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 :توصيف المقررات

 نظري ( 3س ا ت مدت د    3: مب  ئ اإلحص ء 0103

حةةةث ويف تريقةةةة الب احليةةةاة اء يفيهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف الطالةةةب بةةةدور اإلحصةةة     

يعةاا موضةوع    كمةا  .حنةى السةوي  يةة واملن تمالواالستقصاء، ويتناول التوةيعةات التكراريةة واالح  

 االءدار بصورة مبسطة.االرتبا  و

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ري ضي ت ا م :  1101

والعمليةةات  ألعةداد املركبةةة ليهةةا، ايةةات عيركةز هةةذا املقةرر علةةى األعةةداد احلقيقيةة والعمل   

ت املثلثيةة العكسةية،   ثيةة االقرتانةا  ات املثلرتانة عليها، كةثريات احلةدود االقرتانةات اجلربيةة، االق    

 ملعادالت.اينات واملتبقرتانات اللوغاريتمية، ااالقرتانات اآلسية واال

 نظري( 3س ا ت مدت د    3(: 3ري ضي ت   1103

قوانينةةه ات واالشةةتقاآ والقرتانةةاتةةوي أساسةةيات علةةم التفاضةةل والتكامةةل وتطبيقاتهةةا، وحت 

حملةةدود وغةةري ل، والتكامةةل اة لوبيتةةاقاعةةدوقةةانون السلسةةلة، ورسةةم املنحنيةةات، والتفاضةةالت، و

، واملصةفوفات  طول الدورانيةة ساحة الس، وموخواص التكامل واملساحة بني املنحنيات احملدود،

 واحملددات.

 ا لي( 2نظري،  2   س ا ت مدت د 4املس ح   الرسم اهلردسي:  1123

زئني  اجلةزء  جسم املقرر إىل ية، ويقلزراعادور املساحة والرسم اهلندسي يف جمال اهلندسة 

اتهةا، اخلطةو    لتسةوية وتطبيق ااتها  ةم  خدامنواع القياسةات، واسةت  األول مبادئ وتعريفات حول أ

 ضي.طع األرالف قالكنثورية وتطبيقاتها، وترآ حساب املساحات ملخت

ت ا،  ةةةم اإلسةةةقاتا سةةةتخدامهتةةةرآ اوواجلةةةزء الثةةةاني يتعلةةةق بالرسةةةم اهلندسةةةي وأدواتةةةه     

رباغةةةةي ات والوالقطاعةةةة إلفةةةةراداتت واواسةةةةتنتاجها، والقطاعةةةةات ورسةةةةم املنةةةةاظري واإلسةةةةقاتا 

 والصواميل والرسم احلر.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3(: 1الوم حي تي  ا م    1133

تكةةا ر  ، واملور ةةات، و وظائفهةةا ليةةة و يتنةةاول هةةذا املقةةرر كيميةةاء اخلليةةة، وعضةةيات اخل     

، وأجهةةزة تغذيةةة احليةةوانخللةةوي، وانفس الكائنةةات احليةةة وتشةةكلها، والتمثيةةل الضةةوئي، والتةة

 العملي. جلزءالغاةي يف الكائنات احلية وعملياته، وا التبادل
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 ا لي(1نظري،  2س ا ت مدت د    3إحص ء تطبيقي:  1204

 مبادئ االحصاء 0103،  احلاسوب 0102متطلب سابق 

تبةا   جمةتمعني، االر  احةد حةول  وتمةع  جميركز هذا املقرر على االستدالل اإلحصائي حول 

ثنةائي، تةرآ غةري    ن األحةادي وال ل التبةاي لية جملةتمعني، حت  واالءدار، اختبارات األوسا  والنسةب 

 معلميه.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3كي ي ء اضوي :  1329

 كيمياء عامة 2124متطلب سابق 

دات، ربونيةةةة واهلاليةةة هليدروكبةةةات االةةةروابط، والتشةةةكل واجملموعةةةات املميةةةزة، واملرك  

واألمحةةةةةةةاض  والكيتونةةةةةةةات، ت،والكحةةةةةةةوالت، والفينةةةةةةةوالت، وااليثةةةةةةةرات، وااللدهيةةةةةةةدا  

 اعالتها.لفيزيائية وتفاخلواص اومية الكربوكسيلية ومشتقاتها، واالمينات من حيث التس

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3كي ي ء حتليلي :  1330

  كيمياء عامة 2124متطلب سابق 

ت المةةي لدراسةةة تفةةاع مةةي احلجل الكمبةةادئ التحليةةل الكمةةي و الةةوةني، ومبةةادئ التحليةة 

ركبةات،  سةيب وتكةوين امل  الت الرتتفةاع األمحاض والقواعةد وتفةاعالت األكسةدة واالختةزال و    

 نتائج.ع الومقدمة يف التحليل الطيفي، والتعامل اإلحصائي م

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3كي ي ء حيوي :  1331

 كيمياء عضوية 1329متطلب سابق 

ألمحةةاض اكيميةةاء وترتيةةب ويويةةة، ا احلظائفهةةاملكونةةات اجلزئيةةة للخاليةةا  الربوتينةةات وو 

ات، وكيميةاء  وعمةل األنزمية   ميوتركيةب وتنظة   االمينية، والتنظيم الفراغي اجملسم للربوتينات،

(، وعمليةات هةدم   Co Enzymes)ات السةكريات والةدهون والفيتامينةات ومرافقةات األنزمية     

(، و إنتةةةاج Electron Transportن خةةةالل عمليةةةة التخمةةةر ودورة كةةةرب )مةةة السةةةكريات

، ومةن  (-Oxidative Phosphorilationمركب االدينوسني  ال ي الفوسفات بواسةطة ) 

 مات الورا ية.ة املعلوترعو م دراسة كيمياء األمحاض النووية، واالستنساخ، 
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 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الم الرب ت:  2101

جملةةةاميع باتيةةةة مةةةن حيةةةث اكةةةة النلللمم املعلومةةةات األساسةةةية الةةةيت تتعلةةةق باهليكةةةل العةةةام

األنسجة  ، وأنواعخللوي، والتمايز، والتعضوناو االنقسام      املختلفة، بدءًا من تركيب اخللية

لنةتح،  والتةنفس، وا  لبنةاء الضةوئي،  يويةة كا ت احلالنباتية واألعضاء النباتية ووظائفها، والعمليةا 

نباتيةة واسةتعراض   يف اململكةة ال ة، وتصةن ية نباتواالمتصاص، ونقل املةواد الغذائيةة واهلرمونةات ال   

نيئةةة، ومعةةراة الوعائيةةة الد النباتةةاتلةةب ومبسةةط للمجةةاميع املختلفةةة فيهةةا كالفطريةةات، والطحا 

 .ها االقتصاديةا وأهميتياتهحالبذور  م النباتات الزهرية يف بيئاتها ودورات 

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3 الم احليوان: 2102

ت جلميةةع الكائنةةا الوظيفةة وكيةةب ، اجلةةزء النظةةري وحيتةوي علةةى الرت يتكةون مةةن جةزئني  

اجلهةاة الةدوري،    أنسجة وأعضاء حلية إىلات ااحلية، والنمو واالنقسام اخللوي، ومتايز الكائن

 رتقاء.ة، النشوء وااللم البيئعها، وأنواع احليوانات اليت تتأ ر بالبيئة وتتكيف مع

ت، األنسةجة  جلةيين للحيوانةا  تكوين ا، القسام اخللويواجلزء العملي وحيتوي اخللية، االن

، احلبليةةات  اريةةةيوانةةات الالفقع يف احللتنةةواحليوانيةةة، اجلهةةاة اهليكلةةي، األجهةةزة العضةةوية، ا 

 والبيئة.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3مب  ئ الم الرتب :  2110

 كيمياء عامة 2124متطلب سابق 

واملعدنيةةة  يةةة والكيميائيةةةلفيزيائفات اكوينهةةا، والصةةأساسةةيات علةةم الرتبةةة وأهميتهةةا، وت

ة والتسةميد وأحيةاء   لرتبةة واألمسةد  ا، خصةوبة  نبةات العامة للرتبة، رتوبة وغرويات الرتبة وتغذية ال

 .الرتبة الدقيقة وتصنيف األراضي ومساحتها

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: ا م   فيوي ء 2114

قةانون حفةظ   والشةغل والقةدرة   حريةك، و الت هات، وعلمتبيعة علم الفيزياء واحلرارة، واملتج

كثفةات،  السةاكنة، وامل  الكهربةاء ة، والطاقة، والةدفع وكميةة التحةرك، واحلركةة الدورانية     

 عية.لزرااودارات التيارات املستمر واملغناتيسية والبيئة 
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 ا لي( 1س ا  مدت د     1: ا م  وي ءيخمترب ف 2116

 عامة فيزياء 2114متطلب سابق 

سةةةةام، وحركةةةةة كةةةةة األج، وحرالتوصةةةةيل احلةةةةراري، وعةةةةع املتجهةةةةات وتةةةةواةن القةةةةوى 

، وحفةةظ ون حفةةظ الطاقةةةاك، وقةةانحتكةةاملقةةذوفات، وقةةانون نيةةوتن الثةةاني يف احلركةةة، واإل  

ادي يف احلةث  م، وقانون فةار قانون أووية، كمية التحرك ) تصادم األجسام(، واحلركة الدوران

ثافةةةة  اللزوجةةةة، والكولبسةةةيطة، ت اة وقاسةةةهما، واآلال الكهرومغناتيسةةةي، والقةةةوى والقةةةدر  

 وقياسها.

 (نظري 3  س ا ت مدت د  3: مب  ئ التصريع الغذائي 2120

 عامة كيمياء 2124   متطلب سابق

خدام احلةةرارة لغةةذائي مثةةل اسةةتتصةةنيع اة باليتنةةاول هةةذا املسةةاآ العمليةةات األساسةةية املتعلقةة 

 .وويف والتخمريج امليكرأمواباإلشعاع ووالتربيد والتجفيف والرتكيز والتسخني 

 نظري( 3س ا ت مدت د    3كي ي ء ا م :  2124

فةةاعالت احملاليةةل، والتوملةةادة، ااالت املبةةادئ األساسةةية الةةيت تضةةم الرتكيةةب الةةذري، وحةة   

 ئية.الكهربا مياءالكيميائية، ديناميكا احلرارة الكيميائية والكي

 ا لي(1   س ا  مدت د  1خمترب كي ي ء ا م :  2125

 كيمياء عامة 2124متطلب سابق 

تطةايرة،  مئةي كمةادة   يوالةوةن اجلز  اجيةة، أساسيات العمل املخربي، معاجلة األنابيب الزج

ارة حةةروواالختةةزال،  األكسةةدة،ض، وواالخنفةةاض يف درجةةة التجمةةد، والةةوةن املكةةافا حلةةام   

ل الكيميةائي،  ة التفاعة ون سةرع ئي، وقةان يميةا التعادل، والعوامل املةؤ رة يف سةرعة التفاعةل الك   

 ألربع. اجملموعات املوجبة يفة واوالتحليل الكهربائي، والكشف عن األيونات السالب

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الم الوراث :  2203

 علم احليوان 2102علم النبات،  2101متطلب سابق 

، واخلريطةة  والعبةور  الرتبةا  نةدل، وا منوني مقدمة يف علم الورا ة، واالنقسام اخللوي، وقا

ين، والورا ةة  التعبري اجلةي  لتحكم يف، واالكروموسومية، والرتكيب اجلزيئي للجني، والطفرة

 لورا ية.ااهلندسة ية وخارج النواة واجلينات يف العشائر والورا ة الكم
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 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3األحي ء الدقيق :  2204

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

 الزراعة( صصات االخرى يف كليةللتخ) علم احليوان 2102،علم النبات  2101  متطلب سابق

قيةة ومقارنتهةا   ة النةوى احلقي يقة عدمية الدق أنواع األحياء الدقيقة، وتركيب وظيفة األحياء

رآ ووسةائل علةم   تة فريوسةات (،  ال خللويةة ) ري امع تلك ذات النوى احلقيقية، واألحياء الدقيقةة غة  

 العوامةةل املختلفةةة لدقيقةةة، وتةةأ ريألحيةةاء او ااألحيةةاء الدقيقةةة، األيةةض يف األحيةةاء الدقيقةةة، ومنةة 

قةةة واألمةةراض، األحيةةاء الدقيولدقيقةةة، اء اعليةةه، وضةةبط األحيةةاء الدقيقةةة، والتعةةايش يف األحيةة 

دقيقةةةة الصةةةناعية،  ، األحيةةةاء الء وامليةةةالةةةهواواألحيةةةاء الدقيقةةةة الزراعيةةةة، واألحيةةةاء الدقيقةةةة ل  

 واالستفادة من األحياء خلدمة اإلنسان.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3مب  ئ الري  الصرف:  2213

 (3) رياضيات 1103مبادئ علم الرتبة،  2110متطلب سابق 

ة للرتبةةة اخلةةواص الطبيعيةةولعربةةي، الةةوتن امليةةا ، تكوينهةةا، تطويرهةةا ومصةةادر امليةةا  يف ا 

تةه، واالسةتهالك   لةة الةري وكفاء  لفةة وجدو ملختقتها بالري، االحتياجات املائيةة للمحاصةيل ا  وعال

، وترآ الري وأسس ات وتطبيقاتهام املائي عليفاملائي للنبات، وصالحية امليا  للري، وأساسيات 

قيةاس   التنقيط، وتةرآ والةري بة   الرشبة اختيارها، ومبةادئ تصةميم تةرآ الةري السةطحي والةري       

 ائد  وأنواعه.راعي وفوالز نشآت نقلها والتحكم بها، وأهمية الصرفاملاء، وم

 ا لي( 1نظري،  1 س ا  مدت د   2األمسد   خصوب  الرتب :  2214

 مبادئ علم الرتبة 2110متطلب سابق 

لنبةات،  ا، عوامةل منةو   خةرى األعلوم تةه بةال  وتطةور  وعالق  وأهميتةه دراسة علم خصوبة الرتبةة  

 وأعةةراضفيهةةا،  عوامةةل املةةؤ رة رتبةةة وال اللةةك، مةةع صةةورها املتيسةةرة يف  والعناصةةر الغذائيةةة يف ذ 

 .نقصها وتصحيحه

 ا لي( 1نظري،  1 س ا  مدت د   2مب  ئ اإلنت   الرب تي:  2215

 علم النبات 2101متطلب سابق 

لنمو النباتي وا ر اغذائي، ومراحل ألمن القيق اأهمية اإلنتاج النباتي ودور  يف االقتصاد وحت

ب احملصةةولي شةةتال والرتكيةة إنتةةاج األوا ر مةةل األساسةةية والبيئيةةة يف النمةةو، وتةةرآ التكةة    العوا

 لنباتي.اة يف اإلنتاج ا احلديثلوجيوالدورات الزراعية والعمليات الزراعية، والتكنو
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 نظري( 3مدت د    س ا ت 3 : مب  ئ اإلنت   احليواني 2216

 علم احليوان  2102متطلب سابق 

ي حليوانةات  را التحسةني الةو   لصةفات ، ارا ةة  يوانية والوضع الغذائي ، وأهمية املنتجات احل

رتات والدواجن ، ضم يف اجملهلفسيولوجيا ا ور ،املزرعة ، فسيولوجيا التناسل يف الثدييات والطي

اسيات إنتةاج األبقةار   التغذية ، أس ئية وترآلغذاأعالف احليوانات وقيمتها الغذائية االحتياجات ا

راض املعديةة وتأ ريهةا   طفيليةات واألمة  تةاج ، ال اإلندواجن ، بيئة احليوانات وعالقتها بواألغنام وال

 . يف اإلنتاج احليواني

 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2 : ترسيق احلدائق   نب ت ت الوير  2217

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

ةهةار القطةف   ويقها، وتشةمل أ ا، وتسة هة ايةة ب نباتات الزينة من حيةث أهميتهةا وةراعتهةا والعن   

م يةةةتهةةةرة الةةةيت النباتةةةات املزولشةةةتوية، و ا والقصةةةاري املزهريةةةة والورقيةةةة، واحلوليةةةات الصةةةيفية

شةجريات  راء، وأشةجار و حات اخلضة ملسةط إكثارها بواسطة األبصال والكورمات والةدرنات، وا 

 احلدائق واملتسلقات واألسيجة.

النباتةات  وهةا، وتنسةيقها،   بنتفةاع  تةرآ اال واملنزليةة  تشمل هذ  املادة أهميةة احلديقةة   كما  

 ا.املستعملة، والعمليات الالةمة إلنشائها وصيانته

 ا لي( 1ظري، ن 1ت د   س ا  مد 2الري  تو ا:    األاش ب الض ر  2219

 علم النبات 2101متطلب سابق 

وتةرآ   ماتها املختلفةة ة وتقسةي تصةادي األعشاب الضارة من حيةث خصائصةها وأضةرارها االق   

ة اآلت الةرش،  عشةاب، ومعةاير  بيدات األيق مانتشارها، والطرآ الرئيسة ملكافحتها، واآلت تطب

 عشةةاب يف بعةةض ألمكافحةةة اا، وومبيةةدات األعشةةاب مةةن حيةةث خصائصةةها، وأوقةةات تطبيقهةة    

 احملاصيل الرئيسية.

شةةاتات التشةةرحيية والنلوجيةةة وورفوأساسةةيات يف علةةم النيمةةاتودا مةةن حيةةث  الصةةفات امل    

اعة عنهةا، وعالقةة   القتصادية النألضرار ا، وااحليوية، واألعراض املرضية لإلصابة بالنيماتودا

 كافحتها.مترآ النيماتودا مبسببات األمراض النباتية األخرى، و

دامة التنميةةة املسةةت  لك قيةةاس مل كةةذرض وأمنةةا  اسةةتخدام األرض املسةةتقبلية ، ويشةة   األ

 دامة .ملستوالتجارب احمللية واإلقليمية اخلاصة بالتنمية ا
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 نظري( 3ت د   س ا ت مد 3: االحي ء الدقيق  يف اال ذي  2220

 االحياء الدقيقة 2204متطلب سابق 

اهةةةا يةةةة، مةةةن حيةةةث انو ة لألغذدقيقةةةيةةةة اليتنةةةاول هةةةذا املسةةةاآ التعريةةةف بالكائنةةةات احل  

مةن اسةتهالك    مةراض الناجتةة  ف علةى اال لتعةر ومصادرها وتأ ريها وتوةيعها يف األغذية، كذلك ا

ة لألغذيةة  حيوالشةرو  الصة   لكائنةات، اهةذ   األغذية الفاسدة، واملواصفات القياسية اخلاصةة ب 

راء جتةارب  ، مةن خةالل اجة   ةرة احلرجلسيطوتصنيعها، إضافة إىل حتليل مصادر اخلطر ونقا  ا

 طربية خاصة باألغذية، وعرض أوراآ عمل.

 ا لي( 1نظري،  2   س ا ت مدت د 3: حتضس الوجب ت الغذائي  2221

 حفظ وتصنيع االغذية 2218متطلب سابق 

مةةةة فيزيائيةةة والقي ئيةةةة والكيميادراسةةة تةةةرآ الطهةةي وخصةةةائص كةةل منهةةةا والةةتغريات ال    

عةداد وتةبخ وخةزن    إالتحضةري؛ مةن    مة أ نةاء ألتعاتأ ري عمليات على الغذائية لألتعمة املختلفة، و

ة وضةةمان يمتهةةا الغذائيةة قفظةةة علةةى  لمحاعلةةى القيمةةة الغذائيةةة، واسةةتخدام أفضةةل األسةةاليب ل     

تعمةة مبةا يالئةةم   يةار وحتضةري األ  ة يف اختعملية سةالمتها وجودتهةا. إضةافة إىل إجةراء التطبيقةات ال     

ؤدي إىل تطةوير  ية آ وغريهةا ممةا   والفناد فياتطاعم واملستشوحاجة السوآ احمللية واخلدمية كامل

 املنتجات الغذائية مبا يفيد حاجة املستهلك.

 ا لي( 1نظري،  3 س ا ت مدت د   4: كي ي ء حتليل اال ذي  2222

 كيمياء حتليلية 1330متطلب سابق 

مةةن  ء،د مكونةةات الغةذا ة لتحدية يمائيةةيتنةاول هةذا املسةةاآ نظريةات وتطبيقةةات الطةرآ الك    

، قيةاس  يةة والفراكتومرت اتوجرايفكرومة والخالل أساليب حتليل األغذيةة، كالتحليةل الطيفةي    

 .وعامليًا حمليًا ملتعارف عليهااعيارية وامل احلموضة والوةن النوعي وهذا حسب الطرآ القياسية

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3األمراض الرب تي :  2317

 النباتعلم  2101متطلب سابق 

مسةةببات  بيعةةي والزراعةةي، يئةةي الطم البنبةةذة تارخييةةة عةةن علةةم األمةةراض النباتيةةة، النظةةا    

اض النباتية املتسببة عةن  نباتية، األمرمراض ال األاألمراض النباتية، العوامل البيئية اليت تؤ ر يف

غةةري الطفيليةةة،  الطفيليةةة و ريةةةتةةات الزهلنباالفطريةةات والبكترييةةا والفريوسةةات والنيمةةاتودا وا   

 تية.لنباالتدابري العامة املستعملة يف مكافحة األمراض ا
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 ا لي( 2نظري،  2س ا ت مدت د    4اآلالت الورااي :  2318

األعةةالف وتسةةميد واحلصةةاد  اعةةة والالزر املعةةدات واآلالت املسةةتخدمة يف حتضةةري الرتبةةة و   

، واختيارهةا،  ن حيةث أنواعهةا  يةواني، مة  احل واحلبوب ووقاية النبات، والةري والصةرف، واإلنتةاج   

 دياتها.أداؤها واقتصاوكفاءتها وتها وترآ تشغيلها، واستخدامها، وترآ صيانتها ومعاير

 نظري( 2س ا  مدت د    2حدظ الرتب :  2319

 مبادئ علم الرتبة 2110متطلب سابق 

ان السةةطحي، الرتبةةة واجلريةة ر وميةةا ألمطةةاإنتاجيةةة األراضةةي واحلاجةةة إىل صةةيانة الرتبةةة، ا 

لزراعيةةة، تةةرآ اتهةةا، األنظمةةة ضةةي وإدارألراامليةةا  والريةةال، التصةةحر، اسةةتعماالت ا االجنةةراف ب

 بة.يانة الرتصقات صيانة الرتبة ومياهها، تدهور خصوبة الرتبة ومعو

 نظري( 2س ا  مدت د    2 مب  ئ التغذي :  2320

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

 راعة(يف كلية الز للتخصصات االخرى)  علم احليوان 2102ق متطلب ساب

ت واالليةاف،  ء، الكربوهيةدرا ت الغةذا كوناملمفاهيم يف التغذية والغذاء، النظم التحليلية 

ى، اجلهةةةاة ى/ الصةةةغررباملعةةةادن الكةةة نةةةات،الةةةدهون، الربوتينةةةات، الطاقةةةة الغذائيةةةة، الفيتامي

 اهلضمي وفسيولوجيا اهلضم، املاء.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3م احلشرات: ال 2321

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

يح األرجةةةل، التشةةةر مفصةةةلياترات ومقدمةةةة يف علةةةم احلشةةةرات، واملميةةةزات العامةةةة للحشةةة 

ية ذات ، الرتةةةب احلشةةةراحلشةةةرات ر يفاخلةةةارجي والةةةداخل للحشةةةرة، النمةةةو والتطةةةور والتكةةةا 

غةةري احلشةةرية،  فةةات احليوانيةةةاتةةه، اآلتلكالضةةارة باإلنسةةان ومم األهميةةة االقتصةةادية، اآلفةةات

 فحة اآلفات.ئة، ومكاالبيباحلشرات النافعة، سلوك احلشرات، عالقة احلشرات 
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 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2احمل صيل احلقلي :  2323

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

بيئةة علةى منةو    حلقلية، ا ةر ال اصيل ااحمل ي وتقسيمعلم احملاصيل احلقلية، الرتكيب النبات

حلبةةةوب، ابةةةذور، حماصةةةيل إنتةةةاج اليةةةة ووإنتةةةاج احملاصةةةيل احلقليةةةة، حتسةةةني احملاصةةةيل احلقل 

 ضراء.عالف اخلاأل البقوليات، احملاصيل الصناعية، الزيتية وحماصيل

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3أشج ر الد كه :  2324

 بادئ اإلنتاج النباتيم 2215متطلب سابق 

تقليم، األةهار ة، الرتبية والالفاكه ساتنيبأهمية بساتني الفاكهة وتقسيمها، بيئة وإنشاء 

 ئمة اخلضرة.آ، األشجار داة األوراساقطواإلمثار، العناية ببساتني الفاكهة، األشجار مت

 ا لي( 1نظري،  2س ا  مدت د    3 صح  احليوان:  2325

 احليوانيادئ اإلنتاج مب 2216متطلب سابق 

آ تلو هةا وتنقيتهةا،   بة، امليا  وتةر والرتو حلرارةاالعوامل البيئية، اهلواء، يتناول هذا املقرر 

واإلسةةعافات  ع احليةةوانمةة تةةرآ التعامةةل اعةةة،احلليةةب، مصةةادر تلو ةةه واألمةةراض الةةيت ينقلةةها املن

يليةات اخلارجيةة   منهةا، الطف  ايةة تةرآ الوق وراض األولية هلا، الةتطهري واملطهةرات، األدويةة، األمة    

 يور.وترآ الوقاية منها، أمراض احليوانات وأمراض الط

 نظري( 3س ا  مدت د    3 االج ت بيطري :  2326

 صحة احليوان 2325متطلب سابق 

ت آ ةر التفةاعال   ،وقايةة احليةوان   ولعالج  ساسًاأيتناول املقرر األدوية البيطرية اليت تستخدم 

ن ، ويتطةرآ  لعةالج احليةوا   فس الوقتند يف استخدام أكثر من دواء واحالدوائية وباألخص عند 

علةةى فعاليةةة  مةةل الةةيت تةةؤ راوويتنةةاول الع لةدواعي االسةةتخدام املقةةرتن ألكثةةر مةةن مضةةاد حيةةوي ، 

ملوضةةةوع  دواء ، ويتطةةةرآمتصةةةاص الةةةة باالةةةدواء يف جسةةةم احليةةةوان وبةةةاألخص العوامةةةل املتعلقةةة  

يوية يف حتفيز م املضادات احلة استخداكيفياحليوان ، و التفاعالت الدوائية خارج وداخل جسم

 منو اجملرتات.
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  ا لي( 5مدت د     تس ا 5(: 1تدريب ا لي   2327

 ساعة 66انهاء متطلب سابق 

 بهةةةا يعمةةةل ليةةةةأه أو يةةةةحكوم ةةراعيةةة مبؤسسةةةةيلتحةةةق الطالةةةب مةةةن خةةةالل هةةةذا املقةةةرر  

 أو ، أسبوعية ساعات 12 -10 فيها ويقضي سكنا  من قريبةمنطقة  يف ةراعيون أخصائيون

 لفرصةة ا إتاحةة  هةو  راملقةر  هةذا  مةن  اسةي األس واهلةدف  ، فصةلية  تدريبيةة  سةاعة ( 120) يعةادل  ما

 برنةامج  علةى  عةرف الت لطالةب ا مةن  ملتوقةع ا حيةث  الزراعيةة  املؤسسةات  كافة على ليتعرف للطالب

 حيةث  نمة  الزراعيةة  ليةات عملل لفةين ا القسم طييغ حيث شهريًا، املختلفة الزراعية لمناتقل العمل

 أشةةةجار ، تكاملةةةةامل كافحةةةةامل ، ميةةةةاحمل الزراعةةةة ، العضةةةوية الزراعةةةة ، الزراعةةةي اإلرشةةةاد

 شةةجارأ ، منزليةةة حةةدائق ، تةةاتالنبا أمةةراض تشةةخيص ، الةةري شةةبكات تصةةميم ، الفاكهةةة

 امليةةا  درمصةةا إدارة ، ةالزراعيةة نةةةاملكي ، ئيالغةةذا التصةةنيع ، النحةةل تربيةةة ، واألمسةةدة الزيتةةون

 التصةال ا مهةارات  مةن  دريبللت إلداريا القسم ملالع هذا خالل من الطالب يتعلم . اخل......وغريها

 لتقةارير ا وكتابةة  قتصاديةاال جلدوىا ودراسة ريةالصغ املشاريع إدارة  الطوعي العمل ، املقابلة ،

 املهشة  تقةارير ( 4) ألقةل ا على قدمي أن لطالبا على كما .وغريها للربح والزراعة التسويق وإدارة

 الةذي  يطةه حم أو بيئتةه  يف دةاملوجةو  يةالزراع املؤسسات يف تدريبه عن لعضو هيئة التدريس املعين

 .فيه يتدرب

  التدريب العملي لتخصص التصنيع الغذائي

 ساعة 66انهاء متطلب سابق 

( 300عةن )  قةل قة وملدة ال تات العالذغذية يقوم الطالب/ة بالتدريب يف مصانع ومشاريع األ

االلبةةةان،  ية )تكنولوجيةةةات الرئيسةةةاالالرابعةةةة يف اجملةةة والثالثةةةة  تانسةةةاعة عمةةةل، خةةةالل السةةةن  

يةةةةوت والةةةةدهون،  وجيةةةةا الزكنولتتكنولوجيةةةةا اللحةةةةوم، تكنولوجيةةةةا اخلضةةةةار والفواكةةةةه،   

 .تكنولوجيا احلبوب، تكنولوجيا النباتات الطبية

 

 ا لي( 1نظري،  2س ا  مدت د    3: فسيولوجي  احليوان 2328

 اإلنتاج احليوانيمبادئ  2216متطلب سابق 

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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النمةةو(، ) للحيوانةةات ينيالتكةةوين اجلةة العملةةي علةةى  االنسةةجة احليوانيةةة،  وحيتةةوي اجلةةزء

 اجلهاة اهليكلي، االجهزة العضوية.

 ا لي( 1نظري،  2س ا  مدت د    3 حتليل األاالف  األ ذي   صي    اخللط ت:  2329

 ذية احليواناألعالف وتغ 2422مبادئ التغذية،  2320متطلب سابق 

ررات الغةةذائي، املقةة التمثيةةلوهلضةةم امةةاوي وأنةةواع األعةةالف، يشةةتمل علةةى الرتكيةةب الكي

ملختلفةةة ، جتهيةةز  ا تةةرآ التغذيةةة  هميتهةةا ،ن وأالغذائيةةة ، الطاقةةة ، الةةربوتني، األليةةاف  املعةةاد    

 خلطات العلف وترآ تقييمها.

 نظري( 3س ا  مدت د    3: فس    تس م اال ذي  2330

 ةاالحياء الدقيقة يف االغذي 2220متطلب سابق 

لغةذائي، تةرآ   م اأنةواع التسةم   ألغذيةة، افسةاد  يتناول هذا املساآ العوامل املؤديةة إىل تلةف و  

 السيطرة وتقليل اخلطورة.

 نظري( 3س ا  مدت د    3: ضبط اجلو   لال ذي  2331

 كيمياء حتليل االغذية 2222متطلب سابق 

صةانع املةواد   مبيقهةا يف  تةرآ تط وعامليةة  ة واليتناول هذا املسةاآ دراسةة أنظمةة اجلةودة احمللية     

ىل عةرض أوراآ  إجلودة، إضةافة  عالقةة بةا  ت الالغذائية، كذلك التعرف على املنظمات الدولية ذا

 عمل من قبل الطلبة.

 نظري( 3س ا  مدت د    3: تدب    تغليف اال ذي  2332

 حفظ وتصنيع االغذية 2218متطلب سابق 

يميةةائي ا، تركيبهةةا الكواصةةفاتهمث حيةة تتنةاول هةةذ  املسةةاآ مةةواد التعبئةةة والتغليةةف، مةةن 

ة تقييمهةا واختيةار   ضةافة إىل عملية  ذائيةة، إ الغ وخصائصها الفيزيائية، ومدى تفاعالتها مع املةواد 

عبئةة املسةتعملة يف   بةادئ آالت الت دراسةة م  كةذلك والعبوات املناسةبة واملالئمةة لألغذيةة املختلفةة،     

 .طلبةن قبل الم ضوعالتصنيع الغذائي، وأيضا عرض أوراآ عمل حول املو
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 (ا لي 1، نظري 2 د   س ا  مدت 3: تكرولوجي  اخلض ر  الدواكه  2334

 مبادئ التصنيع الغذائي 2120متطلب سابق 

حيةةث  ر والفواكةةه، مةةن ة للخضةةالعلميةةايتنةةاول هةةذا املسةةاآ األسةةس العلميةةة والتطبيقةةات    

نها منذ احلصول لتعامل مإىل ا ة، إضافةلوجيتركيب الكيماوي واملبادئ الفيزيائية واملكروبيو

سةةويق، مةةع اجةةراء  ن والنقةةل والتوالتخةةزي عليةةبعلةةى املةةواد اخلةةام مةةرورا باإلعةةداد والتصةةنيع والت  

ذ  هةةل الطلبةةة حةةول  مةةل مةةن قبةة  اآ عتطبيقةةات عمليةةة وجتةةارب طربيةةة ومشةةاهدات وعةةرض أور    

 .املنتجات

 (ا لي 1، نظري 2  س ا  مدت د  3: تصريع اال ذي  املرولي  2335

 حفظ وتصنيع االغذية 2218تطلب سابق م

ضةةريها ة حتمةةن حيةةث كيفيةة   ملنطقةةة،يف ا يتنةةاول هةةذ  املسةةاآ األغذيةةة املنزليةةة املنتشةةرة     

ومشاهدات  عملية وجتارب تطبيقات جراءوتصنيعها وحفظها بطرآ سليمة وصحية، إضافة إىل ا

 حول هذ  املنتجات.

 (ا لي 1، نظري 2 د   س ا  مدت 3: تصريع اجلنب  املتخ رات اللبري  2336

 حفظ وتصنيع االغذية 2218متطلب سابق 

نيع ليةةات التصةةمإضةافة إىل ع  جاتةةه،يتنةاول هةةذا املسةاآ مكونةةات وخصةةائص احلليةب ومنت   

ور، التجميةد....  لتجفيةف، التبلة  التةبخري،  س، ااألساسية كاملعامالت احلرارية، التربيةد، التجةان  

يع وختةةةزين ولوجيةةةة يف تصةةةناملكروبية وفيزيائيةةةاخل، وكةةةذلك دراسةةةة املبةةةادئ الكيميائيةةةة وال

علةى هةذ     عةرض أوراآ عمةل  شةاهدات و ة وممنتجات االلبان، مع اجةراء تطبيقةات عمليةة وطربية    

 املنتجات، وإجياد احللول للمشاكل احملتملة.

 (ا لي 1، نظري 2   س ا  مدت د 3: تكرولوجي  الويوت  الدئون 2337

 غذائيمبادئ التصنيع ال 2120متطلب سابق 

لزيةةوت والكيميائيةةة ل يزيائيةةةص الفيتنةةاول هةةذا املسةةاآ دراسةةة مصةةادر وتركيةةب واخلةةوا   

درجةةةة والتكريةةةر واهل السةةةتخالصات اوالةةةدهون، إضةةةافة إىل تةةةرآ التصةةةنيع املختلفةةةة كعمليةةة

يةة ومشةاهدات   ية وجتةارب طرب يقات عملتطب وغريها، وإنتاج املارجرين وبدائله، وكذلك اجراء

 .ن قبل الطلبة حول هذ  املنتجاتوعرض أوراآ عمل م
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 نظري( 3س ا  مدت د    3: الغر ي ت الغذائي  2338

ها حالب وتةةرآ حتضةةريد االسةةت، مةةوايتنةةاول هةةذا املسةةاآ التةةوتر السةةطحي وتةةرآ ختفيفةةه  

 .غذائيةت الغرويات الاستخداماوواع وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، إضافة إىل أن

 نظري( 2مدت د    س ا  2: تغذي  جمت د ت 2339

األغذيةةةة ذات العالقةةةة ب اجلهةةةات نفةةةذهاتتعريةةةف الطالةةةب بةةةربامج التغذيةةةة اجملتمعيةةةة الةةةيت 

لصحة العامليةة  اية مثل منظمة ت العاملنظماوالصحة مثل اجلهات احلكومية وغري احلكومية وامل

 د.فراوالفاو وتأ ري هذ  الربامج على صحة اجملتمع واال

 نظري( 3  س ا  مدت د  3: لحومجو   ال  فحص  مراقب 2340

 (حليوانيالتخصص االنتاج ) مبادئ التغذية 2320متطلب سابق 

 يع الغذائي()لتخصص التصن حفظ وصنيع االغذية  2218متطلب سابق  

انةةات رآ ايةةواء احليود  ، وتةةح وبعةةيتضةةمن هةةذا املقةةرر تةةرآ فحةةص احليوانةةات قبةةل الةةذب   

يليةةة وااليضةةية ر وميةةة والطفصةةابات اجلاال ويبحةةث يفوتغةةذيتها يف املسةةاخل قبةةل ان يةةتم ذحبهةةا،  

ص يف املسةاخل  ث يف ترآ الفحافة للبحن اضوطتلف انواع التلف الكيماوي يف اللحوم والدواج

 االدمي. هالكالعضاء احليوانات املذبوحة ومدى صالحيتها لالست

 نظري( 3 س ا  مدت د   3: مب  ئ التسويق الغذائي 2341

 يشةمل دراسةة  وويقية احلديثةة  يم التسة ملفةاه  تعريةف الطلبةة باملبةادئ وا   هدف هذا املسةاآ إىل 

حبةوث التسةويق   لك، معلومةات و ك املسةته سةلو  تطور مفاهيم التسةويق الغةذائي، البيئةة التسةويقية    

، وضةع السياسةات   وات التسةويقية يةة، القنة  غذائالغذائي، االسواآ املستهدفة، تطةوير املنتجةات ال  

 توجات الغذائية.السعرية اليت تتعلق باملن

 نظري( 2س ا  مدت د    2: االرش   التغذ ي  الد  ات الغذائي  2342

رضةةى حةةول يفيةةة إرشةةاد املذويةةة، كالتغ مقدمةةة يف األسةةاليب املسةةتخدمة يف تقيةةيم احلالةةة 

حلراريةةة احسةةاب السةةعرات  لتغةةذوي وايةةيم الوقايةةة التغذويةةة مةةن األمةةراض وكيفيةةة إجةةراء التق    

 لبا واجيابا.الصحة س على ادات الغذائية ذات التأ ريواالتالع على اهم الع
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 (ا لي 1، نظري 2س ا  مدت د    3: تكرولوجي  انت    تصريع الت ور 2344

 مبادئ التصنيع الغذائي 2120متطلب سابق 

ألمر إنتاج قطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية، اهذا المساق لالرتقاء بكافة سالسل  يهدف
الذي يسهم في زيادة الصادرات الفلسطينية للتمور وعمليات تصنيع وحفظ وضبط جودة 

 التمور.

 نظري( 3س ا  مدت د    3: مد  ن  فيت مير ت 2346

 صحة احليوان 2325مبادئ االنتاج احليواني ،  2216متطلب سابق 

كيفيةة احملافظةة   عها وفوائدها ون وانواملعاداآ دراسة الفيتامينات وايتم من خالل هذا املس

 عليها واعراض نقصها ومصادرها.

 (ا لي 1، نظري 1س ا  مدت د    2: انت   حم صيل الدلف 2348

ريخ تطورهةا،  ف اخلضةراء، وتةا  األعال اصيلحملاألهمية االقتصادية والغذائية يتناول املقرر 

وتةةرآ حفةةظ    اليب االنتةةاج، ئيةةة، وأسةة  البي الغذائيةةة، واالحتياجةةات  ووصةةفها النبةةاتي، والقيمةةة    

 .ننة إنتاج العلفة اجلافة، ومكة للزراعالئماحملاصيل اخلضراء، وإنتاج البذور واحملاصيل امل

 (ا لي 1، نظري 2س ا  مدت د    3: فسيولوجي  الرب ت 2352

 اإلنتاج النباتيمبادئ  2215متطلب سابق 

ريةة، حيةث   بالوحةدات النظ  ملتعلقةة ليةة ا النظةري والتطبيقةات العم   مقرر يشةتمل علةى جةزئني   

لنباتيةة،  ضية، االنسةجة ا لتعا –التمايز -يتضمن اجلزء النظري تسع وحدات تتحدث عن االجنة

ملةواد الغذائيةة   االمتصةاص ونقةل   االتنفس، تح واجلذور، السيقان، االوراآ، التمثيل الضوئي، الن

 داخل النبات، هرمونات النبات.

 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2استصالح األراضي:  2411

 مبادئ علم الرتبة 2110متطلب سابق 

مطةةار،  الرتبةةة مةةن األيفلذائبةةة الل امقدمةةة حةةول أهميةةة استصةةالل األراضةةي، مصةةادر األمةة

لويةة، الرتبةة الغنيةة    الصةودية والق  ، الرتبةة لحةي الرتبة امللحية من حيث استجابة النبات للكةرب امل 

 بورون، املعايري يف تقييم صالحية ميا  الري.بال
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 (ا لي 1، نظري 2  س ا  مدت د  3: األاالف  تغذي  احليوان 2422

 مبادئ التغذية 2320، اإلنتاج احليوانيمبادئ  2216 متطلب سابق

حليةوان،  اائيةة يف تغذيةة   ات الغذملركبة االرتكيب الكيميائي للنبات وجسم احليةوان ودور  

ائيةةة األعةةالف  غذاملةةواةين ال لةةربوتني،ة واوالتمثيةةل، تقيةةيم القيمةةة اهلضةةمي   اهلضةةم واالمتصةةاص 

، تلةوث األعةالف   عةالف العصةرية  ، حفةظ األ وتنياخلضراء واخلشنة والغنية بالطاقة والغنية بالرب

حليوانةةةات  ظةةةة واإلنتاجيةةةةيةةةة احلافغذائوفسةةادها، اإلضةةةافات العلفيةةةة، حسةةةاب االحتياجةةةات ال 

 نب.ج واألرالدجاحلليب والضأن واملاعز وااملزرعة، تغذية أبقار ا

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3اخلضر ات:  2427

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

تاجهةا، حتضةري   املةؤ رة يف إن  العواملويمها األهمية االقتصادية والغذائية للخضراوات، تقس

عةد الزراعةة،   ليةات اخلدمةة ب  اوات وعمخلضرالرتبة لزراعة اخلضراوات وترآ إكثارها، ةراعة ا

صةةةيل خلضةةةراوات، حماا إنتةةةاج يفيثةةةة حصةةةاد اخلضةةةراوات وتةةةداول منتجاتهةةةا، التقنيةةةات احلد 

 اخلضروات.

 نظري( 2س ا  مدت د    2الوراا  يف فلسطة:  2428

ملنةةةاخ ااد الفلسةةطيين،  االقتصةة  عةةة يف مقدمةةة عةةن أهميةةة الزراعةةة و تطورهةةا، موقةةع الزرا      

يةواني، املؤسسةات العامليةة    ي واإلنتاج احلج النباتنتايع البيئي، املوارد الزراعية، اإلالزراعي والتوة

 اخلارجية. اجلمعياتات ويف القطاع الزراعي الرمسية وشبه الرمسية واهليئ

 نظري( 2   س ا  مدت د 2التسويق  اإلرش   الورااي:  2430

 ينقسم إىل قسمني 

يةة التسةةويقية  لنةةواحي الوظيفامةن حيةث    اعةةيلتسةويق الزر التسةويق الزراعةي ويضةةم مفهةوم ا    أ اًل:

لتسةويقية، التسةويق   ات واهلةوامش ا ء، القنةو وسطاوالتسويقية الفيزيقية والتسهيلية، األسواآ و ال

 اجلماعي ومنهجية دراسة التسويق.

تصال اإلرشةادي،  ناصر عملية االعلزراعي، اد ااإلرشاد الزراعي وحيتوي مدخل إىل اإلرش ث نيً :

 اإلرشاد. ادية، نظمشإلرالربامج ا يثة،رآ اإلرشاد الزراعي، تبين تقنيات الزراعة احلدت
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  (ا لي 1، نظري 1س ا  مدت د    2إ ار  املوارع:  2431

إدارة املةزارع،   اج وأهميتهةا يف ف اإلنتة تكةالي ومقدمة عن إدارة املزارع، املبةادئ االقتصةادية   

لتخطةيط املزرعةي   اة املشةروعات،  ة ومواةنة زئية واةنةة اجل وحتليل البيانةات، امل  املز رعيةالسجالت 

حتليلةها، بيةان الةدخل    وزانيةة العامةة   يان امليبدي، واملواةنة، الربجمة اخلطية، مواةنة التدفق النق

 وحتليله، اقتصاديات عناصر اإلنتاج.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3:  الوراا  احمل ي  2433

 اخلضروات 2427متطلب سابق 

، التحكم وإنشاؤهاحملمية الزراعة عة، اأساسيات الزراعة احملمية، مواصفات بيوت الزرا

ل وتةرآ إنتةاج أهةم    نتةاج احملاصةي  إللزراعيةة  ايةات  يف العوامل البيئية داخل البيةوت احملميةة، العمل  

 ربة.ية دون تحملماحملاصيل احمللية يف البيوت احملمية، الزراعة ا

 ا لي( 1نظري،  1  س ا  مدت د  2 ت ت: املش تل  إكث ر الرب 2434

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

فةة املسةتخدمة   لزراعيةة املختل وسةا  ا ت واألأساسيات إنشاء املشاتل من حيث املوقع واملنشةآ 

لفاكهةةة  كثةةار أشةةجار ا إلألساسةةية  اطةةرآ ألغةةراض اإلكثةةار، وأنةةواع املشةةاتل وقوانينهةةا، وال    

ن تعقيةةل مةةاملختلفةةة  نواعةةهبأخلضةةري اا ر روات بوسةةاتة البةةذور، والتكةةونباتةةات الزينةةة واخلضةة

ةراعةةةة ات والةةةدرنات ووالكورمةةة بصةةةالوتطعةةةيم وترقيةةةد، واسةةةتخدام األعضةةةاء املختلفةةةة كاأل  

 ل وتسويقها.ات املشتنتوجم، وخدمة املشاتل واالهتمام بها، وجتهيز األنسجة

  لي(ا 1نظري،  1س ا  مدت د    2األشج ر احلرجي :  2435

بةي، وأهميتهةا   ئمة للوتن العرع املالألنواتطور علم احلراج، وتصنيف األشجار احلرجية، وا

تةةرآ التحةةريج  وشةةاتل احلرجيةةة  ات، وامللغابةةايف الصةةناعة، والعوامةةل البيئيةةة وتأ ريهةةا يف منةةو     

 والعناية بالغابات ومحايتها.

 ا لي( 1نظري،  2د   س ا ت مدت  3الرب ت ت الطبي   الدطري :  2438

 مبادئ اإلنتاج النباتي 2215متطلب سابق 

حملةةةة تارخييةةةة عةةةن اسةةةتعمال النباتةةةات واألعشةةةاب الطبيةةةة والعطريةةةة وأهميتهةةةا الطبيةةةة          

واالقتصةةادية، التوةيةةع البيئةةي واجلغةةرايف للنباتةةات الطبيةةة والعطريةةة وتقسةةيمها، بيئةةة وةراعةةة          

املواد الكيميائية الفعالةة وتةرآ حتضةري     النباتات الطبية والعطرية والعمليات الزراعية املختلفة،
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وإعةةداد النباتةةات الطبيةةة والعطريةةة واسةةتعماالتها، النباتةةات الطبيةةة املزروعةةة، األعشةةاب الطبيةةة    

 الربية، النباتات الطبية العطرية، النباتات الطبية السامة.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الس ي :  املبيدات  2439

 كيمياء حيوية 1331يمياء عضوية، ك 1329متطلب سابق 

اميع ، والتعريةف مبجة  اآلفةات  كافحةة مقدمةة عامةة عةن مبيةدات اآلفةات وعالقتهةا بطةرآ م       

الفطريةةةات وودا والقةةوارض  النيمةةات  لةةم و مبيةةدات اآلفةةات املختلفةةة مةةن حيةةث تسةةةميتها مثةةل احل      

، اماهلوتةرآ اسةتع   وجتهيزاتهةا،  صةها، كترييا واألعشاب، وتركيبهةا الكيمةاوي، وخصائ  بوال

 تسمم بها.العالج من ال ها، وسبلاترطومسية املبيدات وكيفية تأ ريها، والتحذيرات من 

 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2الدطري ت:  2442

 األمراض النباتية 2317متطلب سابق 

وعةات تبعةا   تقسةيمها إىل جمم ادية، والقتصة الفطريات مةن حيةث صةفاتها، وتكا رهةا، وأهميتهةا ا     

 لك النافعة منها والضارة.ذصاديًا مبا يف همة اقتت املوتركيبها، وأمثلة تفصيلية لبعض الفطريا ألشكاهلا

 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2الدس س ت الرب تي :  2443

 األمراض النباتية 2317متطلب سابق 

وانتشةةار هةةذ    وتكةةا ر تركيةةبأساسةةيات علةةم الفريوسةةات النباتيةةة مةةن حيةةث شةةكل و      

األعةةراض  األمثلةةة ألهةةم ات، وبعةةضريوسةة، وخصائصةةها الورا يةةة، وعةةزل وتنقيةةة الف الفريوسةةات

  تها.كافحمالفريوسية اليت تصيب احملاصيل االقتصادية وترآ 

 ا لي( 5س ا ت مدت د    5: (2تدريب ا لي   2444

 ساعة 90، انهاء  ( 1) عملي تدريب 2327   السابق املتطلب

 سسةة باملؤ بالتحاقةه  الطالةب  يسةتمر  حيةث  ،( 1) عملةي  تةدريب  يلةي  الذي الثاني املقرر هذا

 يف اعيةة الزر املؤسسةات  على بالتعرف ويستمر ،( 1) عملي تدريب خالل بها التحق اليت الزراعية

 شةاملة  ةراعيةة  رتقةاري ( 4) األقةل  علةى  ميقةد  أن علةى  ، أسبوعيًا ساعة 12- 10 بواقع منطقته

 املؤسسةات  التقةارير  وتشةمل  ،( 1) ملةي ع تةدريب  يف هو موضح كما لعضو هيئة التدريس املعين

 اكتسةةابه سةةتمراريةا هةةذا ريبةةهتد خةةالل الةةبالط مةةن واملتوقةةع ، فيهةةا وتةةدرب بزيارتهةةا قةةام الةةيت

 القسةةمو الفةةين القسةةم سةةةوممار ، شةةهريًا فةةةاملختل الزراعيةةةللمنةةاتق  العمةةل لربنةةامج وممارسةةته

 (.1) يعمل تدريب يف حهتوضي مت ما وتكملة التدريب عملية من اإلداري
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 (ا لي 1، نظري 2س ا  مدت د    3: إنت   الد اجن 2445

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليواني، مبادئ  2216 متطلب سابق

ختلفةةة، اجن وأنشةةتطه املاع الةةدويةةة قطةةيتنةةاول املقةةرر  ال ةةة عشةةر وحةةدة  تشةةتمل علةةى أهم   

رخةات، مسةاكن   خ وادارة املف، التفةري ينهسة تشريح الدجاج ووظائف االعضاء، ورا ة الدجاج وحت

دجةاج اللحةم،    البيض، انتاج طيع دجاجقارة الدجاج وجتهيزاتها، حضانة الصيصان ورعايتها، اد

قايةةة منهةةا، وتةةرآ الو جأمةةراض الةةدجا جاج،تغذيةةة الةةدجال وأعالفةةه، االحتياجةةات الغذائيةةة للةةد 

 (.البطتسويق منتجات الدجاج، والدواجن االخرى )احلبش و

 (ا لي 1، نظري 2س ا  مدت د    3: إنت   األ ر م  امل او 2446

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليواني، مبادئ  2216 متطلب سابق

حيتوي املقرر على مخسة عشر وحدة اضافة للتطبيقات العملية، وتشمل الوحدات سةالالت  

)التزاوج(،التناسةةل يف  االغنةةام، الصةةفات االنتاجيةةة يف االغنةةام وتةةرآ االنتخةةاب، نظةةم الرتبيةةة       

االغنام واستعمال اهلرمونات، خصوبة الكباش وتقنيات التناسل احلديثة، انتاج احلليب، النمةو  

ونةوع الذبيحةةة، االحتياجةات الغذائيةةة، تغذيةة النعةةاج، تغذيةة احلمةةالن فطامهةا وتسةةمينها، انتةةاج      

دليةةل تربيةةة قطيةةع  الصةةوف، صةةحة القطيةةع، االنتةةاج املكثةةف، حظةةائر االغنةةام ومسةةتلزماتها،     

 االغنام يف االحوال العادية ووقت اجلفاف وادارة انتاج االغنام.

 (ا لي 1، نظري 2س ا  مدت د    3: إنت   أبق ر احلليب 2448

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليواني، مبادئ  2216 متطلب سابق

سةالالت ابقةار    حيتوي املقرر على مخسة عشر وحدة وتشمل تطور أبقار احلليةب وأهميتهةا،  

احلليةةب، اجلهةةاة اهلضةةمي واهلضةةم، االحتياجةةات الغذائيةةة، تةةرآ التغذيةةة، االجهةةزة التناسةةلية      

واهلرمونةةات، التناسةةل، العقةةم واخلصةةوبة، الغةةدد املنتجةةة للحليةةب، انتةةاج احلليةةب وادرار ، ادارة  

و  الصةحية  مزارع أبقار احلليب، السةجالت املزرعيةة، التحسةني الةورا ي البقةار احلليةب، الشةر       

 واالمراض، املنشآت واملباني واالدوات، والتطبيقات العملية.

 (ا لي 1، نظري 2س ا  مدت د    3: إنت   اجوا اللحم 2449

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليواني، مبادئ  2216 متطلب سابق

رتكيةز  التأهيل واالنتخاب وترآ الرتبية حليوانات اللحةم حتةت تةرآ اإلنتةاج املختلفةة مةع ال      

 على ترآ التسمني وإنتاج العجول الالمحة من أبقار احلليب.
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 (ا لي 1، نظري 2س ا  مدت د    3: إنت   االمس ك 2451

 مبادئ التغذية 2320اإلنتاج احليواني، مبادئ  2216 متطلب سابق

مقدمةةة عةةن أهميةةة حلةةوم األمسةةاك، وإنتةةاج األمسةةاك يف امليةةا  العذبةةة، وأنةةواع األمسةةاك،      

الربك، وتسميد برك األمساك، وتغذية األمسةاك، والرتبةة واالنتخةاب والتناسةل الطبيعةي      وإنشاء 

 والصناعي لألمساك، واألمراض، والتسويق واقتصاديات إنتاج األمساك.

 (ا لي 1، نظري 1س ا  مدت د    2: تربي  الرحل 2452

سةية، حيةاة   لقياء سةالالته ا سةل ونشةو  ل العتناول املقرر مثانيةة ابةواب مشلةت علةى  تطةور ءة      

راض النحةةل ات املنحةةل، امةة لةةة، منتجةة لنحااالنحةةل وتباعةةه، انشةةاء املناحةةل وادارتهةةا، عمليةةات     

املتحةدة. وذلةك يف عةدة     هوريةة العربيةة  يف اجلم حالةة وافاته، القوانني والقرارات املنظمة لعمليةة الن 

 فصول لكل باب.

 نظري( 3س ا  مدت د    3: التقري ت احليوي  2453

 االحياء الدقيقة 2204 قمتطلب ساب

، وذلةك باسةتخدام   تقنيات احلديثةخدام الباست يتناول هذا املقرر التطورات احلديثة املتعلقة

ة احلشةرات وأالمةراض   راعية املختلفة فات الزة اآلالكائنات احلية أو مواردها أو طلفاتها يف ادار

مةةراض. ثةةة. تشةةخيص اال ديوجيةةا احلكنولالنباتيةةة وأالعشةةاب. كيفيةةة وتةةرآ اسةةتعمال هةةذ  الت   

 ا وتطبيقاتها.ة أدواتهرا ياالستنساخ يف النبات، باالضافة اىل اهلندسة الو

 (ا لي 1،  نظري 1  س ا  مدت د  2: فسيولوجي  م  بدد احلص   2454

 اخلضراوات 2427، اشجار الفاكهة 2324 متطلب سابق

الةةةتغريات  والةةيت تتضةةمن   يةةة  ة النظراملةةاد يشةةمل هةةذا املقةةرر جةةزئني اجلةةزء االول املتعلةةق ب      

ختلفةةةة   ل النباتيةةةة املللمحاصةةةي صةةةولالفسةةةيولوجية الةةةيت حتةةةدث أ نةةةاء وبعةةةد جةةةين وقطةةةف احمل

العطريةةة، اتةةات الطبيةةة وات، النبضةةرواحملاصةةيل احلقليةةة، حماصةةيل االعةةالف، الفاكهةةه، اخل

ل الفيزيائيةة  وامة لعادور وتةأ ري   لتخةزين . تةى ا حالزهور. واملعةامالت الالةمةة للمنتجةات مةن احلقةل      

النقةةةل ل بعةةةد القطةةةف ووالتةةةداو لقطةةةفاوالفسةةةيولوجية االساسةةةية وامليكانيكيةةةة يف عمليةةةات  

 ين.والتخزين. االحتياجات اخلاصة بالنقل وترآ التخز

 ة.النظري ملادةواجلزء الثاني التطبيقات العملية املتعلقة با
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 نظري( 3س ا  مدت د    3: املك فح  املتك مل  2455

 االمراض النباتية 2317 متطلب سابق

املكافحةة   فات، اقتصةاديات ملة لالملتكايشمل هذا املقرر على مبادئ وأهمية املكافحة ا

ا املكافحةةة ل الةةيت تةةتم بهةة والوسةةائ لطةةرآااملتكاملةةة، املفةةاهيم واالسةةس البيئيةةة للمكافحةةة،   

الطةاردة واجلاذبةة.    ادأنواعهةا. املةو  حلشةرية ب ئد ااملتكاملة، الرتشيد يف استخدام املبيدات. املصةا 

اخلطةط املناسةبة    تعةدادها ووضةع   ة لتقةدير سةليم املتغريات اليت تتحكم يف تعداد االفة والطرآ ال

 ملكافحتها.

 نظري( 3د   س ا  مدت  3: تكرولوجي  الرب ت ت الطبي  2460

 حفظ وتصنيع االغذية 2218 متطلب سابق

أنواعهةةا   ملنطقةةة، مةةن حيةةث  ة يف ارملنتشةة ايتنةةاول هةةذ  املسةةاآ النباتةةات الطبيةةة والعطريةةة      

سةةةويقها، ظهةةةا ونقلةةةها وتيعها وحفتصةةةن وخواصةةةها الفيزيائيةةةة والكيميائيةةةة، إضةةةافة إىل تةةةرآ 

لطلبةة  اآ عمةل مةن قبةل    عةرض أورا ودات وكذلك اجراء تطبيقات عملية وجتارب طربية ومشاه

 حول هذ  املنتجات.

 (ا لي 1،  نظري 2  س ا  مدت د  3: تصريع احلبوب  املدجر ت 2461

 مبادئ التصنيع الغذائي 2120 متطلب سابق

ملختلفة، وكذلك قة ومنتجاتها ا املنطيفتشرة يتناول هذا املساآ دراسة احلبوب الرئيسة املن

كنولوجيا احلبوب وصواًل إىل ت ت احلبوبنتجااخلواص الفيزيائية والكيميائية والفسيولوجية مل

خل، إضةافة  ل، السةميد...ا ة، الربغة رونة ، املعكملنتجات ذات العالقةة كةالطحني، البسةكويت   او

لطلبةة حةول   عمةل مةن قبةل ا    رض أوراآت وعة إىل اجراء تطبيقات عملية وجتارب طربية ومشاهدا

 هذ  املنتجات.

 نظري( 3س ا  مدت د    3: تقييم حسي لال ذي  2462

هةةةا غذيةةةة  إجيابياتودة األجةةةضةةةبط  يةةةبني هةةةذا املسةةةاآ الطةةةرآ احلسةةةية يف جمةةةال عمليةةةات 

تةائج الفحوصةات   غذية، حتليةل ن حلسي لألاييم سلبياتها ونبذة تارخيية عن تطبيق وممارسة التقو

 في.احلسية، تصميم وتطبيق أنظمة التقييم احلسي الوص
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 نظري( 3س ا  مدت د    3: ئردس  مد مل اال ذي  2466

 مبادئ التغذية 2320 متطلب سابق

الطاقةةة ودة كتةواةن املةا   ألغذيةةة،يع انيشةمل هةذا املسةاآ األسةةس اهلندسةية الضةرورية لتصة      

 .وميكانيكا املوائع ونقل احلرارة واملادة... اخل

 نظري( 3س ا  مدت د    3: ا ار  مص نع اال ذي  2467

دارة اإلنتةاج  يف املصةانع وإ  ملشةرتكة اليةات  يتناول هذا املساآ عدة مواضةيع مثةل مفهةوم العم   

سةرتاتيجية اإلنتةاج   ام اإلنتةاج وا تشةغيل نظة  م وصميواهلدف من إدارة العمليات التشغيلية وكيفية ت

ملةواد اخلةام واملةواد    اعمليات تةداول  النتاج وات اواملنافسة وجدولة املواعيد للطلبيات وقياس مؤشر

 الغذائية يف االسواآ ووضع امليزانيات.

 (ا لي 1،  نظري 2س ا  مدت د    3: املد جل  ب ال ذي  2468

 يةمبادئ التغذ 2320 متطلب سابق

لتقيةيم الغةذائي   اوكيفيةة اجةراء    األغذيةة بعلقةة  تهتم هذ  املادة بدراسة احلاالت املرضية املت

ملزمنةةة مثةةل  اسةةة االمةةراض ا ا يةةتم در. كمةةواملؤشةةرات الصةةحية وكيفيةةة ربطهةةا باحلالةةة التغذيةةة  

ملكتسةةبة دان املناعةةة ا مةةرض فقةة ة إىلامةةراض السةةكري والقلةةب ومعاجلتةةه التغذويةةة باإلضةةاف    

 .واملعاجلة التغذوية هلما والسرتان

زء النظةري  ملدروسةة يف اجلة  وضاع اض واألأما املخترب فيتضمن دراسة حاالت مرضية لألمرا

 ومعاجلتها وختطيط احلميات املناسبة هلا.

 نظري( 3   س ا  مدت د 3: تصريع املرتج ت احليواني  2470

 حفظ وتصنيع االغذية 2218 متطلب سابق

ثةةل احلليةةب  مجةةات احليوانيةةة  باملنت لطلبةةةلدة املعرفةةة األساسةةية  يهةةدف هةةذا املسةةاآ اىل ةيةةا  

تصةةنيع ضةةبط عمليةةات ال وة عليهةةا افظةةواللحةةم والبةةيض وكيفيةةة تصةةنيع هةةذ  املنتوجةةات واحمل    

 املختلفة.
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 نظري( 3س ا  مدت د    3: يتغسات بيو كي ي ئي  يف التصريع الغذائ 2471

 حفظ وتصنيع االغذية 2218 متطلب سابق

اعالت الةيت  الدقيقة والتفة  لكائناتاخدام املساآ لدراسة التصنيع الغذائي باست هذا يهدف

م كائنةات دقيقةة.   نتَجةة باسةتخدا  غذيةة امل لأل حتدث يف الغذاء والتعرض إلجراء تقييمات السالمة

قيقةةة الكائنةةات الد لةةى سةةالمة عمة وسينصةةّب تركيةةز هةةذا املسةةاآ علةةى دراسةةة تقيةةيم السةةال      

 ت البو كيماوية.ذاء والتفاعالعلى الغ قيقةغذاء، ونشا  الكائنات الداملستعملة يف إنتاج ال

 نظري( 2 د   س ا  مدت 2: التغذي  يف املراحل الد ري  2472

 مبادئ التغذية 2320 متطلب سابق

لةةوالدة امةةرورا مبرحلةةة  ث احلمةةلة حةةدوتتضةةمن دراسةةة احلالةةة التغذويةةة لإلنسةةان مةةن بدايةة  

ة باألغذيةة وعمليةات   مةراض املتعلقة  لبعض األ شارةاملتقدمة، مع اال والطفولة حتى املراحل العمرية

 اهلضم واالمتصاص وتغذية الرياضيني.

 نظري( 3ت د   س ا  مد 3: مواضيع خمت ر  يف الم الغذاء 2473

ئي وعمةل  غةذا والتصةنيع ال  لتغذيةة، ااالت يتضمن هذا املساآ اختيار مواضيع طتلفةة يف جمة  

 تبعة.ترآ البحث امل ا وتقييمقشتهئها امام الطالب ومنااالحباث ذات العالقة والقا

 ا لي ( 3نظري،  1  س ا ت مدت د  4مشر ع التخر  :  2499

 .ساعة 90إنهاء  الحصاء، مبادئ ا 0103مناهج البحث العلمي ،  5303متطلب سابق 

عرفةةة قةةوم بتوظيةةف امل ي حيةةث  ن عنةةديهةةدف هةةذا املشةةروع إىل اختيةةار الطالةةب مشةةروعا مةة   

كثةر، وغالبةًا مةا    أة او قضةية او  جلةة مشةكل  معا فاهيم واملهارات األكادميية الةيت تعلمهةا يف  وامل

 ، ودراسةة جةدوا   ادية للمشةروع، واالقتصة  اليةة تكون ميدانية، وذلك بتحليةل اجلوانةب الفنيةة وامل   

حةد، وإعةداد   يف مشةروع وا  لبتاثر من ك أكوإعداد خطه لتنفيذ ، وجيوة يف هذ  املرحلة إشرا

لرتكيةز  ارتبطةًا مبجةال   ملشةروع م كةون ا يفضل أن يو مشرتك يتم تنفيذ  بصورة عاعية.مشروع 

 .إلكساب الطالب معرفة ختصصية يف جمال حمدد

 نظري( 3س ا ت مدت د   3:  مر ئج البحث الدل ي 5303

حةةل املشةةكالت جةةدوى وفاعليةةة، فهةةو يتسةةم     أسةةاليبالبحةةث العلمةةي هةةو أكثةةر    أسةةلوب

ضةوعية ووضةع البةدائل أمةام معةايري لتقةويم فاعليتهةا وجةدواها يف صةورة          بالتنظيم والوضةول واملو 
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كةل فةرد ملواجهةة مشةاكله      إليةه موضوعية بعيدة عةن املةؤ رات الشخصةية والذاتيةة، لةذا حيتةاج       

 وحتدياتها.

الةمةةة املهةةارات ال ابهوإكسةةقةةه ترائ وويهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب مبنةةاهج البحةةث   

حةث  ماهيتةه   يةة  منةاهج الب  سةية اآلت ألسااالل دراسةته للموضةوعات   للقيام بالبحث، وذلك مةن خة  

أدوات عةع  مع والعينةة، و ، واجملتلبحثوأنواعه، مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم ا

 البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.


