توصيف المقررات:
 0103مب ئ اإلحص ء 3 :س ا ت مدت د  3نظري )
يهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلحصة ةاء يف احليةةةاة ويف تريقةةةة البحةةةث
واالستقصاء ،ويتناول التوةيعةات التكراريةة واالحتماليةة واملنحنةى السةوي .كمةا يعةاا موضةوع
االرتبا واالءدار بصورة مبسطة.

 1101ري ضي ت ا م  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
يركةز هةةذا املقةرر علةةى األعةةداد احلقيقيةة والعمليةةات عليهةةا ،األعةداد املركبةةة والعمليةةات
عليها ،كةثريات احلةدود االقرتانةات اجلربيةة ،االقرتانةات املثلثيةة االقرتانةات املثلثيةة العكسةية،
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية ،املتباينات واملعادالت.

 1103ري ضي ت  3 :)3س ا ت مدت د  3نظري)
أساسةةيات علةةم التفاضةةل والتكامةةل وتطبيقاتهةةا ،وحتتةةوي االقرتان ةات واالشةةتقاآ وقوانينةةه
وقةةانون السلسةةلة ،ورسةةم املنحنيةةات ،والتفاضةةالت ،وقاعةةدة لوبيتةةال ،والتكامةةل احملةةدود وغةةري
احملدود ،وخواص التكامل واملساحة بني املنحنيات ،ومساحة السطول الدورانيةة ،واملصةفوفات
واحملددات.

 1123املس ح الرسم اهلردسي 4 :س ا ت مدت د  2نظري 2 ،ا لي)
دور املساحة والرسم اهلندسي يف جمال اهلندسة الزراعية ،ويقسم املقرر إىل جزئني اجلةزء
األول مبادئ وتعريفات حول أنواع القياسةات ،واسةتخداماتها ةم التسةوية وتطبيقاتهةا ،اخلطةو
الكنثورية وتطبيقاتها ،وترآ حساب املساحات ملختلف قطع األراضي.
واجلةةةزء الثةةةاني يتعلةةةق بالرسةةةم اهلندسةةةي وأدواتةةةه وتةةةرآ اسةةةتخدامها ،ةةةم اإلسةةةقاتات
واسةةةةتنتاجها ،والقطاعةةةةات ورسةةةةم املنةةةةاظري واإلسةةةةقاتات واإلفةةةةرادات والقطاعةة ةات والرباغةةةةي
والصواميل والرسم احلر.

 1133الوم حي تي ا م  3 :)1س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
يتنةةاول هةةذا املقةةرر كيميةةاء اخلليةةة ،وعضةةيات اخلليةةة ووظائفهةةا ،واملور ةةات ،وتكةةا ر
الكائنةةات احليةةة وتشةةكلها ،والتمثيةةل الضةةوئي ،والتةنفس اخللةةوي ،وتغذيةةة احليةةوان ،وأجهةةزة
التبادل الغاةي يف الكائنات احلية وعملياته ،واجلزء العملي.
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 1204إحص ء تطبيقي 3 :س ا ت مدت د  2نظري1 ،ا لي)
متطلب سابق  0102احلاسوب  0103 ،مبادئ االحصاء
يركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حول جمتمةع واحةد حةول جمةتمعني ،االرتبةا
واالءدار ،اختبارات األوسا والنسةب جملةتمعني ،حتليةل التبةاين األحةادي والثنةائي ،تةرآ غةري
معلميه.

 1329كي ي ء اضوي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
الةةةروابط ،والتشةةةكل واجملموعةةةات املميةةةزة ،واملركبةةةات اهليدروكربونيةةةة واهلالية ةدات،
والكحةةةةةةةوالت ،والفينةةةةةةةوالت ،وااليثةةةةةةةرات ،وااللدهيةةةةةةةدات ،والكيتونةةةةةةةات ،واألمحةةةةةةةاض
الكربوكسيلية ومشتقاتها ،واالمينات من حيث التسمية واخلواص الفيزيائية وتفاعالتها.

 1330كي ي ء حتليلي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
مبةةادئ التحليةةل الكمةةي و الةةوةني ،ومبةةادئ التحلي ةل الكمةةي احلجمةةي لدراسةةة تفةةاعالت
األمحاض والقواعةد وتفةاعالت األكسةدة واالختةزال وتفةاعالت الرتسةيب وتكةوين املركبةات،
ومقدمة يف التحليل الطيفي ،والتعامل اإلحصائي مع النتائج.

 1331كي ي ء حيوي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية
املكونةةات اجلزئيةةة للخاليةةا الربوتينةةات ووظائفه ةا احليويةةة ،وكيميةةاء وترتيةةب األمحةةاض
االمينية ،والتنظيم الفراغي اجملسم للربوتينات ،وتركيةب وتنظةيم وعمةل األنزميةات ،وكيميةاء
السةكريات والةدهون والفيتامينةات ومرافقةات األنزميةات ( ،)Co Enzymesوعمليةات هةدم
السةةةكريات مةةن خةةةالل عمليةةةة التخمةةةر ودورة كةةةرب ( ،)Electron Transportو إنتةةةاج
مركب االدينوسني ال ي الفوسفات بواسةطة ( ،)- Oxidative Phosphorilationومةن
م دراسة كيمياء األمحاض النووية ،واالستنساخ ،وترعة املعلومات الورا ية.
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 2101الم الرب ت 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
املعلومةةةات األساسةةةية الةةةيت تتعلةةةق باهليكةةةل العةةةام للمملكةةةة النباتيةةةة مةةةن حيةةةث اجملةةةاميع
املختلفة ،بدءًا من تركيب اخللية

و االنقسام اخللوي ،والتمايز ،والتعضون ،وأنواع األنسجة

النباتية واألعضاء النباتية ووظائفها ،والعمليةات احليويةة كالبنةاء الضةوئي ،والتةنفس ،والنةتح،
واالمتصاص ،ونقل املةواد الغذائيةة واهلرمونةات النباتيةة ،وتصةنيف اململكةة النباتيةة واسةتعراض
مبسةةط للمجةةاميع املختلفةةة فيهةةا كالفطريةةات ،والطحالةةب والنباتةةات الوعائيةةة الدنيئةةة ،ومعةةراة
البذور م النباتات الزهرية يف بيئاتها ودورات حياتها وأهميتها االقتصادية.

 2102الم احليوان 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
يتكةون مةةن جةزئني ،اجلةةزء النظةةري وحيتةوي علةةى الرتكيةةب والوظيفةة جلميةةع الكائنةةات
احلية ،والنمو واالنقسام اخللوي ،ومتايز الكائنات احلية إىل أنسجة وأعضاء اجلهةاة الةدوري،
وأنواع احليوانات اليت تتأ ر بالبيئة وتتكيف معها ،علم البيئة ،النشوء واالرتقاء.
واجلزء العملي وحيتوي اخللية ،االنقسام اخللوي ،التكوين اجلةيين للحيوانةات ،األنسةجة
احليوانيةةة ،اجلهةةاة اهليكلةةي ،األجهةةزة العضةةوية ،التنةةوع يف احليوانةةات الالفقاريةةة  ،احلبليةةات
والبيئة.

 2110مب ئ الم الرتب  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أساسةةيات علةةم الرتبةةة وأهميتهةةا ،وتكوينهةةا ،والصةفات الفيزيائيةةة والكيميائيةةة واملعدنيةةة
العامة للرتبة ،رتوبة وغرويات الرتبة وتغذية النبةات ،خصةوبة الرتبةة واألمسةدة والتسةميد وأحيةاء
الرتبة الدقيقة وتصنيف األراضي ومساحتها.

 2114فيوي ء ا م  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
تبيعة علم الفيزياء واحلرارة ،واملتجهات ،وعلم التحريةك ،والشةغل والقةدرة وقةانون حفةظ
الطاقة ،والةدفع وكميةة التحةرك ،واحلركةة الدورانيةة ،والكهربةاء السةاكنة ،واملكثفةات،
ودارات التيارات املستمر واملغناتيسية والبيئة الزراعية.
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 2116خمترب فيوي ء ا م  1 :س ا مدت د  1ا لي)
متطلب سابق  2114فيزياء عامة
التوصةةةةيل احلةةةةراري ،وعةةةةع املتجهةةةةات وتةةةةواةن القةةةةوى ،وحركةةةةة األجسةةةةام ،وحركةةةةة
املقةةذوفات ،وقةةانون نيةةوتن الثةةاني يف احلركةةة ،واإلحتك ةاك ،وقةةانون حفةةظ الطاقةةة ،وحفةةظ
كمية التحرك ( تصادم األجسام) ،واحلركة الدورانية ،وقانون أوم ،وقانون فةارادي يف احلةث
الكهرومغناتيسةةةي ،والقةةةوى والقةةةدرة وقاسةةةهما ،واآلالت البسةةةيطة ،واللزوجةةةة ،والكثافةةةة
وقياسها.

 2120مب ئ التصريع الغذائي 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ العمليةةات األساسةةية املتعلقةة بالتصةةنيع الغةةذائي مثةةل اسةةتخدام احلةةرارة
والتربيد والتجفيف والرتكيز والتسخني باإلشعاع وأمواج امليكروويف والتخمري.

 2124كي ي ء ا م  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
املبةةادئ األساسةةية الةةيت تضةةم الرتكيةةب الةةذري ،وح ةاالت املةةادة ،واحملاليةةل ،والتفةةاعالت
الكيميائية ،ديناميكا احلرارة الكيميائية والكيمياء الكهربائية.

 2125خمترب كي ي ء ا م  1 :س ا مدت د 1ا لي)
متطلب سابق  2124كيمياء عامة
أساسيات العمل املخربي ،معاجلة األنابيب الزجاجيةة ،والةوةن اجلزيئةي كمةادة متطةايرة،
واالخنفةةاض يف درجةةة التجمةةد ،والةةوةن املكةةافا حلةةامض ،واألكسةةدة ،واالختةةزال ،وحةةرارة
التعادل ،والعوامل املةؤ رة يف سةرعة التفاعةل الكيميةائي ،وقةانون سةرعة التفاعةل الكيميةائي،
والتحليل الكهربائي ،والكشف عن األيونات السالبة واملوجبة يف اجملموعات األربع.

 2203الم الوراث  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2101علم النبات 2102 ،علم احليوان
مقدمة يف علم الورا ة ،واالنقسام اخللوي ،وقانوني منةدل ،واالرتبةا والعبةور ،واخلريطةة
الكروموسومية ،والرتكيب اجلزيئي للجني ،والطفرة ،والتحكم يف التعبري اجلةيين ،والورا ةة
خارج النواة واجلينات يف العشائر والورا ة الكمية واهلندسة الورا ية.
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 2204األحي ء الدقيق  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1133علوم حياتية عامة (( )1لتخصص التصنيع الغذائي فقط)
متطلب سابق  2101علم النبات  2102،علم احليوان (للتخصصات االخرى يف كلية الزراعة)

أنواع األحياء الدقيقة ،وتركيب وظيفة األحياء الدقيقة عدميةة النةوى احلقيقيةة ومقارنتهةا
مع تلك ذات النوى احلقيقية ،واألحياء الدقيقةة غةري اخللويةة ( الفريوسةات ) ،تةرآ ووسةائل علةم
األحيةةاء الدقيقةةة ،األيةةض يف األحيةةاء الدقيقةةة ،ومنةو األحيةةاء الدقيقةةة ،وتةةأ ري العوامةةل املختلفةةة
عليةةه ،وضةةبط األحيةةاء الدقيقةةة ،والتعةةايش يف األحيةاء الدقيقةةة ،واألحيةةاء الدقيقةةة واألمةةراض،
واألحيةةةاء الدقيقةةةة الزراعيةةةة ،واألحيةةةاء الدقيقةةةة للةةةهواء وامليةةةا  ،األحيةةةاء الدقيقةةةة الصةةةناعية،
واالستفادة من األحياء خلدمة اإلنسان.

 2213مب ئ الري الصرف 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة 1103 ،رياضيات ()3
امليةةا  ،تكوينهةةا ،تطويرهةةا ومصةةادر امليةةا يف الةةوتن العربةةي ،واخلةةواص الطبيعي ةة للرتبةةة
وعالقتها بالري ،االحتياجات املائيةة للمحاصةيل املختلفةة وجدولةة الةري وكفاءتةه ،واالسةتهالك
املائي للنبات ،وصالحية امليا للري ،وأساسيات يف علم املائيات وتطبيقاتها ،وترآ الري وأسس
اختيارها ،ومبةادئ تصةميم تةرآ الةري السةطحي والةري بةالرش والةري بةالتنقيط ،وتةرآ قيةاس
املاء ،ومنشآت نقلها والتحكم بها ،وأهمية الصرف الزراعي وفوائد وأنواعه.

 2214األمسد خصوب الرتب  2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
دراسة علم خصوبة الرتبةة وأهميتةه وتطةور وعالقتةه بةالعلوم األخةرى ،عوامةل منةو النبةات،
والعناصةةر الغذائيةةة يف ذلةةك ،مةةع صةةورها املتيسةةرة يف الرتبةةة والعوامةةل املةةؤ رة فيهةةا ،وأعةةراض
نقصها وتصحيحه.

 2215مب ئ اإلنت الرب تي 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2101علم النبات
أهمية اإلنتاج النباتي ودور يف االقتصاد وحتقيق األمن الغذائي ،ومراحل النمو النباتي وا ر
العوامةةل األساسةةية والبيئيةةة يف النمةةو ،وتةةرآ التك ةا ر وإنتةةاج األشةةتال والرتكي ةب احملصةةولي
والدورات الزراعية والعمليات الزراعية ،والتكنولوجيا احلديثة يف اإلنتاج النباتي.
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 2216مب ئ اإلنت احليواني 3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2102علم احليوان
أهمية املنتجات احليوانية والوضع الغذائي  ،ورا ةة الصةفات  ،التحسةني الةورا ي حليوانةات
املزرعة  ،فسيولوجيا التناسل يف الثدييات والطيور  ،فسيولوجيا اهلضم يف اجملرتات والدواجن ،
أعالف احليوانات وقيمتها الغذائية االحتياجات الغذائية وترآ التغذية  ،أساسيات إنتةاج األبقةار
واألغنام والدواجن  ،بيئة احليوانات وعالقتها باإلنتةاج  ،الطفيليةات واألمةراض املعديةة وتأ ريهةا
يف اإلنتاج احليواني.

 2217نب ت ت الوير

ترسيق احلدائق 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)

متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
نباتات الزينة من حيةث أهميتهةا وةراعتهةا والعنايةة بهةا ،وتسةويقها ،وتشةمل أةهةار القطةف
والقصةةةاري املزهريةةةة والورقيةةةة ،واحلوليةةةات الصةةةيفية و الشةةةتوية ،والنباتةةةات املزهةةةرة الةةةيت يةةةتم
إكثارها بواسطة األبصال والكورمات والةدرنات ،واملسةطحات اخلضةراء ،وأشةجار وشةجريات
احلدائق واملتسلقات واألسيجة.
كما تشمل هذ املادة أهميةة احلديقةة املنزليةة وتةرآ االنتفةاع بهةا ،وتنسةيقها ،والنباتةات
املستعملة ،والعمليات الالةمة إلنشائها وصيانتها.

 2219األاش ب الض ر

الري تو ا 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)

متطلب سابق  2101علم النبات
األعشاب الضارة من حيةث خصائصةها وأضةرارها االقتصةادية وتقسةيماتها املختلفةة وتةرآ
انتشارها ،والطرآ الرئيسة ملكافحتها ،واآلت تطبيق مبيدات األعشةاب ،ومعةايرة اآلت الةرش،
ومبيةةدات األعشةةاب مةةن حيةةث خصائصةةها ،وأوقةةات تطبيقه ةا ،ومكافحةةة األعشةةاب يف بعةةض
احملاصيل الرئيسية.
أساسةةيات يف علةةم النيمةةاتودا مةةن حيةةث الصةةفات املورفولوجيةةة والتشةةرحيية والنشةةاتات
احليوية ،واألعراض املرضية لإلصابة بالنيماتودا ،واألضرار االقتصادية الناعة عنهةا ،وعالقةة
النيماتودا مبسببات األمراض النباتية األخرى ،وترآ مكافحتها.
األرض وأمنةةا اسةةتخدام األرض املسةةتقبلية  ،ويشةةمل كةةذلك قيةةاس التنميةةة املسةةتدامة
والتجارب احمللية واإلقليمية اخلاصة بالتنمية املستدامة .
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 2220االحي ء الدقيق يف اال ذي  3 :س ا ت مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يتنةةةاول هةةةذا املسةةةاآ التعريةةةف بالكائنةةةات احليةةةة الدقيقة ةة لألغذيةةةة ،مةةةن حيةةةث انواهةةةا
ومصادرها وتأ ريها وتوةيعها يف األغذية ،كذلك التعةرف علةى االمةراض الناجتةة مةن اسةتهالك
األغذية الفاسدة ،واملواصفات القياسية اخلاصةة بهةذ الكائنةات ،والشةرو الصةحية لألغذيةة
وتصنيعها ،إضافة إىل حتليل مصادر اخلطر ونقا السيطرة احلرجة ،مةن خةالل اجةراء جتةارب
طربية خاصة باألغذية ،وعرض أوراآ عمل.

 2221حتضس الوجب ت الغذائي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
دراسةةة تةةةرآ الطهةةي وخصةةةائص كةةل منهةةةا والةةتغريات الكيميائيةةةة والفيزيائيةةة والقيمةةةة
الغذائية لألتعمة املختلفة ،وتأ ري عمليات على األتعمة أ نةاء التحضةري؛ مةن إعةداد وتةبخ وخةزن
علةةى القيمةةة الغذائيةةة ،واسةةتخدام أفضةةل األسةةاليب للمحافظةةة علةةى قيمتهةةا الغذائيةةة وضةةمان
سةالمتها وجودتهةا .إضةافة إىل إجةراء التطبيقةات العمليةة يف اختيةار وحتضةري األتعمةة مبةا يالئةةم
وحاجة السوآ احمللية واخلدمية كاملطاعم واملستشفيات والفنادآ وغريهةا ممةا يةؤدي إىل تطةوير
املنتجات الغذائية مبا يفيد حاجة املستهلك.

 2222كي ي ء حتليل اال ذي  4 :س ا ت مدت د  3نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1330كيمياء حتليلية
يتنةاول هةذا املسةةاآ نظريةات وتطبيقةةات الطةرآ الكيمائيةة لتحديةد مكونةةات الغةذاء ،مةةن
خالل أساليب حتليل األغذيةة ،كالتحليةل الطيفةي والكرومةاتوجرايف والفراكتومرتيةة ،قيةاس
احلموضة والوةن النوعي وهذا حسب الطرآ القياسية واملعيارية املتعارف عليها حملياً وعاملياً.

 2317األمراض الرب تي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2101علم النبات
نبةةذة تارخييةةة عةةن علةةم األمةةراض النباتيةةة ،النظةةام البيئةةي الطبيعةةي والزراعةةي ،مسةةببات
األمراض النباتية ،العوامل البيئية اليت تؤ ر يف األمراض النباتية ،األمراض النباتية املتسببة عةن
الفطريةةات والبكترييةةا والفريوسةةات والنيمةةاتودا والنباتةةات الزهريةةة الطفيليةةة وغةةري الطفيليةةة،
التدابري العامة املستعملة يف مكافحة األمراض النباتية.
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 2318اآلالت الورااي  4 :س ا ت مدت د  2نظري 2 ،ا لي)
املعةةدات واآلالت املسةةتخدمة يف حتضةةري الرتبةةة و الزراعةةة والتسةةميد واحلصةةاد واألعةةالف
واحلبوب ووقاية النبات ،والةري والصةرف ،واإلنتةاج احليةواني ،مةن حيةث أنواعهةا ،واختيارهةا،
وترآ تشغيلها ،واستخدامها ،وترآ صيانتها ومعايرتها وكفاءتها وأداؤها واقتصادياتها.

 2319حدظ الرتب  2 :س ا مدت د  2نظري)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
إنتاجيةةة األراضةةي واحلاجةةة إىل صةةيانة الرتبةةة ،األمطةةار وميةةا الرتبةةة واجلري ةان السةةطحي،
االجنةةراف بامليةةا والريةةال ،التصةةحر ،اسةةتعماالت األراضةةي وإدارتهةةا ،األنظمةةة الزراعيةةة ،تةةرآ
صيانة الرتبة ومياهها ،تدهور خصوبة الرتبة ومعوقات صيانة الرتبة.

 2320مب ئ التغذي  2 :س ا مدت د  2نظري)
متطلب سابق  1133علوم حياتية عامة (( )1لتخصص التصنيع الغذائي فقط)
متطلب سابق  2102علم احليوان (للتخصصات االخرى يف كلية الزراعة)
مفاهيم يف التغذية والغذاء ،النظم التحليلية ملكونات الغةذاء ،الكربوهيةدرات واالليةاف،
الةةةدهون ،الربوتينةةةات ،الطاقةةةة الغذائيةةةة ،الفيتامينةةةات ،املعةةةادن الكةةربى /الصةةةغرى ،اجلهةةةاة
اهلضمي وفسيولوجيا اهلضم ،املاء.

 2321الم احلشرات 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
مقدمةةةة يف علةةةم احلشةةةرات ،واملميةةةزات العامةةةة للحشة ةرات ومفصةةةليات األرجةةةل ،التشةةةريح
اخلةةةارجي والةةةداخل للحشةةةرة ،النمةةةو والتطةةةور والتكةةةا ر يف احلشةةةرات ،الرتةةةب احلشةةةرية ذات
األهميةةة االقتصةةادية ،اآلفةةات الضةةارة باإلنسةةان وممتلكاتةةه ،اآلفةةات احليوانيةةة غةةري احلشةةرية،
احلشرات النافعة ،سلوك احلشرات ،عالقة احلشرات بالبيئة ،ومكافحة اآلفات.
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 2323احمل صيل احلقلي  2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
علم احملاصيل احلقلية ،الرتكيب النباتي وتقسيم احملاصيل احلقلية ،ا ةر البيئةة علةى منةو
وإنتةةةاج احملاصةةةيل احلقليةةةة ،حتسةةةني احملاصةةةيل احلقليةةةة وإنتةةةاج البةةةذور ،حماصةةةيل احلبةةةوب،
البقوليات ،احملاصيل الصناعية ،الزيتية وحماصيل األعالف اخلضراء.

 2324أشج ر الد كه  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أهمية بساتني الفاكهة وتقسيمها ،بيئة وإنشاء بساتني الفاكهة ،الرتبية والتقليم ،األةهار
واإلمثار ،العناية ببساتني الفاكهة ،األشجار متساقطة األوراآ ،األشجار دائمة اخلضرة.

 2325صح احليوان 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يتناول هذا املقرر العوامل البيئية ،اهلواء ،احلرارة والرتوبة ،امليا وتةرآ تلو هةا وتنقيتهةا،
احلليةةب ،مصةةادر تلو ةةه واألمةةراض الةةيت ينقلةةها املناعةةة ،تةةرآ التعامةةل مةع احليةةوان واإلسةةعافات
األولية هلا ،الةتطهري واملطهةرات ،األدويةة ،األمةراض وتةرآ الوقايةة منهةا ،الطفيليةات اخلارجيةة
وترآ الوقاية منها ،أمراض احليوانات وأمراض الطيور.

 2326االج ت بيطري  3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2325صحة احليوان
يتناول املقرر األدوية البيطرية اليت تستخدم أساساً لعالج ووقايةة احليةوان  ،آ ةر التفةاعالت
الدوائية وباألخص عند استخدام أكثر من دواء واحد يف نفس الوقت لعةالج احليةوان  ،ويتطةرآ
لةدواعي االسةةتخدام املقةةرتن ألكثةةر مةةن مضةةاد حيةةوي  ،ويتنةةاول العوامةةل الةةيت تةةؤ ر علةةى فعاليةةة
الةةةدواء يف جسةةةم احليةةةوان وبةةةاألخص العوامةةةل املتعلقة ةة بامتصةةةاص الة ةدواء  ،ويتطةةةرآ ملوضةةةوع
التفاعالت الدوائية خارج وداخل جسم احليوان  ،وكيفية استخدام املضادات احليوية يف حتفيز
منو اجملرتات.
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 2327تدريب ا لي  5 :)1س ا ت مدت د  5ا لي)
متطلب سابق انهاء  66ساعة
يلتحةةةق الطالةةةب مةةةن خةةةالل هةةةذا املقةةةرر مبؤسسةةةة ةراعية ةة حكوميةةةة أو أهليةةةة يعمةةةل بهةةةا
أخصائيون ةراعيون يف منطقة قريبة من سكنا ويقضي فيها  12 - 10ساعات أسبوعية  ،أو
ما يعةادل ( )120سةاعة تدريبيةة فصةلية  ،واهلةدف األساسةي مةن هةذا املقةرر هةو إتاحةة الفرصةة
للطالب ليتعرف على كافة املؤسسةات الزراعيةة حيةث املتوقةع مةن الطالةب التعةرف علةى برنةامج
العمل للمناتق الزراعية املختلفة شهرياً ،حيث يغطي القسم الفةين للعمليةات الزراعيةة مةن حيةث
اإلرشةةةاد الزراعةةةي  ،الزراعةةةة العضةةةوية  ،الزراعةةةة احملميةةةة  ،املكافحةةةة املتكاملةةةة  ،أشةةةجار
الفاكهةةة  ،تصةةميم شةةبكات الةةري  ،تشةةخيص أمةةراض النباتةةات  ،حةةدائق منزليةةة  ،أشةةجار
الزيتةةون واألمسةةدة  ،تربيةةة النحةةل  ،التصةةنيع الغةةذائي  ،املكينةةة الزراعيةة  ،إدارة مصةةادر امليةةا
وغريها......اخل .يتعلم الطالب من خالل هذا العمل القسم اإلداري للتدريب مةن مهةارات االتصةال
 ،املقابلة  ،العمل الطوعي إدارة املشاريع الصغرية ودراسة اجلدوى االقتصادية وكتابةة التقةارير
وإدارة التسويق والزراعة للربح وغريها .كما على الطالب أن يقدم على األقةل ( )4تقةارير شةامله
لعضو هيئة التدريس املعين عن تدريبه يف املؤسسات الزراعية املوجةودة يف بيئتةه أو حميطةه الةذي
يتدرب فيه.
التدريب العملي لتخصص التصنيع الغذائي
متطلب سابق انهاء  66ساعة

يقوم الطالب/ة بالتدريب يف مصانع ومشاريع األغذية ذات العالقة وملدة ال تقةل عةن ()300
سةةةاعة عمةةةل ،خةةةالل السةةةنتان الثالثةةةة والرابعةةةة يف اجملة ةاالت الرئيسة ةية (تكنولوجيةةةا االلبةةةان،
تكنولوجيةةةةا اللحةةةةوم ،تكنولوجيةةةةا اخلضةةةةار والفواكةةةةه ،تكنولوجيةةةةا الزيةةةةوت والةةةةدهون،
تكنولوجيا احلبوب ،تكنولوجيا النباتات الطبية.

 2328فسيولوجي احليوان 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني
يتكون املقرر من جزئني اجلزء النظةري حيتةوي علةى النمةو ،االنسةجة احليوانيةة ،اجلهةاة
اهليكلةةي ،اجلهةةاة الغطةةائي ،اجلهةةاة العضةةلي ،اجلهةةاة اهلضةةمي ،اجلهةةاة التنفسةةي ،اجلهةةاة
االتراحي ،اجلهاة الدوري ،واجلهاة العصيب.
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وحيتةةوي اجلةةزء العملةةي علةةى االنسةةجة احليوانيةةة ،التكةةوين اجل ةيين للحيوانةةات (النمةةو)،
اجلهاة اهليكلي ،االجهزة العضوية.
 2329حتليل األاالف األ ذي صي

اخللط ت 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)

متطلب سابق  2320مبادئ التغذية 2422 ،األعالف وتغذية احليوان
يشةةتمل علةةى الرتكيةةب الكيمةةاوي وأنةةواع األعةةالف ،اهلضةةم والتمثيةةل الغةةذائي ،املق ةررات
الغذائيةةة  ،الطاقةةة  ،الةةربوتني ،األليةةاف املعةةادن وأهميتهةةا  ،تةةرآ التغذيةةة املختلفةةة  ،جتهيةةز
خلطات العلف وترآ تقييمها.

 2330فس

تس م اال ذي  3 :س ا مدت د  3نظري)

متطلب سابق  2220االحياء الدقيقة يف االغذية
يتناول هذا املساآ العوامل املؤديةة إىل تلةف وفسةاد األغذيةة ،أنةواع التسةمم الغةذائي ،تةرآ
السيطرة وتقليل اخلطورة.

 2331ضبط اجلو لال ذي  3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2222كيمياء حتليل االغذية
يتناول هذا املسةاآ دراسةة أنظمةة اجلةودة احملليةة والعامليةة وتةرآ تطبيقهةا يف مصةانع املةواد
الغذائية ،كذلك التعرف على املنظمات الدولية ذات العالقةة بةاجلودة ،إضةافة إىل عةرض أوراآ
عمل من قبل الطلبة.

 2332تدب

تغليف اال ذي  3 :س ا مدت د  3نظري)

متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
تتنةاول هةةذ املسةةاآ مةةواد التعبئةةة والتغليةةف ،مةةن حيةث مواصةةفاتها ،تركيبهةةا الكيميةةائي
وخصائصها الفيزيائية ،ومدى تفاعالتها مع املةواد الغذائيةة ،إضةافة إىل عمليةة تقييمهةا واختيةار
العبوات املناسةبة واملالئمةة لألغذيةة املختلفةة ،وكةذلك دراسةة مبةادئ آالت التعبئةة املسةتعملة يف
التصنيع الغذائي ،وأيضا عرض أوراآ عمل حول املوضوع من قبل الطلبة.
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 2334تكرولوجي اخلض ر الدواكه  3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ األسةةس العلميةةة والتطبيقةةات العلمي ةة للخضةةار والفواكةةه ،مةةن حيةةث
تركيب الكيماوي واملبادئ الفيزيائية واملكروبيولوجية ،إضافة إىل التعامل منها منذ احلصول
علةةى املةةواد اخلةةام مةةرورا باإلعةةداد والتصةةنيع والتعليةةب والتخةةزين والنقةةل والتسةةويق ،مةةع اجةةراء
تطبيقةةات عمليةةة وجتةةارب طربيةةة ومشةةاهدات وعةةرض أوراآ عمةةل مةةن قب ةل الطلبةةة حةةول ه ةذ
املنتجات.

 2335تصريع اال ذي املرولي  3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يتنةةاول هةةذ املسةةاآ األغذيةةة املنزليةةة املنتشةةرة يف املنطقةةة ،مةةن حيةةث كيفيةةة حتضةةريها
وتصنيعها وحفظها بطرآ سليمة وصحية ،إضافة إىل اجراء تطبيقات عملية وجتارب ومشاهدات
حول هذ املنتجات.

 2336تصريع اجلنب املتخ رات اللبري  3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يتنةاول هةةذا املسةاآ مكونةةات وخصةةائص احلليةب ومنتجاتةةه ،إضةافة إىل عمليةةات التصةنيع
األساسية كاملعامالت احلرارية ،التربيةد ،التجةانس ،التةبخري ،التجفيةف ،التبلةور ،التجميةد....
اخل ،وكةةةذلك دراسةةةة املبةةةادئ الكيميائيةةةة والفيزيائيةةة واملكروبيولوجيةةةة يف تصةةةنيع وختةةةزين
منتجات االلبان ،مع اجةراء تطبيقةات عمليةة وطربيةة ومشةاهدات وعةرض أوراآ عمةل علةى هةذ
املنتجات ،وإجياد احللول للمشاكل احملتملة.

 2337تكرولوجي الويوت الدئون 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ دراسةةة مصةةادر وتركيةةب واخلةةواص الفيزيائيةةة والكيميائيةةة للزيةةوت
والةةةدهون ،إضةةةافة إىل تةةةرآ التصةةةنيع املختلفةةةة كعمليةةات االسةةةتخالص والتكريةةةر واهلدرجةةةة
وغريها ،وإنتاج املارجرين وبدائله ،وكذلك اجراء تطبيقات عملية وجتةارب طربيةة ومشةاهدات
وعرض أوراآ عمل من قبل الطلبة حول هذ املنتجات.

223

 2338الغر ي ت الغذائي  3 :س ا مدت د  3نظري)
يتنةةاول هةةذا املسةةاآ التةةوتر السةةطحي وتةةرآ ختفيفةةه ،مةةواد االسةةتحالب وتةةرآ حتضةةريها
وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ،إضافة إىل أنواع واستخدامات الغرويات الغذائية.

 2339تغذي جمت د ت 2 :س ا مدت د  2نظري)
تعريةةةف الطالةةةب بةةةربامج التغذيةةةة اجملتمعيةةةة الةةةيت تنفةةةذها اجلهةةةات ذات العالقةةةة باألغذيةةةة
والصحة مثل اجلهات احلكومية وغري احلكومية واملنظمات العاملية مثل منظمة الصحة العامليةة
والفاو وتأ ري هذ الربامج على صحة اجملتمع واالفراد.

 2340فحص مراقب جو اللحوم 3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية (لتخصص االنتاج احليواني)
متطلب سابق  2218حفظ وصنيع االغذية (لتخصص التصنيع الغذائي)

يتضةةمن هةةذا املقةةرر تةةرآ فحةةص احليوانةةات قبةةل الةةذبح وبع ةد  ،وت ةرآ ايةةواء احليوانةةات
وتغةةذيتها يف املسةةاخل قبةةل ان يةةتم ذحبهةةا ،ويبحةةث يف االصةةابات اجلر وميةةة والطفيليةةة وااليضةةية
وطتلف انواع التلف الكيماوي يف اللحوم والدواجن اضافة للبحث يف ترآ الفحص يف املسةاخل
العضاء احليوانات املذبوحة ومدى صالحيتها لالستهالك االدمي.

 2341مب ئ التسويق الغذائي 3 :س ا مدت د  3نظري)
هدف هذا املسةاآ إىل تعريةف الطلبةة باملبةادئ واملفةاهيم التسةويقية احلديثةة ويشةمل دراسةة
تطور مفاهيم التسةويق الغةذائي ،البيئةة التسةويقية سةلوك املسةتهلك ،معلومةات وحبةوث التسةويق
الغذائي ،االسواآ املستهدفة ،تطةوير املنتجةات الغذائيةة ،القنةوات التسةويقية ،وضةع السياسةات
السعرية اليت تتعلق باملنتوجات الغذائية.

 2342االرش التغذ ي الد ات الغذائي  2 :س ا مدت د  2نظري)
مقدمةةة يف األسةةاليب املسةةتخدمة يف تقيةةيم احلالةةة التغذويةةة ،كيفيةةة إرشةةاد املرضةةى حةةول
الوقايةةة التغذويةةة مةةن األمةةراض وكيفيةةة إجةةراء التقيةةيم التغةةذوي وحسةةاب السةةعرات احلراريةةة
واالتالع على اهم العادات الغذائية ذات التأ ري على الصحة سلبا واجيابا.
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 2344تكرولوجي انت

تصريع الت ور 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)

متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يهدف هذا المساق لالرتقاء بكافة سالسل إنتاج قطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية ،األمر
الذي يسهم في زيادة الصادرات الفلسطينية للتمور وعمليات تصنيع وحفظ وضبط جودة
التمور.

 2346مد ن فيت مير ت 3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2216مبادئ االنتاج احليواني  2325 ،صحة احليوان
يتم من خالل هذا املساآ دراسة الفيتامينات واملعادن وانواعها وفوائدها وكيفيةة احملافظةة
عليها واعراض نقصها ومصادرها.

 2348انت حم صيل الدلف 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
يتناول املقرر األهمية االقتصادية والغذائية حملاصيل األعالف اخلضةراء ،وتةاريخ تطورهةا،
ووصةةفها النبةةاتي ،والقيمةةة الغذائيةةة ،واالحتياجةةات البيئيةةة ،وأسةةاليب االنتةةاج ،وتةةرآ حفةةظ
احملاصيل اخلضراء ،وإنتاج البذور واحملاصيل املالئمة للزراعة اجلافة ،ومكننة إنتاج العلف.

 2352فسيولوجي الرب ت 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
مقرر يشةتمل علةى جةزئني النظةري والتطبيقةات العمليةة املتعلقةة بالوحةدات النظريةة ،حيةث
يتضمن اجلزء النظري تسع وحدات تتحدث عن االجنة -التمايز – التعضية ،االنسةجة النباتيةة،
اجلذور ،السيقان ،االوراآ ،التمثيل الضوئي ،النتح والتنفس ،االمتصةاص ونقةل املةواد الغذائيةة
داخل النبات ،هرمونات النبات.

 2411استصالح األراضي 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2110مبادئ علم الرتبة
مقدمةةة حةةول أهميةةة استصةةالل األراضةةي ،مصةةادر األمةالل الذائبةةة يف الرتبةةة مةةن األمطةةار،
الرتبة امللحية من حيث استجابة النبات للكةرب امللحةي ،الرتبةة الصةودية والقلويةة ،الرتبةة الغنيةة
بالبورون ،املعايري يف تقييم صالحية ميا الري.
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 2422األاالف تغذي احليوان 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
الرتكيب الكيميائي للنبات وجسم احليةوان ودور املركبةات الغذائيةة يف تغذيةة احليةوان،
اهلضةةم واالمتصةةاص والتمثيةةل ،تقيةةيم القيمةةة اهلضةةمية والةةربوتني ،املةةواةين الغذائيةةة األعةةالف
اخلضراء واخلشنة والغنية بالطاقة والغنية بالربوتني ،حفةظ األعةالف العصةرية ،تلةوث األعةالف
وفسةةادها ،اإلضةةةافات العلفيةةةة ،حسةةةاب االحتياجةةةات الغذائيةةةة احلافظةةةة واإلنتاجيةةةة حليوانةةةات
املزرعة ،تغذية أبقار احلليب والضأن واملاعز والدجاج واألرانب.

 2427اخلضر ات 3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
األهمية االقتصادية والغذائية للخضراوات ،تقسيمها والعوامل املةؤ رة يف إنتاجهةا ،حتضةري
الرتبة لزراعة اخلضراوات وترآ إكثارها ،ةراعة اخلضراوات وعمليةات اخلدمةة بعةد الزراعةة،
حصةةةاد اخلضةةةراوات وتةةةداول منتجاتهةةةا ،التقنيةةةات احلديثةةةة يف إنتةةةاج اخلضةةةراوات ،حماصةةةيل
اخلضروات.

 2428الوراا يف فلسطة 2 :س ا مدت د  2نظري)
مقدمةةة عةةن أهميةةة الزراعةةة و تطورهةةا ،موقةةع الزراعةةة يف االقتصةةاد الفلسةةطيين ،املنةةةاخ
الزراعي والتوةيع البيئي ،املوارد الزراعية ،اإلنتاج النباتي واإلنتاج احليةواني ،املؤسسةات العامليةة
يف القطاع الزراعي الرمسية وشبه الرمسية واهليئات واجلمعيات اخلارجية.

 2430التسويق اإلرش الورااي 2 :س ا مدت د  2نظري)
ينقسم إىل قسمني
أ الً :التسةويق الزراعةي ويضةةم مفهةوم التسةويق الزراعةةي مةن حيةث النةةواحي الوظيفيةة التسةةويقية
والتسويقية الفيزيقية والتسهيلية ،األسواآ و الوسطاء ،القنةوات واهلةوامش التسةويقية ،التسةويق
اجلماعي ومنهجية دراسة التسويق.
ث ني ً :اإلرشاد الزراعي وحيتوي مدخل إىل اإلرشاد الزراعي ،عناصر عملية االتصال اإلرشةادي،
ترآ اإلرشاد الزراعي ،تبين تقنيات الزراعة احلديثة ،الربامج اإلرشادية ،نظم اإلرشاد.
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 2431إ ار املوارع 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
مقدمة عن إدارة املزارع ،املبةادئ االقتصةادية وتكةاليف اإلنتةاج وأهميتهةا يف إدارة املةزارع،
السجالت املز رعية وحتليل البيانةات ،املواةنةة اجلزئيةة ومواةنةة املشةروعات ،التخطةيط املزرعةي
واملواةنة ،الربجمة اخلطية ،مواةنة التدفق النقدي ،بيان امليزانيةة العامةة وحتليلةها ،بيةان الةدخل
وحتليله ،اقتصاديات عناصر اإلنتاج.

 2433الوراا احمل ي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2427اخلضروات
أساسيات الزراعة احملمية ،مواصفات بيوت الزراعة ،الزراعة احملمية وإنشاؤها ،التحكم
يف العوامل البيئية داخل البيةوت احملميةة ،العمليةات الزراعيةة إلنتةاج احملاصةيل وتةرآ إنتةاج أهةم
احملاصيل احمللية يف البيوت احملمية ،الزراعة احملمية دون تربة.

 2434املش تل إكث ر الرب ت ت 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
أساسيات إنشاء املشاتل من حيث املوقع واملنشةآت واألوسةا الزراعيةة املختلفةة املسةتخدمة
ألغةةراض اإلكثةةار ،وأنةةواع املشةةاتل وقوانينهةةا ،والطةةرآ األساسةةية إلكثةةار أشةةجار الفاكهةةة
ونباتةةات الزينةةة واخلضةروات بوسةةاتة البةةذور ،والتكةا ر اخلضةةري بأنواعةةه املختلفةةة مةن تعقيةةل
وتطعةةةيم وترقيةةةد ،واسةةةتخدام األعضةةةاء املختلفةةةة كاألبصةةةال والكورمة ةات والةةةدرنات وةراعةةةة
األنسجة ،وخدمة املشاتل واالهتمام بها ،وجتهيز منتوجات املشتل وتسويقها.

 2435األشج ر احلرجي  2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
تطور علم احلراج ،وتصنيف األشجار احلرجية ،واألنواع املالئمة للوتن العربةي ،وأهميتهةا
يف الصةةناعة ،والعوامةةل البيئيةةة وتأ ريهةةا يف منةةو الغاب ةات ،واملشةةاتل احلرجيةةة وتةةرآ التحةةريج
والعناية بالغابات ومحايتها.

 2438الرب ت ت الطبي الدطري  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2215مبادئ اإلنتاج النباتي
حملةةةة تارخييةةةة عةةةن اسةةةتعمال النباتةةةات واألعشةةةاب الطبيةةةة والعطريةةةة وأهميتهةةةا الطبيةةةة
واالقتصةةادية ،التوةيةةع البيئةةي واجلغةةرايف للنباتةةات الطبيةةة والعطريةةة وتقسةةيمها ،بيئةةة وةراعةةة
النباتات الطبية والعطرية والعمليات الزراعية املختلفة ،املواد الكيميائية الفعالةة وتةرآ حتضةري
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وإعةةداد النباتةةات الطبيةةة والعطريةةة واسةةتعماالتها ،النباتةةات الطبيةةة املزروعةةة ،األعشةةاب الطبيةةة
الربية ،النباتات الطبية العطرية ،النباتات الطبية السامة.

 2439املبيدات الس ي  3 :س ا ت مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  1329كيمياء عضوية 1331 ،كيمياء حيوية
مقدمةة عامةة عةن مبيةدات اآلفةات وعالقتهةا بطةرآ مكافحةة اآلفةات ،والتعريةف مبجةاميع
مبيةةدات اآلفةةات املختلفةةة مةةن حيةةث تسةةةميتها مثةةل احللةةم و النيمةةاتودا والقةةوارض والفطريةةةات
والبكترييا واألعشاب ،وتركيبهةا الكيمةاوي ،وخصائصةها ،وجتهيزاتهةا ،وتةرآ اسةتعماهلا،
ومسية املبيدات وكيفية تأ ريها ،والتحذيرات من طاترها ،وسبل العالج من التسمم بها.

 2442الدطري ت 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
الفطريات مةن حيةث صةفاتها ،وتكا رهةا ،وأهميتهةا االقتصةادية ،وتقسةيمها إىل جمموعةات تبعةا
ألشكاهلا وتركيبها ،وأمثلة تفصيلية لبعض الفطريات املهمة اقتصادياً مبا يف ذلك النافعة منها والضارة.

 2443الدس س ت الرب تي  2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2317األمراض النباتية
أساسةةيات علةةم الفريوسةةات النباتيةةة مةةن حيةةث شةةكل وتركيةةب وتكةةا ر وانتشةةار هةةذ
الفريوسةةات ،وخصائصةةها الورا يةةة ،وعةةزل وتنقيةةة الفريوس ةات ،وبعةةض األمثلةةة ألهةةم األعةةراض
الفريوسية اليت تصيب احملاصيل االقتصادية وترآ مكافحتها.

 2444تدريب ا لي  5 :)2س ا ت مدت د  5ا لي)
املتطلب السابق  2327تدريب عملي ( ، )1انهاء  90ساعة
هذا املقرر الثاني الذي يلةي تةدريب عملةي ( ، )1حيةث يسةتمر الطالةب بالتحاقةه باملؤسسةة
الزراعية اليت التحق بها خالل تدريب عملي ( ، )1ويستمر بالتعرف على املؤسسةات الزراعيةة يف
منطقته بواقع  12- 10ساعة أسبوعياً  ،علةى أن يقةدم علةى األقةل ( )4تقةارير ةراعيةة شةاملة
لعضو هيئة التدريس املعين كما هو موضح يف تةدريب عملةي ( ، )1وتشةمل التقةارير املؤسسةات
الةةيت قةةام بزيارتهةةا وتةةدرب فيهةةا  ،واملتوقةةع مةةن الطالةةب خةةالل تدريبةةه هةةذا اسةةتمرارية اكتسةةابه
وممارسةةته لربنةةامج العمةةل للمنةةاتق الزراعيةةة املختلفةةة شةةهرياً  ،وممارسةةة القسةةم الفةةين والقسةةم
اإلداري من عملية التدريب وتكملة ما مت توضيحه يف تدريب عملي (.)1
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 2445إنت الد اجن 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
يتنةةاول املقةةرر ال ةةة عشةةر وحةةدة تشةةتمل علةةى أهميةةة قط ةاع الةةدواجن وأنشةةتطه املختلفةةة،
تشريح الدجاج ووظائف االعضاء ،ورا ة الدجاج وحتسةينه ،التفةريخ وادارة املفرخةات ،مسةاكن
الدجاج وجتهيزاتها ،حضانة الصيصان ورعايتها ،ادارة قطيع دجاج البيض ،انتاج دجةاج اللحةم،
تغذيةةة الةةدجال وأعالفةةه ،االحتياجةةات الغذائيةةة للةةدجاج ،أمةةراض الةةدجاج وتةةرآ الوقايةةة منهةةا،
تسويق منتجات الدجاج ،والدواجن االخرى (احلبش والبط).

 2446إنت األ ر م امل او 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
حيتوي املقرر على مخسة عشر وحدة اضافة للتطبيقات العملية ،وتشمل الوحدات سةالالت
االغنةةام ،الصةةفات االنتاجيةةة يف االغنةةام وتةةرآ االنتخةةاب ،نظةةم الرتبيةةة (التزاوج)،التناسةةل يف
االغنام واستعمال اهلرمونات ،خصوبة الكباش وتقنيات التناسل احلديثة ،انتاج احلليب ،النمةو
ونةوع الذبيحةةة ،االحتياجةات الغذائيةةة ،تغذيةة النعةةاج ،تغذيةة احلمةةالن فطامهةا وتسةةمينها ،انتةةاج
الصةةوف ،صةةحة القطيةةع ،االنتةةاج املكثةةف ،حظةةائر االغنةةام ومسةةتلزماتها ،دليةةل تربيةةة قطيةةع
االغنام يف االحوال العادية ووقت اجلفاف وادارة انتاج االغنام.

 2448إنت أبق ر احلليب 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
حيتوي املقرر على مخسة عشر وحدة وتشمل تطور أبقار احلليةب وأهميتهةا ،سةالالت ابقةار
احلليةةب ،اجلهةةاة اهلضةةمي واهلضةةم ،االحتياجةةات الغذائيةةة ،تةةرآ التغذيةةة ،االجهةةزة التناسةةلية
واهلرمونةةات ،التناسةةل ،العقةةم واخلصةةوبة ،الغةةدد املنتجةةة للحليةةب ،انتةةاج احلليةةب وادرار  ،ادارة
مزارع أبقار احلليب ،السةجالت املزرعيةة ،التحسةني الةورا ي البقةار احلليةب ،الشةرو الصةحية
واالمراض ،املنشآت واملباني واالدوات ،والتطبيقات العملية.

 2449إنت اجوا اللحم 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
التأهيل واالنتخاب وترآ الرتبية حليوانات اللحةم حتةت تةرآ اإلنتةاج املختلفةة مةع الرتكيةز
على ترآ التسمني وإنتاج العجول الالمحة من أبقار احلليب.
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 2451إنت االمس ك 3 :س ا مدت د  2نظري 1 ،ا لي)
متطلب سابق  2216مبادئ اإلنتاج احليواني 2320 ،مبادئ التغذية
مقدمةةة عةةن أهميةةة حلةةوم األمسةةاك ،وإنتةةاج األمسةةاك يف امليةةا العذبةةة ،وأنةةواع األمسةةاك،
وإنشاء الربك ،وتسميد برك األمساك ،وتغذية األمسةاك ،والرتبةة واالنتخةاب والتناسةل الطبيعةي
والصناعي لألمساك ،واألمراض ،والتسويق واقتصاديات إنتاج األمساك.

 2452تربي الرحل 2 :س ا مدت د  1نظري 1 ،ا لي)
تناول املقرر مثانيةة ابةواب مشلةت علةى تطةور ءةل العسةل ونشةوء سةالالته القياسةية ،حيةاة
النحةةل وتباعةةه ،انشةةاء املناحةةل وادارتهةةا ،عمليةةات النحالةةة ،منتج ةات املنحةةل ،ام ةراض النحةةل
وافاته ،القوانني والقرارات املنظمة لعمليةة النحالةة يف اجلمهوريةة العربيةة املتحةدة .وذلةك يف عةدة
فصول لكل باب.

 2453التقري ت احليوي  3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2204االحياء الدقيقة
يتناول هذا املقرر التطورات احلديثة املتعلقة باستخدام التقنيات احلديثة ،وذلةك باسةتخدام
الكائنات احلية أو مواردها أو طلفاتها يف ادارة اآلفات الزراعية املختلفةة احلشةرات وأالمةراض
النباتيةةة وأالعشةةاب .كيفيةةة وتةةرآ اسةةتعمال هةةذ التكنولوجيةةا احلديثةةة .تشةةخيص االمةةراض.
االستنساخ يف النبات ،باالضافة اىل اهلندسة الورا ية أدواتها وتطبيقاتها.

 2454فسيولوجي م بدد احلص  2 :س ا مدت د  1نظري  1 ،ا لي)
متطلب سابق  2324اشجار الفاكهة 2427 ،اخلضراوات
يشةةمل هةةذا املقةةرر جةةزئني اجلةةزء االول املتعلةةق باملةةادة النظريةةة والةةيت تتضةةمن الةةةتغريات
الفسةةةيولوجية الةةةيت حتةةةدث أ نةةةاء وبعةةةد جةةةين وقطةةةف احملصةةةول للمحاصةةةيل النباتيةةةة املختلفةةةة
احملاصةةيل احلقليةةة ،حماصةةيل االعةةالف ،الفاكهةةه ،اخلضةةروات ،النباتةةات الطبيةةة والعطريةةة،
الزهور .واملعةامالت الالةمةة للمنتجةات مةن احلقةل حتةى التخةزين  .دور وتةأ ري العوامةل الفيزيائيةة
والفسةةةيولوجية االساسةةةية وامليكانيكيةةةة يف عمليةةةات القطةةةف والتةةةداول بعةةةد القطةةةف والنقةةةل
والتخزين .االحتياجات اخلاصة بالنقل وترآ التخزين.
واجلزء الثاني التطبيقات العملية املتعلقة باملادة النظرية.
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 2455املك فح املتك مل  3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2317االمراض النباتية
يشمل هذا املقرر على مبادئ وأهمية املكافحة املتكاملة لالفات ،اقتصةاديات املكافحةة
املتكاملةةة ،املفةةاهيم واالسةةس البيئيةةة للمكافحةةة ،الطةةرآ والوسةةائل الةةيت تةةتم به ةا املكافحةةة
املتكاملة ،الرتشيد يف استخدام املبيدات .املصةائد احلشةرية بأنواعهةا .املةواد الطةاردة واجلاذبةة.
املتغريات اليت تتحكم يف تعداد االفة والطرآ السةليمة لتقةدير تعةدادها ووضةع اخلطةط املناسةبة
ملكافحتها.

 2460تكرولوجي الرب ت ت الطبي  3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يتنةةاول هةةذ املسةةاآ النباتةةات الطبيةةة والعطريةةة املنتشةةرة يف املنطقةةة ،مةةن حيةةث أنواعهةةا
وخواصةةةها الفيزيائيةةةة والكيميائيةةةة ،إضةةةافة إىل تةةةرآ تصةةةنيعها وحفظهةةةا ونقلةةةها وتسةةةويقها،
وكذلك اجراء تطبيقات عملية وجتارب طربية ومشاهدات وعةرض أوراآ عمةل مةن قبةل الطلبةة
حول هذ املنتجات.

 2461تصريع احلبوب املدجر ت 3 :س ا مدت د  2نظري  1 ،ا لي)
متطلب سابق  2120مبادئ التصنيع الغذائي
يتناول هذا املساآ دراسة احلبوب الرئيسة املنتشرة يف املنطقة ومنتجاتها املختلفة ،وكذلك
اخلواص الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية ملنتجات احلبوب وصوالً إىل تكنولوجيا احلبوب
واملنتجات ذات العالقةة كةالطحني ،البسةكويت ،املعكرونةة ،الربغةل ،السةميد...اخل ،إضةافة
إىل اجراء تطبيقات عملية وجتارب طربية ومشاهدات وعةرض أوراآ عمةل مةن قبةل الطلبةة حةول
هذ املنتجات.

 2462تقييم حسي لال ذي  3 :س ا مدت د  3نظري)
يةةةبني هةةةذا املسةةةاآ الطةةةرآ احلسةةةية يف جمةةةال عمليةةةات ضةةةبط جةةودة األغذيةةةة إجيابياتهةةةا
وسلبياتها ونبذة تارخيية عن تطبيق وممارسة التقييم احلسي لألغذية ،حتليةل نتةائج الفحوصةات
احلسية ،تصميم وتطبيق أنظمة التقييم احلسي الوصفي.
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 2466ئردس مد مل اال ذي  3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
يشةمل هةذا املسةاآ األسةةس اهلندسةية الضةرورية لتصةنيع األغذيةةة ،كتةواةن املةادة والطاقةةة
وميكانيكا املوائع ونقل احلرارة واملادة ...اخل.

 2467ا ار مص نع اال ذي  3 :س ا مدت د  3نظري)
يتناول هذا املساآ عدة مواضةيع مثةل مفهةوم العمليةات املشةرتكة يف املصةانع وإدارة اإلنتةاج
واهلدف من إدارة العمليات التشغيلية وكيفية تصميم وتشةغيل نظةام اإلنتةاج واسةرتاتيجية اإلنتةاج
واملنافسة وجدولة املواعيد للطلبيات وقياس مؤشرات االنتاج وعمليات تةداول املةواد اخلةام واملةواد
الغذائية يف االسواآ ووضع امليزانيات.

 2468املد جل ب ال ذي  3 :س ا مدت د  2نظري  1 ،ا لي)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
تهتم هذ املادة بدراسة احلاالت املرضية املتعلقةة باألغذيةة وكيفيةة اجةراء التقيةيم الغةذائي
واملؤشةةرات الصةةحية وكيفيةةة ربطهةةا باحلالةةة التغذيةةة .كم ةا يةةتم دراسةةة االمةةراض املزمنةةة مثةةل
امةةراض السةةكري والقلةةب ومعاجلتةةه التغذويةةة باإلضةةافة إىل مةةرض فق ةدان املناعةةة املكتسةةبة
والسرتان واملعاجلة التغذوية هلما.
أما املخترب فيتضمن دراسة حاالت مرضية لألمراض واألوضاع املدروسةة يف اجلةزء النظةري
ومعاجلتها وختطيط احلميات املناسبة هلا.

 2470تصريع املرتج ت احليواني  3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يهةةدف هةةذا املسةةاآ اىل ةيةةادة املعرفةةة األساسةةية للطلبةةة باملنتجةةات احليوانيةةة مثةةل احلليةةب
واللحةةم والبةةيض وكيفيةةة تصةةنيع هةةذ املنتوجةةات واحملافظ ةة عليهةةا وضةةبط عمليةةات التصةةنيع
املختلفة.
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 2471تغسات بيو كي ي ئي يف التصريع الغذائي 3 :س ا مدت د  3نظري)
متطلب سابق  2218حفظ وتصنيع االغذية
يهدف هذا املساآ لدراسة التصنيع الغذائي باستخدام الكائنات الدقيقة والتفةاعالت الةيت
حتدث يف الغذاء والتعرض إلجراء تقييمات السالمة لألغذيةة املنتجَةة باسةتخدام كائنةات دقيقةة.
وسينص ةبّ تركيةةز هةةذا املسةةاآ علةةى دراسةةة تقيةةيم السةةالمة علةةى سةةالمة الكائنةةات الدقيقةةة
املستعملة يف إنتاج الغذاء ،ونشا الكائنات الدقيقة على الغذاء والتفاعالت البو كيماوية.

 2472التغذي يف املراحل الد ري  2 :س ا مدت د  2نظري)
متطلب سابق  2320مبادئ التغذية
تتضةةمن دراسةةة احلالةةة التغذويةةة لإلنسةةان مةةن بداي ةة حةةدوث احلمةةل مةةرورا مبرحلةةة الةةوالدة
والطفولة حتى املراحل العمرية املتقدمة ،مع االشارة لبعض األمةراض املتعلقةة باألغذيةة وعمليةات
اهلضم واالمتصاص وتغذية الرياضيني.

 2473مواضيع خمت ر يف الم الغذاء 3 :س ا مدت د  3نظري)
يتضمن هذا املساآ اختيار مواضيع طتلفةة يف جمةاالت التغذيةة ،والتصةنيع الغةذائي وعمةل
االحباث ذات العالقة والقائها امام الطالب ومناقشتها وتقييم ترآ البحث املتبعة.

 2499مشر ع التخر  4 :س ا ت مدت د  1نظري 3 ،ا لي )
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي  0103 ،مبادئ االحصاء ،إنهاء  90ساعة.
يهةةدف هةةذا املشةةروع إىل اختيةةار الطالةةب مشةةروعا م ةن عنةةد حيةةث يقةةوم بتوظيةةف املعرفةةة
واملفاهيم واملهارات األكادميية الةيت تعلمهةا يف معاجلةة مشةكلة او قضةية او أكثةر ،وغالبةاً مةا
تكون ميدانية ،وذلك بتحليةل اجلوانةب الفنيةة واملاليةة واالقتصةادية للمشةروع ،ودراسةة جةدوا ،
وإعداد خطه لتنفيذ  ،وجيوة يف هذ املرحلة إشراك أكثر من تالب يف مشةروع واحةد ،وإعةداد
مشروع مشرتك يتم تنفيذ بصورة عاعية .ويفضل أن يكةون املشةروع مرتبطة ًا مبجةال الرتكيةز
إلكساب الطالب معرفة ختصصية يف جمال حمدد.

 5303مر ئج البحث الدل ي3 :س ا ت مدت د  3نظري)
أسةةلوب البحةةث العلمةةي هةةو أكثةةر أسةةاليب حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة ،فهةةو يتسةةم
بالتنظيم والوضةول واملو ضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة

233

موضوعية بعيدة عةن املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة ،لةذا حيتةاج إليةه كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله
وحتدياتها.
ويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةةث و ترائقةةه وإكس ةابه املهةةارات الالةمةةة
للقيام بالبحث ،وذلك مةن خةالل دراسةته للموضةوعات األساسةية اآلتيةة منةاهج البحةث ماهيتةه
وأنواعه ،مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث ،واجملتمع والعينةة ،وأدوات عةع
البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.
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