية د أرمف رلمي )* 
 ( جامعة لغفاف.1986كيميات الالرةة د ارمف الراوي )* 
 ( فار المعارإ.1968راضي الزراعية د ه   الارون )كيميات ومعافن األ * 
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 الزراعة العضوية  الحيوية( 321)أ 

الزراعة العضوية اامنة ث الظروإ الالبيعية الم يمة للزراعدة الر ويدة ث الزراعدة المرميدة ث اندواع األسدمفة 
الغذيددة النلدداا ث العضددوية والددرق ومعددفالا ومواع ددف اضددافال ا ث المهددافر الالبيعيددة ط ددر العضددوية لعناهددر 

التياراا الالبيعية ل نالاج الزراع  ر ويا ث تفمة وهيانة األراض  لهال  الزراعة الر وية ث معدا  ر األمدان 
لمعددام ا مددا لعددف الرهدداف ث القددوان ن والقواعددف المنظمددة للزراعددة الر ويددة ث التددوا  الر ويددة لألراضدد  ث 

 لالسم ف األتضر ث المقاومة الر وية لآلفاا. لمتهلاا الميكروةية ث اضافاا ب وكيماوية البيعية ث
  المراجع 

 ( فار الفكر العرةي.2007األسمفة الر وية والزراعة العضوية د الشراا مرمف ال  )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع.1993األسمفة العضوية واألراضي الجف فة د سامي مرمف شراالة )* 
 ( فار الكالب المهرحة.2002)الزراعة العضوية د عبف المنعا الج  * 
 ( فار الكالب المهرحة.2004الزراعة العضوية د الوف ف رافظ عبفالمعالي )* 
 ( فار الفكر العرةي .2007االسمفة الر وية والزراعة العضوية د الشراا ال  )* 

 صخور  معادن( 322)أ 

القسدديا الهددتور -ةوهدد  هددتور ومعددافن والالرك ددب الكيميددايي للقشددرة األرضددي-مف ددوا الهددتور والمعددافن
نشدأة والكدوحن الهدتورالنارحة ومعافن دا مدن -الرك دب المجمدا-الهتورالنارحة )أنواع ا ثوأشدكال ا ثوأجسدام ا(

الهدتورال انوية ومرارد  الكدوحن -العوام  المؤ رة عل  انفهال والبلور معافنالهدتورالنارحة-المجما المنه رة
-أنواع ددا والرك ب ددا المعددفني وةناتهددا-ال انويددة العوامدد  المددؤ رة علدد  الكددوحن الهددتور -الهددتور الرسددوةية
 الكوحن ا ث العوام  المؤ رة عل  الكوحن ا ث أنواع ا ث أشكال ا والرك ب ا المعفني وةناتها.-الهتور المالرولة

  المراجع 
 (  فار الفكر العرةي.2000أساسياا علا األرض د مرمف عبف الغني مشرإ )* 
 ( د المركز القوم  ل ع ا والالو  ف .1967ملافئ علا الهتور د ج.ف.ال رل( )* 
 ( جامعة الملك سعوف.1995الج ولوجيا الف زحايية د تالف بن ابراهيا الالركي )* 
 ( مركز الكالب األرفني.1990أساسياا علا الج ولوجيا د مرمف  وس  رسن )* 
 ( وزارة الالعليا العال  .1983ملافئ علا المعافن د عافل مرموف رسن د )* 

 

 خواص الغر يات( 323)أ 

النظا الغروية وتواه ا ث انواع األنظمة الغرويدة ث التدوا  الرركيدة للجزييدة لألنظمدة الغرويدة ث المرال د  
الرقيقة والضغط األسموزى والالرس ب والرق الالرل   لالالرس ب ث االفمها  عل  األنظمة الغرويدة وفراسدة 

ى وردرارة االفمهدا  ث التدوا  الك رةيدة للدنظا نظرحة االفمها  المالعدفف الجزحيداا واالفمهدا  الكيمداو 
 الغروية ث الرض ر والنقية األنظمة الغروية والرق الرهول عل  ا .

  المراجع 
 ( منشأة المعارإ.1998الكيميات الب يية لألراض  د الس ف ارمف التال ب )* 
 ( جامعة لغفاف.1986كيميات الالرةة د عبف ال افى الراوى )* 
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* Colloid chemistry (S. Voyutoky) Mir publishers (1980). 

 

 تحليل اوارض  المياه( 324)أ 

الرق الرل   الميا  والرف ف تواه ا وهفاال ا ث اسالتفاا االج زة ف  الرق الالرل   وفراسة االج زة المتاللفدة 
فددد  الرل ددد  االرض والميدددا  ث اسدددالتفاا الميكروالكنيدددك فددد  الرل ددد  االرض والميدددا  ث مقارندددة الدددرق الالرل ددد  

 اللفة لجميع العناهر ومفى م يمال ا لالرل   االرض والميا .المت
  المراجع 

 ( جامعة الملك سعوف.1999أج زة والرق الرل   الالرةة والميا  د أرمف فوزي  وس  )* 
 ( منشأة المعارإ2003الرق الرل   األراضي د ماهر جورجي نسيا )* 
 جامعة عمر المتالار. (1996الرق الرل   الالرب والنلاالاا والميا  د هومر شالمان )* 

 

 علاقة اوارض بالماء  النبات( 325)أ 

المددات األرضدد  ) هددور  ث رركالدد  فدد  االرض( ث ال وابددا الماييددة فدد  االراضدد  والددرق القددف رها ث نوعيددة ميددا  
 الرى والقف ر ه ر ال ا ث الج وف المايية ف  االرض ث الع قاا المايية في األراضي وع قال ا لالنلاا.

 

 

  المراجع 
( الددفار العرةيددة للنشددر 2003ه ددفرو ف زحددات األراضددي والددري والهددرإ المزرعددي د عبددف المددنعا عددامر )* 

 والالوزحع.
 ( المكاللة األكافيمية. 2001الميا  واألراضي الزراعية في مهر د مرمف نهرالف ن ع ا )* 
 ة للنشر والالوزحع.( الفار العرةي1999رركة المات في األراضي ومقنناا الري د عبف المنعا عامر )* 
 ( فار الكالب للاللاعة والنشر.1990ع قة الالرةة لالمات والنلاا د سعفهللا النعيمي مف رحة )* 
 ( وزارة الالعليا العالي واللر  العلمي.1987ع قة الالرةة لالنلاا د راضي كاظا الراشفي )* 

 

 ( تلوث او راضي  المياه326)أ 

جددو ث ميددا  الددرى ث سددواي  المجددارى ث الهددرإ الهددناع  ث الهددرإ الاللددو  الكيمدداوى مهددافر  والرك لدد  )ال
الزراع  ث الالسم ف المعدفن  ث مب دفاا اافداا ث المدات األرضد  ( ث العناهدر ال ق لدة والمركلداا السدامة الالد  
الهدد  رلدد  ألراضدد  ورددفوفها ث الددرق الددالركا فدد  الاللددو  الكيمدداوى ث الاللددو  الميكروةدد  ث مهددافر  ث الاللددو  

ى ث مهافر  ث فور ميكرولاا االراض  ف  الالركا ف  اللو  األراض  والميدا  ث الدرق الدالكا الب يد  الب وكيماو 
 للاللو  الميكروة  والب وكيماوى لاألراض .

  المراجع 
 ( المجلم األعل  لل قافة .2003األراضي والجوفة الب يية د جاري ب رزنسكي )* 
 لة األكافيمية.( المكال2006اللو  الميا  د الس ف أرمف التال ب )* 
 ( المكاللة األكافيمية.2006اللو  األراض  د ارمف عبف الوهاب )* 

 ( بيوتكنولوجيا المخلفات العضوية327)أ 
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المتلفاا الزراعية )أنواع ا ث الرك ب ا ث تواه ا( ث الرض ر متاللد  أندواع االسدمفة العضدوية )الكمبوسدا ث 
رى ث اسددمفة متلفدداا مهددانع االطذيددة والمجددازر السددماف البلددفىث أسددمفة متلفدداا الرظدداير ث سددماف المجددا

والمفالغ ونفاياا عضوية أترى( ث ضوالط الجوفة وارالياالاا األمان في الهدنيع أسدمفة المتلفداا العضدوية 
ثالتم ر المتلفاا العضوية النالاج الالاقة الر وية والسماف الر وي ث اسالتفاماا متاللفة للمتلفاا الر ويدة 

الرضدراا ب وكيماويدة واضدافاا طذاييدة ث النميدة التمداير والفالرحداا ث الرضد ر )الرض ر السي ج ث أنالداج مس
 روام  اللقاراا الميكروةية ث انالاج منظماا نمو النلاا ...(

  المراجع  
( ماللعدة لجندة البيدان 1960األسمفة العضوية والهنيع المالتلفاا النلاالية والر وانية د مرمف ابوالفضد  )* 

 العرةي.
 ( مركز الالعليا المفالو  جامعة القاهرة.2000ومتلفاا زراعية د عبفالمنعا الج  ) الكنولوجيا أسمفة* 
 ( د جامعة عمر المتالار .1995األسمفة ومرسناا الالرةة د روى فول  ا )* 
 ( د فار الفكر العرة  .2007األسمفة الر وية والزراعة العضوية د الشراا مرمف ال  )* 

 ( أرصاد جوية328)أ 

والظددواهر الجويددة ث الددرق فراسددة وقيددام عناهددر الغدد إ الجددوى ث اراللددا  المندداخ بالوزحددع الغدد إ الجددوى 
النلدداا واألراضدد  علدد  سددال  الكددرة األرضددية ث ردداالا الالك  دد  لددالجو والالسدداقالاا الجويددة ث الددرق الالنبددوت 

 الجوى واالنتفاضاا الجوية والظواهر الجوية المهارلة ل ا.
  المراجع 

 ( فار الفكر العرةي.2000ال ا د مرمف الش اوي )العلوا الجوية والالبيقا* 
 ( مع ف االنمات العرةي.1981الالقم د أ.ج. فورسفايك )* 
 ( فار المعرفة الجامعية.2004المناخ والزراعة د ياسر أرمف الس ف )* 

 ( استغلا  المخلفات النباتية  الحيوانية401)أ 

 ب ا ث الرض ر األسدمفة العضدوية مدن اللقايدا النلااليدة : متلفاا المزرعة ) نلاالية ور وانية ( : أنواع ا ث الرك
سدددماف المكمدددورة ع الكمبوسددداع ث اسدددالتفاا المتلفددداا النلااليدددة فددد  الهدددنيع األعددد إ ومسالرضدددراا أتدددرى ث 
الرضدد ر األسددمفة العضددوية مددن اللقايددا الر وانيددة )السددماف البلددفى( ث اسددالتفماا متلفدداا المجددازر ومهددانع 

 ددوى ) ب وجدداز( وسددماف الب وجدداز وكددذلك الب ددو ا  ددانول مددن المتلفدداا العضددوية ث اللرددوا ث انالدداج الوقددوف الر
اسالتفماا متاللفة للمتلفاا المزرعية )انالاج البروال ن الميكروة  لعل  الر دوان ث عديش الغدراب ث منظمداا 

 نمو النلاا ث روام  اللقاراا الميكروةية وط رها(.
  المراجع  

( ماللعدة لجندة البيدان 1960فاا النلاالية والر وانية د مرمف ابوالفضد  )األسمفة العضوية والهنيع المالتل* 
 العرةي.
 ( مركز الالعليا المفالو  جامعة القاهرة.2000الكنولوجيا أسمفة ومتلفاا زراعية د عبفالمنعا الج  )* 
 ( د جامعة عمر المتالار .1995األسمفة ومرسناا الالرةة د روى فول  ا )* 
 ( د فار الفكر العرة  .2007راعة العضوية د الشراا مرمف ال  )األسمفة الر وية والز * 
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 ( تكنولوجيا استصلاح او راضي402)أ 

الدرق والكنولوجلدا اسالهد ر ا(  –القسديم ا  –توا  االرض  –االراض  الملرية والقلوية ) مهفر االم   
 –تواهد ا  –حدة ) الكوحن دا ث الأ  ر االم   عل  تدوا  االرض والنلداا ث االراضد  الرمليدة والال نيدة والج ر 

 الرق والكنولوجلا اساله ر ا( ث مشاك  االراض  ف  مهر ث مشروعاا االساله   ف  مهر.
  المراجع  

 ( فار المعارإ.1968الكنولوجيا األراضي د عبفالمنعا بللع )* 
 ( فار الجامعاا المهرحة.1990مناالف االساله   الزراعي في طرب فلالا الن   د مرمف الزوكة )* 
 ( فار المالبوعاا الجف فة.1969اساله   األراضي الملرية والقلوية د عبفالمنعا بللع )* 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة.1990اه   األراضي د الس ف مرمف اللر ري )* 
 ( فار المالبوعاا الجف فة.1987اساله   والرس ن األراضي د عبفالمنعا بللع )* 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة.1962رم ف مهالف  )األراضي الملرية والقلوية د عبف ال* 
 ( مكاللة ابن س نا.1995فل لك الساله   وزراعة األراضي الجف فة والهرراوية د مرمف أرمف الرس ني )* 
 المهرحة.( مكاللة االنجلو 1989األسم الالكنولوجية السالزراع األراض  الرملية د مرمف سم ر عبف هللا )* 

 ( تغذية النبات403)أ 

ك ددب الكيمدداوى للنلدداا ث العناهددر الضددرورحة )وظايف ددا واعددرض نقهدد ا( ث نظرحدداا امالهددا  وانالقددال الالر 
العناهددر الضدددرورحة مدددن األرض للنلددداا ث الالغذيدددة  ال جذرحددة ث المدددزارع الهدددناعية ) أنواع دددا( ث المرال ددد  

 المغذية ) الرق الرض رها واالزان ا(.
  المراجع  

 ( الفار العرةية.2005رمف الس ف عمران )تهولة األراضي والغذية النلاا د م* 
 ( وزارة الالعليا العالي.1987ع قاا الالرةة لالنلاا د راضي كاظا الراشفي )* 
 ( فار المالبوعاا الجف فة.1988تهولة األراضي د عبفالمنعا بللع )* 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة.1962كيميات األسمفة والغذية النلاا د مرموف  وس  الشوارةي )* 

 ( تغذية نبات  علاقات مائية404)أ  

العناهددر الضددرورحة للنلدداا ث نظرحدداا امالهددا  العناهددر الضددرورحة مددن األرض ث الالغذيددة  ال جذرحددة ث 
المزارع الهناعية ث المرال   المغذية ث مهافر الميا  ورساب األرالياجاا المايية ث االهدال راا األساسدية 

 نلاا واألرض ث رساب ميا  الرى المضافة عنف الزراعة للففان.للميا  ف  األراض  ث ع قة المات لال
  المراجع  

 ( الفار العرةية.2005تهولة األراضي والغذية النلاا د مرمف الس ف عمران )* 
 ( مف رحة فار الكالب للاللاعة والنشر.1990ع قة الالرةة لالمات والنلاا د سعف هللا النعيمي )* 
 ( فار المالبوعاا الجف فة.1988بللع )تهولة األراضي د عبفالمنعا * 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة 1962كيميات األسمفة والغذية النلاا د مرموف  وس  الشوارةي )* 
 ( منشاة المعارإ.2005تهولة األراضي واألسمفة د ماهر جورجي نسيا )* 
 ة للنشر والالوزحع.( الفار العرةي1999رركة المات في األراضي ومقنناا الري د عبفالمنعا عامر )* 
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 ( ميكر بيولوجيا او راضي405)أ 

االرض كنظددداا رددد ث االرض كب يدددة للميكرولدددااث ميكرولددداا االرض واوجددد  نشددداال اث فوراا العناهدددر فددد  
 الالبيعة ث الع قاا الب يية لميكرولاا االرض ث ميكرولاا االرض المرضية والالركا ف  ا.

  المراجع  
 رةة د مارالن ألكسنفر د جون وا لي مقفمة في ميكروة ولوجيا الال* 
 ميكروة ولوجيا األراضي د ه   الف ن ال  د عالا الكالب* 
 الكيميات الب يية لألراضي د الس ف أرمف التال ب د منشأة المعارإ* 
 ميكروة ولوجيا األراضي د سعف زكي د مكاللة األنجلو المهرحة* 

 

 ( بيوتكنولوجيا المخلفات الزراعية406)أ 

الزراعية )أنواع ا ث الرك ب دا ث تواهد ا( ث الرضد ر متاللد  أندواع االسدمفة العضدوية )الكمبوسداث المتلفاا 
السددماف البلددفىث أسددمفة متلفدداا الرظدداير ث سددماف المجددارى ث اسددمفة متلفدداا مهددانع االطذيددة والمجددازر 

اا العضدوية والمفالغ ونفاياا عضوية أترى( ث ضوالط الجوفة وارالياالاا األمان في الهدنيع أسدمفة المتلفد
ثالتم ر المتلفاا العضوية النالاج الالاقة الر وية والسماف الر وي ث اسالتفاماا متاللفة للمتلفاا الر ويدة 
)الرض ر السي ج ث أنالداج مسالرضدراا ب وكيماويدة واضدافاا طذاييدة ث النميدة التمداير والفالرحداا ث الرضد ر 

 روام  اللقاراا الميكروةية ث انالاج منظماا نمو النلاا ...(
  المراجع  

( ماللعدة لجندة البيدان 1960األسمفة العضوية والهنيع المالتلفاا النلاالية والر وانية د مرمف ابوالفضد  )* 
 العرةي.
 ( مركز الالعليا المفالو  جامعة القاهرة.2000الكنولوجيا أسمفة ومتلفاا زراعية د عبفالمنعا الج  )* 
 جامعة عمر المتالار . ( د1995األسمفة ومرسناا الالرةة د روى فول  ا )* 
 ( د فار الفكر العرة  .2007األسمفة الر وية والزراعة العضوية د الشراا مرمف ال  )* 

 

 ( أسمدة  تسميد408)أ 

مقفمددة عددن التهددولة واالنالاجيددة ث الددرق الق دديا التهددولة ث كيفيددة الرف ددف األرالياجدداا السددمافية ث الق دديا 
اسدد وا فدد  االسددمفة ث الالق دديا االقالهددافى لألسددمفة ث الرف ددف األسددمفة ث القددف ر الن الددروج ن والفوسددفور والبوال

سعر السماف ث  الع قة ب ن االرالياجداا السدمافية  و الهدنيع األسدمفة ث اضدافة األسدمفة المركلدة والعناهدر 
 الهغرى واألسمفة المت بية.

  المراجع  
 ة .( فار المالبوعاا الجف ف1988تهولة األراضي والالسم ف د عبفالمنعا بللع )* 
 أساسياا تهولة الالرةة والالسم ف د تل   مرموف الب   د مجمع الفاال  للجامعاا . * 
 ( جامعة عمر المتالار .1995األسمفة ومرسناا الالرةة د روي هنالر فول ا )* 
 ( منشاة المعارإ .2005تهولة األراضي واألسمفة د ماهر جورجي نسيا )* 
 نجلو المهرحة .الالسم ف د أم ن أرمف عبفالبر د مكاللة األ * 
 ( جامعة الموه  .1987األسمفة وتهولة الالرةة د سعفهللا النعيمي )* 



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 201 - 

 ( علاقة الميكر بات باو رض  النبات421)أ 

االرض كب ية للميكرولاا ث ميكرولاا االرض )انواع ا ثتواه ا ث اهم ال دا( ث فوراا العناهدر فد  الالبيعدة 
ث عناهددر اتددرى( ث فور ميكرولدداا االراضدد  فدد  الغذيددة )كرةددون ث ن الددروج ن ث كبرحددا ث فوسددفور ث رف ددف 

النلدداا وفورة الريدداة ث الالددوازن الميكروةدد  فدد  االراضدد  ث ميكرولدداا االراضدد  واللددو  الب يددة ث ميكرولدداا 
 االراض  الممرضة للنلاا والرق الالركا ف  ا.

  المراجع  
   ( جون وا لي1982مقفمة في ميكروة ولوجيا الالرةة د مارالن ألكسنفر )* 
 ( عالا الكالب 1960ميكروة ولوجيا األراضي د ه   الف ن ال  )* 
 ( منشأة المعارإ 1998الكيميات الب يية لألراضي د الس ف أرمف التال ب )* 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة 1988ميكروة ولوجيا األراضي د سعف زكي )* 

  

 ( خدمة  صيانة او راضي422)أ 

هور األراضد  وكيفيدة الالغلدب عل  دا ث أندواع الدفهور األراضد  ) البيعد  مف وا التفمة والهيانة ث اسدلاب الدف
وكيمياي  و ر وى ( وكيفية معالجة والالغلب علد  األضدرار الناجمدة عن دا ث االنجدراإ لالمدات )انواعد  كيفيدة 

 ال في أتالار ( ث االنجراإ لال وات )انواع  ث اضرار  ث كيفية مقاومال (.
  المراجع  

 ( فار المالبوعاا الجف فة 1987ألراضي د عبف المنعا بللع )اساله   والرس ن ا* 
 ( المكاللة األكافيمية 1995األراضي الزراعية د مرمف راطب الزناالي )* 

 ( جامعة الموه  1984هيانة الالرةة د ه لموا كونكة )* 
 

 ( صيانة او راضي  المياه423)أ 

  والميا  ث أطراض وملافئ هديانة الالرةدة والميدا  هيانة الالرةة والميا  قضية انسانيةث اسلاب الفهور األراض
ث الرق هيانة الالرةة والميا  ث المناالف المعرضة لمتاالر الالعرحدة ث الر وانداا البرحدة وهديانة الالرةدة ث فعد  
االنسددان فددي الددفهور األراضددي والميددا  وكيقيددة الالغلددب علدد  مشدداكل ا ث افالهددافياا هدديانة الالرةددة والميددا  ث 

 ض والميا .مسالقب  رفارة األر 
  المراجع  

 ( فار المالبوعاا الجف فة 1987اساله   والرس ن األراضي د عبف المنعا بللع )* 
 ( المكاللة األكافيمية 1995األراضي الزراعية د مرمف راطب الزناالي )* 

 ( جامعة الموه  1984هيانة الالرةة د ه لموا كونكة )* 
 

 ( تكنولوجيا تغذية النبات424)أ 

ورحة )وظايف ا واعدرض نقهد ا( ث المدزارع الهدناعية ) أنواع دا( ث المرال د  المغذيدة ) الدرق العناهر الضر 
الرض رها واالزان ا( ث نظرحاا انالقال العناهر من األرض للنلاا ث الالغذية  ال  جذرحدة ث الزراعدة بدفون أرض 

 ث الزراعة العضوية.
  المراجع  
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 ( الفار العرةية2005ران )تهولة األراضي والغذية النلاا د مرمف الس ف عم* 
 ( وزارة الالعليا العالي1987ع قاا الالرةة لالنلاا د راضي كاظا الراشفي )* 
 ( فار المالبوعاا الجف فة 1988تهولة األراضي د عبفالمنعا بللع )* 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة1963كيميات األسمفة والغذية النلاا د مرموف  وس  الشوارةي )* 
 ( منشأة المعارإ 1995أرض د عبف المنعا بللع ) الزراعة بفون * 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة1993الري لالرش والري لالالنقيط د مرمف معالوق )* 
 ( فار الكالب المهرحة2002الزراعة العضوية د عبف المنعا الم  )* 
 ( المؤل 2004الزراعة العضوية د الوف ف عبف المعالي )* 
نالاج الغذات بفون *   (1995الرةة د سم ر أبو الروم ) الزراعة وا 

 ( معادن الطين425)أ 

الالرك ددب المعددفن  والكيمدداوى لددألرض ث معددافن الالدد ن ) القسدديم ا ث الرك ب ددا البندداي  والفراطدد  ث تواهدد ا( ث 
الرق الالعرإ عل  معافن الال ن والقف رها ث الدرق الالرل د  المتاللفدة لمعدافن الالد ن ث معدافن الالد ن السدايفة 

 ة.ف  االراض  المهرح
  المراجع  

 ( وزارة الالعليا العالي واللر  العلمي1983ملافئ علا المعافن د عافل مرموف رسن )* 
 ( فار المعارإ1968كيميات ومعافن األراضي الزراعية د ه   الارون )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع1993المعافن الرا المج ر د أرمف مرمف لشافي )* 
 ( جامعة لغفاف 1986ل افي الراوي )كيميات الالرةة د عبف ا* 

 ( او راضي المصرية426)أ 

رهر األرضي المهرحة والوزحع ا الجغراف  ث الكدوحن االراضد  المهدرحة ) التدوا  المورفولوجيدة والالبيعيدة 
والكيماوية( ث عملياا الالكدوحن السدايفة فد  االراضد  المهدرحة ث الق ديا االراضد  المهدرحة ث القسديا األراضد  

 المهرحة.
  لمراجع  ا

 ( المكاللة األكافيمية 2001الميا  واألراضي الزراعية في مهر د مرمف نهر الف ن ع ا )* 
 ( فار الجامعاا المهرحة1990مناالف االساله   الزراعي في طرب الفلالا د مرمف الزوكة )* 
 ( فار الجامعاا المهرحة 1980األرض وموارف االنالاج د يسري الجوهري )* 
 ( منشاة المعارإ2003ورفولوجية األراضي العرةية د مرمف مجفي الراب )لرو  في ج وم* 
 ( المكاللة األكافيمية 1995األراضي الزراعية د مرمف راطب الزناالي )* 
 ( مكاللة األنجلو المهرحة1962األراضي الملرية والقلوية د عبف الرم ف مهالف  )* 
 للنشر والالوزحع ( م رحا 1999األرض والمات في مهر د مرمف عاال  كشك )* 
 (2001المياة واألرض الزراعية ف  مهر د مرمف نهر الف ن ع ا )* 

 ( تصحر او راضي427)أ 
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مفدداهيا الددفهور األراضددي ث انددواع الالهددرر ث النرددر المددايي والنرددر ال ددوايي وأضددرارهما ث الالددفهور الكيمددايي 
النضدددغا  والكدددوحن القشدددرة السدددالرية )الدددالمل  والهدددوفية والغدددفق والاللدددو  لأنواعددد ( ث الالدددفهور الف زحدددايي )ا

 والفهور البنات(
  المراجع  

 ( جامعة عمر المتالار.1996األراضي شل  الجافة والهرراوية د  . أسكوج ن  )* 
( العلدا واإليمدان للنشدر والالوزحدعث كفدر 2002الفهور األراضي د مرمف السع ف أبو والي وعدافل مرمدف أبدو الت در )* 

 الش   
 ار  ن د المنظمة العرةية للالرةية والعلوا وال قافة .الالهرر د مجموعة ل* 
 الالهرر وهيانة األراضي د رسن مرمف الشيمي د المكاللة المهرحة للاللاعة والنشر والالوزحع.* 
 ( منشأة المعارإ.1999الهرر األراض  د عبف المنعا بللع وماهر جورج  نسيا )* 

 

 ( اواستشعار عن بعد في الزراعة428)أ 

شعار عن لعف ث انواع  ومعفاال  وأج زال  ونظرحاال  ث الهور الجويدة )مقدا يم الرسدا ث ألعافهدا ملافئ االسال
ث أنواع دددا ث أهم ال دددا ث الدددرق اسدددالتفام ا( ث الفسددد ر الهدددور الجويدددة ث األقمدددار الهدددناعية المسدددالتفمة ث 

 اسالتفاا الهور الجوية واالسالشعار عن لعف في االسالغ ل الزراعي والق يا األراضي.
  ع  المراج

 ( فار الالق  للاللاعة والنشر 1985المس  الجوي د لب ب نه   سلوا )* 
 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 1992المفت  في علا االسالشعار عن لعف د عبف رب النبي عبفال افي )* 
 ( مكاللة الف   1990الهور الجوية د فرحفة اسماع   )* 
 ( منشاة المعارإ2006اب )الفرحلاا في الهور الجوية د مرمف مجفي الر * 

 

 ( تغذية نبات  أسمدة429)أ 

الالددرق المتاللفددة فدد  الق دديا تهددولة االرض ث عوامدد  التهددولة والقددف ر راجددة االرض للالسددم ف ث فراسددة 
العناهددر الغذاييددة فدد  االرض والددرق اضددافة السددماف ث الالسددم ف العضددوى والر ددوى والددرق الرضدد ر والتددزحن 

 ا االمالها  للعناهر.السماف ث المزارع الهناعية ونظرحا
  المراجع  

 ( الفار العرةية 2005تهولة األراضي والغذية النلاا د مرمف الس ف عمران )* 
 ( فار المالبوعاا الجف فة 1987تهولة االراض  والالسم ف د عبف المنعا بللع )* 
 ( منشأة المعارإ 2005تهولة أراضي وأسمفة د ماهر جورجي نسيا )* 
 ( جامعة الموه  1987رةة د سعفهللا النعيمي )االسمفة وتهولة الال* 
 ( مكاللة االنجلو 1962كيميات االسمفة والغذية النلاا د مرموف الشوارة  )* 

 ( الزراعة الحيوية430)أ 

الزراعة العضوية اامنة ث الظروإ الالبيعية الم يمة للزراعدة الر ويدة ث الزراعدة المرميدة ث اندواع األسدمفة 
ا ومواع ددف اضددافال ا ث المهددافر الالبيعيددة ط ددر العضددوية لعناهددر الغذيددة النلدداا ث العضددوية والددرق ومعددفال

التياراا الالبيعية ل نالاج الزراع  ر ويا ث تفمة وهيانة األراض  لهال  الزراعة الر وية ث معدا  ر األمدان 
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ألراضدد  ث لمعددام ا مددا لعددف الرهدداف ث القددوان ن والقواعددف المنظمددة للزراعددة الر ويددة ث التددوا  الر ويددة ل
 لمتهلاا الميكروةية ث اضافاا ب وكيماوية البيعية ث لالسم ف األتضر ث المقاومة الر وية لآلفاا.

  المراجع 
 ( ث فار الفكر العرةي 2007األسمفة الر وية والزراعة العضوية د الشراا مرمف ال  )* 
 رةية للنشر والالوزحع ( الفار الع1993األسمفة العضوية واألراضي الجف فة د سامي مرمف شراالة )* 
 ( فار الكالب المهرحة 2002الزراعة العضوية د عبف المنعا الج  )* 
 ( فار الكالب المهرحة 2004الزراعة العضوية د الوف ف رافظ عبفالمعالي )* 

 مشر ع التخرج( 450)أ 

فراسددة فرفيددة رقليددة أو معمليددة الرددا رشددراإ عضددو ه يددة الددفرحم الالندداول موضددوع مرددفف مالتهدد  يقددوا 
عدفاف ال الالب لعف رنجاز  بإعفاف القرحر مالكام   الا مناقشال  علنيام ث كما  العلا الالالدب أسدم اللرد  العلمدي وا 

 الالقارحر وكالابال ا وكيفية جمع المعلوماا والنظيم ا والج  ز تالة اللر  والفوحن النالايا ومناقشال ا.
  المراجع  

 0مية المالوفرة ف  ا لالمجانشلكة المعلوماا الفولية عاالنالرناع وقواعف البياناا العل* 
 ( المكاللة األكافيمية 1996أهول اللر  العلمي د أرمف عبف المنعا رسن )* 
ه   األراضيع د سع ف جن في )*   .( الفار العرةية للنشر والالوزحع 2006أهول اللر  العلمي والالالبيقي عالمات وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعية ) ك ( الكيمياء الحيوية [ قسم13]

 

 ( كيمياء تحليلية   101)ك 

الددرق  –وزنيدد   –فراسددة أسددم الالرل دد  الكيميددايي الوهددفي والالددرق المتاللفددة للالرل دد  الكمددي ) رجميدد  
 البيعية كيميايية( وحالضمن موضوعاا: 

أفلددة الرموضددة  –الفدداع ا الرموضددة والقلويددة  –الالرل دد  الكيميددايي الرجمددي  –أسددم الالرل دد  الكيميددايي 
الفددداع ا الكدددوحن  –الفددداع ا الالرسددد ب  –الفددداع ا األكسدددفة واالتالدددزال  –معدددا رة منرنيددداا ال –والقلويدددة 
 الالرل   الكيميايي لالالرق اللونية. –الرل   الميا   –المعقفاا 

 –متدداليط القلويدداا  –كمددا  الضددمن المقددرر الفراسددة العمليددة للالرل دد  الكمددي الرجمددي )الرموضددة والقلويددة 
 الفاع ا الالرس ب(. –األكسفة واالتالزال  –القف ر مات الالبلور  –فرجة النقاوة 

 المراجع 

 مهر.    -ماجيك سنالر للاللاعة ( 1996)رماا عبف المبفئ عبف الرريا و ترون –الكيميات الالرل لية * 
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 -جامعدددة الملدددك سدددعوف  –الرحددداض (  1998)مرمدددف بدددن علدددي تليفدددة الهدددال   –الكيميدددات الالرل ليدددة * 
 السعوفية. 

* Principles and Analytical chemistry – Frederick William – Malden, Blackwell 

science – 2000.  

* Fundamentals of analytical chemistry - Thomson-Brooks/Cole-Belmont,CA-2004   
 ( كيمياء عضوية   102)ك 

لمركلددداا فراسدددة أساسدددياا الكيميدددات العضدددوية والفدددرق بددد ن المركلددداا العضدددوية وط دددر العضدددويةث فراسدددة ا
العضددوية وأنواع ددا المتاللفددة والمركلدداا الفعالددة وفورهددا فددي التددوا  الكيمياييددة والالبيعيددة فددي المركلدداا 
العضدويةث وحالضدمن الموضدوعاا الالاليددة : الالرك دب اإللكالروندي لدذرة الكرةددون والدرق الال جد ن فدي المركلدداا 

وق بدد ن المركلدداا العضددوية وط ددر الفددر  –أنددواع وميكانيكيدداا الالفدداع ا العضددوية المتاللفددة  –العضددوية 
 –ظدداهرة الالشددال  ال نفسددي والضددويي فددي المركلدداا العضددوية  –السددمية المركلدداا العضددوية  –العضددوية 

 –اإل   دراا  –المجموعداا الفعالدة المتاللفدة )الكردوالا  –المركلاا األرومااليدة  –األلكان واأللك ن واأللكا ن 
اإلسدالراا( د الدرق الالعدرإ الوهدفي علدي  –األم نداا  –وكسد لية األرمداض الكرة –الك الونداا  –األلفه دفاا 

 المركلاا العضوية المتاللفة والالقف ر الكمي للكرةون وال  فروج ن والكبرحا والنالروج ن.
 المراجع  

( 1988) الاللعدة األولديد الرجمة هافق عوفة ث رسن الشالوش  –الكيميات العضوية مفاهيا والالبيقاا * 
 األرفن. –فار األم  

 مركز الكالب األرفني.   (1990)الاللعة ال انية  –عافل أرمف جرار  –أهول الكيميات العضوية  *
 

* Organic chemistry, fifth Edition 1987. Robert Thornton Morrison and Robert 

Neilson Boyd (available in the faculty of agriculture library). 

* Organic chemistry. Second edition 1996. George H. Schmid. 
 

 ( كيمياء عامة   103)ك 

الالفاعد  الكيميدايي( وأسدم  –الروالط الكيمياييدة  –المافة  –الجزيت  –فراسة أساسياا علا الكيميات )الذرة 
الكيميددات العضددويةث واإللمدداا لددالالرق األساسددية للالرل دد  الكيميددايي وحالضددمن الموضددوعاا اااليددة: فراسددة 

مقفمدة فدي الالرل د  الكيميدايي وأسسد   –رداالا المدافة النقيدة  –أنواع الروالط والجزحيداا  –فوري الجفول ال
فراسدددة ذرة  –السدددمية المركلددداا العضدددوية  –الفدددرق بددد ن المركلددداا ط دددر العضدددوية والعضدددوية  –وقوان نددد  

لعمليددة لالددرق أنددواع الالفدداع ا العضددوية د الفراسددة ا –الكرةددون وأنددواع الال جدد ن فددي المركلدداا العضددوية 
 الالرل   الوهفي والكمي للمركلاا المعفنية والعضوية.

 المراجع  

 مكاللة الملك ف ف  –الرحاض  (1996)الهال  مرمف علي تليفة  –كيميات المجموعاا الرييسية * 
 –جامعددة سددب ا ( 1996)الرجمددة مرمددف األمدد ن هددابر  –المتالهددر الجف ددف فددي الكيميددات ط ددر العضددوية * 
 ل بيا

* Inorganic Chemistry – Academic Press – 2008 – ISBN-10/ASIN: 0123567866 

* Virtual Textbook of Organic Chemistry - ©1999 William Reusch, 

 ( كيمياء فيزيائية   104)ك 
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فراسددة أساسددياا الكيميددات الف زحاييددة والالبيقاال ددا المتاللفددة وف ددا الظددواهر الالبيعيددة الالددي الرددف  فددي رياالنددا 
ومية واإللماا لدالقوان ن الالدي الركدا رداالا المدافة المتاللفدة وحالضدمن الموضدوعاا اااليدة : رداالا المدافة ال 

 –راللددة الالفدداع ا الكيمياييددة  –المرال دد   –الرالددة الهددللة  –الرالددة السددايلة  –الرالددة الغازحددة  –النقيددة 
 –الكيميدات الررارحدة  –السدالري(  الالدوالر –كيميدات السدالو  )اإلفمهدا   –الرف ف راللدة الالفاعد  الكيميدايي 

فرجدة الدذولان  –الغروياا د فراسة الالرق العملية للعض موضوعاا الكيميات الف زحايية م   معام  الالوزحع 
 الفاع ا الراللة ال انية.  –الفاع ا الراللة األولي  –اإلفمها   –

 المراجع  

 مهر –مجموعة الن   العرةية (  2006)مرمف مجفي واه   –مقفمة في الكيميات العامة والف زحايية * 
 مهر –فار الفجر للنشر والالوزحع (  2004)مرمف مجفي واه   -أسم الكيميات الف زحايية * 

* Physical chemistry, problems and solutions – A.A. El-Nagar and K.E. Elany – 

Basrah, Univ. Press 1980. 

 ( كيمياء حيوية عامة   201)ك 

أساسددياا علددا الكيميددات الر ويددة مددن ناريددة أنددواع المركلدداا الر ويددة والرك ب ددا لكيميددايي وأفوارهددا فراسددة 
الدرق  –عف دفة(  –أول جدو  –الر وية وحالضمن الموضوعاا االالية : الكرةوه فراا وأنواع ا )سكراا أرافيدة 

أبنيدة  –ا واألرمداض األم نيدة البروال ندا –األفوار الر وية للكرةوه دفراا  –كالالة الرموز الكيميايية للسكراا 
الل ب ددفاا  –الل ب ددفاا واألرمدداض الفهنيددة  –األرمدداض النوويددة  –البددروال ن واألفوار الب ولوجيددة للبددروال ن 

ال رمونداا د الفراسدة العمليدة لدلعض الدرق الالرل د  الوهدفي  –الف الام نداا  –اإلنزحمداا  –وأفوارها الر وية 
 متاللفة.    والالرل   الكمي للمركلاا الر وية ال

 

 المراجع  

  الاللعة األولي. –مكاللة األنجلو المهرحة (  2002)رمافى أرمف رسماع    –الكيميات الر وية * 
 .فار الفجر للنشر والالوزحع ( 2002)أرمف فالري الس ف  –الكيميات الر وية * 

* Harper's biochemistry – Appleton &Lange – Norwalk, Conn – 1988 

* Biochemistry. Third edition 2000, Christopher K. Mathews. 

 
 ( كيمياء التمثيل الغذائي   301)ك 

فراسدة الالفداع ا الكيمياييدة الالدي الردف  للمدواف الغذاييددة فاتد  جسدا الكداين وكيفيدة االسدالفافة من دا والنظدديا 
فور  –ي الالفداع ا الر ويدة هذ  العملية الر وية ال امة وحالضمن الموضوعاا ااالية: اإلنزحماا وأفوارها فد

الالم  د   –الالم  د  الغدذايي للكرةوه دفراا  –مركلداا الالاقدة واألكسدفة الر ويدة  –الف الام ناا كقراين رنزحماا 
هفا األرماض النووية د الفراسدة العمليدة لالدرق القدف ر ندواالا  –الالم    الغذايي للفهون  –الغذايي للبروال ن 

 فا والقف ر نشا  لعض اإلنزحماا والقف ر لعض العهاراا ال اضمة.الالم    الغذايي المالكونة في ال
 المراجع  

 جامعة القاهرة. (2004)الكيميات الر وية )الالم    الغذايي( عبف المنعا  وس  ربراهيا * 
 الاللعة األولي. –مكاللة األنجلو المهرحة  ( 2002)رمافى أرمف رسماع    –الكيميات الر وية * 

* Harpars Biochemistry, Murry et al. 1998. 

* Biochemistry. Third edition 2000, Christopher K. M. 
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 التحليل الكيميائي بالطرق الطبيعية ( 302)ك 

 –القيام في منالقة األشعة فدوق البنفسدجية  –القيام في منالقة الضوت المريي  –فراسة الال   وأقسام  
الالرل د   –ج داز االمالهدا  الدذري  –ألشعة الرا الرمدرات القيام في منالقة ا –ج از االسلكالروفوالوم الر 

ج ددداز الددرن ن الندددووي  –الالعددرإ علدددي المركلدداا لاسددالتفاا ماليددداإ الكاللددة  –الكيميددايي لاسددالتفاا الل دددب 
الالرل ددد  الكرومددداالوجرافي  –الالرل ددد  الكرومددداالوجرافي الغدددازي  –الفهددد  الك رةدددي للبدددروال ن  –المغنااليسدددي 

 –  مكوندداا متلددو  مددن المركلدداا الر ويددة لاسددالتفاا الالرل دد  الكرومدداالوجرافي فهددد  السدداي  عددالي األفات
 اسالتفاا االسلكالروفوالوم الر في القف ر لعض المركلاا الر وية.

 المراجع 

 جامعة ع ن شمم( 1987) عبف المنعا األعسر –الالرل   الاليفي لألنظمة الكيميايية والب وكيميايية * 
 مكاللة أوزورحم (2005)أرمف تميم مرمف س مة  –ماالوجرافي أج زة الالرل   الاليفي والكرو * 

* Fundamentals of Spectroscopy – Narayan, B. – New Delhi – Allied – 1986 

* Modern Molecular Spectroscopy – Randhawa, H.S. – Macmillan- 2003 

 
 كيمياء حيوي )خاص( ( 303)ك 

مددفت  للالم  دد   –قددراين اإلنزحمدداا  –وفورهددا فددي الالفدداع ا الر ويددة اإلنزحمدداا والعرحف ددا وأقسددام ا فراسددة 
الالم  د  الغدذايي للبدروال ن  –الالم  د  الغدذايي للكرةوه دفراا )الدفوراا الرييسدية(  –الغذايي للمركلاا الر ويدة 

 األرمدداض النوويدة والرك ب ددا وهددفم ا –الالم  د  الغددذايي للددفهون واألرمداض الفهنيددة  –واألرمداض األم نيددة 
الددرق الكشدد  عددن نشددا   –الددرق الالقددف ر الكمددي للمركلدداا الر ويددة المتاللفددة د فراسددة  فددي جسددا اإلنسددان
 القف ر نواالا الالم    الغذايي في الفا. –الرق القف ر نشا  لعض اإلنزحماا  –لعض اإلنزحماا 

 المراجع  

 الوزحعالفار العرةية للنشر وال( 1996)الرجمة ومرجعة كم   أفها  –الكيميات الر وية * 
 الاللعة األولي. –مكاللة األنجلو المهرحة  (2002)رمافى أرمف رسماع    –الكيميات الر وية * 

* Harper's biochemistry – Appleton &Lange – Norwalk, Conn – 1988 

* Essential biochemistry – Charlotte W. Pratt – J. Wiley – Hobken, NJ - 2004 
 

 ات الحيوية كيمياء المنظم( 321)ك 

فراسددة اإلنزحمدداا والف الام ندداا وال رموندداا كمنظمدداا ر ويددة فددي اإلنسددان وكددذلك منظمدداا النمددو النلااليددة 
قراين اإلنزحماا وفورهدا فدي  –اإلنزحماا وأقسام ا المتاللفة وأفوارها الر وية  :ااالية  موضوعااالوحالضمن 

ال رمونداا وأنواع دا  –الذايلدة فدي الدفهن(  –المدات  الف الام نداا وأنواع دا )الذايلدة فدي –الالفاع ا الر وية 
الدرق د فراسدة  األوكسد ناا( –منظمداا النمدو النلااليدة )الجبرحل نداا  –المتاللفدة علدي أسدام مكدان اإلفدراز 

القدددف ر نشدددا   –القدددف ر نشدددا  لعدددض اإلنزحمددداا لالدددرق رجميددد   –الكشددد  عدددن نشدددا  اإلنزحمددداا وهدددفيا 
 الرق القف ر الف الام ناا. –الر اإلنزحماا لاسالتفاا االسلكالروفوالوم

 المراجع  

 منشأة المعارإ ( 2000)سعف الف ن المكاوي  –ال رموناا * 
 الشركة العرةية للالوزحع والنشر (1994)مرمف موسي أبوعرقوب  –منظماا النمو * 
   2002 -المكاللة العهرحة المنهورحة  –مرموف مرمف عوض السوا   –اإلنزحماا الميكروةية * 
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* Understanding Enzymes – Tervor Palmer – Horwood E. – New York – 1991 

* Hormone Action – Jakie D. Corbin – Academic – New York – 1983 

* Plant hormone protocols – Gregory A. Tucker – Humana Press – Totowa, 

N.J. – 2000 

 كيمياء التخمرات الحيوية  ( 322)ك 

اا المتاللفددة للالتمددر الر ددوي مددن الناريددة الب وكيمياييددة وكيفيددة رددفو  الفدداع ا الالتمددراا المسددار فراسددة 
الالتمراا الميكروةيدة وأهم ال دا  –اتالياري(  –أنواع الالتمر )رجلاري  :ااالية  موضوعااالالمتاللفة وحالضمن 

اا النالروج نيدة التمدراا المركلد –التمدراا األرمداض العضدوية  –التمراا األس الون  –الالتمراا الكرولية  –
الرق الكشد  عدن ردفو  الالتمدر الميكروةدي عدن الرحدف الكشد  عدن د فراسة  التمراا المركلاا الكبرحالية –

 نواالا الالتمر لالالرق الكيميايية المتاللفة.
 المراجع  

 فار الفكر العرةي ( 2005)ال  الشراا مرمف رمضان  –ميكروة ولوجيا الالتمراا * 
 المكاللة األكافيمية ( 1998)مرمف نج ب أبوسعفة  –اللكال رحة  الالفاع ا اإليضية في التلية* 

* Fermentation - B. McNeil and L.M. Harvey - IRL Press – New York – 1990 

* Fermentation microbiology and biotechnology - A.L. Demain - CRC/Taylor 
Francis - Boca Raton – 2007 

 العضوية كيمياء المخلفات ( 323)ك 

نالداج الغداز الر دوي  –األهمية االقالهدافية للمتلفداا العضدوية  رنالداج اإل  دانول مدن  –المتلفداا العضدوية وا 
متلفداا مدزارع  –متلفاا مهانع األطذية المتاللفة واسالتفاماال ا المتاللفدة  –متلفاا مهانع قهب السكر 

رنالداج  –المدزارع السدمكية واسدالتفام ا  متلفداا –اإلنالاج الر واني واسدالتفام ا فدي رنالداج السدماف العضدوي 
د  رنالدداج اإلنزحمدداا –رنالدداج المضددافاا الر ويددة  –البددروال ن الميكروةددي  –البددروال ن مددن متلفدداا األسددماك 

المعددام ا الكيمياييددة للمتلفدداا العضددوية رالدد   –الالددرق العمليددة لالقددف ر مكوندداا المتلدد  العضددوي فراسددة 
 يمكن االسالفافة من ا.

 المراجع  

 مكاللة مفبولي ( 2003)مرمف الس ف أرناؤو   –رق االسالفافة من المتلفاا الزراعية ال -1
 الرحاض  –فار المرح  للنشر ( 2000)ع ت الف ن مرمف مرشفي  –المتلفاا الر وانية واإلفافة من ا  -2

* Handbook of organic waste conversion - Michael W. M. Bewick - Van Nostrand 

Reinhold Co - New York – 1980 

* Organic waste recycling - Chongrak Polprasert - J. Wiley - New York - 1996 

 

 ( مبادئ التكنولوجيا الحيوية 324ن - –)ك 

 )أنظر قسا النلاا الزراع (
 

 ( التكنولوجيا الحيوية التطبيقية  325ن - -)ك

 )أنظر قسا النلاا الزراع (
 

 لية أجهزة   ( كيمياء تحلي401)ك 
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فراسددة األج ددزة المتاللفددة المسددالتفمة فددي القددف ر المركلدداا العضددوية والر ويددة والالعددرإ علددي فكددرة عمدد  كدد  
ج دداز وكيفيددة الالعددرإ علددي المركلدداا العضددوية والر ويددة وهددفيا وكميددا د الالرل دد  الكيميددايي بإسددالتفاا 

Spectrophotometer –  الالرل   بإسالتفااIR Spectrophotometer  -  ج از االمالهدا  الدذري
 Amino acidج دداز  –الملددافالا األ ونيددة  –ماليدداإ الكاللددة  –ج دداز الددرن ن النددووي المغنااليسددي  –

Analyzer  .د فراسة الرق القف ر المركلاا الر وية والعضوية لاسالتفاا األج زة المتاللفة 
 المراجع  

الددفار العرةيددة ( 1987)مدنعا مرمددف األعسدر عبددف الد الالرل د  الاليفددي لألنظمدة الكيمياييددة والب وكيمياييدة * 
 للنشر والالوزحع

* Modern Molecular Spectroscopy – Randhawa, H.S. – Macmillan- 2003 

* Fundamentals of Spectroscopy – Narayan, B. – New Delhi – Allied – 1986 

 كيمياء البر تينات  او حماض النو ية ( 403)ك 

األرماض األم نيدة وأقسدام ا د ن واألرماض النووية وأفوارها الب ولوجية وكيفية التليق ا الرك ب البروال فراسة 
األرمداض النوويدة الرك ب دا الكيميدايي وأنواع دا  –األفوار الب ولوجيدة للبدروال ن  –أبنية البدروال ن  –المتاللفة 

عدددافة االالردداف لألرمدداض النوويدددة  – الالم  دد  الغدددذايي  – الالتل ددف الر ددوي للبدددروال ن –النسدد  واإلهدد   وا 
الدددرق الالقدددف ر الوهدددفي والكمدددي د  الالم  ددد  الر دددوي لألرمددداض النوويدددة –للبدددروال ن واألرمددداض األم نيدددة 
 DNAفهدد   –الالفرحددف الك رةددي للبددروال ن لاسددالتفاا االلكالروفورحسدديم  –لألرمدداض األم نيددة والبددروال ن 

 معمليا.
 المراجع  

 2004 –فار الكالب العلمية للنشر  –ف. جمال تالف مرسي  –كيميات البروال ناا * 
 2005 –مكاللة أوزورحم  –ف. عبف المنعا هافق رسن  –القنياا فه  والنقية البروال ن * 
الددفار الفوليددة ل سددال ماراا  –الرجمددة يرددي عبددف المددنعا ع مددان  –الب ولوجيددا الجزحييددة وة ولوجيددا التليددة * 

 2006 –ال قافية 
1- Biochemistry and molecular biology – William H. Elliott – Oxford University 

Press – 1997 

2- Nucleic acid and molecular bilology - W.I.P. Mainwaring - Blackwell Scientific 

Publications – 1982 
 

 مشر ع التخرج( 450ن - -)ك

 )أنظر قسا النلاا الزراع (
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 [ قسم الوراثــة   )   (14]

 

 ( أسـس علم الوراثـة102)  

ث تهدداي  المددافة الورا يددة د البيعال ددا د الرك ب ددا والددرق الفاعل ددا ونشدداال ا د الشددفرة الورا يددة وتهايهدد ا 
د الالفداع ا الج نيدة د اإلراللدا  والعبدور د الم  دز الجدنم د الورا دة الكليدة وورا دة  والروراال داالملدافئ المنفليدة 

الورا دة ال نوويدة أو ث لج ن عن نفس  د النظيا نشا  المافة الورا يدة الالفرة وأنواع ا د ك   يعبر اث العشاير 
نقسدام ا  ثالورا دة والمجالمدع د نشدأة الريداة د الالالدور والنشدوت ث السد الول زمية  فوراا الريداة د ث التليدة وا 

 ملافئ اإلرهات الورا   د الجارب ورا ية عل  نلاا الذرة وعل  رشرة الفروسوفي 
 المراجع  

 المكاللة األكافيمية( 1999)جارفنر  –لورا ة أسم ا* 

 فار الفجر للنشر والالوزحع( 2002) أرمف فالري الس ف –الورا ة الجزحيية * 

  ( أسـس الوراثــة 201)  

د ورا دة الهدفاا اللسديالة )الورا دة المنفليدة( د الشدفرة الورا يدة تهداي  المافة الورا ية د الرك ب ا ونشداال ا د 
ا ية د الرهول علد  هدفاا ورا يدة جف دفة د )الالفدرة وأنواع دا د االراللدا  والعبدور( د النظديا الفات  العوام  الور 

الالعب ر الج ن  للمافة الورا ية د الورا ة الس الول زمية د االنقساماا فد  الت يدا د الالالدور د التليدة وانقسدام ا 
 .د ملافئ االرهات الورا   ونماذج الالبيق ا د الضاع  المافة الورا ية 

 لمراجع  ا

 الفار العرةية للنشر والالوزحع (1996)جعة فالري عبف الالواب االرجمة ومر  –الب ولوجيا الجزحيية * 

 الوراثة الجزيئية ( 301)  

 ,DNAالالعددرإ علددي الرك ددب المددافة الورا يددة ) -الالعددرإ علددي ماهيددة المددافة الورا يددة وانواع ددا المتاللفددة  

RNA )- فراسة القاعدفة االساسدية فدي  -ايناا الراقية واولية النواة توا  والرك ب الكروموسوماا في الك
الشددفرة الورا يددة  -DNA Replicationالضدداع  المددافة الورا يددة   - Central Dogmaالب ولددوجي 
 Translationعملية الالرجمة  -وتهايه ا 
 المراجع  

 ية للنشر والالوزحعالفار العرة( 1996)الرجمة ومرجعة فالري عبف الالواب  –الب ولوجيا الجزحيية * 

 المكاللة األكافيمية  ( 1999)جارفنر  –أسم الورا ة * 
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 فار الفجر للنشر والالوزحع( 2002)أرمف فالري الس ف  –الورا ة الجزحيية  * 

 جامعة القاهرة( 2004)عبف المنعا  وس   –الكميات الر وية * 
* Methods in Molecular Genetics, Volume 8, 1996  

* Molecular Genetics,  J. Hodgkin, 2003,  Molecular Genetics of ALL 

* The Molecular Basis of Cancer (Third Edition), Karen R. Rabin, Judith 

Margolin,   David G. Poplack, 2008  

* RNA and the Regulation of Gene Expression: A Hidden Layer of    Complexity, 

Kevin V. Morris, 2008  

 اساسيات الهندسة الوراثية  ( 302)  

الالعددرإ علددي الالكنيكدداا المسددالتفمة فددي  -الالعدرإ علددي األنزحمدداا المسددالتفمة فددي مجددال ال نفسدة الورا يددة
 -( DNA Southernالرل دد  الج ندداا لاسددالتفاا االنزحمدداا القاالعددة ) الرل دد   -الرل دد  الج ندداا ونواالجدد 

الرل دد  نددواالا الرجمددة الج ندداا  -(  RNA Northernالكنيددك )  الرل دد  نددواالا نسدد  الج ندداا لاسددالتفاا
 - Gene Cloningالالرل د  والوهد   القنيداا كلوندة الجد ن  -(Western Proteinلاسدالتفاا الكنيدك )

 DNA Vectorsالالعرإ علي النواق  الج نومية وتهايه ا 
 المراجع  

 ت للنشر والالوزحعفار الوفا( 2008)عبف المج ف ف مي د اساسياا ال نفسة الورا ية * 

 المكاللة األكافيمية  ( 1999)جارفنر  –أسم الورا ة * 

 فار الفجر للنشر والالوزحع( 2002)أرمف فالري الس ف  –الورا ة الجزحيية  * 

 جامعة القاهرة( 2004)عبف المنعا  وس   –الكميات الر وية * 

* Genetic Engineering, J.S. Robert, F. Baylis. International Encyclopedia of Public 

Health, 2008  

* GENETIC ENGINEERING /Modification of Bacteria, Eric Johansen 

    Encyclopedia of Food Microbiology, 2004 

* http://www.sciencedirect.com/science/Principal of Genetic Engineering   
* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/genetics_Engeneering.html   

* http://www.Genetics.com  

   ( تطبيقات الهندسة الوراثية 321)  
  ددفإ هددذ المقددرر رلدد  فراسددة الالبيقدداا ال نفسددة الورا يددة فدد  الكايندداا الفقيقددة والكايندداا الراقيددة فدد  مددزارع 

 ناا وكذلك ف  اسالنلا   لياا رف  ة ذاا فايفة ف  المجال الزراع .أنسجة النلاالاا والر وا
 المراجع  

 ( فار الفجر للنشر والالوزحع  2002ارمف فالر  الس ف ) –ومزارع األنسجة الورا ة * 

 مبادئ التكنولوجيا الحيوية  ( 324ن - -)  ك

 )أنظر قسا النلاا الزراع ( 
 قية  التكنولوجيا الحيوية التطبي( 325ن - -)ك

 )أنظر قسا النلاا الزراع (

 تكنيك  راثي  سيتولوجي  ( 401)  

 -فراسدة الدرق االنقسداا التلدوي ) الم دوزي و الم الدوزي( -الالعرإ علدي مكونداا التليدة النلااليدة والر وانيدة
الرل د  الشدذوذاا  -فراسة ا در لعدض المدواف المالفدرة علدي كروموسدوماا لعدض النلاالداا ور وانداا الالجدارب
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عمد  شدراي  انقسداا م دوزي فدي الغدفف  –سومية عن الرحف الفر  الميكروسكوةي والهلغ الدفق ف  الكرومو 
 الالعرإ علي الالكنيكاا الورا ية المسالتفمة في المجال الورا ي -اللعابية للفروسفي 

 المراجع  

 فار الوفات للنشر والالوزحع( 2008)عبف المج ف ف مي   -الكنولوجيا الج ناا * 

 المكاللة األكافيمية( 1999)جارفنر  – أسم الورا ة* 

 فار الفجر للنشر والالوزحع( 2002)أرمف فالري الس ف  –الورا ة الجزحيية  * 

 جامعة القاهرة( 2004)عبف المنعا  وس   –الكميات الر وية * 
* Methods in Cell Biology, Volume 78, Frances J. D. Smith, Aileen Sandilands, W. 

H. Irwin McLean, 2004 

* Advances in Genetics, Volume 30, Nora J. Besansky, Victoria Finnerty, Frank H. 

Collins, 1992  
* Methods in Cell Biology, Volume 77, Manfred Schartl, Indrajit Nanda, Mariko 

Kondo, Michael Schmid, Shuichi Asakawa, Takashi Sasaki, Nobuyoshi Shimizu, 

Thorsten Henrich, Joachim Wittbrodt, Makoto Furutani-Seiki, Hisato Kondoh, 

Heinz Himmelbauer, Yunhan Hong, Akihiko Koga, Masaru Nonaka, Hiroshi 

Mitani, Akihiro Shima, 2004  

 
 اواحصاء الوراثى  المعلوماتية الوراثية ( 421)  

 -مرةدع كداى -نظرحدة االرالمداالا -لالعدرإ علدي المقارندة بد ن الع ندااا -الالعرإ علي المقا يم االرهدايية
 الالرل   العنقوفى والرف ف القرالة الورا ية ب ن االنواع -معام  الال زا

 المراجع  

 1999مرمف عبف المج ف االسكنفرحة  داالرهات الورا ي * 
 (2005)ارمف المال ني  دملافي الب وانفورمالك الورا ي * 

* http://www.sciencedirect.com/science/Principal of Genetic Engineering   
* http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/genetics_Engeneering.html   

* http://www.Genetics.com    
 

 البصمة الوراثية( 422)  

المرقمدداا د  Morphological markersالمرقمدداا المورفولوجيددة  د  Markersمعنددي المرقمدداا 
رمددض  مرقمددااد  Isozyme markersالمشدداب اا األنزحميددة د  Molecular markersالجزحييددة 
 DNA (RFLP, RAPD, AFLP, SSR, SCAR and STS)  الد النووى 

 المراجع  

 المكاللة األكافيمية  ( 1999)جارفنر  –أسم الورا ة * 

 (2002)ف. أرمف فالري الس ف  –الورا ة الجزحيية  * 
 جامعة القاهرة( 2004)ف. عبف المنعا  وس   –يات الر وية الكم* 

* Methods in Cell Biology, Volume 78, Frances J. D. Smith, Aileen Sandilands, W. H. 

Irwin McLean, 2004 

* Advances in Genetics, Volume 30, Nora J. Besansky, Victoria Finnerty, Frank H. 

Collins 
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 راعة اوانسجة ز ( 423)  

الددرق انالدداج ر واندداا  -فراسددة كيفيددة االسددالفافة مددن ال نفسددة الورا يددة فددي مجددال زراعددة االنسددجة الر وانيددة
الالبيقدداا  -فراسددة الددرق مددزارع االنسددجة اللشددرحة  -مرددورة ورا يددة ناالجددة عددن مددزارع االنسددجة الر وانيددة 
 نفسدة الورا يدة فد  مجدال عد ج االمدراض الالبيقداا ال -ال نفسة الورا ية ف  مزارع انسدجة النلداا والر دوان

 اللشرحة الورا ية  ومزارع االعضات
 المراجع  

 القاهرة –الماللعة الالجارحة الرف  ة ( 1996)زك   ماجف   -القنياا زراعة األنسجة النلاالية * 

 المكاللة األكافيمية  ( 1999)جابر الروا  –أسم  مزارع االنسجة  * 
 فار الفجر للنشر والالوزحع( 2002)أرمف فالري الس ف –الورا ة و مزارع االنسجة * 

* Genetic Engineering, J.S. Robert, F. Baylis, International Encyclopedia of Public 

Health, 2008 

* GENETIC ENGINEERING /Modification of Bacteria, Eric Johansen, 

Encyclopedia of Food Microbiology, 2004 

 

 مشر ع التخرج( 450ن - -)  ك  
 )أنظر قسا النلاا الزراع (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [ قسم الهندسة الزراعية ) هـ (15]

 

 ( الرياضيات101)هـ 
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الكسدور  –الالالبيقاا العلمية لمعدافالا الفرجدة األولدي  –ر  المعافالا الالرةيعية لاسالتفاا الهيغ الرحاضية 
الن ايداا  -اإلردفا ياا ومعدافالا التدط المسدالقيا  –التالية البرمجة  –المهفوفاا  –المرففاا  –الجزيية 

الفاضد  الدفوال  –الالبيقداا علدي الالفاضد   –الفاض  الفوال الم ل ية والقدوي  –أساسياا الالفاض   –الفوال  –
 –الالكامد  لدالالجرحئ  –الالكامد  لدالالعويض  –الالكام : الدرق الالكامد   -الفاض  الفوال األسية  –اللوطارالمية 
 لالروح  رلي كسور جزيية.الالكام  لا
 المراجع 

 ( فار النشر: فار الفجر للنشر 2000رساب الالفاض  والالكام  د رس ن رجب مرمف ) *
 ( جامعة اإلسكنفرحة 1963رساب الالفاض  والالكام  د هافق لشارة ) *
 ( فار الن ضة العرةية1968الرحاضة لل نفسة والعلوا د نج ب طالي لاتوا ) *

 ديثة( فيزياء ح102)هـ 

البنددفول  –الرركددة الفافعددة  –الجاذبيددة األرضددية  –الرل دد  األلعدداف  –ألعدداف الكميدداا الالبيعيددة  –الورددفاا 
معدام ا المروندة  –الرفافدة والبندفول المركدب  –الرركة الالوافقية اللسديالة  –عزا القهور الذاالي  –اللسيط

رركددة شددرنة فددي المجددال  –اليسددي الردد  المغنا –المجددال المغنااليسددي  -اللزوجددة  –الالددوالر السددالري  –
 –شددفة المجددال الك رةددي  –قددانون كولددوا  –الك رةددات االسددالااليكية  –الددفواير المغنااليسددية  -المغنااليسددي 

 الموه ا الك رومغنااليسية. –الجلفانومالراا  –الك رومغنااليسية  –المك فاا  –السعة  –الج ف الك رةي 
 المراجع 

رف ث ا. ب رسدد  ث الرجمددة ف. مرمددف أمدد ن ث ف. ل لدد  أمدد ن فار النشددر : الك رةيددة المغنااليسددية ث ف. رفوا* 
 الفار الفولية للنشر والالوزحع .

 ب روا  –( فار االالب المجامعية 1983الف زحات الرف  ة د علي مرمف عكار )* 
 ة ( فار النشر : المكاللة االكافيمي1997اساسياا هنفسة الالهنيع الزراع  ث ف. ارمف فرحف الس رحج  )* 
( فار النشددر : الددفار 1989انالقددال الرددرارة ث ف. روةددرا ث ا. فزمونددف ث ب ددا لشددانفرا . فدد  . كارليكددار ث )* 

 العرةية للنشر والالوزحع 
( فار النشدددر : فار 1968تدددوا  المدددافة ث ف. ابدددراهيا مرمدددف عبدددف الوهددداب ث ف. مرددد  الدددف ن قنددداوى )* 

 المعارإ ث اإلسكنفرحة .
 ( مساحة مستوية103)هـ 

 –رفددع قالعدددة األرض  –المسددارة لددالجنزحر  –رسددا التددرايط  –مقيددام الرسددا  –أفواا القيددام  –مقفمددة 
 –األج دددزة مالعدددففة األطدددراض  –األفواا المسدددارية والمدددوازحن  –عمليدددة الالرشدددية والالفرحدددف  –الل نشددديالة 

اب مكعلداا الرفدر رسد –والشدلكية  –الم زانيدة الالوليدة والعرضدية  –المسارة والقسديا األراضدي  –البوهلة 
 رساب مكعلاا األالرةة من واقع تالو  الكنالور. –السوية األراضي  –والرفا 

 المراجع 

 –( فار النشر: منشأة المعدارإ 1989المسارة المسالوية د علي شكري ث مرموف رسني ث مرمف رشاف )* 
 اإلسكنفرحة 

 : منشوراا الراالب ث ب روا.( فار النشر1983المسارة المسالوية ث ف. مرموف رسني ث مرمف رشاف )* 
 اإلسكنفرحة  –( فار النشر ث فار المالبوعاا الجف فة 1976المسارة ال نفسية د ف. مرمف فرحف  وس  )* 



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 215 - 

 ( رسم هندسي105)هـ 

 –كالالدة األلعداف علدي الرسدا  –العمليداا ال نفسدية والالبيقداا عل  دا  –أفواا الرسا ال نفسدي واسدالعماالال ا 
رسددا مسدداقط  –رسددا المنظددور  –اسددالنالاج المسددقط ال الدد  لمعلوميددة المسددقال ن  –رسددا المسدداقط الدد    

 المارحن علي الوه ا الرف فية. –مقاالع الرف ف  –مقالوعة لألجساا 
 المراجع 

 ( مالالع األهراا الالجارحة1977الرسا ال نفسي د أوالوشم فا الرجمة م نفم كام  اسكنفر ) *
رمف زكرحا ث ف. مرد  الدف ن القشد ن )       ( فار النشدر: فار الرسا ال نفسي د ف. علام ب وم  ث ف. م *

 الراالب الجامعية 
الرسا ال نفسي د ف. جدواف المرمدف )          ( فار النشدر: الدفار الجماه رحدة للنشدر والالوزحدع واإلعد ن د  *

 الجماه رحة العرةية الل بية .
 مسكانيكـا( 106)هـ 

 –االدزان األجسداا الردرة فدي االجداه ن  –االزفواج  –العدزوا  –القدوي  –ي االسالااليكا : الالرل د  االسدالااليك -1
 الرل   القوي. –أنواع الوه ا  –مراكز ال ق   –االالزان في     ألعاف 

كميدة الرركدة والقدوي  –الرركدة الفورانيدة )الزاويدة(  –الرركة التالية المسالوية  –الف ناميكا : االرالكاك  -2
 اقة والقفرة.الشغ  والال –الف ناميكية 
 المراجع 

( جامعدة عد ن شدمم ث فار 1983الميكانيكا ال نفسية د جوزحد  إ. شد للي الرجمدة نب د  أنسدي مكداري ) *
 النشر: مركز األهراا

 

 ( جبر  هندسة تحليلية  تفاضل  تكامل 107)هـ 

الكسدور  –األولدي  الالالبيقاا العلمية لمعدافالا الفرجدة –ر  المعافالا الالرةيعية لاسالتفاا الهيغ الرحاضية 
الددفايرة  –اإلرددفا ياا ومعددافالا التددط المسددالقيا  –البرمجددة التاليددة  –المهددفوفاا  –المرددففاا  –الجزييددة 

رسداب مسداراا وأرجداا لعدض األشدكال  –الالم    البياني للمعدافالا الرحاضدية المتاللفدة  –ومعافلة الفايرة 
القالدع الزايدف  –القالدع النداق   –القالدع المكدافئ  –القالاعداا المترواليدة  –ال نفسية المتاللفة وقالاعاال ا 

الفاضد  الدفوال الم ل يدة والقدوي  –أساسدياا الالفاضد   –الدفوال  –الالفاض : الن ايداا  -الوف ف المنرنياا  –
 –الالكامد : الدرق الالكامد   -الفاض  الفوال األسية  –الفاض  الفوال اللوطارالمية  –الالبيقاا علي الالفاض   –

رسداب المسداراا لالالكامد   –الالكام  لالالروح  رلي كسور جزييدة  –الالكام  لالالجرحئ  –الالكام  لالالعويض 
 رساب الرجوا لالالكام . –

 المراجع 

 رساب الالفاض  والالكام  د رس ن رجب مرمف ث فار النشر: فار الفجر للنشر *
 جامعة اإلسكنفرحة –رساب الالفاض  والالكام  د هافق لشارة  *

 

 وجيا اوإنتاج( الورش  تكنول108)هـ 
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تراالدة  –الشدك   المعدافن لدالالرق )الردفافة(  –العدفف ال فويدة  –عملية الشنكرة  –القياساا وأفواا القيام 
 -سددمكرة الهدداج  –أنددواع اللردداا المتاللفددة  –سددلاكة المعددافن  –المعددافن وعمليدداا ال قددب والكشددط والالفرحددز 

 النجارة.
 المراجع 

و.أ.ج. الشددايمان الرجمددة لالفددي أرمددف ث عبددف الددررمن مرمددف عبددف الكنولوجيددا اإلنالدداج وأعمددال الددورش د  *
 ( فار النشر: الفار العرةية للنشر والالوزحع 1990الررمن ث  مرمف ه   الف ن )

 ( رياضة 110)هـ  

الكسدور  –الالالبيقاا العلمية لمعدافالا الفرجدة األولدي  –ر  المعافالا الالرةيعية لاسالتفاا الهيغ الرحاضية 
الن ايداا  -اإلردفا ياا ومعدافالا التدط المسدالقيا  –البرمجة التالية  –المهفوفاا  –رففاا الم –الجزيية 

الفاضد  الدفوال  –الالبيقداا علدي الالفاضد   –الفاض  الفوال الم ل ية والقدوي  –أساسياا الالفاض   –الفوال  –
 –لالكامد  لدالالجرحئ ا –الالكامد  لدالالعويض  –الالكام : الدرق الالكامد   -الفاض  الفوال األسية  –اللوطارالمية 

 الالكام  لالالروح  رلي كسور جزيية.
 المراجع 

 رساب الالفاض  والالكام  د رس ن رجب مرمف ث فار النشر: فار الفجر للنشر *
 جامعة اإلسكنفرحة –رساب الالفاض  والالكام  د هافق لشارة  *

 ( هندسة زراعية201)هـ 

 –أنددواع الجددراراا الزراعيددة وأجددزات الجددرار  –راعيددة مهددافر القددفرة لددآلالا الز  –وسدداي  واج ددزة نقدد  القددفرة 
الالاقدة الجف دفة  –الملداني الزراعيدة  –هنفسة الالهنيع الغدذايي  –الري والهرإ الزراعي  –ااالا الزراعية 

 والمالجففة في مجال الزراعة.
 المراجع 

ف الدررمن ث مرمدف فدؤاف ملافئ ااالا الزراعية د مارشال إ. ف نر ث رحالشارف ث  .سالراب الرجمة هال  عب *
 ( مالالع جامعة الملك سعوف 1995وهبي )

ث أ.ل. لارجر الرجمة أرمف الس ف ث عمدر سدليمان علدي  –أساسياا ااالا الزراعية د أ. كبنر ث روي ب نر  *
 المملكة العرةية السعوفية  –(  فار النشر: فار المرح  1990)

 

  (ملاتالمعادوات التفاضلية  التكا) 2رياضة ( 202)هـ 

 –العرحد  المعدافالا الالفاضدلية وأنواع دا  –مراجعة عامة علي ما سبف فراسال  في مقدرر الالفاضد  والالكامد  
المعددافالا  –المعددافالا الالفاضددلية مددن الراللددة األولددي والفرجددة األولددي  –فرجددة وراللددة المعافلددة الالفاضددلية 

المعدافالا  –رجدة أعلدي مدن الفرجدة األولدي المعافالا الالفاضدلية ذاا الراللدة األولدي وف –الالفاضلية التالية 
 الالفاضلية من الراللة ال انية.

 المراجع 

الرجمة نتلة من األسداالذة المالتههد ن مراجعدة :  وسد   –المعافالا الالفاضلية والالبيقاال ا د فرانك أ زر  *
 ( فار النشر: ماكجروه   للنشر1988كرفي )

 ر للاللاعة والنشر ( فار فم 1984ال نفسة الالفاضلية د  وطورحلوإ ) *
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 ( ديناميكا حرارية203)هـ 

القدانون ال داني  –القدانون األول للدف ناميكا الررارحدة  –الشغ  والردرارة  –العارح  وملافئ الف ناميكا الررارحة 
الدفوراا الم اليدة  –والغداز الم دالي  –التوا  الررارحة للغدازاا  –االنالروةيا  –للف ناميكا الررارحة والالبيقاال  

 جفول البتار. –ا  البتار تو  –
 المراجع 

ف. هدددد.م. فددداهيم الرجمدددة فدددؤاف أرمدددف لاشدددا ث سدددع ف لسددد وني  –الدددف ناميكا الررارحدددة: ف. ا.ا. أبدددوا  * 
 الفار الفولية للنشر والالوزحع  –( فار النشر: ماكجروه   للنشر 1998)

  تطبيقاتها   ( مبادئ الهندسة الكهربية204)هـ 

الدفواير الك رةيدة وأجزاؤهدا والوهد   المقاومداا  –أساسياا الك رومغنااليسدية  –ةية الورفاا والكمياا الك ر 
 –المرركدداا الك رةيددة  –فوايددر الاليددار المالددرفف  –الول ددف الاليددار المالددرفف  –علددي الالددوالي والالددوازي والالضدداع  

 أج زة قيام الكمياا الك رةية. –المروالا  –الل  الاللقي والموجي للمرركاا الك رةية 

 راجع الم

 مهر  –( الفار الفولية االسال ماراا ال قافية 2000الك رومغنااليسياا: الأل   جوزح  رفمنسالر ) * 
 ( فار النشر ث مكاللة االنجلو المهرحة ث القاهرة 1965: ف. متالار ناشف )ية مغنااليسالو ةية الك ر  * 

 ( نظرية اوإنشاءات  تحليل اوإجهادات205)هـ 

االالدداراا اللسدديالة ذاا  –الكمددراا اللسدديالة والممالددفة األالددراإ  –الكددابولي  –يددة القددوي االسددالااليكية والفاتل
الوزحددع الج ددوف  –عددزوا القهددور الددذاالي  –تددوا  المسدداراا المسددالوية  –الجمالوندداا  –الدد    مفاهدد  

انرندات الكمدراا واالنلعداج د رسدا أشدكال  –الالوات المرداور ذاا القالدع الدفايري  –العموفية واج افاا الق  
 القوى الفاتلية .

 المراجع 

( 1986الرل   اإلج افاا ونظرحة اإلنشاتاا د عبف الفالدا  ف دوان ث أرمدف ف مدي ث مرمدوف رسدن مالدولي ) *
 فار النشر: الراالب الجامعية 

 

 ( آوات احتراق داخلي206)هـ 

 –ألشدوا  المررك رةداعي و ندايي ا –الهن   مرركاا االرالراق الفاتلي  –المهاللراا األساسية للمرركاا 
رسدالاا القدفرة البيانيدة والفرمليدة  –الكفداتة الررارحدة ل دا  –فورة ال وات القياسدية  –الوق ا فال  الهماماا 

منرنيدداا األفات لمرددرك  –والكفدداتاا الررارحددة والميكانيكيددة والرجميددة للمرددرك والعوامدد  الالددي الددؤ ر ف  ددا  –
 تهاي  الوقوف. –ر الف زل ظاهرة الالهف ف ونق –البنزحن والف زل وارالراق الوقوف 

 المراجع 

 ( فار النشر: فار المعارإ 1986نظرحة مرركاا االرالراق د عبف الفالا  ربراهيا ربراهيا ) *
 ( فار النشر: مؤسسة األهراا ث القاهرة1989هنفسة الجراراا ث ف. أنور مرموف عبف الوارف ) *

 

 ( رسم ماكينات207)هـ 
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 –الرك دب والجميدع أجدزات المعدفاا ال نفسدية المتاللفدة  –ماا ال نفسدية الرسوماا الالفه لية لدلعض الالهدمي
 الكامداا –الالدروم  –عم  الرسوماا الالجميعية للعض الالهميماا ال نفسية من واقع الرسوماا الالنف ذيدة 

 .د اسالتفاا االوالوكاف في رسا الماك ناا د اسقا  األجزات مفهلة الا الجميع ا 
 المراجع 

نشات الماك ن*   ب روا –( فار الراالب الجامعية 1989اا الك رةية والميكانيكية د عبف الرم ف جمع  )رسا وا 
 ( فار النشر : فار م ر للاللاعة والنشر 1979أجزات الماك ناا ث إ . فرةروفولسك  و ترون )* 

 

 ( ميكنة زراعية 208)هـ 

 – الا الزراعددة والالسددم ف  –ة  الا رعددفاف مرقددف البددذر  –وسدداي  نقدد  القددفرة  –الورددفاا األساسددية والمشددالقة 
 الجرار الزراعي.  –وساي  النق  لالمزرعة  – الا الرهاف  – الا تفمة المرهول النامي 

 المراجع 

 .سالراب الرجمة هال  عبف الررمن ث مرمدف فدؤاف  –رحالشارف –ملافئ ااالا الزراعية د مارشال إ. ف نر  *
 ( مالالع جامعة الملك سعوف 1995وهبي )

أ.ل. لددارجر الرجمددة أرمددف السدد ف ث عمددر سددليمان  –روي ب نددر  –ا ااالا الزراعيددة د  ف.أ. كبنددر أساسدديا *
 المملكة العرةية السعوفية  –( فار النشر: فار المرح  1990علي )

 ( ميكنة زراعية )خاص(301)هـ 

 –لزراعيدة مهدافر القدفرة لدآلالا ا -الهن   مرركداا االرالدراق الدفاتلي –المهاللراا األساسية للمرركاا 
 ااالا الزراعية –أنواع الجراراا الزراعية وأجزات الجرار 

 المراجع 

 .سالراب الرجمة هال  عبف الررمن ث مرمدف فدؤاف  –رحالشارف –ملافئ ااالا الزراعية د مارشال إ. ف نر  *
 ( مالالع جامعة الملك سعوف 1995وهبي )

أ.ل. لددارجر الرجمددة أرمددف السدد ف ث عمددر سددليمان  –روي ب نددر  –أساسددياا ااالا الزراعيددة د  ف.أ. كبنددر  *
 المملكة العرةية السعوفية  –( فار النشر: فار المرح  1990علي )

 ( فار النشر: فار المعارإ1986نظرحة مرركاا االرالراق د عبف الفالا  ربراهيا ربراهيا ) *

 ( هندسة آوات مكافحة اوآفات302)هـ 

أندواع  الا الدرش  –لدالالرق الالبيعيدة والكيمياييدة والميكانيكيدة مقفمة عن الرق مقاومة الرشايش واافداا 
أنددواع الاللملدداا  –الرشاشدداا االيددة وأجزاؤهددا  – الا الددرش ال فويددة والظ رحددة  –والالالددور الالددارحتي ل ددا 

الدرش الجدوي وأندواع  –معدا رة وضدلط  الا الدرش  –رشاشاا الرم  ال وايي  -المسالتفمة مع  الا الرش 
 الا الالعف در  –الدرق وأج دزة الرقدن والالبت در للالرةدة والمتدازن  –التفمة في الرش ومم زاال ا الالايراا المس

 الالبيقاا والمارحن علي  الا الرش. –مقاومة الرشايش لالل ب  –
 المراجع 

 .سالراب الرجمة هال  عبف الررمن ث مرمدف فدؤاف  –رحالشارف –ملافئ ااالا الزراعية د مارشال إ. ف نر  *
 الالع جامعة الملك سعوف ( م1995وهبي )
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أ.ل. لددارجر الرجمددة أرمددف السدد ف ث عمددر سددليمان  –روي ب نددر  –أساسددياا ااالا الزراعيددة د  ف.أ. كبنددر  *
 المملكة العرةية السعوفية  –( فار النشر: فار المرح  1990علي )

 ( نظرية آوات303)هـ  

االرالكداك  –الكامداا  –ألذرع الميكانيكيدة  ليداا نقد  الرركدة وا –مضلعاا السدرعة والعجلدة  –العارح  أولية 
عدددزا الدددفوران ومنرندددي العدددزوا لألعمدددفة  –الهدددميا ونقددد  الرركدددة بواسدددالة السددد ور والجندددازحر والالدددروم  –

 المرفقية والرفافة. 
 المراجع 

الرجمدة هد   الدف ن مرمدف ث أرمدف  –النظرحاا األساسية في ميكانيكا ااالا د  . رنا ف/ ر.م. سداليفز  *
 .( فار النشر: الفار العرةية للنشر والالوزحع 1987 ن )مرمف رس

 .للنشر والالوزحع الفجر فار النشر: فار ( 1993هالزازاا : ا. أبو الرسن الون  رسن )اال *
 ( مساحة مستوية )خاص(304)هـ 

 -القياسدداا الالوليددة والهددريراال ا  -األرقدداا المعنويددة  –القياسدداا واألتالددات  –مقفمدد  فددي علددا المسددارة 
القياسدداا  –الالبيقدداا الم زانيددة  –الم زانيددة  –قيددام المسددافاا اإللكالرونددي  –مسددارة لالقياسدداا الالوليددة ال

رسداب المسداراا والقسديا  -قيام الزاوية والمسافاا لاسالتفاا المرالداا المالكاملدة  -الزاوية لالال وفول ا 
الرجدوا والسدوية  –سدا التدرايط ر  –المسدارة الالبوطرافيدة  -المسدارة الالاك ومالرحدة  -الالرافرم  –األراضي 
 رساب المنرنياا –األراضي 
 المراجع 

 –( فار النشدر: منشدأة المعدارإ 1972المسدارة المسدالوية د علدي شدكري ث مرمدوف رسدني ث مرمدف رشداف )
 اإلسكنفرحة

 

 ( الجرارات  القوي الزراعية305)هـ 

ج داز  –ج داز الوقدوف  –ل  )ج از الالبرحف المررك واألجزات المساعف  –الجرار الزراعي واألجزات الرييسية ل  
)فايددرة  -األج ددزة الك رةاييددة للمرددرك   –ج دداز الردداكا(  –ج دداز العددافا  –ج دداز النقيددة ال ددوات  –الالزح ددا 
 –)القددالض  –أج ددزة نقدد  الرركددة  –فايددرة بددفأ رفارة المرددرك(  –فايددرة ررددفا  الشددرارة الكرةاييددة  –الشددرن 

 –مهافر اسدالتفاا القدفرة فدي الجدرار الزراعدي  –ج از النق  الن ايي(  – الج از الفرقي –هنفوق الالروم 
اإلنزالق ونظرحة الشدف للجدرار  –الج از ال  فروليكي(  –الارة اإلفارة  –عموف اإلفارة التلفي  –)قض ب الشف 

 االزان الجرار. –والوزحع القفرة في الجرار الزراعي 
 المراجع 

 ( فار المعارإ 1972أبو سلع ث علي يسري كرحا )الجراراا الزراعية د عبف الرم ف  *
( قسددا الميكنددة 1985هنفسددة القددوى والجددراراا ث ف. مددفرا عبددف هللا رم ددفة ث ف. مرمددوف علدد  مرمددف ) *

 الزراعية د كلية الزراعة جامعة المنهورة .
 ( ث كلية الزراعة جامعة المنوفية . 2002الجراراا الزراعية ث ف. مرموف علي مرمف ) *

 ( هندسة مصانع او غذية  او لبان )خاص(306 )هـ
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االعاللاراا الواجب مراعاال ا عنف الهميا مهدانع األطذيدة واألللدان مدن ر د  موقدع المهدنع والهدميا المبندي 
ارالياجدداا األمددن والسدد مة  –مراعدداة الشدديون الهددرية فاتدد  المهددنع  –ووضددع األج ددزة فاتدد  المهددنع 

البتدار مدن ر د  الول دف  وتواهد  وأنددواع  –لمسدالتفمة لالمهدنع المدراو  والمضدتاا ا –للمعدفاا لالمهدنع 
 أج زة الالست ن والالبرحف المسالتفمة في المهانع. –الغ ياا 

 المراجع 

 ( فار النشر: الكاللة األكافيمية 1997هنفسة الالهنيع الغذايي د أرمف فرحف الس رحجي ) *
 اإلسكنفرحة( جامعة 2000هنفسة الالهنيع الغذايي د عبف الوهاب شلبي ) *

 ( خواص  اختبار المواد307)هـ 

الشف االسالااليكي والعوامد  المدؤ رة علدي تدوا  شدف المعدافن  –العرح  التوا  الميكانيكية للمواف ال نفسية 
االنرنددات االسددالااليكي واتاللددار  –الضددغط االسددالااليكي وانلعدداج األعمددفة واتاللدداراا الضددغط  –واتاللدداراا الشددف 

كدد ل  –العددب المعددافن  –اتاللدداراا هدد فة المعددافن  –االلالددوات االسددالااليكي  –كي القدد  االسددالاالي –االنرنددات 
 مساي  عامة علي توا  واتاللار مقاومة المواف. –زر  المعافن  –المعافن 

 المراجع 

تاللارهددا د عبددف الكددرحا مرمددف عالددا ث أرمددف علددي العرحددان ) * ( فار النشددر: عددالا 1975المددواف ال نفسددية مقاومال ددا وا 
 لقاهرة الكالاب ا

( فار النشددر : فار المعددارإ د 1997تددوا  المددافة ث ف. ابددراهيا مرمددف عبددف الوهدداب ث ف. مردد  الددف ن قندداوى ) *
 اإلسكنفرحة 

 

 ( هندسة الري  الصرف المزرعي308)هـ 

التالدديط األنظمددة  –التالدديط األنظمددة المتاللفددة للددري السددالري وه ددفروليكا السددرحان فددي القنددواا المكشددوفة 
النظا المتاللفدة  –التاليط األنظمة المتاللفة للري لالالنقيط  –لالرش ) ابا ومالررك ومروري(  المتاللفة للري 

ارالياجدداا الالهددميا والمقددا يم والعوامدد  الالهددميمية  –لرقددن األسددمفة والمب ددفاا فددي أج ددزة الددري الرف  ددة 
 –وإ الالهددميا ال  ددفروليكي لقنددواا الهددرإ المكشدد –رسدداب الالهددرفاا الالهددريرية  –لشددلكاا الهددرإ 

الالهددميا ال  ددفروليكي الددار الهددرإ الرأسددي واألعمددال  –الالهددرإ ال  ددفروليكي ألناب ددب الهددرإ المغالددي 
الق دديا والالبيقدداا  –التالدديط والهددميا شددلكاا الهددرإ الرأسددي لاالددار  –الهددناعية ال زمددة ل ددذ  الشددلكاا 

منرنيدداا األفات  –اتاليددار مضددتاا الهددرإ ورسدداب القددفرة ال زمددة والالكلفددة  –أنظمددة الهددرإ المتاللفددة 
 والكفاتة(. –القفرة  –للمضتاا )الضغط والالهرإ 

 المراجع 

فارة نظدا الدري الرقلدي د سدم ر مرمدف رسدماع   ) * الوزحدع منشدأة المعدارإ  –( جامعدة اإلسدكنفرحة 2002الهدميا وا 
 لاالسكنفرحة 

 فار الراالب الجامعية  – جامعة اإلسكنفرحة –( كلية ال نفسة 2000شلكاا الري والهرإ د فاروق الف الاني ) *
 جامعة ع ن شمم  –( رقوق النشر لكلية الزراعة 2007نظا والقنياا الري الرقلي د عبف الغني الجنفي ) *

 

 ( آوات ما قبل الحصاد 310)هـ 
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أج دزة شدلك المرارحد   –أنواع المرارح  ونظا الشغ ل ا الرل   القوي المؤ رة علدي بدفن المرارحد  المتاللفدة 
 الا التاليط األراضي والج  زها للزراعدة )األمشدا  والم دارم(  الا الزراعدة المتاللفدة  –علقة المجرورة والم

 الا  – الا العزحددف  – الا زراعددة اللالدداالم  – الا الزراعددة الفقيقددة  –والجددور(  –والالسددال ر  –)لددالن ر 
 ومعفاا الالسم ف. 

 المراجع 

 .سالراب الرجمة هال  عبف الررمن ث مرمدف فدؤاف  –رحالشارف –ملافئ ااالا الزراعية د مارشال إ. ف نر  *
 ( مالالع جامعة الملك سعوف 1995وهبي )

أ.ل. لددارجر الرجمددة أرمددف السدد ف ث عمددر سددليمان  –روي ب نددر  –أساسددياا ااالا الزراعيددة د  ف.أ. كبنددر  *
 المملكة العرةية السعوفية  –( فار النشر: فار المرح  1990علي )

 
 ( انتقا  حرارة312)هـ 

انالقدال الردرارة لالالوهد   ولالرمد  ولاالشدعاع  -ساسياا انالقال الررارة والقوان ن األساسية ف  النق  الررارة أ
 الغليان والالك   . –الالبت ر  –المبفالا الررارحة  –

 المراجع 

انالقددال الرددرارة د ب ددا لشددانفار أ. فددي كاليكددار ث روةددرا ا. فزمونددف الرجمددة أرمددف هددابر ث مهددالفي مرمددف  *
 ( فار النشر: فار العرةية للنشر والالوزحع 1989ي ث ماجف ربراهيا )مهالف

  

 ( هندسة نظم الري الحديثة321)هـ 

أندواع نظدا الدري لدالالنقيط )الالنقديط  –وهد  عداا لدنظا الدري الردف    –الالالور الالارحتي لنظا الري الرف   
 –النقدالي  –لدالرش )ال ابدا  أندواع نظدا الدري  –الرشاشاا الفقيقدة(  –الفقاعي  –الرا سالري  –السالري 
الالكددال    –الددراكا األمدد    –الع ددوب الرييسددية فددي نظددا الددري الرددف   )االنسددفاف  –المددففعي(  –المرددوري 
 –التالدو  الرييسدية والالردا رييسدية(  –المكوناا الرييسدية لدنظا الدري الردف   )وردفة الدالركا  –المرالفعة( 

الوزحددع ميددا   –أساسددياا الالهددميا )األفات ال  ددفروليكي  –فالردداا الالهددرإ(  –المشددعلاا )التالددو  الفرعيددة 
 –الق ددديا األفات الرقلدددي(  –معالجدددة الميدددا   –أساسدددياا الالشدددغ   )االنسدددفاف  –الوزحدددع األمددد  (  –الدددري 

 –الالنقيدة(  –قيام الالهرإ وهيانة النظداا  –أساسياا رفارة ميا  الري في نظا الري الرف   )جفولة الري 
 فية.االعاللاراا االقالها

 المراجع 

فارة نظدا الدري الرقلدي د سدم ر مرمدف رسدماع   ) * الوزحدع منشدأة المعدارإ  –( جامعدة اإلسدكنفرحة 2002الهدميا وا 
 لاالسكنفرحة 

 فار الراالب الجامعية  –جامعة اإلسكنفرحة  –( كلية ال نفسة 2000شلكاا الري والهرإ د فاروق الف الاني ) *
 جامعة ع ن شمم  –( رقوق النشر لكلية الزراعة 2007لغني الجنفي )نظا والقنياا الري الرقلي د عبف ا *

 

 ( الطاقة الجديدة  المتجددة322)هـ 
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 –الالاقدة الشمسدية  –الالاقداا الالقل فيدة ومقارنال دا لالالاقدة الجف دفة والمالجدففة  –مهافر الالاقدة المالواجدفة 
أشددكال وأنددواع  –لالاقدداا األتددري أج ددزة قيددام الالاقددة الشمسددية وا –الاقددة الغدداز الر ددوي  –الاقددة الرحددا  

تدوا  متلفداا  –اسالتفاا الالاقة الشمسدية والالاقداا األتدري فدي االنالداج الزراعدي  –المجمعاا الشمسية 
 كفاتة أج زة اسالتفاا الالاقاا الجف فة والمالجففة في الزراعة. –المزرعة واسالتفام ا في الول ف الالاقة 

 المراجع 

 القاهرة  –( فار النشر: فار الشروق 1988ف رأفا رسماع   ث علي جمعان )الالاقة الجف فة والمالجففة د مرم *
 ( ث فار النشر : مركز األهراا للالرجمة والنشر 1989الالاقة ومهافرها المتاللفة ث ف. ارمف مفرا اس ا ) *
 ( الناشر المكاللة األكافيمية 1994ر  اب ه   الف ن ) –الالاقة والرفياا المسالقب   *

 

 عميكانيكا الموان در ليكا ( هي323)هـ 

 –معافلددة اسددالمرارحة السددرحان  –الموايددع السدداكنة والقددوي المددؤ رة علددي األسددال  المغمددورة ومركددز الضددغط 
معافلددة أوحلددر  –السددرحان الرددا الجاذبيددة  –السددرحان الرقددايقي والمضددالرب ورقددا رحنولددفز  –معددافلو برنددولي 

رركدة السدواي   –نظرحدة الالنداظر  –م سرعة السدرحان قيا –ومعافلة الالهرإ والسرعاا من فالراا متاللفة 
أسدم  –رقدا فدروف  –السدرحان الردرج  –معافلة ش زي وماننا ومعام ال ا النماليدة  –في القنواا المكشوفة 

 –السددرحان فددي شددلكاا  –معددافالا السددرحان  –رركددة السددواي  فددي المواسدد ر  –الهددميا القنددواا المكشددوفة 
 –انتفدداض الضددغط فددي االناب ددب الم قلددة  -المكافيددة للفواقددف ال انويددة   الالبيقدداا علددي الوهدد ا واألالددوال
 الالرل   الورفوي والالشالة ال  فروليكي. –رركة السواي  التالية والفورانية 

 المراجع 

( فار النشدر: 1981ميكانيكا الموايع وال  فروليكا د رحنالف إ. جا لز الرجمدة عمدرو مرمدوف هدبري ث يعقدوب ج دف ) *
 مؤسسة األهراا . –وه   للنشر فار ماكجر 

 ( ث فار النشر: مؤسسة األهراا ث القاهرة1980المضتاا ال  فروليكية ث ف. مرموف فوزى عبف العزحز ) *
 ( كهربة الريف324)هـ  

العوامد  المدؤ رة علدي الالوهد   والعدزل  –المواف الك رةية والقسديم ا رلدي موهد ا وشدلة موهد ا وعدوازل 
القفرة الفعالدة والمفعالدة  –والفلالا للاليار الك رةي  –الوه لة النجمة  –لاليار مالعفف األوج  ا –للمواف الك رةية 

اإلضداتة  –الالوهي ا المنزليدة  –أساسياا الول ف والوزحع الالاقة الك رةية  –ومعام  القفرة للفواير الك رةية 
لكيماييددة لالول ددف التددزحن الالاقددة اللالارحدداا ا –ورسدداب اإلضدداتة للملدداني الزراعيددة وأنددواع اللملدداا الك رةيددة 

نبذة عن الول دف الالاقدة الك رةيدة  –عوام  األمن والس مة في اسالتفاا الالاقة الك رةية لالمزرعة  –الك رةية 
 من الرحا  والالاقة الشمسية.

 المراجع 

 مهر  –( الفار الفولية االسال ماراا ال قافية 2000الك رومغنااليسياا: الأل   جوزح  رفمنسالر ) *
( ث فار النشدر : الدفار الفوليدة 1994اساسياا ال نفسة الك رةية ث ف. جيم  ج. كدا   ث ف. سد ف نهدار ) *

 للنشر والالوزحع 
 ( او من الصناعي325)هـ 
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 –الررايددف والوقايددة من ددا  –اامددان فددي الددفاول المددواف  –أفواا ومعددفاا العمدد  اامددن  –ب يددة العمدد  اامنددة 
قددوان ن األمددن  –السدد مة فددي الهددرة الم نيددة  –مددان فددي أشددغال النجددارة اا –اامددان فددي الشددغ   المعددافن 

 الهناعي. 
 المراجع 

( فار النشددر: فار 2004السد مة والهددرة الم نيددة د أرمدف زكددي رلمددي ث عبددف المدنعا مرمددف العفشددول  ) *
 الكالب العلمية للنشر والالوزحع 

 –( جامعدة الالردفي 1992-1991وف الشد   )نظدا اإلفارة ال نفسدية واألمدن الهدناعي د أبدو القاسدا مسدع *
 الجماه رحة العرةية الل بية.

 ( آوات مقا مة اوآفات326)هـ 

أندواع  الا الدرش  –مقفمة عن الرق مقاومة الرشايش واافداا لدالالرق الالبيعيدة والكيمياييدة والميكانيكيدة 
أنددواع الاللملدداا  –أجزاؤهددا الرشاشدداا االيددة و  – الا الددرش ال فويددة والظ رحددة  –والالالددور الالددارحتي ل ددا 

الدرش الجدوي وأندواع  –معدا رة وضدلط  الا الدرش  –رشاشاا الرم  ال وايي  -المسالتفمة مع  الا الرش 
 الا الالعف در  –الدرق وأج دزة الرقدن والالبت در للالرةدة والمتدازن  –الالايراا المسالتفمة في الرش ومم زاال ا 

  الا الرش. الالبيقاا والمارحن علي –مقاومة الرشايش لالل ب  –
 المراجع 

 .سالراب الرجمة هال  عبف الررمن ث مرمدف فدؤاف  –رحالشارف –ملافئ ااالا الزراعية د مارشال إ. ف نر  *
 ( مالالع جامعة الملك سعوف 1995وهبي )

أ.ل. لددارجر الرجمددة أرمددف السدد ف ث عمددر سددليمان  –روي ب نددر  –أساسددياا ااالا الزراعيددة د  ف.أ. كبنددر  *
 المملكة العرةية السعوفية  –ار النشر: فار المرح  ( ف1990علي )

 ( هندسة حفظ او غذية 327)هـ 

الدرق الدالركا فدي  –هور المات في المواف الغذاييدة  –مقفمة عن التوا  الرسية والررارحة للمواف الغذايية 
 –زمدن القالد  المكدافئ  –عملياا اللسالرة والالعقيا ) لاا المقاومة الررارحة  –الب ية التاهة لالمواف الغذايية 

عمليداا رفدظ األطذيدة لالالبرحدف  –فراسة أج زة اللسالرة وكفاتال ا(  –رساب زمن الالعقيا  –ررالماالا الفساف 
الدنظا الرييسدية للالبرحدف الهدناعي واقالهدافياا الشدغ ل   –الوسداي  المسدالتفمة فدي الالبرحدف  –)نظرحة الالبرحف 

 –تدوا  المددواف المجمددفة  –الالجم ددف )نظدا الالجم ددف  –البرحددف( رمولدة ال –المدواف العازلددة  –وكفداتة األنظمددة 
الالجف   )تدوا  الالجف د  والدرق الالجف د  الهدناعي والالجف د   –التزحن المواف المجمفة(  –زمن الالجم ف 

فراسددة الددرق  –الددفرحلاا علددي رسدداب  ابددا الالجف دد  للمنالجدداا المتاللفددة(  –كفدداتة المجففدداا  –الشمسددي 
 وت فة. -لالالبت ر  –لالالملي   –رفظ لالالسك ر  –ة الرفظ األتري من رفظ األشع

 المراجع 

 هنفسة الالهنيع الغذايي د أرمف فرحف الس رحجي ث فار النشر: الكاللة األكافيمية *
 جامعة اإلسكنفرحة –هنفسة الالهنيع الغذايي د عبف الوهاب شلبي  *

 ( المعادن  السبائك328)هـ 

منرند   -الدذرى  الع دوب الناشدية عدن الالرال دب -ال نفسد  للبلدوراا  الالرال دب الدذرى والشدك  -الالرك ب الذرى 
رف فية ) منرند  اإلالدزان للرف دف والكرةدونث  منرنياا اإلالزان للعض السلايك الرف فية والغ ر-النظاا ال ناي  
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 ر الدأ -الرف دف الزهدر -نظرحة المعالجدة الررارحدة للرف دف الهدلب  -(منرنياا اإلالزان للعض سلايك األلمون وا
 .مقفمة ف  المواف المتلوالة -توا  الهلب و الرف ف الزهر  العناهر المتاللفة عل 

 المراجع 

( الدفار العرةيدة للنشدر 1993المعدافن الردا المج در د أرمدف مرمدف لشداوي ث ممدفو  عبدف الغفدور رسدن ) *
 والالوزحع 

 ( هندسة نظم الرى الحديث329)هـ 

الهدميا نظدا  –الهدميا الدري السدالري  –الدرق الدري  –مواسد ر أسم رركة الميا  في القنواا المكشوفة وال
 –ارالياجداا الالهدميا والمقدا يم والعوامد  الالهدريرية لشدلكاا الدري  -الهميا الدري لدالرش–الري لالالنقيط 

الدالركا األوالومدااليكي   –ه فروليكا الهميا الدري السدالري وارالياجداا الالسدوية  –رسالاا السعة الالهميمية 
التالددو  الناقلددة والرييسددية والرددا  –المضددتاا ومكوندداا رأم الركددا  –السددالري  للسددرحان فددي نظددا الددري 

لعدض أشددكال  –مشداك  االنسدفاف والرشددي  الميدا   –انالظاميددة الوزحدع الضدغط والهددرإ  –الرييسدية والفرعيدة 
 مقفمة في أسم رركة الميا  الجوفية –الالتاليط المتاللفة الالكال   واقالهافياا النظا المتاللفة 

 المراجع 

فارة نظددا الددري الرقلددي د سددم ر مرمددف رسددماع   ) * الوزحددع منشددأة  –( جامعددة اإلسددكنفرحة 2002الهددميا وا 
 المعارإ لاالسكنفرحة 

فار الراالددب  –جامعددة اإلسددكنفرحة  –( كليددة ال نفسددة 2000شددلكاا الددري والهددرإ د فدداروق الف الدداني ) *
 الجامعية 

جامعددة عدد ن  –( رقددوق النشددر لكليددة الزراعددة 2007نظددا والقنيدداا الددري الرقلددي د عبددف الغنددي الجنددفي ) *
 شمم 

 
 (  هندسة تصنيع المنتجات الزراعية 403)هـ 

االعاللاراا الواجب مراعاال ا عنف الهميا مهدانع األطذيدة واألللدان مدن ر د  موقدع المهدنع والهدميا المبندي 
ن والسدد مة ارالياجدداا األمدد –مراعدداة الشدديون الهددرية فاتدد  المهددنع  –ووضددع األج ددزة فاتدد  المهددنع 

البتدار مدن ر د  الول دف  وتواهد  وأنددواع  –المدراو  والمضدتاا المسدالتفمة لالمهدنع  –للمعدفاا لالمهدنع 
 أج زة الالست ن والالبرحف المسالتفمة في المهانع. –الغ ياا 

 المراجع 

 هنفسة الالهنيع الغذايي د أرمف فرحف الس رحجي ث فار النشر: الكاللة األكافيمية *
 جامعة اإلسكنفرحة –ع الغذايي د عبف الوهاب شلبي هنفسة الالهني *

 

 ( برمجة النظم الهندسية  الحيوية404)هـ 

 –الالكدراراا  –متالدط سدرحان البدراما  –الالعب راا المنالقيدة والرحاضدية  –أساسياا البرمجة ولغاا الراسب 
 عملياا اإلفتال واإلتراج. –البراما الفرعية  –المالغ راا 

 المراجع 

 جامعة الزقازحف –( كلية ال نفسة 1985 نفسية ولرو  العملياا )النظا ال *
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 ( هندسة مزارع اوانتاج الحيوانى  الد اجن402)هـ 

الشددرو  الواجددب الوافرهددا فددي ملدداني  –مواهددفاا المنالقددة المقدداا عل  ددا مددزارع اإلنالدداج الر ددوان  والددفواجن 
معددفاا الالغذيددة  –وع النشددا  أم دداا أو السددم ن(ندد –أنددواع المددزارع )نددوع الالرةيددة مفالددو  أو مغلددف  –المددزارع 

أالومااليكيدة( وفكدرة عمل دا  –المتاللفة المسالتفمة في مزارع أنالاج الدفواجن ومدزارع اإلنالداج الر دواني ) فويدة 
أساسدياا وشدرو  الال ويدة  –معفاا الشرب للال ور والر واناا الكب رة ) فوية وأالومااليكيدة( وفكدرة عمل دا  –

رسدداب  –رسدداب عددفف المددراو   –رسدداب معددفل الددففف ال ددوات فاتدد  مبنددي المزرعددة فاتدد  ملدداني المزرعددة )
أنددواع الددففاياا   –الالففيددة )رسدداب كميددة الرددرارة ال زمددة لالففيددة عنددابر الالرةيددة  –مسددارة فالردداا الال ويددة( 

 –المعددفاا الملرقددة لالمزرعددة )المجددارش وأنواع ددا  –الددرق الالففيددة الماللعددة فاتدد  المددزارع(  –وفكددرة علم ددا 
 المرالب االية. –أج زة نق  األع إ(  –ت الاا األع إ 

 المراجع 

( فار النشدر: وزارة الالعلديا 1988معفاا ميكنة اإلنالاج الر واني د  لالفدي رسد ن ث الوف دف ف مدي فميدان ) *
 جامعة لغفاف . –العالي واللر  العلمي 

( ث 1965ر ث الرجمدة ف. مرمدف علد  )ال وية المنشآا الزراعية ث ف. م لو ه ليكسدون ث ف. جدون فدز ووكد *
 فار النشر : النشر العلم  والمالالع ث جامعة الملك سعوف . 

 

 ( تخطيط  تصميم المباني الزراعية 406)هـ 

رسدداب  –أجددزات المبنددي  –عددزل الملدداني  –المددون والترسدداناا والددفهاناا  –مددواف والددرق البنددات  –مقفمددة 
الملددداني الزراعيدددة  –السددد لا  –الهدددميا األسدددام  –رضدددياا األ  –األسدددق   –قالاعددداا الكمدددراا والكواب ددد  

 ال وية(.  –هرإ هري  –المرافف العامة لالمزرعة )ميا   –والهميماال ا المتاللفة 

 المراجع 

مكاللددة وماللعددة  -( جامعددة اإلسددكنفرحة1967التالدديط الملدداني الزراعيددة الرف  ددة د أمدد ن علددي ربددراهيا ) *
 الشعب لاالسكنفرحة 

( ث 1965ا الزراعية ث ف. م لو ه ليكسدون ث ف. جدون فدز ووكدر ث الرجمدة ف. مرمدف علد  )ال وية المنشآ *
 فار النشر : النشر العلم  والمالالع ث جامعة الملك سعوف 

 

 ( آوات مزارع اوإنتاج الحيواني  الداجني421)هـ 

مجدازر اإلعدفاف والدذل   –رزالة المتلفاا  –ميكنة الفاول الع يف  – فراسة رظاير اإلنالاج الر واني والفاجني
منشددددآا الغدددداز الر ددددوي  –مالالللدددداا الالاقددددة للالسددددت ن والالبرحددددف  –المرالددددب االيددددة  –الددددفاول البدددديض  –

معدفاا الج  دز األعد إ الالقل فيدة وط در  –معفاا رهاف األع إ ومعاملة ما لعدف الرهداف  –واسالتفاماال ا 
اللعدف الب يدي لمدزارع  –معالجة المتلفداا  –ا الالتل  من المتلفا –الرق السقاية األالومااليكية  –الالقل فية 

 ارالياجاا األمن والس مة فات  مزارع اإلنالاج الر واني والفاجني. –اإلنالاج الر واني والفواجن 
 

 المراجع 



                                             جامعة المنوفية ـ كلية الزراعة                                             

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 - 226 - 

( فار النشدر: وزارة الالعلديا 1988معفاا ميكنة اإلنالاج الر واني د  لالفدي رسد ن ث الوف دف ف مدي فميدان ) *
 جامعة لغفاف  –ي العالي واللر  العلم

 

 ( آوات الحصاد  ما بعد الحصاد422)هـ 

 الا رهاف اللالاالم والبنجدر  – الا رهاف مراه   العل  األتضر )ماك نة الرهاف الجامعة الكوملا ن( 
 الا ومعدفاا الفهد  )الفهد  لالجاذبيدة  – الا الرهاف التاهة للتضر والفاك دة  – الا رهاف القالن  –
  الا ومعفاا النقاوة والغرةلة والفرز والالفرحا والالرن. –ات( لال و  –لاالهالزاز  –

 المراجع 

 .سالراب الرجمة هال  عبف الررمن ث مرمدف فدؤاف  –رحالشارف –ملافئ ااالا الزراعية د مارشال إ. ف نر  *
 ( مالالع جامعة الملك سعوف 1995وهبي )

 

لددارجر الرجمددة أرمددف السدد ف ث عمددر سددليمان أ.ل.  –روي ب نددر  –أساسددياا ااالا الزراعيددة د  ف.أ. كبنددر  *
 المملكة العرةية السعوفية  –( فار النشر: فار المرح  1990علي )

 

 ( صيانة الجرارات  اوآوات الزراعية423)هـ 

– الا الددرش والالعف ددر –األقددرا  – الا ن ددر السددماف البلددفي –هدديانة ااالا الزراعيددة )المرارحدد  لأنواع ددا 
 –السدددلنفر  –رأم السددلنفر  –هددديانة أجددزات الجددرار )جسدددا المرددرك  –لجددراراا هدديانة ا – الا الرهدداف( 

فروة الالزح دا  –الالاك  اا( هيانة األجزات المساعفة للمررك )فورة الوقدوف  –الهلالاا  –الشنابر  –اللسالا 
 –العمددرة  الل دد ن الجددرار الجف ددف والجددرار لعددف –رجددرات العمددراا الكاملددة  –فايددرة الك رةددات(  –فورة الالبرحددف  –

الددرق رعددافة  –الددرق تددزحن الجددرار  –كدد  عددام ن(  –الشدد رحة  –األسددبوعية  –الهدديانة الفورحددة )ال وميددة 
 ارالياجاا األمن والس مة فات  ورش الهيانة. –الجرار للعم  لعف الالتزحن 

 المراجع 

العددالي واللردد  ( فار النشددر: وزارة الالعلدديا 1990الهددلي  وهدديانة السددارلاا الزراعيددة د  وسدد  العدداني ) *
 جامعة لغفاف فار الركمة للاللاعة والنشر  –العلمي 

 

 ( معدات  آوات استصلاح او راضي424)هـ 

 –القهدابياا  –معدفاا الالرم د  والنقد   –معدفاا االسالهد   )البلدفوزر  –اإلت ت االي لدألرض  –مقفمة 
قامدة الالدرق والجسدور  الا  –قهابياا الالسوية الفقيقة(  –مرارح  الرا الالرةة  –العزاقاا  فال  القندواا وا 
 رفارة  الا ومعفاا اساله   األراضي. –المتنفقاا(  –الكلاشاا  –الجرافاا  –)الرفاراا 

 

 المراجع 

أ.ل. لددارجر الرجمددة أرمددف السدد ف ث عمددر سددليمان  –روي ب نددر  –أساسددياا ااالا الزراعيددة د  ف.أ. كبنددر  *
 ملكة العرةية السعوفيةالم –( فار النشر: فار المرح  1990علي )

( ث فار النشدر: فار م در للاللاعدة والنشدر 1987الهيانة الالكنيكية للسياراا واه ها : ف. عافل الهفار ) *
 )موسكو( ث فار الغاراب  د ب روا 
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 ( ث فار النشر : فار م ر موسكو .1988اه   ااالا الك رةايية ث ف. و. عكابيكوإ ) *
 

 نشآت الزراعية ( هندسة تخطيط الم425)هـ 

رسدداب  –أجددزات المبنددي  –عددزل الملدداني  –المددون والترسدداناا والددفهاناا  –مددواف والددرق البنددات  –مقفمددة 
الملددداني الزراعيدددة  –السددد لا  –الهدددميا األسدددام  –األرضدددياا  –األسدددق   –قالاعددداا الكمدددراا والكواب ددد  

 ال وية(.  –هرإ هري  –المرافف العامة لالمزرعة )ميا   –والهميماال ا المتاللفة 

 المراجع 

 جامعة اإلسكنفرحة –التاليط الملاني الزراعية الرف  ة د أم ن علي ربراهيا  *
 

 ( هندسة نظم رى الحدائق  المسطحات الخضراء426)هـ 

المسددافاا بدد ن  اتاليددار -الرشاشدداا )أنددواع الرشاشددااث شددك  الوزحددع الددرش( -مقفمددة فدد  الهددميماا الددرى 
السدعة  -الميدا  فد  الالرةدة معدفل السدرب -زحدع الميدا ث التالديط المسدارةانالظداا الو  -الرشاشااث معفل الدرش

شدلكة الدرىث رسداب الفاقدف فد   -عمدف مدات الدرى -االرالياجداا الماييدةث الفالدرة بد ن الرحداا -الالتزحنية للالرةة
نظددا رى  -المرددالم والوهدد ا والف الددرث أج ددزة الددالركاث مهددفر الميددا  -الضددغط وأقالددار األناب ددب الشددلكة

 .تالواا الالهميا -الرى لالالنقيط نظا -التضرات والم عب المسالراا
 المراجع 

فارة نظدا الدري الرقلدي د سدم ر مرمدف رسدماع    * ( الوزحدع منشدأة المعدارإ 2002جامعدة اإلسدكنفرحة ) –الهدميا وا 
 لاالسكنفرحة 

 راالب الجامعية فار ال –جامعة اإلسكنفرحة  –( كلية ال نفسة 2000شلكاا الري والهرإ د فاروق الف الاني ) *
 جامعة ع ن شمم  –( رقوق النشر لكلية الزراعة 2007نظا والقنياا الري الرقلي د عبف الغني الجنفي ) *
 ( جامعة الملك سعوفالنشر العلمي والمالالع جامعة المللك سعوف 1992ربراهيا العموف )* 

 

 ( هندسة تصميم  حفر اوآبار427)هـ 

سدرحان الميدا   –أسدم سدرحان الميدا  الجوفيدة  –األرضية والميا  الجوفية الرالولة  –أنواع التزاناا الجوفية
ه فروليكيدة االدار فدي رالدة ال لداا وط در  –سرحان الميدا  الجوفيدة لآللدار  –الجوفية في المناالف المتاللفة 

 – الددرق رفددر االددار –االتاللدداراا والقياسدداا المتاللفددة لآللددار  –الهددميا االددار  –الددفات  االددار  –ال لدداا 
 .الوط  الميا  المالرة عنف المناالف السارلية –التزاناا الجوفية في مهر 

 المراجع 

 ( الفار العرةية للنشر والالوزحع 2001عبف المنعا مرمف عامر )–رركة الميا  في األرض والقنياا الري * 
 لاالسكنفرحة  ( منشأا المعارإ1998الع قاا المايية ونظا الري د مرموف عبف العزحز ربراهيا تل   )* 

 

 ( هندسة التدا    تد ير المخلفات428)هـ 

رعدافة  –الالدرق ال نفسدية للدالتل  مدن المتلفداا والدرق فهدل ا  –مهافر الاللو  وهنفسة هيانة ال دوات 
الالضدمن وسداي  الالدفوحر )رنالداج الغداز  –الالتزحن والالدفاول  –وساي  النق   –الفوحر المتلفاا واللقايا النلاالية 
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اسدالتفاماا الهدنيعية أتدري م د  هدناعة األتشداب والدورق  –رعفاف السدي ج  –اف العضوي السم –الر وي 
 عوام  األمان. –والالوب ..... رل  

 المراجع 

Agricultural Engineer’s Handbook. Richey C.B., Jacobson P. and Hall C. 

(1961) McGraw-Hill book Company, Inc. New York, London. 

 

 ندسة نظم الجودة  التحكم البيئى( ه429)هـ 

الدرق الدالركا فدي العوامد  الب ييدة فاتد   –نلداالي(  –العوام  الب يية والأ  رها علي اإلنالداج الزراعدي )ر دواني 
 –الالبرحددف الالبت ددري  –وسدداي  واج ددزة الددالركا فددي الال ويددة  –الوزحددع هددوات الال ويددة  –المنشددآا الزراعيددة 

نظا الال وية لمنشآا الب دوا المرميدة  –علي الر واناا المزرعية والفواجن الأ  راا الب يية الررارحة والغازحة 
الال ويددة الاقددة  –معددفل سددرحان ال ددوات لمنشددآا الب ددوا المرميددة  –ال ويددة متددازن المراهدد   اللسددالانية  –

 واقالهافياا.
 المراجع 

( 1997اهيا )جدون ن. ووكدر الرجمدة مرمدف رلمدي ربدر  –ال وية المنشدآا الزراعيدة د م لدو ا. ه ليكسدون  *
 .جامعة الملك سعوف –النشر والمالالع  –جامعة الملك سعوف 

نفسة ب يدة الهدوب الزراعيدة د مرمدف رلمد  ابدراهيا ث فار النشدر : مكاللدة لسدالان المعرفدة لاللعدة ونشدر ه *
 والوزحع الكالب .

 
 ( تصميم آوات زراعية430)هـ 

األضدرار المالراكمدة  –رحدة أقهدي قد  ل ن يدار نظ –رف الرم  للمواف  –معام  الرك ز االج اف  –االج افاا 
الهددميا المسددام ر ووهدد ا البرشدداا واللردداا  –الهددميا األعمددفة والتددواب ر والفلنشدداا  –المسددبلة ل ن يددار 

 الهميا المراور. –نظا الالزح ا  –والس ور والفرام  والقوالض والس س  
 المراجع 

 فار الفولية للنشر والالوزحع ( ال1994االهالزازاا الميكامنيكية وليا.و.س الو ) *
الرجمدة هد   الدف ن مرمدف ث أرمدف  –النظرحاا األساسية في ميكانيكا ااالا د  . رنا ف/ ر.م. سداليفز  *

 ( فار النشر: الفار العرةية للنشر والالوزحع 1987مرمف رس ن )
* Theory of machines – R.S. Kh ur mina and J.K. Gupta (1978) New Delhi 

 

 هندسة تجهيز مزارع اوانتاج الحيوانى  الد اجن ( 336)هـ 

مواهددفاا المنالقددة المقدداا عل  ددا مددزارع اإلنالدداج الر ددوان  والددفواجن د الشددرو  الواجددب الوافرهددا فددي ملددان  
المددزارع د أنددواع المددزارع )نددوع الالرةيددة مفالددو  أو مغلددف د نددوع النشددا  أم دداا أو السددم ن( د معددفاا الالغذيددة 

ة في مزارع رنالاج الدفواجن ومدزارع اإلنالداج الر دوان  ) فويدة د االومااليكيدة( وفكدرة عمل دا د المتاللفة المسالتفم
معدفاا الشدرب للال دور والر وانداا الكب درة ) فويدة د اوالومااليكيدة( وفكدرة عمل دا د أساسدياا وشدرو  الال ويدة 

اا الال ويدة( د الدففف ال دوات فاتد  مبند  المزرعدة د رسداب مسدارة فالردفات  ملان  المزرعدة )رسداب معدفل 
الالففيدة )رسداب كميدة الردرارة ال زمدة لالففيدة عندابر الالرةيدة د أندواع الدففاياا وفكدرة عمل دا د الدرق الالففيدة 
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الماللعدة فاتد  المدزارع( د المعدفاا الملرقدة لالمزرعدة )المجدارش وأنواع دا د ت الداا األعد إ د أج دزة نقد  
 األع إ( د المرالب االية .

 المراجع 

( فار النشدر ث وزارة الالعلديا 1988كنة االنالاج الر دوان  د لالفد  رسد ن ث الوف دف ف مد  فميدان )معفاا مي *
 العال  واللر  العلم  ث جامعة لغفاف .

( ث 1965ال وية المنشآا الزراعيدة د ف. م لدو ه ليكسدون ث ف. جدون فدز ووكدر ث الرجمدة ف. مرمدف علد  ) *
 . فار النشر العلم  والمالالع ث جامعة الملك سعوف

 هندسة مصانع او غذية  او لبان ( 337)هـ 

االعاللاراا الواجب مراعاال ا عنف الهميا مهدانع األطذيدة واألللدان مدن ر د  موقدع المهدنع والهدميا المبندي 
ارالياجدداا األمددن والسدد مة  –مراعدداة الشدديون الهددرية فاتدد  المهددنع  –ووضددع األج ددزة فاتدد  المهددنع 

البتدار مدن ر د  الول دف  وتواهد  وأنددواع  –المسدالتفمة لالمهدنع المدراو  والمضدتاا  –للمعدفاا لالمهدنع 
 أج زة الالست ن والالبرحف المسالتفمة في المهانع. –الغ ياا 

 المراجع 

 ( فار النشر: الكاللة األكافيمية 1997هنفسة الالهنيع الغذايي د أرمف فرحف الس رحجي ) *
 اإلسكنفرحة ( جامعة2000هنفسة الالهنيع الغذايي د عبف الوهاب شلبي ) *

 مشر ع التخرج( 450)هـ 

رعفاف مشروع لر   ف  أرف مجاالا ال نفسة الزراعية الرا رشراإ أعضات ه ية الالفرحم لالقسدا ومناقشدة 
 ك  الالب عل  رفة ف  رلقة نقاشية )سيم نار(

 المراجع 

 الكالب والفورحاا المرلية والعالمية ف  مجال ال نفسة الزراعية
 التدريب الصيفى

 

 ( تدريب عام204)ز 

ر   يقوا ك  الال ب لعف اجاليازها المسالوى ال دان  لالالدفرحب لمعامد  جميدع األقسداا العلميدة لالكليدة وكدذلك 
لمددزارع الكليددة للالعددرإ والالددفرحب علدد  أوجدد  النشددا  العلمدد  لددالبراما العلميددة المتاللفددة لالكليددة وذلددك رسددب 

 النظاا الذى يقالرر  مجلم الكلية .
 

 صصى ( تدريب تخ304ز 

يكلدد  لدد  الالدد ب المنقولددون مددن المسددالوى ال الدد  رلدد  المسددالوى الرالددع تدد ل العاللددة الهدديفية لالمعامدد  
والمزارع والمهانع المتاللفة وذلدك كد  فد  التههد  إلكسداب الالد ب الم داراا الم نيدة والمعرفيدة المتاللفدة 

مواقدع اإلنالداج المتاللفدة وكيفيدة  ف  المجال الزراع  من ر   الالعرإ عل  اسالتفاا الالكنولوجيا الرف  دة فد 
 رفارة المنشآا الزراعية وكالالة الالقارحر العلمية وعرض ا ومناقشال ا .

 

 


