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   قسم االجتماع الریفى واإلرشاد الزراعى

   إحصاء البارامترى وتطبیقاتھ على الحاسب اآللى) أ ج ش( ٦١١

االحتمالیة ـ تقدیر النقطة وفترة الثقة للوسیط  وتوزیعاتھا ةالقیاس وأنواع البیانات ـ اإلحصاءات الترتیبی

اإلشارة : لعالقة المعتمدة علیة ـ اختبارات باستخدام اإلحصاءات الرتیبة ـ اختبار مربع كاى واختبارات شدة ا

وإشارة الرتب ویلكوكسن لعینة واحدة والزواج من البیانات ـ اختبار كولموجروف ـ سمیرنوف لعینة واحد 

ولعینتین ـ اختبار مان ـ ویتنى ویلكوكسن لعینتین ـ معامل ارتباط الرتب لسبیرمان ـ ومعامل ارتباط تاولكندال 

: فق المبنیة علیھا ـ اختبار كروسكال ویلى ـ واختبار فرایدمان ـ تطبیقات الحاسب اآللى  واختبارات الترا–

  . التحلیل وتفسیر النتائج: معالجة البیانات ـ تطبیقات الحاسب اآللى : تجھیز البیانات ـ تطبیقات الحاسب اآللى 

   

   البنیان االجتماعي للمجتمع الریفى) أ ج ش( ٦١٢

اعى وعالقتھ بالمفاھیم األخرى ـ عناصر وأجزاء البناء االجتماعى ـ األنساق االجتماعیة مفھوم البناء االجتم

الریفیة ـ النظریات المفسرة للبناء االجتماعى وانتقاداتھا ـ األنماط المورفولوجیة للبناء االجتماعى ـ أنماط 

 وأنواعھ ـ النظام الجماعات فى المجتمع الریفى وخصائصھا ـ النظام االجتماعى ومفھومة وخصائصھ

االقتصادى فى المجتمع الریفى ونظم الملكیة ـ البناء الطبقى فى المجتمع الریفى المصرى وخصائصة ـ البناء 

الدیموجرافى فى المجتمع الریفى، النظام العائلى فى المجتمع الریفى وإشكالھ ـ الحراك االجتماعى فى 

  . المجتمعات الریفیة وعواملھ 

  

  ظریات االجتماعیة المعاصرة الن) أ ج ش( ٦١٣

مفھوم النظریة فى علم االجتماع ـ التطور التاریخى للنظریة االجتماعیة ـ النظریات الكالسیكیة لعلم االجتماع 

النظریة البنائیة الوظیفیة ـ نظریة الصراع ـ التبادل االجتماعى ـ النظریة التفاعلیة الرمزیة ـ نظریات التنمیة ـ 

  .ظریات التبعیة ـ نظریة النظام العالمى الجدید والعولمة ـ نظریات ما بعد الحداثةنظریات التمریث ـ ن

  

  نظریات السكان) أ ج ش( ٦١٤

التحول  وتطورھا ـ نظریةنشأتھا :  المفاھیم األساسیة ـ المتغیرات السكانیة األساسیة ـ نظریة مالتس للسكان 

ات الھجرة ـ السیاسات السكانیة ـ المتغیرات السكانیة  نظری–النظریات الطبیعیة للسكان ) ١(الدیمرجرافى ـ 

  .والتنمیة ـ العولمة وعوامل التغیر السكانى 
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  التنمیة الریفیة وإدارة موارد البیئة ) أ ج ش( ٦١٥
ة ـ المفاھیم األساسیة للتنمیة والبیئة ـ البیئة والتنمیة ـ التحلیل المؤسسى للبیئة ـ المفاھیم األساسیة للموارد البیئی

 روابط مستخدمى - الحفاظ على الموارد المائیة –نظریا ت إدارة الملكیة العامة ـ نظریات إدارة الموارد البیئة 

  . المجتمع المدنى والبیئة –المیاه 

  

   األسرة الریفیة) أ ج ش( ٦١٦

ـ وظائف األسرة ـ  التركیب البنائى لألسرة –المفاھیم األساسیة المرتبطة باألسرة ـ التطور التاریخى لألسرة 

نظریات التغیر االجتماعى ـ التغیر االجتماعى فى األسرة الریفیة الفقر فى األسرة الریفیة ـ نظریات الفقر فى 

  .األسرة الریفیة ـ نظریات المواءمة 

  

   القیادة فى التنمیة الریفیة) أ ج ش( ٦١٧

 انماط –تماعیة فى الریف ـ نظریات القیادة  المفاھیم المرتبطة بظاھرة القیادة وأھمیتھا ـ مصادر القوة االج

القیادة وخصائصھا ـ انواع القادة وخصائصھم ـ العوامل المحددة للسلوك القیادى ـ مداخل تحدید واكتشاف 

القادة المحلیین ـ تدریب القادة ووسائلھ ـ مراحل تدریب القادة ومستلزماتھ ـ تأثیر القیادة فى التنمیة المحلیة 

  .ییم األنشطة القیادیة الریفیة الریفیة ـ تق

  

  النوع اإلجتماعى والتنمیة الریفیة ) أ ج ش (٦١٨
 المفاھیم اإلجتماعیة ذات العالقة – التطور التاریخى لمفھوم النوع اإلجتماعى –مفھوم النوع اإلجتماعى 

 – المفھوم –اعى  تحلیل النوع اإلجتم– النوع اإلجتماعى والبیئة – Feminist نظریات –بالنوع اإلجتماعى 

   . تعمیم تحلیل النوع اإلجتماعى– تطبیق تحلیل النوع اإلجتماعى فى مشروعات التنمیة –المداخل اإلجتماعیة 

   
  تخطیط البرامج اإلرشادیة ) أ ج ش (٦١٩

 معوقات التخطیط فى اإلرشاد –تعریف ومبادئ ومبررات التخطیط وتطبیقاتھا فى اإلرشاد الزراعى 

 تصمیم وإعداد خطط العمل اإلرشادیة – نماذج تخطیط البرامج اإلرشادیة –یة التغلب علیھا الزراعى ، وكیف

 وسائل جمع البیانات الضروریة لعملیة تخطیط – البیانات الضروریة لعملیة تخطیط البرامج اإلرشادیة –

  . البرامج اإلرشادیة
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  تعلیم الكبار ) أ ج ش (٦٢٠
 التغیرات فى خصائص الریفیین مع –لخصائص التى تمیز الكبار فى الریف تعریف ومبادئ عملیة التعلم ، وا

 التغیرات فى الدور والمكانة –التقدم فى السن وتأثیرھا على قدراتھم على التعلم فى برامج اإلرشاد الزراعى 

 مفاھیم –ار  مبادئ تعلیم الكب–اإلجتماعیة وتأثیرھا على قدرة الكبار على التعلم فى برامج اإلرشاد الزراعى 

  .  إعداد خطط لتعلیم الكبار– طرق تعلیم الكبار –اإلدراك والشخصیة فى عالقتھا بتعلیم الكبار 

 

  تقییم البرامج اإلرشادیة ) أ ج ش (٦٢١

 معوقات التقییم فى اإلرشاد الزراعى ، –تعریف ومبادئ ومبررات التقییم وتطبیقاتھا فى اإلرشاد الزراعى 

 نوعیة – تصمیم وإعداد خطط التقییم اإلرشادى – نماذج تقییم البرامج اإلرشادیة –وكیفیة التغلب علیھا 

 وسائل جمع البیانات الضروریة لعملیة تقییم البرامج –ومصادر البیانات الضروریة لتقییم البرامج اإلرشادیة 

  . اإلرشادیة 

  

  فلسفة التعلیم اإلرشادى ) أ ج ش (٦٢٢
 مبادئ التعلیم اإلرشادى السلیم وتطبیقاتھا فى برامج اإلرشاد –ة التعلیم تعریف المفاھیم المرتبطة بفلسف

 إمكانیة تطبیق المدارس الفلسفیة التعلیمیة فى مواقف – شرح المدارس الفلسفیة التعلیمیة المختلفة –الزراعى 

 عالقتھا بالعمل  تحلیل مقارن للمدارس الفلسفیة التعلیمیة المختلفة فى–وبرامج التعلیم اإلرشادى الزراعى 

  . التعلیمى اإلرشادى الزراعى 

  

  نظریات التعلیم اإلرشادى ) أ ج ش (٦٢٣

 شرح مقارن للنظریات – شرح مكونات النظریة التعلیمیة –تعریف المفاھیم المرتبطة بالنظریة التعلیمیة 

 تحلیل مقارن –لم المختلفة  مبادئ التعلم التى یمكن التوصل إلیھا من مراجعة نظریات التع–التعلیمیة المختلفة 

 إمكانیات تطبیق نظریات –للنظریات التعلیمیة المختلفة فى عالقتھا بالعمل التعلیمى اإلرشادى الزراعى 

 من مبادئ التعلم فى النظریات االستفادة وسائل –اإلرشاد الزراعى  التعلیم المختلفة فى برامج وجھود وأنشطة

  .البرامج اإلرشادیةالمختلفة عند تخطیط وتنفیذ وتقییم 

  

   تنظیم وإدارة أجھزة اإلرشاد الزراعى) أ ج ش (٦٢٤

مفاھیم إدارة وتنظیم اإلرشاد ـ مبادىء تنظیم وإدارة أجھزة اإلرشاد ـ نظریات اإلدارة تطبیقاتھا فى تعریف 

شاد اإلرشاد الزراعى ـ نظریات التنظیم وتطبیقاتھا فى اإلرشاد الزراعى ـ استعراض مقارن لنظم اإلر

 –الزراعى فى مصر وبعض الدول العربیة تنظیم الخدمة اإلرشادیة التعاونیة فى الوالیات المتحدة األمریكیة 
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مراجعة ألمثلة مختارة من نظم اإلرشاد الزراعى ـ تصمیم ھیاكل بسیطة لتقدیم خدمات اإلرشاد الزراعى فى 

  .مواقف مختلفة

  

   تالصحافة الزراعیة وتحریر النشرا) ا ج ش (٦٢٥

 والمبادىء المرتبطة باستخدام الصحافة الزراعیة والنشرات اإلرشادیة فى العمل اإلرشادى ـ األشكال التعریف

 الزراعیة ـ االعتبارات المختلفة للكتابة والتحریر الصحفى فى الصحافة الزراعیة ـ تحریر النشرات اإلرشادیة

 استخدام الصحف الزراعیة والنشرات والمطبوعات المھمة عند الكتابة للصحافة الزراعیة ـ مزایا ومتطلبات

اإلرشادیة فى العمل التعلیمى اإلرشادى ـ عیوب ومحددات استخدام الصحف الزراعیة والنشرات 

والمطبوعات اإلرشادیة فى العمل التعلیمى اإلرشادى ـ تصمیم وإعداد قوائم مراجعة لتخطیط وتنفیذ وتقییم 

ت والمطبوعات اإلرشادیة األخرى ـ إعداد أمثلة من المقاالت الصحفیة المواد الصحفیة الزراعیة والنشرا

  .الزراعیة والنشرات اإلرشادیة

  

   وسائل اإلعالم واإلعالن الزراعى) أ ج ش( ٦٢٦

وسائل اإلعالم واإلعالن الزراعى ـ المبادىء المرتبطة باستخدام وسائل اإلعالم واإلعالن الزراعى تعریف 

 فى اإلرشاد ـ –ستخدام البرامج اإلذاعیة فى اإلرشاد ـ استخدام البرامج التلیفزیونیة فى العمل اإلرشادى ـ ا

مزایا ومتطلبات استخدام وسائل اإلعالم واإلعالن الزراعى فى العمل التعلیمى اإلرشادى ـ عیوب ومحددات 

د الحمالت اإلرشادیة استخدام وسائل اإلعالم واإلعالن الزراعى فى العمل التعلیمى اإلرشادى ـ تصمیم وإعدا

اإلستراتیجیة ـ إعداد نماذج وأمثلة لبعض وسائل اإلعالم واإلعالن الزراعى المستخدمة فى العمل التعلیمى 

  . اإلرشادى

  

   اإلشراف فى مجال اإلرشاد الزراعى) أ ج ش( ٦٢٧

ریة وعالقتھ بالقیادة تعریف المفاھیم والمبادىء األساسیة المرتبطة باإلشراف اإلرشادي ـ اإلشراف كوظیفة إدا

التنظیمیة ـ استعراض مقارن لنظریات اإلشراف والقیادة داخل المنظمات ـ شرح السلوك اإلشرافى من حیث 

اإلشرافى فى العمل الخصائص والمحددات ـ خصائص المشرف اإلرشادى الفعال ـ طرق تقییم السلوك 

ییم آثار برامج تدریب المشرفین فى اإلرشاد اإلرشادى ـ تدریب  المشرفین فى اإلرشاد الزرعى ـ وسائل تق

  .الزراعى
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   القدرات البشریة فى التعلیم) أ ج ش (٦٢٨

تعریف المفاھیم والمبادىء المرتبطة بالتعلیم والقدرات البشریة الضروریة لھذه العلمیة ـ تعریف الدافعیة 

ق قیاسھ وتحسینھ ـ الذكاء ونظریاتھا تعریف الشخصیة وطرق قیاسھا ـ تعریف االنتباه وفوائده وطر

وخصائصھ والعوامل المؤثرة علیھ ـ التفكیر وأھمیتھ وأنواعھ وأسالیب تنمیتھ التذكر والعوامل المؤثرة علیھ 

  .وطرق تحسینھ ـ مناقشة طرق ووسائل تنمیة وتحسین القدرات البشریة فى التعلیم
  

  طرق البحث الكمى والكیفى ) أ ج ش (٦٥١
بحاث االجتماعیة ـ مناھج البحث االجتماعى ـ مناھج البحث االجتماعى ـ خطوات البحث المفاھیم األساسیة لأل

االجتماعى ـ انواع البحث االجتماعى ـ المسوح المیدانیة ـ طرق جمع البیانات ـ المبادءى األخالقیة فى 

  .البحوث االجتماعیة ـ استخدام الحاسب اآللى فى تحلیل البیانات

  

   لتغیر االجتماعىنظریات ا) أ ج ش( ٦٥٢

حتمیة التغیر االجتماعى والتعریفات المختلفة لھ ـ نظریات التغیر االجتماعى من المنظور السوسیولوجى 

النظریات الغیبیة أو الروحیة ـ نظریات التطور والدائریة ـ التغیر االجتماعى من المنظور االنثروبولوجى ـ 

تیجیة التغیر المقصود ـ اتجاھات تفسیر التغیر فى نظریة الصراع والتكیف ومواجھة الثورات ـ استرا

مجتمعات العالم الثالث ـ التغیرات الرئیسیة فى البناء االجتماعى للمجتمع المصرى ـ تغیر النسق السیاسى 

  .للقریة المصریة ـ مظاھر تغیر النسق االقتصادى فى القریة المصریة

  

   علم النفس االجتماعى) أ ج ش( ٦٥٣

تماعى ومجاالت الدراسة ـ اإلطار النظرى لعلم النفس االجتماعى ـ السلوك والتنشئة علم النفس االج

 المعاییر والقیم –) ٢(االجتماعیة ـ الدوافع السلوكیة واالحتیاجات ـ األدوار االجتماعیة  والتفاعل االجتماعى 

اھات ـ طرق قیاس االتجاھات االجتماعیة ـ عملیة االتصال الجمعى ـ االتجاھات النفسیة ومكوناتھا قیاس االتج

اإلدراك ، القیادة ، التماسك ، االغتراب ، الرضا ( وتعدیلھا ـ بعض الظواھر النفس ـ اجتماعیة األخرى 

  ).والمفاھیم ذات العالقة 

  

   المشكالت االجتماعیة الریفیة) أ ج ش( ٦٥٤

مشكلة ـ نظریة التوافق ـ نظریة ماھیة وأبعاد المشكلة االجتماعیة ـ دینامیكیات المجتمع ومراحل تطور ال

تغییر قیم ( الصراع ـ أنواع المشكالت االجتماعیة وتصنیفاتھا ـ مشاكل االنحراف والبیئة ـ مشكلة البیئة 
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ـ توزان البناء االجتماعى ومناھج دراسة المشكلة ـ الالمساواة فى التوزیع بین الریف والحضر ـ ) واتجاھات 

  . مشكلة اإلنحراف– العقول ف الھجرة ـ واستنزا– )تدھور البیئة ( أزمة البیئة 

  
  اإلستیطان فى المجتمعات الریفیة المستحدثة ) أ ج ش (٦٥٥

 –تطور إستصالح األراضى واإلستیطان  -  أشكال اإلستیطان الریفى –المفاھیم األساسیة فى اإلستیطان

 التخطیط لإلستیطان فى –ئة الریفیة  اإلستیطان والبی– نظریات اإلستیطان الریفى  –اإلستیطان والتنمیة 

  . معوقات اإلستیطان فى األراضى المستصلحة– تقییم اإلستیطان فى األراضى الجدیدة –األراضى الجدیدة 

  

  تقییم مشروعات التنمیة الریفیة ) أ ج ش (٦٥٦

 منھج التقییم –  منھج اإلطار المنطقى– SWOT التحلیل البیئى – أنواع التقییم –اإلطار المفاھیمى للتقییم 

 منھج التقییم بتحلیل – منھج التقییم بتحلیل التكلفة للعائد – منھج التقییم بتحلیل النواتج واآلثار –بالمشاركة 

غیر المقصودة إلدماج مكون المتابعة و تحلیل اآلثار المقصودة – منھج التقییم بتحلیل الفاعلیة –سبل المعیشة 

  .  أدوات التقییم الریفى السریعستخداما –والتقییم فى مشروعات التنمیة 

  

  تخطیط مشروعات التنمیة الریفیة ) أ ج ش (٦٥٧
 تحلیل شجرة المشكالت ، - منھج اإلطار المنطقى – دورة المشروع –اإلطار المفاھیمى لعملیة التخطیط 

لتخطیط  النظریة المنھجیة لمشاریع ا– دراسات الجدوى فى تخطیط المشروعات –واألھداف والمعنیین 

 – تخطیط الموارد البشریة فى إطار المشروع – التدفق التمویلى والجدول الزمنى لألنشطة –وأسالیبھا 

 تخطیط التنمیة الزراعیة فى إطار التنمیة الریفیة –التخطیط للتنمیة الریفیة للحد من الفقر والنزوح من الریف 

  . ة المشكالت المرتبطة بتخطیط تنمیة الریف بالدول النامی-

 

  اإلحصاء التعلیمى ) أ ج ش (٦٥٨

 مقاییس النزعة –تعریف المفاھیم والمصطلحات المرتبطة باإلحصاء وأھمیتھا لبحوث التعلیم اإلرشادى 

 مقاییس التشتت وإستخداماتھا فى بحوث التعلیم –المركزیة وإستخداماتھا فى بحوث التعلیم اإلرشادى 

اإلرتباط واإلنحدار ، وإستخداماتھا فى بحوث التعلیم اإلرشادى  إختبار مربع كاى ، ومقاییس –اإلرشادى 

 تطبیقات على إختبار وتصمیم – أنواع وأسالیب سحب العینات فى بحوث التعلیم اإلرشادى –الزراعى 

  . األدوات واألسالیب اإلحصائیة المناسبة للنوعیاتالمختلفة من البیانات والمتغیرات فى بحوث التعلیم اإلرشادى
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  مى یعلتطرق البحث ال) أ ج ش (٦٥٩
 مصادر المشاكل البحثیة وكیفیة صیاغة المشكلة –تعریف وأھمیة البحوث التعلیمیة فى اإلرشاد الزراعى 

 صیاغة الفروض البحثیة – جمع وتحلیل وكتابة اإلستعراض المرجعى –البحثیة فى اإلرشاد الزراعى 

 مراجعة المبادئ – كتابة مقترح بحثى تعلیمى إرشادى –ت واإلحصائیة ، إختیار وتصمیم أدوات جمع البیانا

  .   كتابة تقریر البحث–والقواعد األخالقیة فى بحوث التعلیم اإلرشادى 

  

  نظریات اإلتصال اإلرشادى ) أ ج ش (٦٦٠
 طرق معاملة – عناصر ومبادئ عملیة اإلتصال وتطبیقاتھا فى التعلیم اإلرشادى –تعریف مفاھیم اإلتصال 

 مفھوم التغذیة – مفھوم الضوضاء فى مواقف اإلتصال اإلرشادى –ئل اإلتصالیة فى اإلرشاد الزراعى الوسا

 طرق تحسین – نظریات اإلتصال وتطبیقاتھا فى اإلرشاد الزراعى –العكسیة فى مواقف اإلتصال اإلرشادى 

  . أثار عملیة اإلتصال فى العمل اإلرشادى الزراعى 

  

   التكنولوجى فى مجال الزراعة عملیة التغیر) أ ج ش (٦٦١

 مراحل عملیة تبنى المبتكرات –تعریف مفاھیم التكنولوجیا واإلنتشار والتبنى وعناصر عملیة اإلنتشار 

 خصائص المبتكرات – شرح نماذج التبنى وإتخاذ القرار فیما یتعلق بالمبتكرات الزراعیة –الزراعیة 

 عواقب تبنى –بنیین للمبتكرات الزراعیة وخصائص كل فئة  فئات المت–الزراعیة وعالقتھا بمعدل التبنى 

  . المبتكرات الزراعیة

  

  الطرق اإلرشادیة ) أ ج ش (٦٦٢
 الستخدام كأسس واالتصال التعلم والتبنى –تعریف المفاھیم والمبادئ األساسیة لطرق التعلیم اإلرشادى 

   - المستخدمة فى اإلرشاد الزراعاالتصالق  التصنیفات المختلفة لطر–الطرق اإلرشادیة فى العمل اإلرشادى 

 - طرق اإلیضاح العملى– الجماھیریة االتصال طرق – الجماعیة االتصال طرق – الفردیة االتصالطرق 

 الطرق استخدام وسائل تقییم – فى اإلرشاد الزراعى واستخداماتھا واالتصاالتالتكنولوجیا الجدیدة للمعلومات 

  . ادىاإلرشادیة فى العمل اإلرش

 

  اإلرشاد الزراعى المقارن ) أ ج ش (٦٦٣

 نشأة الخدمة – نشأة الخدمة اإلرشادیة فى الدول المتقدمة –تعریف ومبادئ المرتبطة بالنظم اإلرشادیة 

 إستعراض – أھداف وفلسفة العمل اإلرشادى وتأثیرھا على تنظیم ھذا العمل –اإلرشادیة فى الدول النامیة 

 الطرق اإلرشادیة المستخدمة فى النظم المختلفة لإلرشاد – مختلف دول العالم مقارن لنظم إرشادیة من
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 كیفیة تحسین الخدمة – طبیعة البرامج اإلرشادیة المستخدمة فى النظم المختلفة لإلرشاد الزراعى –الزراعى 

  . اإلرشادیة من خالل تحسین ھیكل ووظائف نظم اإلرشاد الزراعى
  

   الزراعى اإلرشادة فى مجال القیادة الریفی) أ ج ش (٦٦٤
 أنماط – نظریات القیادة– فى الریف االجتماعیة مصادر القوة –المفاھیم المرتبطة بظاھرة القیادة وأھمیتھا 

 واكتشاف مداخل تحدید – العوامل المحددة للسلوك القیادى – أنواع القادة وخصائصھم –القیادة وخصائصھا 

 تأثیر القیادة فى التنمیة المحلیة – مراحل تدریب القادة ومستلزماتھ –سائلھ  تدریب القادة وو–القادة المحلیین 

  . تقییم األنشطة القیادیة الریفیة –الریفیة 
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  األراضــــــــــى قسم 
  الفیزیاء البیئیة لالراضى) أ رض (٦١١

 الخصوبة الفیزیائیة للتربة -ان المائى الھوائى  المیز-الصفات الفیزیائیة المتغیرة   - الصفات الفیزیائیة الثابتـة

 - النحــر المائـى -النحــر الھوائـى  - دور اآلالت فى تعدیل صفات التربة - الخصوبة الفیزیائیة للتربة -

  .طرق حمایة التربة من النحر

  
   تكنولوجیا التسمید) أرض (٦١٢

 طرق تقییم -ألسمدة النتروجینیة بطیئة التحلل  ا- طرق تقدیر حاجة النبات للتسمید –مقدمة عن األسمدة 

 العوامل المؤثرة علي كفاءة استخدام - الخواص وطرق التصنیع – األسمدة الفوسفاتیة -األسمدة بطیئة التحلل 

 مقدمة عن األسمدة العضویة ، انواعھا - العوامل التي تؤثر علي عملیة التسمید -األسمدة الفوسفاتیة 

 أھمیة المادة العضویة ، دورھا في التأثیر علي خواص - التحضیر واالعداد والتصنیع واستخداماتھا ، طرق

 أھمیة المادة العضویة ، دورھا في التأثیر علي -االرض المختلفة ، الدور البیئي الستخدام األسمدة العضویة 

 –التسمید الحیوي  التسمید األخضر و-خواص االرض المختلفة ، الدور البیئي الستخدام األسمدة العضویة

 اثره علي – الكمبوست ودوره في الزرعة العضویة - دورھما في الزراعة العضویة – الفوائد –االھمیة 

 في اإلنتاج الزراعي Effective microorganisms استخدام -خفض معدل استھالك األسمدة الكیماویة 

  .لكمبوست للتعرف عملیا علي مراحل اإلنتاج زیارة میدانیة الحدي مصانع انتاج ا-وانتاج األسمدة العضویة 

  

  الكیمیاء البیئیة لألراضى) أرض (٦١٣
 انواع الشحنات السطحیة والنقاط - انواع اسطح حبیبات التربة-التركیب الكیمیائى والمعدنى للتربة - التسجیل

 -سابات النشاط  كیمیاء المحلول االرضى وصور تواجد االیونات وح-الصفریة والمعادلة العامة للشحنات 

 - نمذجة التبادل الكاتیونى- معادالت التبادل الكاتیونى -تفاعالت الذوبان والترسیب ومخططات الثبات 

 - نمذجة حركة العناصر فى التربة- نمذجة تفاعالت االدمصاص فى التربة-معادالت تفاعالت االدمصاص 

  .مناقشة وعرض االبحاث

  
   معادن األراضى) أرض (٦١٤

معادن األراضى كمكون بیئى وعالقتھا بالتخصصات المختلفة فى علم األراضى والتخصصات  –مقدمة 

 – صفات السطوح و كیمیاء الغرویات - التركیب البنائى لمعادن الطین -الزراعیة األخرى ذات الصلة  

 أتزان المعادن -بة  أساسیات أتزان المعادن ونظام التر-العالقة بین التركیب البنائى والكیمیائى لمعادن الطین 
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دراسة ( النظام المتبقى للتجویة الكیمیائیة - أمتحان منتصف الفصل الدراسى -) أمثلة وتطبیقات( ونظام التربة 

 - میكانیكیات تجویة وتحوالت معادن التربة وأنفراد العناصر الكیمیائیة ودورھا فى خصوبة التربة -) حالة

 مناقشة - وتأثیرھا على خواص التربة - صفاتھا– تكوینھا – األمورفیة  المواد- ) أمثلة(تحوالت معادن التربة 

التركیب المعدنى لألراضى  -)میكنیكیات وتطبیقات( أرتباط المعادن مع المواد العضویة -موضوع البحث 

  .المصریة ودورھا فى وضع األدارة السلیمة للتربة والتسمید ونظم الري

 

   جیومورفولوجى) أرض (٦١٥

 -المؤثرات الخارجیة والداخلیة التى أدت إلى المظاھر الجیومورفولوجیة  -  علم الجیومورفولوجيمقدمة فى

 تكوین الكثبان الرملیة واألودیة - الدورة الجیومورفولوجیة للصحارى -تصنیف المظاھر الجیومورفولوجیة 

ومورفولوجي بالتركیب  عالقة الجی- إمتحان نصف الترم - الدورة الجیومورفولوجیة لألنھار -الجافة 

 األسس التى - سلوك وقوة ومقاومة الصخور للتجویة - عالقة الجیومورفولوجي بتكوین التربة -الجیولوجى 

  .بنى علیھا تقسیم األشكال الجیومورفولوجیة

  

   العالقات المائیة لألراضى) أرض (٦١٦

 اإلعتبارات – ھیدروستاتیكا -) یكیاھیدروستات(خواص الماء واإلعتبارات الوصفیة لقوى مسك الماء باألرض 

 قوانین الدینامیكا الحراریة للتعبیر عن - الجھاد الكلى والجھود الجزیئیة –الكمیة لقوى مسك الماء باألرض 

 القوانین المنظمة لحركة - قوانین حركة الموائع – ھیدرودینامیكا -مسك األرض للماء ومنحنیات الرطوبة 

 الحركة فى الحالة المشبعة - الرشح وإعادة توزیع الماء بالقطاع - نصف الفصل  إمتحانات-الماء فى األرض 

 حركة األمالح - القوانین المنظمة لحركة األمالح والعناصر - حركة الماء فى الحالة غیر المشبعة -

  .  الدورة المائیة وقوانین حفظ الطاقة-والعناصر باألرض وعالقاتھا 

  

   العضویة فى األراضىكیمیاء المركبات ) ارض (٦١٧

 التخلیق – عملیات المعدنة –  العملیات المولدة للطاقة -الدورة الداخلیة للعنصر (نشأة الدبال و تكوینھ  

 مفھوم التخلیق الثانوي –مفھوم التحول و نظریاتھ ( نشأة الدبال و تكوینھ -)  إتزان المعدنة و التقیید–الحیوي 

 خصائص المواد -)  المواد الالدبالیة – االستدارة –االتزان مع الوسط (ناتھ  طبیعة الدبال و مكو-) و نظریاتھ

 الملف – المنظومة البولیمریة – الوحدة البنائیة – التركیب العنصري –التركیب الكیمیائي و البنائي (  الدبالیة

 – الشحنة الكھربیة – ظیفيالتعدد الو(المجامیع الوظیفیة المحددة للسلوك الكیمیائي للدبال  -) العشوائي المرن

 سلوك الدبال في المحالیل –االدمصاص الجزیئي (  الفعالیة تجاه الجزیئات  -) أزواج االلكترونات المنعزلة

 الفعالیة تجاة -امتحان نصف الفصل الدراسي  -)  التجمیع و التجفیف– ذوبان المواد الدبالیة –المائیة 
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 األسطح – استقرارالمعقدات – HA و معقدات FA معقدات –زیة المعقدات العضوفل (الكاتیونات الفلزیة

معقدات (  تفاعالت الدبال مع معادن التربة -)  التبادل الكاتیوني - ادمصاص الكتیونات -الغرویة العضویة

 معقدات الطین و الدبال و میكانیكیات الترابط - )  نوتج تحلل المعادن– دور الدبال في تحلل المعادن -التجویة

المادة العضویة و بناء (أھمیة المواد الدبالیة للتربة و النبات  -لرئیسیة و الثانویة للمجمعات العضومعدنیة  ا

 األھمیة البیئیة للمواد الدبالیة و دورھا في تقلیل سمیة - )  دور الدبال في تثبیت المسام البینیة –التربة 

  .المبیدات و الفلزات الثقیلة

   
    ومیاه جوفیةھیدرولوجى) أرض (٦١٨

الھیدرولوجیا السطحیة  - ) الحلقة والموازنة الھیدرولوجیة– العالقات الحاكمة –تعریفات (علم الھیدرولوجى 

 –أنواع (الخزانات الجوفیة  - ھیدروجراف النھر وسریان المیاه باألنھار والقنوات - ...) الھطول–التبخر (

 - )تعریفات(لماء بالخزان الجوفى ونحو أبار الضخ حركة ا - ...) تخزین – خصائص –تكوین جیولوجى 
معادالت الحركة والقوى المؤثرة (حركة المیاه بالخزان الجوفى ونحو آبار الضخ  - إمتحان نصف العـام

نوعیة المیاه الجوفیة ووسائل  - )المعادالت التفاضلیة(حركة المیاه بالخزان الجوفى ونحو آبار الضخ  - )علیھا

 المیاه الجوفیة بجمھوریة مصر -حفر وتصمیم اآلبـار  - طرق استكشاف المیاه الجوفیة - التعبیر عنھا

  .العربیة
  

   تطبیقات االستشعار عن بعد فى األراضى) أرض (٦١٩

 الوسائل -أنواع االستشعار عن بعد واستخداماتھا فى مجال دراسة التربة  - مفھوم االستشعار عن بعد

 عمل - دراسة وتفسیر الصور الجویة ومعالجة األخطاء -ستشعار عن بعد المستخدمة فى دراسة نتائج اال

 أنواع األقمار الصناعیة وكیفیة - الدراسات الحقلیة وعمل خریطة التربة - خریطة تفسیر الصور الجویة 

 عمل خرائط الغطاء - تفسیر صور األقمار الصناعیة بعدیًا ورقمیًا - الحصول على صور األقمار الصناعیة 

  . خرائط صالحیة التربة– خرائط القدرة اإلنتاجیة – خرائط التربة –نباتى ال

  

  مورفولوجیا وتقسیم األراضى) أرض (٦٥١

 - العوامل الخارجیة المؤثرة على مورفولوجى األراضى - مقدمة فى علم مورفولوجى وتقسیم األراضى

  األرضى فى المناطق المناخیة المختلفةتكوین القطاع - العوامل الداخلیة المؤثرة على مورفولوجى األراضى

عمل  - تفسیر المظاھر المورفولوجیة المختلفة - وصف القطاع األرضى والمستویات التنظیمیة للتربة -

األسس التى بنى  - دراسة وتفسیر المظاھر المیكرومورفولوجیة - شرائح التربة للدراسة المیكرومورفولوجیة
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المستوى التنظیمى لتصنیف األراضى  - فاق الوراثیة والتشخیصیةعلیھا تصنیف األراضى ودراسة اآل

  .ودراسة الرتب المختلفة لألراضى

  
  تكنولوجیا إستطالح األرضى) أرض (٦٥٢

 تنمیة - إستراتیجیات إستصالح األراضى فى مصر -خواص ومشاكل األراضى فى المناطق الجافة 

 دینامیكیة األمالح بالتربة والسیطرة -تأثرة باألمـالح  كیمیاء األراضى الم-وإستزراع األراضى الصحراویـة 

 اإلستصالح الكیمیائى لألراضى - غسیل األراضى الملحیـة - تأثیر األمالح على التربة والنبات -على التملیح 

 إدارة استخدام المیاه منخفضة الجودة - أساسیات صرف األراضى الملحیة واإلحتیاجات المصرفیة -الصودیة 

  . الجدوى اإلقتصادیة لمشروعات استصالح األراضى-عات التنمیة الزراعیة فى مصر  مشرو-

  
   كیمیاء تغذیة النبات) أرض (٦٥٣

 العوامل الخارجیة والداخلیة المؤثرة -میكانیكیة إمتصاص المغذیات بواسطة الجذور والعوامل المؤثرة علیھا 

 دور المیكروھیزا فى التغذیة المعدنیة للنباتات -لنباتات  الوراثة والتغذیة المعدنیة ل-على نمو وتطور الجذور 

 تأقلم النباتات تحت الظروف الكیماویة - دور التغذیة المعدنیة فى تحمل النباتات لألمراض والحشرات -

 دور المغذیات فى - التركیب الكیمیائى للنبات وأھم العناصر الغذائیة وتقسیمھا وتشخیصھا -المعاكسة 

 -) الفوسفور( دور المغذیات فى العملیات الحیویة داخل النبات -) النتروجین(یویة داخل النبات العملیات الح

 دور المغذیات فى العملیات الحیویة -) البوتاسیوم والكبریت(دور المغذیات فى العملیات الحیویة داخل النبات 

  .)المغذیات الصغرى(یویة داخل النبات  دور المغذیات فى العملیات الح-) الكالسیوم والمغنسیوم(داخل النبات 

  

   اإلدارة البیئیة لخصوبة األراضى) ارض (٦٥٤

 تابع مراجعة العناصر الغذائیة وخصوبة - مراجعة العناصر الغذائیة وخصوبة التربة -توصیف المقرر 

ضافات الزائدة  اإل- انخفاض االستثمار - انخفاض نمو المحصول - استخدام العناصر الغذائیة والبیئة -التربة 

 حقوق الملكیة، - الظروف الجویة وإدارة التربة - مشاكل خصوبة التربة -للعناصر الغذائیة وتلوث البیئة 

 التأثیر التجمیعي لألتزان السلبي للعناصر الغذائیة –ومحددات التربة، والضغط السكاني علي خصوبة التربة 

 نمذجة -ور الحكومات في الزراعة والتعدیالت اإلنشائیة   د- مخاطر السلوك االنساني علي تدھور التربة -

 مصادر وتدفق - فكرة لبیج ،  فكرة متشرلش،  فكرة براي -استجابة المحصول إلضافة العناصر الغذائیة 

 برامج الكمبیوتر المستخدمة كأدوات - تحلیل تدفق العناصر الغذائیة -العناصر الغذائیة في المزرعة 

 نظام مساعد متخذ القرار لنقل -) APSIN( نظام المحكاه لإلنتاج الزراعي -ة لتشخیص خصوبة الترب

 نظام متابعة تدفق -) NuMaSS( نظام الدعم إلدارة العناصر الغذائیة -) DSSAT(التكنولوجیا الزراعیة 
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وثامستد  نموذج الكربون لمحطة أبحاث ر-العناصر الغذائیة، واألداء االقتصادي تحت نظم الزراعة االستوائیة

  . تقدیم البحوث وعرضھا- امتحان الشفوي -بانجلترا 

  

   الكیمیاء التحلیلیة لألراضى والمیاه) أرض (٦٥٥

 –تفاعالت التعادل ( التحلیل الحجمي -شرح الطرق العلمیة ألخذ و تجھیز و تخزین عینات التربة و المیاه 

 حساب خطأ - تحدید نقطة انتھاء التفاعل-لتعادل  نظریة عمل أدلة ا-)  للمحالیل المختلفة pHحساب أرقام الـ 

 اتزان تفاعالت األكسدة و - جھد األكسدة و االختزال -  معادلة نرنست-تفاعالت األكسدة و االختزال - التنقیط

 نظریة عمل أدلة األكسدة و -  قیم األس الھیدروجیني وعالقتھ باتجاه التفاعل - معداللتفاعل -االختزال

 حاصل - تفاعالت الترسیب- األقطاب االنتقائیة – الخلیة الكھربیة –ید نقطة انتھاء التفاعل  تحد-االختزال 

 – تفاعالت التعقید - اختبار نصف الفصل الدراسي - نظریة عمل األدلة - تحدید نقطة انتھاء التفاعل–االذابة 

 نظریات عمل ادلة األكسدة و -عل تحدید نقطة انتھاء التفا– ثوابت تكوین المخلبیات - المخلبیات–المعقدات 

 التفاعل بین المادة و - المادة – األشعة الكھرومغنطیسیة –الطیف (  الطیف و التحلیل الطیفي -االختزال   

قیاس طیف  -   أساسیات األجھزة الحساسیة و حدود الكشف–المبرت - القباس الطیفي  قانون بییر-)  األشعة 

 قیاس طیف - العملیات التي تحدث في اللھب - قیاس طیف انبعاث اللھب   أساسیات أجھزة-االنبعاث الذري 

  . القیاس المتزامن و القیاس المتعاقب التداخالت- االنبعاث البالزمي 

  

   إدارة األرضى والمیاه) أرض (٦٥٦

حة فى  الموارد األرضیة المتا- وأھمیة دراسة المقرر –مقدمة عن مفھوم اإلدارة للموارد األرضیة والمائیة 

 -  المیزان المائى الھوائى للتربة وأثره على خواصھا - صفاتھا الطبیعیة والكیمیائیة وأھم مشاكلھا –مصر 

 إدارة - تضاغط التربة وطرق الخدمة المثلى لتقلیلھ -تأثیر عملیات الخدمة على بعض صفات التربة 

 إدارة نظم الرى -ة بجمھوریة مصر العربیة  الموارد المائی- الرملیة – الجیریة – القلویة –األراضى الملحیة 

 - تعریة التربة بواسطة الریاح - مشاكل تدھور األراضى ونتائجھا فى مصر - وكیفیة رفع كفاءتھا –الحقلى 

  . وسبل المحافظة على المیاه– تعریة التربة بواسطة المیاه وإدارتھا -إدارة تعریة التربة المعرضة للریاح 

  

   تسمیدىالرى ال) أرض ( ٦٥٧

 - التعبیر عن تركیز العناصر السمادیة في ماء الري – الممیزات والعیوب –مقدمة عن الري التسمیدي 

 طرق تحضیر رائق – ممیزاتھا وعیوبھا - خواصھا –األسمدة الكیماویة المستخدمة في الري التسمیدي 

الري التسمیدي ومدي مالئمة ذلك  التعرف علي مدي صالحیة األسمدة لالستخدام في -األسمدة صعبة الذوبان 

 مدي امكانیة خلط األسمدة والكیماویات في شبكات الري – األسمدة المركبة -النواع الري التسمیدي المختلفة 
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 زیارة - مشاكل حقن األسمدة في شبكة الري وكیفیة التغلب علیھا - االحتیاطات الواجب مراعاتھا –الحدیثة

اسكندریة الصحراوي للتعرف عملیا علي األسمدة المستخدمة و كیفیة -صرمیدانیة الحدي المزارع بطریق م

 -)   التنقیط -الرش  (  انواع الري الضغطي -اعداد محالیل التسمید المركزة واحقن في نظم الري التسمیدي 

 - استخدام الفنشوري في حقن االسمدة -انواع نظم حقن األسمدة والكیماویات مع شبكات الري الضغطي 

 زیارة میدانیة الحدي - نموذج دراسة حالة لمساحة خمسة افدنة فاكھة -تخدام الحقن في خط السحب اس

اسكندریة الصحراوي للتعرف عملیا علي انواع شبكات الري وطرق الحقن المتبعة -المزارع بطریق مصر

  .في الري التسمیدي واالنواع المختلفة للسمادات

  

    النباتاختیارات التربة وتحلیل) أرض (٦٥٨

 استخالص وتحلیل - جمع وتجھیز عینات التربة - تعریف اختبارات التربة وتحلیل النبات -توصیف المقرر 

 معایرة اختبارات التربة - ارتباط اختبارات التربة - استخالص وتحلیل العناصر الصغري -العناصر الكبري 

 إعراض -ت  ـ تفسیر نتائج تحلیل النبات  طرق جمع وتجھیز  وتحلیل عینات النبا- التوصیات السمادیة -

  . تقدیم البحوث وعرضھا- امتحان الشفوي -نقص العناصر علي النبات 

 

   التحكیم البیئى فى تلوث األراضى والمیاه) أرض (٦٥٩

 - تعریفات ـ مصادر وتقسیمات التلوت ـ مصادر وتقسیمات التلوت ـ تلوث الھواء - مفھوم التلوث- مقدمة

 - حركة الملوثات فى المیاه السطحیة و المیاه الجوفیة ـ تلوث التربة-ت فى الھواء ـ تلوث المیاهحركة الملوثا

سلوكھا : الفلزات الثقیلة(   مسك الملوثات على وداخل سطوح التربة  ـ الملوثات–سلوك الملوثات فى التربة 

عاییر تقییم تلوث التربة والمیاه بالفلزات  م–تأثیراتھا السامة – الصفات الكیمیائیة والبیوكیمیائیة –فى التربة 

 المخلفات – المبیدات –األسمدة (ـ أمتحان منتصف الفصل الدراسى ـ الملوثات من المصادر الزراعیة ) الثقیلة

ـ معالجة )  مخلفات البترول– المخلفات الصناعیة –مخلفات اصرف الصحى (ـ الملوثات ) الزراعیة

 – حیویة –كیمیائیة (ـ معالجة المیاه الملوثة )  طبیعیة– حراریة –حیویة  –كیمیائیة (األراضى الملوثة 

ـ قوانین ) الجوانب الصحیة والبیئیة(ـ مناقشة موضوع البحث ـ أستخدام المیاه العادمة فى الرى ) حراریة  

  .حمایة البیئة 
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 االقتصاد الزراعىقسم 
  النظریة االقتصادیة الجزئیة) ق تأ ( ٦١١

 عالقة االنتاج -   خصائص طلب السوق -   طلب المستھلك -   نظریة سلوك المستھلك-  نظریة المنفعة  -  مقدمة

 نظریة السعر فى سوق  -  نظریة التكالیف  - نسب عناصر االنتاج المثلى واالنتاج   -  بعنصر انتاجى واحد

  . السعر فى سوق المنافسة الكاملة نظریة- المنافسة الكاملة

 

   اء االقتصادى اإلحص)أ ق ت( ٦١٢

 -  استخدام المتغیرات -  استخدام نماذج االنحدار في التنبؤ -  االرتباط و االنحدار -  تحلیل السالسل الزمنیة

 –ار تجانس الخطأ و اعتدالیة توزیع اختب  -  االرتباط الذاتي بین البواقي  -  الصوریة في تحلیل االنحدار

نماذج  -  النماذج الدینامیكیة -  النماذج الدینامیكیة   -  واج الخطي االزد  -  عدم ثبات تباین حد الخطأ -  االخطاء

  .نماذج المعادالت االنیة  -  المعادالت االنیة

   

    النظریة االقتصادیة الشاملة) أ ق ت( ٦١٣

 أساسیات الطلب -  االستھالك– االستثمار -  مقاییس الناتج والدخل القومي- مفاھیم أساسیة في االقتصاد الشامل

 میزان -  السیاسة الدخلیة -  التجارة الخارجیة-  السیاسة النقدیة-   السیاسة المالیة-  نموذج المضاعف- يالكل

  . تقدیم عمل المجموعات-  تقدیم عمل المجموعات- تقییم السیاسات االقتصادیة القائمة:  دراسة حالھ- المدفوعات 

  

    االقتصاد القیاسى) أ ق ت( ٦١٤

  تقدیر االحتمال االقصى -  طریقة المربعات الصغرى -   االنحدار الخطينموذج -  نموذج االنحدار الخطي

نموذج  -  طربقة المتغیرات التي یبدو علیھا االرتباط -  االرتباط المتعدد -  االرتباط الذاتي -  ھثیرو سكاد ستي

 ٣- صغريطریقة المربعات ال -  مرحلتین- طریقة المربعات الصغري -  طریقة المربعات الغیر مباشرة -  النظام

  .مراحل

 

  السیاسة الزراعیة والبرامج) أ ق ت (٦١٥

- عالقة السیاسة الزراعیة بالبیئة االقتصادیة- الزراعیة المفاھیم المرتبطة بالسیاسة- تعریف السیاسات الزراعیة

-  وسائل متابعة وتقییم السیاسات-  تصمیم السیاسة- )مستمر(نماذج تحلیل السیاسات- نماذج تحلیل السیاسات

مناقشة - مالمح السیاسات الزراعیة المصریة- مالمح السیاسات الزراعیة المصریة-  المصریةالزراعة

  . عالقة السیاسات الزراعیة المصریة بالمتغیرات الخارجیة- السیناریوھات المحتملة
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 التسویق الزراعى) أ ق ت (٦١٦

 - ري على السلع الزراعیة العرض و الطلب و الطلب الدو:  االسواق الزراعیة- مقدمة في التسویق الزراعي 

 – المزیج التسویقي -  تقسیم االسواق و تحدید االسواق المستھدفة - نظریة سلوك المستھلك - البحوث التسویقیة 

 المزیج -  الوضع التنافسي – المزیج التسویقي -  امتحان اعمال السنة -  السعر – المزیج التسویقي - المنتج 

 تحلیل نقاط القوة و الضعف و الفرص و -  المسار التسویقي –یقي   المزیج التسو-  الدعایا –التسویقي 

  . تقدیم عمل المجموعات-  تقدیم عمل المجموعات -  تحلیل سلسلة القیمة - التھدیدات 

  

  الریاضة اإلحصائیة) أ ق ت (٦١٧

 -  لتكاملا -  تطبیقات علي التفاضل-  تطبیقات علي التفاضل -  التفاضل – التفاضل –الدوال والتمثبل البیاني 

  . المعادالت الفروق-  المعادالت التفاضلیة -  المعادالت التفاضلیة -  المعادالت التفاضلیة - تطبیقات علي التكامل 

 

 اقتصادیات الموارد األرضیة ) أ ق ت (٦١٨

 دراسة الطلب على -  في جمھوریة مصر العربیة الزراعیة    تصنیف االراضي- أسس علم األقتصاد االراضي 

 دراسات الجدوي لمشروعات أستصالح -  دراسة العرض على الموارد االرضیة - االرضیة  الموارد 

 عوائق استغالل االراضي - تنمیة و استیطان االراضي الجدیدة دراسات الجدوي لمشروعات  - األراضي 

التنمیة  -  أعادة استخدام األراضي القدیمة و تحسینھا - اراضي توشكى :  دراسة حالة - الجدیدة و طرق حلھا  

  . االستراتیجیة المقترحة لالستغالل االمثل لالراضي الزراعیة-  ١المستدامة في استخدام االراضي الزراعیة 

  

 اقتصادیات الموارد المائیة) أ ق ت (٦١٩ 

  الروئیة المستقبلیة لتنمیة موارد نھر النیل-  الدراسات البیئیة قي مصر - الموارد المائیة في مصر 

 أعادة استخدام -  موارد المیاة الجوفیة -   منھج التعاون مع الدول النیلیة - واجھ تنمیة نھر النیل التحدیات التي ت

 -  تحلیة میاة البحر و المیاة الضاربة للملوحة -  أعادة استخدام میاة الصرف الصحي - میاة الصرف الزراعي 

 -  استخدامات المیاة للمالحة النھریة -   العوامل التي تؤثر في األستھالك المائي- األحتیاجات المائیة في مصر 

  .٢٠٢٠ سیناریوھات مصر - األدارة المائیة لشبكتي الري و الصرف 

 

  اقتصادیات البیئة) أ ق ت (٦٢٠ 

   نظریة العوامل الخارجیة البیئیة -  الموارد ، البیئة و التنمیة االقتصادیة - مقدمة فى االقتصاد و البیئة 
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نمذجة االنظمة االقتصادیة و  -  تقییم البیئة- قوق الملكیة العامة و السلع العامة  ح- توزیع الموارد عبر الزمن 

 أثار التلوث و االستجابة السیاسیة - االسماك :  استخدام الموارد المتجددة -   السكان ، الزراعة و البیئة - البیئیة 

  .  مؤسسة البیئة و الموارد الطبیعیة- التجارة و التنمیة .   البیئة - 

 

  اإلدارة المالیة للمشروعات الزراعیة) أ ق ت( ٦٢١

 ماھیة - أسس التمویل و التحلیل المالي- أسس التمویل و التحلیل المالي  -  أسس التمویل و التحلیل المالي

  تصنیف القروض الزراعیة و -  مصادر اإلقراض الزراعي -  التوسط المالي- اإلقراض و التمویل الزراعي 

 تقییم اإلدارة - مصادر التمویل - راعي المراقب و تكاملة مع الخدمات االخرى  اإلقراض الز- ضمناتھا 

  تجربة اإلقراض الزراعي في -   تقییم اإلدارة مؤسسات اإلقراض الزراعي - مؤسسات اإلقراض الزراعي 

  .مصر

  

  اقتصادیات االنتاج الزراعى) أ ق ت( ٦٥١

 فروض – (one variable input) مدخل متغیر واحد  االنتاج باستخدام–مقدمة عن الموارد ونظریة اإلنتاج 

 تقسیم عناصر – تقسیم الفترة الزمنیة إلى مدى قصیر وإلى مدى طویل –نظریة االنتاج باستخدام متغیر واحد 

الناتج  - الناتج الكلي -   المفھوم-   production function.(الدالة االنتاجیة - االنتاج إلى ثابتة ومتغیرة 

االشتقاق -  تناقص النواتج الفیزیقیة الحدیة  قانون- .العالقة بین الناتج المتوسط والحدي -  يالمتوسط والحد

 المراحل -  االشتقاق الریاضي للنواتج الحدیة والمتوسطة - ات الناتج الحدي والناتج المتوسط الھندسي لمنحنی

األنتاج  -  Linearly homogeneous prod. Function - دوال اآلنتاج الخطیة المتجانسة - الثالث لآلنتاج 

 -  دوال األنتاج ذات النسب الثابتة - منحیات االنتاج المتاثل  - عنصرین انتاجیین :مدخالت المثليونسب ال

أسعار الموارد  -  التولیفة المثلي للموارد-  المنطقة االقتصادیة لالنتاج  - معدل الحدي لالستبدال التكنولوجي ال

 تدنیة  -  Maximizing Outputمعظمة االنتاج والتولیفة المثلي من الموارد -  ومنحنیات التكالیف المتماثل

 عالقة -  العالقات االنتاجیة  -   Expansion path  الممر التوسعي األمثل - التكالیف لكمیة انتاج معینة 

 - منتجات متنافسة   -  منتجات متكاملة -  منتجات متصلة - منتج -  عالقة منتج- عنصر إنتاج - عنصر إنتاج

 المدي القصیر - التكلفة الخاصة لالنتاج - ة االجتماعیة لالنتاج التكلف - نظریة التكالیف - یة منتجات إضاف

التكالیف الثابتة  - ف في المدي القصیر ودالة االنتاج التكالی - التكالیف في المدي الطویل ودالة االنتاج - والطویل 

 -  التكالیف الكلیة في المدي القصیر - مدي القصیر نظریة التكالیف في ال  -  والمتغیرة في المدي القصیر

 اشتقاق -  التكالیف الحدیة -  متوسط التكالیف المتغیرة -  متوسط التكالیف الثابتة -  التكالیف المتوسطة والحدیة

 القصیرالمدي  -  نظریة التكالیف في المدي الطویل - نات متوسط التكالیف والتكالیف الحدیة ھندسیا یمنح

عالقة -  التكالیف الحدیة في المدي الطویل -  وسط التكالیف في المدي الطویلتاشتقاق منحني م -  ویلوالمدي الط
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  –ثابتة :اقتصادیات السعة- مرونة التكالیف -  منحني متوسط التكالیف في المدي الطویل بالممر التوسعي األمثل

  .متناقصة متزایدة

  

  التنمیة االقتصادیة الزراعیة) أ ق ت( ٦٥٢

 - الجنوب  الحوار بین الشمال و-  معاییر التخلف  -  تعریف البالد المختلفة اقتصادیا  -  یم المختلفة للتخلفالمفاھ

 استراتجیاتنظریات و -  عناصر التنمیة االقتصادیة  -  النمو و التنمیة  -  الخصائص المشتركة للبادان المتخلفة 

  .التنمیة الزراعیة -  السیاسة االقتصادیة الزراعیة  -   التجارة الخارجیة و التنمیة - تمویل التنمیة  -  التنمیة 

   

  التجارة الدولیة للحاصالت الزراعیة )أ ق ت( ٦٥٣

 - العرض و الطلب و الطلب الدوري على السلع الزراعیة :  االسواق الزراعیة- مقدمة في التجارة الدولیة 

 - تصادیة و المیزة التنافسیة و حریة التجارة الكفاءة االق- المیزة التنافسیة و المكاسب المتوقعة من التجارة 

Factor endowments  - Factor substitution and modified Ricardian Model.  - 

Hechscher-ohlin Model.  -تطبیقات على حریة - اتفاقیة التجارة :  االتفاقیة العامة للتجارة و التعریفات 

 -  استخدامات ادوات السیاسة التجاریة - السیاسات التجاریة ادوات  -  الشراكة المصریة االوروبیة: التجارة

  . تقدیم عمل المجموعات-  تقدیم عمل المجموعات - تطور السیاسات التجاریة 

  

  التحلیل الكمى )أ ق ت( ٦٥٤

 النماذج الخطیة و جبر -  تحلیل التوازن فى االقتصاد -  النماذج االقتصادیة -  طبیعة االقتصاد الریاضى

قواعد التفاضل و استخدامھم فى التحلیل  -  التحلیل االحصائى الساكن المقارن و مفھوم المشتقات -  المصفوفات

 -  التحلیل الدینامیكي -  نماذج االمثلیة -   نموذج الدالة العامة- التحلیل االحصائى الساكن المقارن -  المقارن

  .نظریة المباریات -  البرمجة غیر الخطیة -  البرمجة الخطیة

 

  اإلدارة المزرعیة)  تأ ق( ٦٥٥

إكتساب نقود من أعمال  -   وظائف اإلدارة- إدارة المزرعة/ تعریف المزرعة،اإلدارة- القرارات،التشغیل،الرقابة 

  إستراتیجیة إدارة المزرعة-  اإلدارة وإتخاذ القرار -   التنظیم– القرار والفعل -  التنبؤ بالبیئة المتغیرة - المزرعة 

إدارة  -  عناصر القدرة اإلداریة -  نقاط قوة وضعف اإلدارة -  یة ألعمال المزرعة وضع إستراتیج-  تعریف  - 

 تعریف الخطوات المنطقیة الھامة – القررات التكتیكیة الموارد الفیزیقیة -   الضبط تبعا للبیئة المتغیرة -  التقییم

 أھمیة –  اإلختیارات- بالعلم  -  إدراك–  القراراتاتخاذطرق  -  في عملیة إتخاذ القرارالمسلسلةالمرتبة 

 رأس المال في استثمارقرارات  -  القرار واتخاذالتكالیف  - القرارإلتخاذ كإطار إقتصادیات اإلنتاج  - القرارات 
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 -  فروض البرمجة الخطیة - تعریف - الشاملة للمزرعة   كأسلوب لوضع الخط الخطیة البرمجة -  المزرعة

الصعوبات الحسابیة في  -  إجراء حسابات طریقة السمبلكس -  مبادئ حل المشاكل باسلوب البرمجة الخطیة

تحلیل ما بعد  -  التفسیر والتصویر الجبري للحل - حل مشاكل البرمجة الخطیة علي الكمبیوتر -  البرمجة الخطیة

 -  فروض البرمجة الخطیة -  مقدمة –  للمزرعةالشاملةالبرمجة الخطیة كأسلوب لوضع الخطة  -  المثلیة

حل مشاكل البرمجة علي  -  الصعوبات الحسابیة في البرمجة الخطیة -   طریقة السمبلكسإجراءات حسابات

 سجالت -  سجالت المزرعة و استخدامھا -  تحلیل ما بعد األمثلیة -  التفسیر والتصویر الجبري للحل -  الكمبیوتر

ول على ضمان  سجالت للحص-  اإلنتاج سجالت -   سجالت لرقابة االعمال الزراعیة-  للتحلیل بالمقارنة

 إعداد -  لإلدارة وظیفة الرقابة المالیة -  االدارة المالیة للمزرعة  -  المزرعة أصولاالھالك و تقییم  -  االئتمان

   .التسویق المزرعي و الشراء -  خل و تحلیلھاد قائمة ال- المیزانیة و اتخاذ القرار 

  

 االقتصاد المؤسسى) أ ق ت( ٦٥٦

عالقة االقتصاد المؤسسي بالنمو   - تكملة نظریات االقتصاد المؤسسي  - ؤسسي نظریات االقتصاد الم - تعریفات 

 -  المؤسسياألداءتقیم  - المؤسسات و العولمة  - سسي ؤ االصالح الم- عالقة االقتصاد المؤسسي بالسیاسات  - 

  . تطبیقات على الزراعة المصریة- یة المؤسسات الزراع - التجارب العالمیة في المجال المؤسسي 

 

  النظریة االحصائیة) أ ق ت( ٦٥٧

المتغیرات  – االحتمال الشرطي -  االحتمال الشرطي  -  مقدمة في االحتماالت - مقدمة في االحتماالت 

التوزیع  -  التوزیع االحتمالي   -  التوقعات -  التوقعات  -  لمتغیرات العشوائیة و التوزیع   - العشوائیة و التوزیع 

  .االحصائىالتقدیر  -  يالتوزیع االحتمال -  االحتمالي

  

  تحلیل االثمان الزراعیة) أ ق ت( ٦٥٨

 - العرض و الطلب و انواع السلع الزراعیة و طبیعتھا السعر التعادلي :  االسواق الزراعیة- مقدمة في االسواق 

 مصفوفة تحلیل السیاسات السعریة  تطبیق لمصفوفة -  طرق قیاس التشوھات السعریة - التشوھات السعریة 

اسعار المواد الغذائیة :  دراسة حالة-  التنبؤات السعریة -  ادارة المخاطر السعریة -  السیاسات السعریة تحلیل

 -  تحلیل سلسلة القیمة السعریة - الدعم العیني و النقدي : ٢ دراسة حالة - االساسیة في جمھوریة مصر العربیة  

  .تقدیم عمل المجموعات
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 النقود والبنوك) أ ق ت( ٦٥٩

النظریات و السیاسات - النظام المصرفي -  النظام المصرفي -  النقود و النظم النقدیة - ود و النظم النقدیة النق  

النظریات -  النظریات و السیاسات النقدیة- النظریات و السیاسات النقدیة - النظریات و السیاسات النقدیة - النقدیة 

 النظام النقدي و المالي -  النظام النقدي و المالي العالمي-  النظام النقدي و المالي العالمي - و السیاسات النقدیة 

  .العالمي

 

 تطور الفكر االقتصادى) أ ق ت(٦٦٠

 -  الفكر االقتصادي في العصور الوسطي-  الفكر االقتصادي في الحضارات القدیمة- نشأة الفكر االقتصادي

 المدرسة - مدرسة االقتصادیة التجاریة  ال- المدرسة االقتصادیة الطبیعیة- الفكر االقتصادي في العصر االسالمي

-  المدرسة الكنزیة -  المدرسة االقتصادیة االشتراكیة-  المدرسة االقتصادیةالحدیثة - االقتصادیة الكالسكیة 

  . التحوالت االساسیة في الفكر االقتصادي- المدرسة االقتصادیة المعاصرة 
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  األلبــــــــــــــــــــانقسم 
  ونات اللبن الدھنیة  مك) أ ل ب( ٦١١

- أنواعھا– الفوسفولیبدات -  تسمیة وخواص األحماض الدھنیة - أنواع الجلیسریدات وصورھا فى دھن اللبن 

 الخواص -  غش دھن اللبن -  تخلیق دھن اللبن -  التحلل اللیبیزى لدھن اللبن -  أكسدة دھن اللبن - أھمیتھا 

  . النواحى الصحیة لدھن اللبن- بن  النواحى الصحیة لدھن الل- الوظیفیة لدھن اللبن 

  

  تكنولوجیا البادئات )  أ ل ب (٦١٢

 التخمرات -  الخصائص المختلفة لمزارع میكروبات البادئ –البادئات ودورھا في الصناعات اللبنیة 

 اختیار البادئ المناسب للمنتج - المیكروبیة المستھدفة لتحسین وتطویر خواص المنتج اللبني وفترة الصالحیة 

 طرق حفظ وتجدید وتنشیط مزارع -  األختبارات الالزمة ومراقبة الجودة – الحصول علیھ –صفاتھ : للبنيا

 –امثبطات :  العوامل المحدد لنمو ونشاط میكروبات البادئ-  الحیویة وفترة الصالحیة –میكروبات البادئ 

 األھمیة التكنولوجیة –النشاط  النمو و–الخصائص :  أنواع البادئات المختلفة-  البكتریوفاج –المشجعات 

 - البادئات الثانویة والمنتجة للسكریات العدیدة :  ثانیًا- البادئات المعتدلة والمحبة للحرارة :  اوًال- واألستخدام 

:  خامسًا-  الدور الصحي الفعال –البادئات العالجیة أو الصحیة :  رابعًا- بادئات الفطریات والخمائر  : ثالثا

  . الطرق التقلیدیة والحدیثة-  تكنولوجیا انتاج بادئات التصنیع  - یة المحلیة والعالمیة البادئات التجار

  

  الصناعات اللبنیة المیكروبیة) أ ل ب (٦١٣

   تكنولوجیا أنتاج األلبان المتخمرة -  النواتج البیوتكنولوجیة للبادئات  - البادئات المستخدمة فى الصناعات اللبنیة  

 النظرة -  prebiotics إنتاج المثلجات اللبنیة الداعمة للحیویة - ان الداعمة للحیویة تكنولوجیا إنتاج األلب

 أنواع البادئات وطرق - ) مقدمھ (   دور البادئات فى صناعة الجبن - المستقبلیة للصناعات اللبنیة المیكروبیة  

  البادئات المعدلھ وتطبیقھا - ھا    تفاعالت التسویھ المیكروبیھ واسراع- دور البادئات فى التسویھ  التعرف علیھا

  . سالمة الجبن- 

  

  مكونات اللبن الكربوھیدراتیة) أ ل ب (٦١٤ 

   الخواص الكیماویة لالكتوز-  الخواص الطبیعیة لالكتوز -  العوامل التي تؤثر علیھ – تخلیق الالكتوز - مقدمة 

 الطرق المختلفة لتصنیع -  اللبنیة  الالكتوز وتاثیره علي خواص بعض المنتجات- الخواص الكیماویة لالكتوز 

 -  المنتجات منخفضة الالكتوز– تحلل الالكتوز -  تخمراتھ – استخداماتھ -  درجات الالكتوز المختلفة- الالكتوز 
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 – أھمیتھ – تفاعل میالرد -  أھمیتھا الصحیة – طرق الحصول علیھا – مشتقات الالكتوز - حساسیة الالكتوز 

  . تأثیره علي جودة اللبن –التي تؤثر علیھ  العوامل - میكانیكیة حدوثھ 

  

  إدارة مصانع األلبان   ) أ ل ب (٦١٥ 

 الوظائف اإلداریة ووظائف -  المبادئ الجوھریة لإلدارة – أسباب فشل المشاریع –تعریف اإلدارة واھمیتھا 

 إدارة - ئون المالیة   إدارة الش-  إدارة اإلنتاج والشروط الواجب توافرھا في المعدات والماكینات - المنشأة 

دراسة الجدوي  - ) نطاقھا – طبیعتھا –أھمیتھا (   دراسة الجدوي -  الصیانة وطرق تصنیفھا - الموارد البشریة 

 -   تخطیط وإنشاء مزارع االلبان -  البیانات والمعلومات المطلوب تجمیعھا - المبدئیة للمشروعات اإلقتصادیة 

  .حسابات دراسة الجدوي لبعض مشروعات األلبان  - اإلشتراطات الصحیة لمصانع األغذیة 

  

  معامالت اللبن السائل ) أ ل ب (٦١٦

 تاثیر المعامالت الحراریة على مواصفات اللبن – التعقیم – الغلى – البسترة –المعامالت الحراریة للبن 

 –ترشیح الدقیق للبن  ال-  التنقیة – الحزز – طرق حفظ اللبن – معامالت اللبن فى المزرعة –والقیمة الغذائیة 

  . التجفیف– التركیز –) الضغط العالى(  المعامالت غیر الحراریة -  نشاط المیكروبات فى اللبن  –التجنیس 

  

  اختبارات الجودة لأللبان  ومنتجاتھا ) أ ل ب (٦١٧

دة اللبن   مرض التھاب الضرع وتأثیره علي جو-  المواصفات القیاسیة – التشریعات الغذائیة –مفھوم الجودة 

    غش اللبن ومنتجاتھ-  غش اللبن ومنتجاتھ -  اإلضافات الغذائیة وتأثیرھا علي جودة اللبن ومنتجاتھ - ومنتجاتھ 

 التكنولوجیا الحدیثة وتأثیرھا علي جودة اللبن - التكنولوجیا الحدیثة وتأثیرھا علي جودة اللبن ومنتجاتھ  

  طرق اخذ -  الواجب توافرھا في القائمین علي التحلیل   الشروط– تجھیز معمل مراقبة الجودة - ومنتجاتھ 

  HACCP  نظام الـ -  وتطبیقھ في مجال علوم األلبان  HACCP  نظام الـ - العینات وتجھیزھا للتحلیل 

  .وتطبیقھ في مجال علوم األلبان

  

  منتجات اللبن البدیلة )  أ ل ب (٦١٨ 

 اللبن – تقسیم األغذیة الوظیفیة – إجازة استخدامھا –الصحیة  فوائدھا –تعریفھا ( األغذیة اللبنیة الوظیفیة 

 اللبن – األغذیة الوظیفیة المدعمة – الفوائد الصحیة لمكوناتھ الصغرى والكبرى –كغذاء وظیفى طبیعى 

 إنتاج األغذیة الداعمة للحیاه والتعرف على – اللبن المدعم بالفیتامینات واأللبان –المدعم بمضادات األكسدة 

 – النواحى الصحیة واألمان – أنواعھا – خواص األغذیة الداعمة –لسالالت  المیكروبیة التى لھا دور فیھا ا

 – مشتقات الكبریت – اللینولیك ، جلوبیولینات المناعة – الالكتوفیرمید - المكونات اللبنیة ذات الخواص الحیویة
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 – خواصھ –تحضیره (  لبن فول الصویا –) الصحیةالنواحى االقتصادیة و( مشابھات اللبن والمنتجات اللبنیة 

 – الخواص واالستخدام –اختیار الزیوت المعدة للتصنیع (  الماءجرین – استخداماتھ –النواحى الصحیة 

   . المنتجات غیر اللبنیة األخرى–االحتیاطات 

  

  مكونات اللبن األزوتیة )  أ ل ب( ٦٥١

 خواص -  خواص شقوق الكازین -  طرق فصل شقوق الكازین -   للتعرف على مكونات اللبن االزوتیة- مقدمھ

 طرق فصل شقوق بروتینات -  مناقشة عن الجزء الذى تم دراستھ -  الخواص الوظیفیة للكازین - شقوق الكازین 

 البیتیدات الحیویة -  الخواص الوظیفیة لبروتینات الشرش -  الخواص الوظیفیة لبروتینات الشرش- الشرش 

  .ناعیةالجلبیولینات الم

  

  اإلتجاھات الحدیثة فى تكنولوجیا الجبن ) أ ل ب (٦٥٢

 -  أنواع القشدة المختلفة فى تصنیعھا -  أنواع القشدة المختلفة فى تصنیعھا - أھمیتھ -  تركیبھ- غشاء حبیبة الدھن

طرق  ال-   نظریات الخض -  طرق تعدیل دھن اللبن - ) مقدمھ( تعدیل دھن اللبن - دھن اللبن الالمائى ، السمن 

 حفظ الزبد والعوامل -  عیوب الزبدوطرق التغلب علیھا – خواص الزبد الجید - المستمرة لصناعة الزبد 

  . المفرودات الدھنیة اللبنیة-  غش الزبد والكشف عنھ - المؤثرة فیھ 

  

  الشئون الصحیة لمصانع األلبان ومنتجاتھا ) أ ل ب (٦٥٣

 فضالت مصانع - شئون الصحیة للمیاه بمصانع األلبان  ال- مقدمة عن الشئون الصحیة في مصانع األلبان 

 السموم الكیماویة - ) مبیدات اآلفات (  التلوث الكیماوي لأللبان - األلبان ومعاملتھا وطرق التخلص منھا 

 بقایا تصنیع المنتجات اللبنیة وعالقتھا -  التلوث المیكروبي لاللبان ومنتجاتھا -  التلوث األشعاعي –والبیولوجیة 

 -  مواد التنظیف وخواصھا والعوامل المؤثرة علي كفاءتھا -  طرق التنظیف والتعقیم المختلفة - شئون الصحیة بال

 الطرق المختلفة لتقدیر كفاءة عملیات التنظیف والتعقیم - مواد التعقیم وخواصھا والعوامل المؤثرة علي كفاءتھا 

  .یة التخلص منھ تكوین البیوفیلم وعالقتھ بكفاءة التنظیف والتعقیم وكیف–

  

  المكونات الصغرى فى اللبن) أ ل ب (٦٥٤

 العوامل -  حالة امالح اللبن الذائبھ والغرویھ -  مقدمھ عن امالح اللبن والعوامل المؤثره علیھا  –تعریف 

 تعریف -  االھمیھ التكنولوجیھ والفسیولوجیھ المالح اللبن - المؤثره على اتزان امالح اللبن وطرق التقدیر 

 العوامل المؤثره فى الفیتامینات الذائبھ فى - ینات اللبن العوامل المؤثره فى الفیتامینات الذائبھ فى الدھن فیتام

 نبذه -  الالكتیز – البروتیروز – نبذه عن اللیباز -  تعریف االنزیمات وتقسیمھا -  طرق تقدیر الفیتامینات - الماء  
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 الطرق الحدیثھ فى تقدیر االنزیمات مقرنھ بالطرق - دیز   الزانثین اوكسی-  الكتالیز–البروكسیدیز - عن لیبز

  .  نبذه عن الصبغات- القدیمھ والحدیثھ  

  

  الكیمیاء الطبیعیة لّلبن ومنتجاتھ ) أ ل ب (٦٥٥

-  اللبن كمحلول حقیقى -  اللبن كمستحلب -  اللبن كمعلق غروى - مقدمة عن الكیمیاء الطبیعیة للبن ومنتجاتھ 

  خواص -  العوامل المؤثرة على صفات اللبن الفیزوكیمیائي -  للبن وطرق التحكم فیھا الصفات الفیزوكیمیائي

 دراسة بعض الظواھر الطبیعیة التى تحدث - المنتجات اللبنیة وعالقتھا بالصفات الفیزوكیمیائي والریولوجیة 

 بعض العملیات  تأثیر-  تكون طبقة غنیة بالدھن فوق السطح -  الرغاوى  –فى اللبن مثل التوتو السطحى 

تركیب غشاء -  االسترجاع –التجنیس : التكنولوجیة التى تجرى على اللبن على الخواص الطبیعیة  والكیمیائیة

  .الدھن الطبیعى والصناعى

  

  االتجاھات الحدیثة فى تكنولوجیا النواتج الدھنیة) أ ل ب (٦٥٦

 طرق – استخداماتھا – خواصھا –لقشطة  الطرق الحدیثة فى صناعة ا– أھمیتھ – تركیبھ - غشاء حبیبة الدھن

 السمن ودھن اللبن – طرق حفظھا – استخداماتھا – خواصھا – الطرق الحدیثة فى صناعة القشطة - حفظھا 

 المستحدثات فى طرق – نظریات الخض – طرق تعدیل دھن اللبن – مقدمة عن تعدیل دھن اللبن –الالمائى 

 حفظ الزبد والعوامل – طرق التغلب علیھا – عیوب الزبد –د  خواص الزبد الجی- صناعة الزبد المستمرة

  . المفرودات الدھنیة اللبنیة– غش الزبد والكشف عنھ –المؤثرة فیھ 

  

  كیمیاء وتكنولوجیا الطعم والرائحة للبن ولمنتجاتھ) أ ل ب (٦٥٧

بات النكھة فى اللبن  میكانیة تكوین مرك- مقدمة والتعریف بأھم المصطلحات الخاصة بنكھة اللبن ومنتجاتھ 

 طرق الحصول على - ) ٢( میكانیة تكوین مركبات النكھة فى اللبن والمنتجات اللبنیة - )  ١(والمنتجات اللبنیة 

 طرق التقییم -  تثبیت المطعمات وتكنولوجیا التثبیت - مركزات مواد الطعم والرائحة والمطعمات الصناعیة  

 المواد المسئولة -  الجبن بأنواعھا المختلفة – المسئولة عن نكھة اللبن  المواد- الحسى لمكونات الطعم والرائحة  

 أثر المعامالت التكتولوجیة -  المواد المسئولة عن نكھة الزبد والسمن - عن نكھة اللبن المتخمرة المختلفة 

الطرق  أھم -  عیوب الطعم والرائحة وأسباب ظھوره  - والتخزین على مواد النكھة فى المنتجات المختلفة  

  .المستخدمة فى تقدیر المواد المسئولة عن الطعم والرائحة  

  

  

  



25 
 

  أمراض النباتقسم 

 

 تصنیف الفطریات الممرضة للنبات ) أ م ر( ٦١١ 

 طرق التقسیم الحدیثة واآلراء المتضاربة في التصنیف - نبذة تاریخیة عن طرق تقسیم الفطریات قدیمًا 

 التكاثر  دراسة-  المیسلیوم وتحوراتھ-  تركیب الخلیة الفطریة- رفولوجیًا تقسیم الفطریات مو- والتعریف والتسمیة

 -  تبایــن وتماثل التالزم النووى-  الدورة الجنسیة- التكاثر الجنسى وأشكالھ المختلفة - الالجنسى ونماذجھ المختلفة

  .  االنقسام النووى الجسدى-   الدورة النوویة- التوالف الجنسى

  

 ات البكتیریة متقدمأمراض النب)   أ م ر(٦١٢

 التطور فى تقسیم وتسمیة البكتریا الممرضة -  تاریخ األمراض البكتیریة للنبات - الصفات العامة للبكتریا 

  طرق العزل -   فحص النباتات المصابة -  الطرق التقلیدیة والحدیثة – تعریف البكتریا الممرضة للنبات - للنبات

 الصفات العامة لألجناس -  طرق حفظ المزارع البكتیریة - ائلى المدى العو-  اختبار المرضیة - المختلفة

 -  Erwiniaالصفات الخاصة لجنس  -  مجموعة األكتینومیسیتس-  التحت أنواع واألصناف المرضیة- البكتیریة

 carotovora ومجموعة amylovora مجموعة -  البیئات المتخصصة لھا- األنواع التابع لھ وصفاتھا العامة 

 Agrobacterium الجنس -herbicola مجموعة - صصة لھا واالختبارات الكیمیائیھ الممیزة والبیئات المتخ

 & Pseudomonas دراسة جنسى - Xanthomonasالصفات العامة والنظریات التى تفسر المرضیة جنس 

Corynebacteriumلمحة تاریخیة عن انتشار األمراض البكتیریة فى -  األصناف الممرضة وخصائصھا 

 الظروف البیئیة -  دورة المرض- األعراض( مرض العفن البنى فى البطاطس - لمنطقة المحیطة مصر وا

 اللفحة العادیة فى الفاصولیا ومرض العفن اللین فى – مرض اللفحة الناریة فى الكمثرى - )  المكافحة- المناسبة

ت ومرض التبقع  مرض التدرن التاجى فى الحلویا- الخضر والفاكھة ومرض الساق األسود فى البطاطس

 مرض التبقع الحلقى فى -  مرض تعقد أفرع الزیتون ومرض الجرب العادى فى البطاطس - الزاوى فى القطن

  . طرق مكافحة األمراض البكتیریة– مرض تقرح الموالح –م البطاطس ومرض تقرح  البكتیرى فى الطماط

  

  المكافحة والمبیدات الفطریة  )  أ م ر(٦١٣

افحة لألمراض واستخدام المبیدات الفطریة في مقاومة أمـراض النبات شرح مدلول دراسة فلسفة المك   

 المقاییس والدولیة لسمیة المبیدات وكیفیة –المصطلحات العلمیة المستخدمة في وصف المبیدات الفطریة 

دات وأھمیتھ من   خلط المبی- إجرائھا واالحتیاطات الدقیقة لھذه المقاییس وأھمیتھا للبحث العلمى وتلوث البیئة 

إنتاج المبیدات الحدیثة ضرورتھ وكیفیة تطور الدراسات إلختبار –الناحیة التطبیقیة واثره على فعالیة المبیدات 
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المواد الفعالة الحدیثة في مكافحة مسببات األمراض واألفكار - مبید فطرى جدید فعال والمعاییر المختلفة لذلك

  .كافحة األمراض لمنع تلوث البیئة بالمواد القاتلة للخالیا الحیة الجدیدة لذلك والنظرة المستقبلیة في م

  

  أمراض النبات الفیروسیة  ) أ م ر( ٦١٤ 

 طرق – طرق انتقالھا -  األعراض التى تسببھا–مقدمة عن الفیروسات من حیث األضرار االقتصادیة 

–خوخ (جار حجریة النواة  األمراض الفیروسیة التى تصیب األش-  طرق مكافحتھ–تشخیصھا والكشف عنھا 

 األمراض الفیروسیة التى تصیب العائلة الباذنجانیة -  باالضافة إلى التفاح  والكمثرى– مشمش –برقوق 

 -  فول – بسلة – لوبیا –فاصولیا ( األمراض الفیروسیة التى تصیب البقولیات - )بطاطس فلفل–طماطم (

 -  أمراض  محاصیل الزینة الفیروسیة - یروسیة أمراض الموز الف-  أمراض الموالح الفیروسیة- )برسیم

-  أمراض القطن الفیروسیة- ) خیار–شمام – بطیخ –كوسة ( األمراض الفیروسیة التى تصیب القرعیات 

  .أمراض الفراولة والخس الفیروسیة-  الشعیر –القمح ( األمراض الفیروسیة التى تصیب النجیلیات 

  

  األوبئة) أ م ر( ٦١٥

خصائص - ع األوبئة وتقسیمھا ونبذة تاریخیة عن األمراض الوبائیة العالمیة والمحلیةتعریف الوباء وأنوا

الوبائیة وكل وتأثرھا علي )   pH-ضوء-  رطوبة- حراره(الظروف البیئیة -  الوبائیةوصفات مسببات األمراض 

االنتشار واالنتقال - هالطاقة اللقاحیة وأنواع اللقاح و تحرره من أماكن تواجد- من المسبب والعائل وظھور الوباء 

تھیؤ العائل والعوامل المؤثرة على نشوء وحدوث -  الحشرات– التقاوي –التربة – الماء –خالل كل من الھواء 

تقدیر األضرار و الخسائر الناجمة عن - الوبائیةالتداخل بین الكائنات الحیة الدقیقة الممرضة وعالقتھا ب- الوباء

  .ة و اإلنذار المبكر بھابالوبائی) التنبؤ(التوقع - الوبائیة

  

  األمراض الكامنة في التربة مسببات)أ م ر( ٦١٦

االنزیمات - فطریات التربة الظروف البیئیة التي تؤثر علیھا في التربة- مقدمة عن أنواع كائنات التربة المختلفة

لبقاء للكائنات  ا- التفاعل الترممي- دور النبات وعالقتھ في حدوث المرض - والتوكسینات وتأثیرھا على المرض

 اإلصابة - دور المضادات الحیویة في مقاومة امراض التربة -  بكتیریا التربة المسببة إلمراض النبات- في التربة

 األھمیة -  تفاعالت العائل والطفیل تحت ظرف التربة - بمسببات أمراض الجذور والضرر الناشىء منھا 

 استخدام كائنات التربة الطبیعیة في - لطاقة المرضیة المتاحة عالقة نمو ونضج الجذور با- المائیة للطاقة المائیة

 المعامالت الحیویة المختلفة لمقاومة -  فطریات المیكروھیزا ودورھا في المكافحة الحیویة - المقاومة الحیویة

  .أمراض التربة
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 أمراض النبات المتسببة عن أشباه الفیروس) أ م ر( ٦١٧ 

ائنات الشبیھة بالفیروس ومعرفة اوجھ التشابھ واالختالف بینھا وبین یوضح المقرر المفاھیم العامة للك

كذلك یشرح ماھي الكائنات الشبیھة بالفیروس . كما یبین كیفیة حدوث المرض وانتشاره فى الطبیعة. الفیروس

ور كل وھى البكتیریا الصغیرة ساكنة اللحاء و الخشب و الفایرویدات وكذلك الفیتوبالزما و االسبیروبالزما ود

 – الشكل والحجم – الصفات العامة للفیرویدات .من ھذه المسببات فى احداث االصابة او العدوى للنباتات

  وأیضًا یحدد آلیات المكافحة لھذه المسببات.  طرق االنتقال– طرق تضاعف الفیروید - التركیب الكیمیائى  

  

  فسیولوجیا الفطر)  أ م ر (٦١٨

 طرق - تركیب الخالیا الفطریة  -  طرق قیاس النمو في الفطریات- یا الفطریة  تركیب الخال- النمو في الفطریات

-  بعض الظواھر الخاصة بنمو الفطریات-  العوامل التي تؤثر على نمو الفطریات- قیاس النمو في الفطریات

الكربوھیدرات وأھمیتھ  -  العناصرالصغرى الضروریة للفطریات- العناصر الكبرى الالزمة للفطریات

 الكمون في الفطریات -  تكوین الجراثیم الفطریة وإنباتھا-  المركبات النیتروجینیة واھمیتھا للفطریات - یاتللفطر

  . التمثیل الغذائي واإلنزیمات-  استخدام التقنیات الجزیئیة فى تعریف األنواع واألجناس فى الفطریات - 

 

 اساسیات الفیروس) ) أ م ر( ٦١٩

یث األھمیة االقتصادیة والمشاكل التي تؤدي إلى تدھور المحاصیل الزراعیة الفیروسات الممرضة للنبات من ح 

 طرق انتقال الفیروسات -  أعراض اإلصابة سواء الخارجیة أو الداخلیة- ) زینة – فاكھة -  محاصیل- خضروات (

وب  حب-  بالحامول- } تكاثر خضري { خالل البذور او التقاوي – بواسطة الحشرات – بالتطعیم –میكانیكي (

 حركة –  حركة الفیروس من مكان آلخر – كیفیة حدوث االصابة وأعراض- )  التربة –وخالفھ .... اللقاح 

 الطرق – طرق تنقیة الفیروس-  التركیب الكیمیائى للفیروس -  مورفولوجي الفیروس- الفیروس داخل النبات 

 طرق مكافحة األمراض -   DNAى  أو الطرق المعتمدة عل–الحدیثة للكشف عن الفیروسات سواء السیرولوجیة 

  .الفیروسیة

  الفطریات االقتصادیة  ) أ م ر(٦٢٠

 دور الخمائر فى إنتاج -   إنتاج المواد الكیموحیویة بواسطة الفطریات- تعریف الفطریات االقتصادیة وأنواعھا

 - قتصاد القومى دور الخمائر فى التربة وعالقتھا باال-  إنتاج الكحوالت بواسطة الفطریات- األحماض العضویة 

 األھمیة الغذائیة -  حصر الفطریات الصالحة لألكل- بعض االستخدامات الصناعیة الحدیثة بواسطة الفطریات

 العوامل البیئیة المؤثرة على حیاة الفطریات -  كیفیة استخدام الفطریات فى المجال الطبى- لبعض الفطریات
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 میكانیكیة - العناصر الضروریة الالزمة لعملیات التكامل -  الدور االقتصادى والبیئى للمیكروھیزا- االقتصادیة

 . دور المیكروھیزا فى تحسین مقاومة النبات لمسببات األمراض- االستعمار للمیكروھیزا للنبات

  

 أمراض التقـاوى )  أ م ر (٦٢١

 المسببات  الطرق المختلفة النتقال- األھمیة االقتصادیة لدراسة أمراض التقاوي ومضمون علم أمراض البذور 

 -  األمراض واألضرار التى تتعرض لھا الحبوب والبذور-  أھمیة البذور فى نقل المسبب المرضى- المرضیة 

 انتقال الفیروسات بواسطة -  نقاط الدخول فى إصابات البذور والحبوب- میكانیكیة انتقال األمراض بالبذور

 طرق التخزین وعالقتھا باإلصابة –فیروس بالبذرة العوامل المؤثرة  على نسبة انتقال ال - البذور وحبوب اللقاح 

  .  الطرق الحدیثة فى الكشف عن مسببات األمراض فى التقاوى-  الطرق المستخدمة فى فحص التقاوى- 

  

  فسیولوجیا التطفل) أ م ر( ٦٥١

 على  العوامل المؤثرة-  میكانیكات إحداث اإلصابة- طرق االختراق المختلفة للنبات بواسطة مسببات األمراض

 دراسة التغیرات -  العوامل البیئیة-  عوامل خاصة بالنبات- عوامل خاصة بالمسبب المرضى ( نجاح العدوى

  انتاج النبات للمركبات المختلفة نتیجة - الفسیولوجیة التى تحدث فى النبات كرد فعل تجاه حدوث اإلصابة

 مناقشة - المؤثرة على حدوث التطفل المثبطات والمنشطات المفرزة من الكائنات الممرضة و- حدوث التطفل

  .البحوث المقدمة من الطالب

  

    الفیروسات والمیكوبالزما الممرضة للنبـات) أ م ر ( ٦٥٢

 األعراض – تاریخ اكتشاف الفیتوبالزما –مقدمة عن المیكوبالزما وعالقتھا بالفیتوبالزما واالسبیروبالزما 

  – طرق االنتقال وعالقتھا بالحشرات الناقلة وأنواعھا–تركیب  الشكل والحجم وال–التى تسببھا الفیتوبالزما 

 تركیب االسبیروبالزما – طرق الوقایة والعالج– األمراض التى تسببھا للنبات–طرق الكشف عن الفیتوبالزما 

 األمراض المتسببة عن – الفروق بین الفیتوبالزما واالسبیروبالزما – طرق الكشف عن االسبیروبالزما –

 األعراض المتسببة عن اإلصابة –تعریف الفیروسات النباتیة.  طرق الوقایة والعالج–روبالزما االسبی

 حركة الفیروس – التركیب المورفولوجي والكیمیائي للفیروس– وسائل انتقال الفیروسات النباتیة - بالفیروس

 تكنولوجیا –ن الفیروسات الطرق السیرولوجیة للكشف ع– كیفیة حدوث اإلصابة وتكاثر الفیروسات–فى النبات

  . مكافحة األمراض الفیروسیة–األحماض النوویة للكشف عن الفیروسات النباتیة
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 عالقة الطفیل بالعائل) أ م ر(٦٥٣

 التخلیق الضوئى فى -  تركیب الجدار الخلوى فى النباتات ومكانیكیات اختراقھ- التطفل والنظریات التى تفسره

 -  النمو غیر العادى ومیكانیكة حدوثھ- لتنفس فى النباتات السلیمة والمصابة ا- النباتات السلیمة والمصابة

 السموم التى -  النفاذیة االختیاریة فى خالیا العائل وتأثرھا باإلصابة باألمراض- میكانیكیة الذبول الوعائى

ره كرد فعل  الفیتوالكسین الُمفرز من النبات ودو- تفرزھا المسببات المرضیة وتأثیرھا على أنسجة العائل

  .لإلصابة

 

  مقاومة النبات لمسببات األمراض ) أ م ر( ٦٥٤ 

طبیعة المقاومة فى النباتات  -  أھمیة التربیة إلنتاج نباتات مقاومة لألمراض والبحث عن مصادر المقاومة

 - لنبات الطرق المختلفة لتربیة ا-  التربیة إلنتاج نباتات مقاومة لألمراض الفیروسیة- )تشریحیة و فسیولوجیة(

 إنتاج نباتات -  وراثة صفة  شدة اإلصابة فى الطفیل-  وراثة طبیعة المقاومة فى العائل- طرق تقدیر شدة اإلصابة

 إنتاج نباتات متحملة لمسببات األمراض األخرى - خالیة من الفیروس والفیتوبالزما باستخدام مزارع األنسجة

إجراء مناقشة مفتوحة حول المشاكل التى  -  المستحثة المقاومة- باستخدام مزارع األنسجة)   بكتیریا–فطر (

  .تواجھ برامج التربیة للمقاومة

  

 

 المكافحة  الحیویة ألمراض النبات وحمایة البیئة)   أ م ر(٦٥٥ 

 النشاط - دراسة التضاد والتفاعل بین المیكروبات  - تعریف المكافحة الحیویة من وجھة نظر المشتغلین بھا 

 دور المضاد الحیوى فى -  المیكانیكیات المختلفة لحدوث المكافحة الحیویة - ت المضادةالبیولوجى للمیكروبا

 االتجاھات الحدیثة المستخدمة فى المكافحة -  الشروط الواجب توافرھا فى المضاد الحیوى- المكافحة الحیویة

المركبات الحیویة  - بیئة  المكافحة  الحیویة ونظریة ال– زیادة فاعلیة الكائنات المضادة فى البیئة - الحیویة 

 الزراعة العضویة -  الوراثة السیتوبالزمیة وعالقتھا بالمقاومة الحیویة - المستخدمة فى المكافحة الحیویة

  .وعالقتھا بالمقاومة الحیویة وحمایة البیئة

 

 تشریح ومیكروتكنیك  مرضى  )  أ م ر(٦٥٦

 الطرق المختلفة لتحضیر القطاعات الشمعیة - عاديالطرق المختلفة لفحص األنسجة النباتیة بالمیكروسكوب ال 

  الطرق المختلفة لعملیات -  التعرف علي األنواع المختلفة من المیكروتومات الشمعیة- بالمیكروتوم الشمعي

 دراسة بعض المصطلحات -  التغیرات التشریحیة عند الفحص بالمیكروسكوب العادي- الصبع والصبغات

 بالمیكروسكوب ص الطرق المختلفة لتحضیر العینات لغرض الفح- الخاص بالتشریح المرضي الدقیق
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 تأثیر -  دراسة طابع النمو تحت الكیوكتیل تشریحیًا للفطریات المختلفة المتخصصة في ذلك- اإللیكتروني

 - الكائنات الممرضة وغیر المكونة للممصات علي مكونات الخالیا باستعمال المیكروسكوب اإللكتروني

تأثیر ) علي مستوى الخلیة( الدقیق للممصات وردود فعل العوامل النباتیة المختلفة التركیب التشریحي

 تأثیر اإلصابات الفیتوبالزمیة واالسبیروبالزمیة علي - اإلصابات الفیروسیة علي مكونات الخلیة النباتیة

    - مكونات الخلیة النباتیة

   

 یةاألمراض  الفطریة للمحاصیل الحقلیة والبستان) أ م ر(٦٥٧ 

الحسلیات ( أمراض أشجار وثمار الفاكھة -  االھمیة االقتصادیة ألمراض المحاصیل الحقلیة والبستانیة –مقدمة 

 -  القرعیات-  طماطم–بطاطس ( أمراض نباتات وثمار الخضر–)  الموالح وغیرھا– العنب -  المانجو–

  - )وغیرھمالبنجر – األرز –رة  الذ– الشعیر –القمح (أمراض المحاصیل الحقلیة  - )الخس وغیرھم- بقولیات

  .أمراض نباتات الزینة والنباتات الطبیة والعطریة

  

 الطرق الحدیثة فى تشخیص الفطریات )  أ م ر (٦٥٨

لفطریات ااستخدام تقنیات البیولوجیة الجزیئیة المعتمدة علي التركیب الوراثي في تعریف أجناس وأنواع 

 الطرق الحدیثة  – نشوء وتطور الفطریات والبكتیریا–ق السیرولوجیة  الطر- والتمییز بین السالالت والعزالت 

  . الطرق الحدیثة للتشخیص باستخدام تقنیات األحماض النوویة- للتشخیص باستخدام تقنیات البروتین

  

  الطرق الحدیثة فى تشخیص الفیروسات النباتیة ) أ م ر  ( ٦٥٩

 استخدام تقنیات البیولوجیة الجزیئیة المعتمدة علي - ةالطرق العامة المستخدمة لتشخیص األمراض الفیروسی

(DNA) االختبارات - لفیروسات والتمییز بین السالالت والعزالتا الحمض النووي في تعریف أجناس وأنواع 

 - اختبار البصمة النسیجیة على أغشیة النیروسیلولوز( والطرق السیرولوجیة المختلفة المعتمدة على البروتین 

 الطرق المعتمدة على صبغ مكونات - لفیروساتا نشوء وتطور –قیط على أغشیة النیروسیلولوز اختبار التن

 كیفیة - كلونة الجینات الفیروسیة - الطرق المعتمدة على الفحص بالمیكروسكوب اإللیكتروني - الخالیا المصابة

  Bioinformatics  Phylogeny  - قیاس درجة القرابة بین الفیروسات
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  تـــاج الحـــــیوانى اإلنقسم -

  
  التحلیل اإلحصائى فى علوم اإلنتاج الحیوانى ) أ ن ح  (٦١١

 نظریة -  االحتماالت – مقاییس التشتت - مقاییس النزعة المركزیة  -  عرض البیانات والعینة العشوائیة

 االنحدار - لتباین  تحلیل ا-  قوة االختبار -  اختبار النظریة الفرضي -  التوقع – توزیع العینات - االحتماالت 

  . تحلیل النسب باستخدام مربع كاي - واالرتباط الخطي 

  

  التمثیل الغذائى للطاقة) أ ن ح  (٦١٢

 األكسدة – األكسدة الحیویة -  أنواع التفاعالت المختلفة داخل الجسم – طرق قیاس الطاقة –تعاریف 

وھیدرات فى الحیوانات وحیدة المعدة  إنتاج الطاقة من الكرب-  المركبات الحاملة للطاقة –الفوسفوریة 

 إنتاج الطاقة من -  استھالك الطاقة من خالل التخلیق الحیوى لسكر الالكتوز فى ماشیة اللبن - والمجترات 

 دور الطاقة عند التخلص من األمونیا فى الحیوانات وحیدة المعدة والمجترات - األحماض األمینیة أو البروتین 

 إستھالك الطاقة -  إنتاج الطاقة من األحماض الدھنیة -  التخلیق الحیوى للبروتین  إستھالك الطاقة من خالل- 

 دور العناصر المعدنیة -  دور الفیتامینات فى تمثیل الطاقة - من خالل التخلیق الحیوى للجلیسریدات أو الدھون 

  . مراجعة عامة للمقرر - فى تمثیل الطاقة 

  

  اجنةتغذیة اإلرانب والطیور الد) أ ن ح  (٦١٣

العالقة بین تركیب الجھاز الھضمى والعادات  -  وأسالیب التقییم وتوزیع الدرجات ومقدمةفكرة عن المقرر

 العوامل المؤثرة على االحتیاجات الغذائیة - اسس اختیار مواد علف الدواجن واالرانب - الغذائیة للطیور

استكمال التغذیة التطبیقیة النتاج اللحم من  - التغذیة التطبیقیة النتاج اللحم من االرانب - للدواجن واالرانب

التغذیة التطبیقیة  - التغذیة التطبیقیة النتاج اللحم من الحمام - التغذیة التطبیقیة النتاج اللحم من السمان - االرانب

 - التغذیة التطبیقیة النتاج اللحم من االوز - التغذیة التطبیقیة النتاج اللحم من البط - النتاج اللحم من الرومى

  .واالیمو التغذیة التطبیقیة النتاج اللحم من النعام

  

  تغذیة الحیوان ) أ ن ح  (٦١٤

 – الكربوھیدرات –تمثیل الطاقة  -  الھضم و االمتصاص -  الھضم و االمتصاص - مقدمة فى تغذیة الحیوان 

 - حتیاجات الغذائیة  اال-  مقدمة فى المعادن و الفیتامینات -  البروتین و األحماض األمینیة -  الماء –الدھون 

  . اإلضافات الغذائیة -  مواد العلف - السلوك الغذائى 
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  فسیولوجیا الحیوان  ) أ ن ح  (٦١٥

 فسیولوجیا -  األسس الطبیعیة الحیویة لعلم وظائف أعضاء الحیوان- األسس الكیمیائیة لوظائف أعضاء الحیوان

 ثبات البیئة الداخلیة - األفراز -  األمتصاص- الخلویة األغشیة - )األفراز الداخلى(الغدد الصماء  - الجھاز العصبى

ثبات البیئة الداخلیة  - )األتزان الحامضى القاعدى:  ثانیا( ثبات البیئة الداخلیة - )ثبات حرارة الجسم:  أوال(

یة  ثبات البیئة الداخل- )ثبات مستوى الجلوكوز:  رابعا( ثبات البیئة الداخلیة - )األتزان المائى الملحى:  ثالثا(

  .تكامل وظائف أعضاء الجسم - ) الكلیة- الكبد( وظائف أعضاء الجسم - )ثبات مستوى الكالسیوم:  خامسا(

 

  إضافات األعالف ) أ ن ح  (٦١٦

 اإلضافات - اإلضافات الغذائیة المستخدمة لتغییر مسار تخمرات الكرش  -  تعریف وتقسیم اإلضافات الغذائیة

 اإلضافات الغذائیة - ئیة المستخدمة لتحسین نوعیة المنتج الحیوانى  اإلضافات الغذا- الغذائیة العالجیة 

 اإلضافات -  التأثیر  السلبى لسؤ استخدام اإلضافات الغذائیة - المستخدمة لتحسین كفاءة االستفادة من الغذاء 

للتغلب على اإلضافات الغذائیة المستخدمة :  تابع- الغذائیة المستخدمة للتغلب على مشاكل اإلجھاد فى الدواجن 

 اإلضافات الغذائیة المستخدمة -  اإلضافات الغذائیة وعالقتھا بمناعة الدواجن - مشاكل اإلجھاد فى الدواجن 

 -  اإلضافات الغذائیة وعالقتھا بجودة اللحم والبیض فى الدواجن - للتغلب على مشاكل التغذیة فى الدواجن 

  .اإلضافات الغذائیة التى تستخدم تحت ظروف خاصة

  

  تربیة ماشیة اللبن) أ ن ح  (٦١٧

 مقدمة عن أھمیة الوارثة الجزیئیة ـ أساسیات انتخاب –مواقع الصفات الكمیة مقدمة عن تربیة الحیوان ودور 

 التعقیم الوراثى لموقع واحد –الحیوان باستخدام الواسمات الوراثیة ـ تطبیق الواسمات المباشرة والغیر مباشرة 

على استخدام الواسمات الوراثیة ـ برامج التحسین الوراثى المستخدمة فى الدول  –من مواقع الصفات الكمیة 

 استخدام نموذج -  طرق تقییم األبقار-  طرق تقییم الطالئق- اإلنتخاب الوراثى لصفات إنتاج اللبن - النامیة 

  .الحیوان فى التقییم الوراثى للحیوان

  

  تغذیة ماشیة اللبن) أ ن ح  (٦١٨

 تغذیة - دئات ا بدائل األلبان والب-  اللبن الكامل وبرنامج تنشئة العجالت - نشئة العجالت السرسوب وبرنامج ت

 طرق إجراء تجارب التغذیة -  وظیفة العلیقة لماشیة اللبن -  اللبن ومكوناتة - العجالت من الفطام حتي الوالدة 

 تقسیم - علف المركز لماشیة اللبن  كیفیة حساب ال-  كیفیة حساب العلف المركز لماشیة اللبن - علي ماشیة اللبن 

  . العوامل المحددة للعلف المأكول-  النظام الغذائي المتبع خالل مراحل الحلیب - مراحل إنتاج اللبن 
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  إنتاج األغنام والماعز) أ ن ح  (٦١٩

طق  تربیة األغنام والماعز فى المنا- وراثة بعض الصفات اإلنتاجیة والتناسلیة  -  سالالت األغنام والماعز

 العوامل المؤثرة على كمیة ونوعیة لحوم األغنام -  النكھة الممیزة للبن الماعز والعوامل المؤثرة فیھا - الحارة 

 األسالیب المختلفة التى تحقق زیادة الكفاءة التناسلیة -  بعض الصفات النوعیة والكمیة للصوف - والماعز 

 -  دینامیكیة قطعان األغنام - الل دورة إنتاجھا  مصادر الخسارة فى الحمالن خ- لقطعان األغنام والماعز 

 .مقاییس دینامیكیة قطعان األغنام

  

  تغذیة األغنام والماعز) أ ن ح  (٦٢٠

النظم  - المادة الجافة والماء - الفیتامینات - العناصر المعدنیة - البروتین - االحتیاجات الغذائیة لألغنام ـ الطاقة

 - البروتین - االحتیاجات الغذائیة للماعز ـ الطاقة - وین العالئق لألغنامتك - الغذائیة ألنماط اإلنتاج المختلفة

  .تكوین عالئق الماعز - المادة الجافة والماء - العناصر المعدنیة والفیتامینات

  

  تغذیة المجــترات) أ ن ح  ( ٦٢١

 - مجترات  الھضم في الكرش والعوامل التي تؤثر علي الھضم في ال- الھضم في المجترات وغیر المجترات 

 بكتریا -  الكائنات الدقیقة في الكرش واحتیاجاتھا الغذائیة - مراحل تطور القناة الھضمیة في المجترات 

 التحكم -  تأثیر مكونات الغذاء علي تخمرات الكرش بالمجترات - وبروتوزوا الكرش ودورھا في عملیة الھضم 

 - صاص وتمثیل المواد البروتینیة والنیتروجینیة  ھضم وأمت- في الغذاء للتأثیر علي تخمرات الكرش بالمجترات 

 اإلضافات الغذائیة في عالئق -  ھضم وامتصاص وتمثیل الدھون - ھضم وامتصاص وتمثیل الكربوھیدرات 

منظمات الحموضة :  اإلضافات الغذائیة في عالئق المجترات - العناصر المعدنیة االنزیمات : المجترات

  .المنشطات الحیویة

  

   التناسل والخصب)أ ن ح (٦٢٢

 مرحلة الجسم األصفر -  المرحلة الحویصلیة المتطورة-  المفاھیم األساسیة والتطبیقیة- التنظیم الھرموني للتناسل

 النمو الجنیني المبكر -  التغییرات الحادثة للحیوان المنوي داخل القناة التناسلیة األنثویة المتقدم- المتطورة

 -  خطوات تكوین المشیمة والتنظیم الھرموني للحمل والوالدة المتقدم- قدمومیكانیكیات الحفاظ علي الحمل المت

  -  اإلخصاب خارج الرحم المتقدم- التلقیح اإلصطناعي المتقدم

  -  العروض الطالبیة والتقییم-  الحیوانات المعدلة وراثیًا-  تجنیس السائل المنوي واألجنة- اإلستنساخ

  .العروض الطالبیة والتقییم
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  لــــوك الحیوانس) أ ن ح  (٦٢٣

 -  السلوك الصراعى -  السلوك األجتماعى - السلوك الغذائى  -  أتصاالت وتعارف الحیوان -  أستئناس الحیوان

  . فسیولوجیا السلوك-  وراثة السلوك -  الخبرة المبكرة وتعلم الحیوان -  السلوك الجنسى - السلوك األموى 

  

  إنتـــــاج اللــــبن ) أ ن ح  (٦٢٤

 -  ُنظم الحلب واإلسكان -  التحسین الوراثى لقطعان األلبان - الرعایة التناسلیة لقطعان األلبان  -  للبنتغذیة قطیع ا

 ُنظم إنتاج -  ُنظم تسویق األلبان -  رعایة قطعان اللبن فى المناطق الحارة - الرعایة الصحیة لقطعان األلبان 

 دراسة حالة - فى مصر ) DHIS( األلبان  نظام تحسین قطعان-  إدارة مزرعة إنتاج اللبن - اللبن فى مصر 

Case study.  

  

  فسیولوجیا إدرار اللبن) أ ن ح (٦٢٥

 الطرق الحدیثة لدراسة نمو -  نمو و تطور الغدة اللبنیة المقارن- الوظائف الحیویة المختلفة ألفراز و ادرار اللبن

 -  األجھزة المختلفة المغذیة للغدة اللبنیة-  الشكل الخارجى و التشریح المقارن للغدة اللبنیة- و تطور الغدة اللبنیة

 التغیر فى وظائف أعضاء -  أفراز اللبن واالستمرار فى األفراز-  التركیب الخلوى الدقیق- التركیب التشریحى

 -  دور العضیات الخلویة المختلفة فى التخلیق الحیوي للبن-  التخلیق الحیوي للبن- األم مع بدایة افراز اللبن

 -  التنظیم–األنواع ( ضمور الغدة اللبنیة - ى و العصبى للمراحل الوظیفیة المختلفة للغدة اللبنیةالتنظیم الھرمون

 تنظیم وظائف الــغدة اللبنیة على -  الخطوط الدفاعیة المناعیة داخل الغدة اللبنیة- )التغیرات الحادثة عبر الزمن

 أمـــراض -  اللبن كأداة للتشخیص- )ة مع الدمو المقارن(التركیب الكیمیائى المقارن للبن  - المســتوى الخلوى

 تطبیقات الھندسة الوراثیة لتحسین - تطبیقات الھندسة الوراثیة لتحسین و التحكم فى افراز اللبن -الضرع

 المھدئات و -  مضادات التسرطن-  عوامل النمو- الھرمونات( التركیب الدقیق للبن - )٢(والتحكم فى افراز اللبن 

  ).المطمئنات

 

  مـــواد العـــــلف) أ ن ح  (٦٢٦

طرق حفظ  - مواد العلف الخشنة الخضراء- مواد العلف الخشنة الخضراء  -  مواد العلف وتقسیماتھا المختلفة

 المعامالت المختلفة لرفع القیمة الغذائیة للمواد الخشنة -   مواد العلف الخشنة الجافة-  مواد العلف الخضراء

 المثبطات -  مواد العلف المركزة مصدر البروتین- مركزة مصدر الطاقة مواد العلف ال- سیمنارات -الجافة

  . طرق التخلص من المثبطات الغذائیة- الغذائیة الموجودة فى بعض مواد العلف المركزة
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  فسیولوجیا الدواجن) أ ن ح ( ٦٢٧  

 التنظیم - ز المناعى فسیولوجیا المناعة والجھا-  سوائل الجسم-  الدم-  اإلستجابة الفسیولوجیة- الثبات الذاتى

 وظائف األعضاء -  التركیب التشریحى- التعریف والوظیفة:  فسیولوجیا التناسل فى الذكور- الحرارى

 العوامل المؤثرة على التناسل فى الذكور - البلوغ والنضج الجنسى:  فسیولوجیا التناسل فى الذكور- التناسلیة

 وظائف األعضاء -  التركیب التشریحى- لتعریف والوظیفةا:  فسیولوجیا التناسل فى اإلناث- المشاكل التناسلیة

 -  العوامل المؤثرة على التناسل فى اإلناث- البلوغ والنضج الجنسى:  فسیولوجیا التناسل فى اإلناث- التناسلیة

 - لإلنتاج  التغیرات الھرمونیة المصاحبة-  فسیولوجیا إنتاج البیض-  فسیولوجیا النمو- المشاكل التناسلیة

 التلقیح - تقییم السائل المنوى:  االتجاھات الحدیثة فى فسیولوجیا الدواجن- لبیئیة وعالقتھا باإلنتاجالعوامل ا

  . حفظ الجامیطات واألجنة- اإلصطناعى

  

  إنتاج الدواجـــــــن) أ ن ح  (٦٢٨

 - نار سیمی-  إدارة قطعان التسمین-  كیف تحكم وصف الذبیحة فى رتبتھا-  العالقة بین النمو والتناسل- تسجیل

 -  سیمینار-  المناعة وعالقتھا بالكفاءة اإلنتاجیة لبدارى التسمین- السموم الفطریة وتأثیرھا على إنتاج الدواجن

 القلش االجبارى فى قطعان -  القلش االجبارى فى قطعان الدجاج البیاض- العوامل المؤثرة على عملیة التفریخ

  .أمھات التسمین

  

  نىالتفریخ والنمو الجنی) أ ن ح  (٦٢٩

 المحافظھ على البیض فى -  األدوات و المعدات فى معمل التفریخ- تصمیم معمل التفریخ واألمن الحیوى

 بدایة األنقسام داخل الجنین -  األنقسام الخلوى ومراحلھ– النمو الجنینى -  األخصاب - المزارع ومعامل التفریخ

 النمو - یم الحرارى خالل النمو الجنینى التنظ-  العوامل المؤثره على النمو و التطور الجنینى- )التعضون(

 - )خالل األسبوع الثالث( النمو الجنینى - )خالل األسبوع الثانى( النمو الجنینى - )خالل األسبوع األول(الجنینى 

  .حلقة المناقشات و عرض السیمنار

  

  التقنیات الحدیثة فى الدواجن) أ ن ح  (٦٣٠

 استخدام البروبیتك في -  زراعة األنسجة في الحیوان و الدواجن تقنیة- التطور التاریخي للتكنولوجیا الحیویة

 إنتاج -  إنتاج اإلنزیمات بالھندسة الوراثیة-  استخدام البریبیوتك في صناعة الدواجن- صناعة الدواجن

 -  استخدام مضادات المیكروبات الببتیدیة كبدائل عالجیة- السیتوكینات المناعیة واستخداماتھا كبدائل عالجیة

 نقل - RIA استخدام -  االلیزا و الفلوسیتومیتر- ام البكتریوسینات و البكتریوفاج  في صناعة الدواجناستخد

  .األجنة
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  العالقات المتداخلة للعناصر الغذائیة) أ ن ح  (٦٣١

العالقات المتداخلة  - العالقات المتداخلة لألحماض األمینیة -  العناصر الغذائیة–العالقات المتداخلة بین الطاقة 

تأثیر العالقات المتداخلة بین البروتین والحدید على االمتصاص والتمثیل والحالة  - للعناصر المعدنیة فى األغذیة

 - العالقات المتداخلة بین الفیتامینات والمعادن - البروتینات المتخصصة المؤثرة على امتصاص الحدید - العامة

العالقات المتداخلة بین اللیبیدات  - ادن فى األغذیةالعالقات المتداخلة بین اللیبیدات والفیتامینات والمع

 فى Dتأثیر االختالفات فى بروتین وفوسفور والیكترولیتات وفیتامین  - والفیتامینات والمعادن داخل الجسم

تأثیر مكونات  - تأثیر مكونات الكرش على العالقات المتداخلة للعناصر الغذائیة - العالئق على تمثیل الكالسیوم

  .ى العالقات المتداخلة للعناصر الغذائیةالكرش عل

  

  المناعة فى الحیوان والدواجن) أ ن ح  (٦٣٢

 -  خالیا الجھاز المناعي-  االعضاء اللیمفاویة االولیة والثانویة-  انواع االنتیجینات- الشكل العام للجھاز المناعي

 المناعة -  المناعة المصلیة- لفطریة المناعة ا-  تركیب األجسام المناعیة-  السیتوكینات- جزیئات توافق األنسجة

  . التفاعل الوراثي البیئي  واالستجابة المناعیة- الخلویة

  

  تصمیم وتجھیز مشاریع الدواجن) أ ن ح  (٦٣٣

 تصمیم -  تصمیم وتجھیز مزارع بدارى التسمین-  إدارة معمل التفریخ-  تصمیم وتجھیز معمل التفریخ- تسجیل

 تصمیم وتجھیز مزارع -  تصمیم وتجھیز مزارع إنتاج بیض المائدة- وتجھیز مزارع الرعایة إلنتاج البیض

 مناقشة وعرض التقاریر العلمیة -  إدارة المجزر اآللى-  تصمیم المجزر اآللى- أمھات إنتاج اللحم والبیض

  .المقدمة من الطالب المناعیة

  

  رعایة أمھات إنتاج اللحم والبیض) أ ن ح  (٦٣٤

 نظم -  العنایة ببیض تفریخ األمھات-  رعایة أمھات التسمین- خطوط األمھات األسس الوراثیة إلنتاج - تسجیل

 العنایة -  مقارنة بین أمھات اللحم والبیض-  عمل تقییم للطالب-  نظم االضاءة لألمھات- تغذیة أمھات التسمین

   . تصمیم برنامج تحصین-  أھم األمراض التي تصیب قطعان األمھات- الصحیة لقطعان األمھات

  

  تغذیة األسماك)  حأ ن (٦٣٥

 المباشرة والغیر -  احتیاجات الطاقة لألسماك وطرق تقدیرھا- االحتیاجات الغذائیة للألسماك و طرق تقدیرھا

 طرق التغذیة في -  استراتیجیات وخیارات التغذیة في المزارع السمكیة-  العادات الغذائیة في األسماك- مباشرة

 العملیات التمثیلیة  - ك األسماك للعلف والعوامل المؤثرة علیھا طرق تقییم معدالت استھال- المزارع السمكیة
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 العالقة بین - داخل جسم  األسماك والمؤشرات الدالة علیھا وعالقتھا بكفاءة االستفادة من العناصر الغذائیة

 تركیب العالئق السمكیة و عالقتھ بالتركیب الكیماوي لجسم األسماك - بعض األمراض والعناصر الغذائیة

 التعرف على مفھوم -  طرق تكوین العالئق التجریبیة المختلفة وتحلیل نتائج تجارب التغذیة- دة اللحموجو

)eco-friendly diets (وطرق تعظیم االستفادة من المركبات الغذائیة.  

  

  فسیولوجیا األسماك) أ ن ح( ٦٣٦

 الغدد - ١ الغدد الصماء- ثر فسیولوجیا التكا-  فسیولوجیا التنفس-  فسیولوجیا الھضم- الحركة فى األسماك

 -  فسیولوجیا اإلجھاد البیئى-  االتزان الحامضى القاعدى-  االتزان الملحى المائى-  أعضاء الحس- ٢الصماء

  . المناعة فى األسماك- العالقة بین جودة المیاه و فسیولوجیا األسماك

  

  تنمیة الغذاء الطبیعى لإلسماك) أ ن ح  (٦٣٧

 دراسة - طبیعى الحى ومساھمتة فى زیادة االنتاج العالمى من االسماك المستزرعةأھمیة تنمیة الغذاء ال: مقدمة

 -  طرق استزرع الطحالب- الصفات العامة للطحالب القابلة للتنمیة ومحتواھا الكیماوى من العناصر الغذائیة

 - خویات استخدام الطحالب فى مزارع القشریات والر- استخدام الطحالب فى نظم االنتاج السمكى المختلفة

 القیمة الغذائیة -  طرق استزراع الروتیفرا- المواصفات البیولوجیة والمرفولوجیة للروتیفرا واھمیة استزراعھا

 القیمة -  المواصفات البیولوجیة و طرق استزراع واغناء  االرتیمیا- للروتیفرا كمصدر غذائى لصغار االسماك

  .كالغذائیة الطوار االرتیمیا كمصدر غذائى لصغار االسما

  

  نظم إنتاج األسماك) أ ن ح ( ٦٣٨

 نظم انتاج االسماك فى االحواض - اإلنتاج العالمى والمحلى للمزارع السمكیة فى األحواض الترابیة واألسمنتیة

 -  نظم انتاج االسماك فى االقفاص العائمة-  اقتصادیات االستزراع السمكى فى االحواض الترابیة- الترابیة

 نظم انتاج االسماك فى االحواض االسمنتیة سریعة - كى فى االقفاص العائمةاقتصادیات االستزراع السم

 نظم انتاج االسماك فى -  اقتصادیات االستزراع السمكى فى االحواض االسمنتیة سریعة الصرف- الصرف

 المعوقات الفنیة واالقتصادیة فى نظام -  اقتصادیات االستزراع السمكى فى النظم المغلقة- النظم المغلقة

 اقتصادیات االستزراع السمكي -  نظام إنتاج األسماك في حقول األرز- ستزراع المغلق واالحواض االسمنتیة اال

  . في حقول األرز
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  دینامكیة قطعان االسماك) أ ن ح  ( ٦٣٩

 التكاثر في - العمر والنمو في أسماك البحیرات المصریة وسرعة نمو األسماك في الفئات العمریة المختلفة

 النفوق الطبیعي ونفوق الصید والنفوق الكلي في أسماك - بحیرات المصریة ومعدالت إنتاج البیضأسماك ال

 متوسط وزن -  عمر ووزن األسماك عند بدایة الصید في أسماك البحیرات المصریة- البحیرات المصریة

البحیرات  كمیة قطعان األسماك في الفدان المائي في -  اختیاریة شباك الصید- السمكة في شباك الصید

  مفھوم أقصي محصول سمكي -  محصول األسماك المتوقع من الفئة العمریة علي مدار فترة الحیاة- المصریة

 العالقة بین حجم قطیع التفریخ في الفدان المائي -  جھد الصید ومعدالت صید األسماك لكل وحدة جھد- مستدام

  .حیرات المصریة تنظیم دینامیكیة قطعان األسماك في الب- ومعدالت نفوق الصید

  

  تغذیة صغار السمك) أ ن ح  (٦٤٠

 االحتیاجات الغذائیة لصغار -  طرق تقدیر المأكول لصغار االسماك- تطورا ألنزیمات الھاضمة لصغار االسماك

 طرق -   و قیمتھ الغذائیة live feed التغذیة على الـ -  العوامل المؤثرة على العادات الغذائیة للزریعة- االسماك

 األنواع المختلفة من العالئق -   live feed طرق إنتاج وإثراء الـتابع  -   live feed لثراء الـإنتاج وا

 -(larval artificial diets, microencapsulated , microbound,  microcoated: الصناعیة

ات الناتجة من  تطور ونمو الزریعة ومحددات التشوھ- الطرق واالستراتیجیات المستخدمة في  تغذیة الزریعة

  . التغذیة االقتصادیة  للزریعة- عوامل التغذیة و عالقتھا بنسبة النفوق

  

  تفریغ االسماك والقشریات ) أ ن ح  (٦٤١

 تطور الحیوانات -  التنظیم البیئى للتكاثر-  التنظیم الھرمونى للتكاثر- دورة التكاثر فى األسماك و القشریات

 -  فسیولوجیا و جودة البیض-  فسیولوجیا و جودة الحیوانات المنویة- یضالمنویة و البویضات فى الخصیة و المب

 طرق نقل الزریعة -  مراحل تطور یرقات األسماك-  تصمیم المفرخات- تكنولوجیا رعایة قطیع التفریخ

  ).٢( تفریخ القشریات - )١(تفریخ القشریات  - والیرقات

  

  تنظیم جودة میاه المزارع السمكیة) أ ن ح  (٦٤٢

 التسمید - )كمیة الكلوروفیل فى المنطقة الضوئیة(طمي وازدھار الطحالب وقراءة قرص سیكي عكارة ال

 میكانیكیة فقد األسمدة النیتروجینیة - )درجة حرارة المیاه ومعدالت التسمید(المعدني فى األحواض الترابیة 

 المادة الطحلبیة فى الفدان   معدل إنتاج- ) االستھالك المفرط– االدمصاص – الترسیب –التطایر (والفوسفاتیة 

 میزانیة األكسجین الیومیة حسب درجة حرارة المیاه وكثافة - المائي في الیوم ومعدالت إنتاج األكسجین

 التسمید - )٢( التسمید العضوي فى األحواض الترابیة - )١( التسمید العضوي فى األحواض الترابیة - الطحالب
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 أقصي معدل تغذیة فى - )ة الصناعیة والطحالب الخضراء المزرقةدور العلیق(الذاتي فى األحواض الترابیة 

 التھویة الصناعیة في األحواض الترابیة واألسمنتیة - الفدان المائي وتدھور جودة المیاه ومعدالت التغذیة اآلمنة

  .ومعدالت إنتاج

  

  التحسین الوراثى لحیوانات المزرعة) أ ن ح ( ٦٥١

 اإلحصاء وتطبیقاتھ فى دراسة الصفات - ثة المندلیة ووراثة العشائر أسس الورا + استعراض محتوى المقرر

 -  استخدام دلیل اإلنتخاب للتحسین الوراثى فى الدواجن -  نظم التھجین -  اإلنتخاب للصفات الكمیة - الكمیة 

أسس  -  العوامل المؤثرة على معدل التحسین الوراثى - إستخدام دلیل اإلنتخاب للتحسین الوراثى فى الدواجن 

 التقییم الوراثى لماشیة اللبن بإستخدام -  االختبار بالنسل فى ماشیة اللبن - التقییم الوراثى لحیوانات المزرعة 

  . التقییم الوراثى لماشیة اللحم-  BLUP التقییم الوراثى لماشیة اللبن بإستخدام طریقة  -  BLUPطریقة  

  

  تصمیم تجارب اإلنتاج الحیوانى ) أ ن ح  (٦٥٢

 االنحدار الخطي -  االنحدار - :  العالقة بین متغیرین- النموذج اإلحصائي  -   أساسیة فى تصمیم التجاربمفاھیم

 تحلیل البیانات باستخدام طریقة المربعات -  تصمیم التجارب - ) االرتباط( العالقة بین متغیرین - المتعدد 

بیقات عملیة باستخدام البرامج اإلحصائیة  تط-  تطبیقات عملیة باستخدام البرامج اإلحصائیة المختلفة - ري غالص

  . المختلفة

  

  نظم اإلنتاج الحیوانى) أ ن ح (٦٥٣

 -  العوامل المؤثرة على ُنظم اإلنتاج - العوامل المؤثرة على ُنظم اإلنتاج  -  تعریفات ُنظم اإلنتاج وتقسیماتھا

 معوقات قطاعى إنتاج - ج اللبن واللحم  ُنظم إنتا-  العناصر األساسیة لنظام اإلنتاج- خطوات دراسة ُنظم اإلنتاج 

 -  ُمقترحات تحسین قطاع إنتاج وتسویق األلبان واللحوم فى مصر واللحوم - وتسویق األلبان واللحوم فى مصر 

 سیناریوھات ُمقترحة لتحسین -  المیزانیة المزرعیة - ُنظم تسویق األلبان واللحوم فى مصر وُمقترحات تحسینھا 

  . سیمنار–ُنظم اإلنتاج 

  

  الغدد الصماء  ) أ ن ح (٦٥٤

أھم العالقات  -  تأثیرات الھرمونات على المستوى الخلوى-  التركیب الكیمیائى- الخصائص العامة للھرمونات

 میكانیكیة التحكم فى - محاور الھیبوثاالمس النخامیة - بین الجھاز العصبى المركزى و جھاز األفراز الداخلى

 العالقات -  الناقالت العصبیة-  المخ كعضو ھدف للھرمونات- لداخلىالتكامل و الثبات ا: فعل الھرمون

 -  ھرمونات الكلیة- ھرمونات القناة الھضمیة -  التركیب الوظیفى للھیبوثاالمس- األسترجاعیة
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 األختالالت فى جھاز -  منظمات النمو الخلویة- ھرمونات الحمل و الوالدة وادرار اللبن - البروستاجالندینات

 . التكنولوجیا الحیویة و األفراز الداخلى- الھرموناتالغدد الصماء و 

 

  تطبیقات الحاسب اآللى فى اإلنتاج الحیوانى ) أ ن ح  (٦٥٥

تكوین العالئق على أساس اقل سعر علي باستخدام البرمجة الخطیة وفھم أسعار الظل لمواد العلف والمركبات 

یل الكیماوي لمواد العلف باستخدام برنامج   كیفیة معرفة التحل- الغذائیة والمقارنة بالطرق الیدویة

NovaBASE  - شرح إلمكانیات برنامج UFFDAتسمین ( تكوین العالئق للدواجن-   لتكوین العالئق +

 حساب االحتیاجات من العناصر - )UFFDA( تكوین العالئق لالسماك والقشریات باستخدام برنامج - )بیاض

 تكوین العالئق للحیونات المجترة باستخدام برنامج -NRC88ج الغذائیة للحیونات المجترة باستخدام برنام

)UFFDA ( -العربیة واألجنبیة الُمتخصصة فى إدارة مزارع اإلنتاج الحیوانى -  بحث عن ودراسة للبرامج 

 إستخدام -  استخدام نموذج لبرنامج إدارة المزارع للماشیة والجاموس- والُمتاحة على الشبكة الدولیة للمعلومات

 فكرة -  استخدام نموذج لبرنامج إدارة مصانع األعالف ومعامل التفریخ-  لبرنامج إدارة مزارع الدواجننموذج

عن إنشاء وتصمیم قواعد البیانات مع تصمیم قاعدة بیانات بسیطة لحساب اإلیرادات والمصروفات فى 

  .المزارع

  

  إنتاج اللحــم ) أ ن ح  (٦٥٦

 إنتاج ماشیة -  تقییم الذبائح-  الصالحیة لالستھالك- مظھر اللحوم -  مكونات الجسم- صفات ومكونات الذبیحة

 -  نظم إنتاج اللحم-  تقییم الذبائح-  تقییم حیوانات اللحم-  التدریج-  إنتاج اللحم من مزارع حیوانات اللبن- اللحم

  .تلوث اللحوم

  

  التغذیة إلنتاج اللحم) أ ن ح  (٦٥٧

 تقدیر االحتیاجات -  تقدیر االحتیاجات الغذائیة من الطاقة- حیواناألساس النظرى لتقدیر االحتیاجات الغذائیة لل

 تقدیر االحتیاجات الغذائیة من -  تقدیر االحتیاجات الغذائیة من العناصر المعدنیة- الغذائیة من البروتین

قیة  التغذیة التطبی-  طرق تكوین العالئق-  تقدیر االحتیاجات الغذائیة من المادة الجافة والماء- الفیتامینات

النمو  -  مقارنة بین مفھوم النمو والتسمین-  اإلضافات الغذائیة فى حیوانات اللحم- والعوامل المرتبطة بھا

  .تغذیة العجول الرضیعة إلنتاج اللحم - التعویضى فى حیوانات اللحم
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  إنشاء وتقییم مشاریع اإلنتاج الحیوانى) أ ن ح  (٦٥٨

 إعداد جدوى اقتصادیة - تقییم الكفاءة التناسلیة لقطعان األغنام -  - تخطیط وتصمیم مزارع اإلنتاج الحیوانى

 إعداد جدوى اقتصادیة لتسمین -  تصمیم مزرعة إلنتاج اللبن من الماعز- لمشروع إنتاج لبن من الماعز

 دراسات الجدوى -  حساب معامالت اإلھالك فى مزارع ماشیة اللحم-  اقتصادیات حیوانات اللحم- الحوالى

  . بعض االعتبارات األساسیة لتطبیق نظم إنتاج اللحم-  اللحوملمشروعات إنتاج

  

  فسیولوجیا األقلمة ) أ ن ح  (٦٥٩

 دالئل واالستجابات -  التنظیم الھرمونى العصبى لحرارة الجسم- المیكانیكیة و التنظیم: أنتاج و فقد الحرارة 

 األستجابات - )األبقار والجاموس(االستجابات الفسیولوجیة للبیئات الحارة و الباردة  - لألجھاد الحرارى

 األستجابات الفسیولوجیة للبیئات الحارة و الباردة - )األغنام و الماعز(الفسیولوجیة للبیئات الحارة و الباردة 

األدارة المزرعیة و األسكان للحیوانات المزرعیة تحت  - طرق تخفیف العبء الحرارى - )الجمال و األرانب(

 -  التأثیرا البیئیة على النمو و انتاج اللحم-  البیئیة على أنتاج اللبنتالتأثیرا - لباردةالظروف البیئیة الحارة و ا

 -  رفاھیة الحیوان-  األقلمة تحت ظروف البرودة- األقلمة الحادثة للتمثیل الغذائى تحت ظروف األجھاد الحرارى

  . دالئلھ-  مؤشراتھ- قیاسھ: التحمل الحرارى

 

  شعة فى اإلنتاج الحیوانىتجارب النظائر الم) أ ن ح  (٦٦٠

  - ) وحدات القیاس-  معادالت التحلل-  أنظمة التحلل- الذرة المشعة (المفاھیم األساسیة لألشعاع و النظائر المشعة

 أجھزة قیاس األشعاع المكانى و األشعاع - )التفاعل مع المادة  (المفاھیم األساسیة لألشعاع و النظائر المشعة

القواعد و القوانین :  األمان النووى-  الوقایة من األشعاعات المؤینة- ألشعاعمصادر و تأثیرا ت ا - الشخصى

استخدام التشعیع فى األنتاج  -  الطرق اإلشعاعیة المناعیة -  ترقیم الھرمونات و البیبتیدات النشطة- المنظمة

  .اجعة و تقییم المادة مر-  التأثیرات الحیویة للنظائر المشعة-  تطبیقات على استخدامات النظائر المشعة- الحیوانى

 

  تطبیقات التكنولوجیا الحیویة فى اإلنتاج الحیوانى ) أ ن ح  (٦٦١

 استخالص البیانات –النظریة والخصائص : التوصیف الجزیئى - مقدمة: تربیة الحیوان والتكنولوجیا الحیویة

 حفظ – بنك الجینات –) نیةالجی(الخریطة الوراثیة  - استخدام البیانات الجزیئیة فى تربیة الحیوان - الجزیئیة

: دراسة مقارنة للجینوم -  تربیة الحیوان إلنتاج األدویة– التقنیات –األھداف : نقل الجین - الوراثى للسالالت

  . تطبیقات– المعاییر – األھداف –النظریة 
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  تكنولوجیا تصنیع األعالف) أ ن ح  (٦٦٢

تصنیع  - لمعامالت المختلفة لمادة العلف وإعدادھا للتصنیعا - المعامالت المختلفة لمادة العلف وإعدادھا للتصنیع

مصانع أعالف  - تصنیع أعالف الحیوان - مصانع أعالف الدواجن - مصانع أعالف الدواجن - أعالف الدواجن

  .دراسات الجدوي لصناعة األعالف - قانون األعالف - زیارة لمصنع علف - مصانع أعالف الحیوان - الحیوان

  

   األعالفملوثات) أ ن ح  (٦٦٣

 -  تلوث األعالف بالمبیدات والكیماویات-  الطرق المختلفة لتلوث األعالف- المواصفات القیاسیة لمواد العلف 

 -  التلوث الفطرى لمواد العلف- لمواد العلف  التلوث البكتیرى- لمواد العلف التلوث الصناعى والمعادن الثقیلة

 المستویات - تیاطات الواجب مراعاتھا فى تداول األعالف االح-  العالقة بین التلوث وصحة الحیوان- سیمنارات

  . سیمنارات-  المستویات اآلمنة من الملوثات وطرق المعالجة- اآلمنة من الملوثات وطرق المعالجة

  

  فسیولوجیا الھضم فى المجترات) أ ن ح  (٦٦٤

 وظائف وتنظیم - الك الغذاء تنظیم استھ-  حركة القناة الھضمیة- التركیب التشریحى ونمو وتطور المعدة المجترة

 -  تنظیم إفراز العصارة البنكریاسیة والصفراویة-  تنظیم وإفراز العصارة المعدیة والمعویة- إفراز اللعاب

 -  االمتصاص من األمعاء-  اإلمتصاص من أجزاء المعدة المجترة- الخصائص الفسیولوجیة لبیئة الكرش

 الكائنات -  تنظیم تمثیل البروتینات- ظیم تمثیل الكربوھیدرات تن-  تنظیم تمثیل الدھون- ھرمونات القناة الھضمیة

  . اإلختالالت فى بعض وظائف الكرش- الدقیقة بالكرش

  

  تغذیة الدواجن) أ ن ح  (٦٦٥  

 مقارنة الھضم واالمتصاص - العناصر الغذائیة و أھمیتھا -  وأسالیب التقییم وتوزیع الدرجاتفكرة عن المقرر

طرق تقییم عالئق  -  أھمیة المكونات المختلفة للمخلوط العلفى للدواجن- األخرىفي الدواجن مع الحیوانات 

طرق تكوین مخالیط الفیتامینات و  - الطرق المختلفة لتكوین المخالیط العلفیة -  االفالتوكسینات- الدواجن

لحیوي في دور الطاقة المتجددة والوقود ا - طرق تقدیم العلف لدجاج اللحم ودجاج البیض - العناصر المعدنیة

طرق حساب االحتیاجات الغذائیة لدجاج  - طرق حساب االحتیاجات الغذائیة لدجاج اللحم - تغذیة الدواجن

  .البیض

  

  الغدد الصماء فى الدواجن) أ ن ح ( ٦٦٦

 زیادة ونقص أفراز -  الھرمونات وتركیبھا ووظائفھا وإفرازھا- مقدمھ وتعریف الغدد الصماء وخصائصھا

 -  الھیبوثالمس والھرمونات العصبیھ و التفاعل بین الجھاز العصبى و الغدد الصماء- لھاالھرمونات وألیات عم
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 الھرمونات -  غدة األدرینال والبنكریاس كغده صماء-  الغده الدرقیھ وجارات الدرقیھ- الغده النخامیھ و إفرازاتھا

 التفاعل بین - لھرمونى فى الدیك التوازن ا-  التغیرات الھرمونیع أثناء اإلنتاج فى األناث- و النمو فى الطیور

 عرض -  التغیرات الھرمونیھ المصاحبھ لألجھاد الحرارى- الجھاز العصبى الھرمونى و الجھاز المناعى

  . السیمنار

  

  تغذیة أمھات الدواجن ) أ ن ح  (٦٦٧

میة العناصر  أھ-  المواصفات الفنیة لألمھات المختلفة-  أھم سالالت األمھات المختلفة- مقدمة والتعریف بالمقرر

 االحتیاجات الغذائیة للقطعان - أھمیة العناصر الغذائیة لألمھات المختلفة: تابع - الغذائیة لألمھات المختلفة

 التغذیة وعالقتھا بتجانس -  نظم التغذیة لألمھات المختلفة- تكوین عالئق متزنة لألمھات المختلفة - المختلفة

  .أھم األمراض الغذائیة وعالجھا -  التغذیة وعالقتھا بمناعة األمھات- األمھات

  

  سلوك الدواجن) أ ن ح ( ٦٦٨

 األستئناس -  أعضاء اإلحساس و طرق االتصال و التفاھم- مقدمھ و تعریف ومسببات ووراثة وتطور السلوك

 العین وحدة -  الجھاز العصبى و النھایات العصبیھ وحاسة اللمس-  الھرمونات و السلوك- وتأثیراتھ فى الدواجن

 السلوك – أنماط السلوك المختلفھ -  فسیولوجیة السلوك-  السمع و األتزان فى الطیور-  الطیورالبصر فى

 األنشطة الیومیھ -  السلوك األجتماعى و الغذائى و الصراعى والتنظیم الحرارى– أنماط السلوك - الجنسى

  . عرض السیمنار-  الھجرة–والموسمیھ فى الدواجن 

 

  تربیة الدواجن) أ ن ح  (٦٦٩

وراثة انتاج ( وراثة النمو - تطور اإلنتاج الداجنى كتطبیق للتحسین الوراثى: ة فى التحسین الوراثى الداجنىمقدم

 - )تكوین الھجن(تطبیقات بحثیة وتجاریة ): وراثة إنتاج اللحم( وراثة النمو - النظریة و الخصائص): اللحم

 - تطبیقات بحثیة وتجاریة: لتحویل الغذائى وراثة معدل ا- النظریة و الخصائص: وراثة معدل التحویل الغذائى

وراثة خصائص  - تطبیقات بحثیة وتجاریة: إنتاج البیض وراثة - النظریة و الخصائص: إنتاج البیضوراثة 

 –الخصائص :  وراثة السلوك الداجنى-  تطبیقات بحثیة وتجاریة– الخصائص –النظریة : قشرة البیض

: وراثة السالالت المحلیة -  التطبیق– الخصائص –النظریة : ارى وراثة التحمل الحر- التطبیق –المتطلبات 

وسائل : الدواجنتربیة الوراثة الجزیئیة فى استخدام  -  االستخدام المستقبلى– التفاعل مع البیئة –الخصائص 

  . منتجات حیویة حدیثة- مساعدة
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  إنتاج األرانب والطیور الداجنة) أ ن ح  (٦٧٠

 تسمین كتاكیت الرومي - رق تحضین كتاكیت الرومي و اھم مشاكل التحضین ط- أنواع الرومي و المساكن

 طرق تسمین – أنواع و مساكن البط و األوز -  التلقیح الصناعي–تربیة أمھات الرومي : واسلوب التغذیة األمثل

  - السمان رعایة و مساكن و بطاریات كتاكیت و امھات-  تغذیة الطیور المائیة و رعایة األمھات- الطیور المائیة

 التناسل -  انواع المساكن و البطاریات-  الظروف البیئیة المناسبة لتربیة األرانب–ممیزات تربیة األرانب 

 اھم األمراض و مشاكل تربیة -  تغذیة األرانب و طرق تكوین العالئق- والتلقیح و الحمل و الوالدة في األرانب

  .األرانب

  

  تحلیل وتقییم األعالف ) أ ن ح  (٦٧١

 المستخلص -  البروتین الخام و األلیاف الخام- ) الدھن الخام( الماء و مستخلص األثیر ل أعالف المجتراتتحلی

 تقدیر معدل - تقییم أعالف المجترات   - طریقة فان سوست لتحلیل األعالفالرماد و   الخالي من النیتروجین و 

 تجارب - ان و اختبار مقاییس وظائف الكرش  اختبار الغذاء على الحیو- التكسر فى الكرش و التحلیل الكیماوي 

الطرق :  الطاقة -  الطرق الحسابیة القدیمة لتقدیر الطاقة –الصور المختلفة : الطاقة  - التغذیة و  تجارب اإلنتاج 

الطرق الكیماویة لتقدیر البروتین :  البروتین -  اجازة عید سیناء - البیولوجیھ لتقییم الطاقة فى المصادر المختلفة 

تقییم محتوى مادة  - الطرق البیولوجیة لتقییم البروتین فى مواد العلف المختلفة :  البروتین - ألحماض األمینیة وا

   المثبطات الغذائیة ومحددات االستفادة من مواد العلف المختلفة- العلف من الكالسیوم والفسفور المتاح 

  

  فسیولوجیا اإلرانب) أ ن ح  (٦٧٢

:  فسیولوجیا التنفس-  وظائف األعضاء التنفسیة-  التركیب التشریحى- ف والوظیفةالتعری: فسیولوجیا التنفس

التعریف :  فسیولوجیا الھضم-  المشاكل التنفسیة-  العوامل المؤثرة على الوظائف التنفسیة- التبادل الغازي

العوامل  - میكروفلورا األعور:  فسیولوجیا الھضم-  وظائف األعضاء الھضمیة-  التركیب التشریحى- والوظیفة

 التركیب - التعریف والوظیفة:  فسیولوجیا اإلخراج-  المشاكل الھضمیة- المؤثرة على الوظائف الھضمیة

 العوامل المؤثرة على الوظائف - تنظیم اإلخراج:  فسیولوجیا اإلخراج-  وظائف األعضاء اإلخراجیة- التشریحى

 وظائف األعضاء - تركیب التشریحى ال- التعریف والوظیفة:  فسیولوجیا التناسل فى الذكور- اإلخراجیة

 -  العوامل المؤثرة على التناسل فى الذكور- البلوغ والنضج الجنسى:  فسیولوجیا التناسل فى الذكور- التناسلیة

 وظائف األعضاء -  التركیب التشریحى- التعریف والوظیفة:  فسیولوجیا التناسل فى اإلناث- المشاكل التناسلیة

 -  العوامل المؤثرة على التناسل فى اإلناث- البلوغ والنضج الجنسى: ل فى اإلناث فسیولوجیا التناس- التناسلیة

 جمع الجامیطات -  التلقیح اإلصطناعى- تقییم السائل المنوى:  التقنیات الحدیثة فى التناسل- المشاكل التناسلیة

  . مبادئ اإلستنساخ- نة نقل الجامیطات واألج- حفظ الجامیطات واألجنة:  التقنیات الحدیثة فى التناسل- واألجنة
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  حضانة ورعایة األسماك) أ ن ح  (٦٧٣

 طرق حضانة زریعة البلطي وإنتاج زریعة البلطي وحید - أنواع أسماك المزارع في جمھوریة مصر العربیة

 السیطرة على التكاثر العشوائي ألسماك البلطي في -  تسمین أسماك البلطي في األحواض الترابیة- الجنس

 طرق حضانة زریعة القرامیط في - نتاج البلطي بنظام الدورة الواحدة والدورتین في السنة إ- أحواض التسمین

 تأثیر درجة حرارة المیاه وحجم السمكة على -  تسمین أسماك القرامیط في األحواض الترابیة- األحواض الترابیة

 تسمین -  الترابیة طرق حضانة زریعة المبروك في األحواض- معدالت تغذیة األسماك أثناء دورة اإلنتاج

 -  االستزراع المتعدد لألسماك وطبائع التغذیة في األحواض الترابیة- أسماك المبروك في األحواض الترابیة

  .حضانة وتسمین أسماك البوري في األحواض الترابیة

  

  بیئة األسماك) أ ن ح  (٦٧٤

 میزانیة وھیدرولوجیا المیاه -  النموالخواص الحراریة والضوئیة فى میاه المزارع السمكیة الترابیة أثناء موسم

 وعسر المیاه فى میاه المزارع PH القلویة وثاني أكسید الكربون ودرجة الـ- فى األحواض السمكیة الترابیة

 ومعدالت تنفس األسماك في – میزانیة إنتاج واستھالك األكسجین فى األحواض الترابیة - السمكیة الترابیة

 إنتاج كبریتید الھیدروجین والمیثان - فور والسلیكات فى میاه الحوض السمكي دورة النیتروجین والفس- الیوم

 دینامیكیة التبادل العضوي واألیوني فى طمي قاع - وتركیز األمونیا الغازیة - PH درجة الـ –وجھد الریدوكس 

 دورة - ب عوامل اإلنتاج وسموم الطحال– دورة حیاة وإنتاج الطحالب فى المزارع الترابیة - الحوض السمكي

طرق السیطرة علي النباتات المائیة فى المزارع  - حیاة ومعدالت تكاثر وإنتاج البالنكتون الحیواني والبنثوس

 خصوبة میاه األحواض -  البكتریا المائیة وتحلل المادة العضویة فى میاه األحواض السمكیة- السمكیة الترابیة

 إنتاج - األحواض الترابیة واألسمنتیة ومعدالت إنتاج األسماكمعدالت تجدید المیاه فى  - الترابیة وإنتاج األسماك

  ).طن فى الفدان٤- ٢(األسماك منخفضة التكالیف فى جنوب شرق آسیا 

  

  أمراض األسماك والقشریات ) أ ن ح  (٦٧٥

 -  تصنیف الفیروسات المرضیة- )٢( األمراض البكتیریة - )١( األمراض البكتیریة - تصنیف البكتیریا المرضیة

 -  األمراض الفطریة-  تصنیف الفطریات المرضیة- )٢( األمراض الفیروسیة - )١(مراض الفیروسیة األ

  . اإلجھاد البیئي وأمراض األسماك-  أمراض سوء التغذیة-  األمراض الطفیلیة- تصنیف طفیلیات األسماك

  

  إنتاج وتغذیة القشریات) أ ن ح  (٦٧٦

بیولوجیا ودورة  - لمیة لمزارع الجمبري والقشریات فى العالمالوضع الحالي واقتصادیات اإلنتاج واألسواق العا

نظم تسمین الجمبري والقشریات الغیر مكثفة وشبھ  - حیاة وخصائص نمو الجمبري والقشریات فى المزارع



46 
 

إنتاج الغذاء الطبیعي لیرقات الجمبري  -  حضانة یرقات الجمبري فى األحواض الصناعیة- المكثفة والمكثفة

 - )علیقة الیرقات( تغذیة یرقات الجمبري والقشریات باألغذیة الحیة واألعالف - ) واألرتیمیا–قة الطحالب الدقی(

معدالت التغذیة والعوامل التي تؤثر  - االحتیاجات الغذائیة للجمبري وتركیب العالئق البادئة وعالئق التسمین

 أقلمة واستزراع یرقات الجمبري –برنامج تسمین الجمبري والقشریات  - علي معدل استھالك العلیقة الصناعیة

 تجدید – التھویة الصناعیة –التسمید (تنظیم جودة المیاه فى أحواض تسمین الجمبري والقشریات  - والقشریات

التأثیر البیئ للمیاه المنصرفة من مزارع الجمبري  - البرامج الصحیة للسیطرة علي األمراض - )المیاه

  . والقشریات

  

  ھیز المزارع السمكیة إنشاء وتج) أ ن ح  (٦٧٧

) الفالتر( طرق إزالة األمونیا -  التھویة و اجھزة التھویة-  مصادر میاه المزارع السمكیة- نظم اإلنتاج السمكي

 النظم -  األقفاص السمكیة-  تصمیم األحواض الخرسانیة-  تصمیم المزارع السمكیة الترابیة-  المیاهPHوضبط 

 دراسة الجدوى الفنیة لمشروعات المزارع و مفرخات - رع السمكیةالمغلقة و إعادة تدویر المیاه فى المزا

 دراسة الجدوى الفنیة لمشـــروعات المزارع و - ) أقفاص– خرسانیة –أحواض ترابیة ( أسماك الباطي النیلي 

  .) أقفاص– خرســانیة –أحواض ترابیة ( الجمــبري – الدنیس –مـــفرخات أسماك القاروص 

  

  

  البحیرات المصریةبیئة ) أ ن ح  (٦٧٨

 دینامیكیة إنتاج النباتات المائیة فى البحیرات - دینامیكیة إنتاج الطحالب فى البحیرات المصریة ونھر النیل

 فیزیاء وكیمیاء ومورفولوجیا -  دینامیكیة إنتاج البالنكتون الحیواني والحیوانات القاعیة- المصریة ونھر النیل

 - إنتاج الطحالب والنباتات المائیة فى البحیرات الشمالیة ومحصول األسماك - البحیرات الشمالیة ومیزانیة المیاه

 إنتاج الطحالب والنباتات المائیة فى بحیرة ناصر - فیزیاء وكیمیاء ومورفولوجیا بحیرة ناصر ومیزانیة المیاه

لنباتات المائیة  إنتاج الطحالب وا-  فیزیاء وكیمیاء ومورفولوجیا نھر النیل ومیزانیة المیاه- ومحصول األسماك

 البیئة المائیة -  البیئة المائیة ومورفولوجیا بحیرة قارون ومحصول األسماك- فى نھر النیل ومحصول األسماك

 تركیز – التسمید الصناعي فى البحیرات الضحلة المیاه - ومورفولوجیا بحیرة البردویل ومحصول األسماك

  . ات التلوث فى البحیر–األسمدة فى میاه الصرف الزراعي 

  

  تربیة األسماك) أ ن ح  (٦٧٩

 تعبیر -  الترجمة- النسخ-  الطفرة-  الجین- المادة الوراثیة( الوراثة والتباین -  االنتخاب الوراثي في األسماك- مقدمة

 وراثة الصفات الوصفیة -  تحویل الجنس الھرموني-  تحدید الجنس في األسماك- ) االنقسام الخلوي- الجین
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 المعلمات الوراثیة و - العوامل المؤثرة علي األلیالت و تكرار الجین(لسمكیة  وراثة العشائر ا- لألسماك

-  العمق الوراثي-  وراثة الصفات الكمیة-PCR تفاعل تضخیم المادة الوراثیة - تطبیقاتھا في تربیة األسماك

كنولوجي في  البیوت-  برامج االنتخاب في األسماك-  التربیة الداخلیة و الھجین- االرتباط المظھري و الوراثي

  .  التذكیر والتأنیث في األسماك

  

  االستزراع المكثف لألسماك) أ ن ح (٦٨٠

 االستزراع المكثف فى االحواض الترابیة نظام - اقتصادیات االستزراع السمكى المكثف ومعوقات التوسع

اعیة ومعدالت تغییر  التھویة الصن-  دینامیكا االمونیا واالكسجین فى میاه االحواض الترابیة- الدورة والدورتین

 االستزراع المكثف -  الحد االقصى للتغذیة فى الفدان المائى ومشاكل جودة المیاه- المیاه فى االحواض الترابیة

 التغذیة والتھویة الصناعیة وتغییر المیاه فى األحواض االسمنتیة - فى االحواض االسمنتیة سریعة الصرف

 االستزراع المكثف فى -  فى األحواض االسمنتیة سریعة الصرف دینامیكا األكسجین واالمونیا- سریعة الصرف

 تدھور جودة المیاه فى -  التغذیة الصناعیة وتجدید المیاه وحجم المحصول فى االقفاص العائمة- االقفاص العائمة

  . االستزراع المكثف منخفض التكالیف فى جنوب شرق اسیا- البیئة المائیة المحیطة باالقفاص العائمة

  

  تغذیة أمھات األسماك ) ن ح أ  (٦٨١

 -  االحتیاجات الغذائیة ألمھات األسماك المستزرعة فى مصر- دور العناصر الغذائیة في عملیة التكاثر

 تاثیر التغذیة االداء -  تكوین العالئق ودراسة المقننات الغذائیة لالمھات- احتیاجات الطاقة ألمھات األسماك

 تكوین عالئق التھیئة لصغار االمھات وعالئق االمھات - زریعةاالنتاجى لالمھات وعلى جودة البیض وال

 تطویر عالئق -  تغذیة أمھات القشریات-  دور االضافات الغذائیة على االداء االنتاجى لالمھات- الناضجة

  .االمھات ودراسة اعتبارات العالئق البحثیة لتغذیة المھات
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  قسم بساتین الزینة

  
  )١(متقدم ت زینة إنتاج نباتا) ب ز ن(٦١١

رة   -انتاج نباتات الصوب الورقیة        صدیر    - انتاج نباتات الصوب المزھ ة للت صال الزین اج أب صال   - إنت اج أب  إنت

ار   - انتاج الجھنمیة وبنت القنصل- إنتاج أزھار الورد تحت ظروف لصوب   -الجالدیولس والتبیروز  اج أزھ  إنت

صدیر  ل للت سوفیال  -القرنف اج الجب اج الھی – انت ار االراوال -درانجیا إنت اج أزھ ف  - إنت ور القط اج زھ  إنت

 . إنتاج القرطم– إنتاج الترایكلیوم - إنتاج االستر-السولیداجو

   إنتاج النباتات العطریة) ب ز ن (٦١٢

التركیب الكیماوى وخواص  - طرق الحصول على الزیوت العطریة  -  أھمیة النباتات العطریة–مقدمة 

  فى مكونات الزیوت العطریةGLCإستخدام  - تخزین الزیوت العطریة - غشطرق ال - الزیوت العطریة

وزیادة المحتوى من الزیت  -  النباتات العطریةالعوامل المؤثرة فى انتاج - الصفات الطبیعیة والكیماویة

  . العملیات الزراعیة الھرمونات–نوع التربة  -  التسمید- الرى–الحرارة  - العطریة

 

   ولوجیا النباتات الطبیة والعطریةفسی) ب ز ن (٦١٣

 العوامل الداخلیة التى تؤثر على نمو -العوامل الداخلیة التى تؤثر على نمو وإنتاج النباتات الطبیة والعطریة 

 - العوامل الخارجیة التى تؤثر على نمو وإنتاج النباتات الطبیة والعطریة  - وإنتاج النباتات الطبیة والعطریة 

االرتفاع عن سطح البحر مسافات - الرى – الحرارة - الضوء– التربة - التسمید الحیوى –ى التسمید الكیماو

 - مصادرھا  المضادات الحیویة – تخلیق المواد الفعالة فى النباتات الطبیة تقسیم المواد الثانویة –الزراعة 

   .ت والحكیوسیدات فى النبات أماكن تخلیق القلویدا- فوائد الحكلویدات للنبات -فوائد الحكلویدات للنبات 

  

   األشجار والغابات) ب ز ن (٦١٤

 االكثار - العوامل المؤثرة فى اكثار نباتات الزینة - طرق اكثار نباتات الزینة -طرق اكثار نباتات الزینة 

   . مشاكل االكثار لنباتات الزینة- مشاكل االكثار لنباتات الزینة -باستخدام زراعة االنسجة 

  

  تقسیم نباتات الزینة والطبیة والعطریة ) نب ز  (٦١٥

 - المخروطیات –المركبة :  المواصفات التقسیم العامة لبعض العائالت - المعشبات – التقسیم العلمیة - مقدمة

 الباذنجانیة – القلقاسیة – الوردیة – الخبازیة – القرنفلیة - االبوسینبة الشفویة – الخیمیة - الزنبقیة –البقولیة 

  . الحدائق النباتیة المصریة والعالمیة-قسیم الكیماوى  الت-
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   فسیولوجیا األشجار والغابات) ب ز ن (٦١٦

 السكون فى - االزھار وانتاج البذورفى اشجار المخروطیات -النمو فى االشجار والعوامل المساعدة علیھ 

شبیة وتخزین الكربوھیدرات  االنتقال فى االشجار الخ-بذور االشجار وتطور الخشب فى االشجار الخشبیة 

 التغذیة فى االشجارو - تخزین وحركة المركبات النیتروجینیة فى االشجار -واالستفادة منھا فى االشجار 

 العوامل المؤثرة - عالقة البیئة باالشجار الخشبیة  -المیكرو ھیزا وامتصاص العناصر فى اشجار الغابات 

 - دور الماء فى نمو االشجار الخشبیة -لوجیة لبعض االشجار  المشاكل الفسیو-على التلقیح فى االشجار

  . المظاھر الفسیولوجیة الستثمار بعض االشجار-الضوء كاحد عوامل التمثیل الضوئي 

  

   المسطحات الخضراء) ب ز ن (٦١٧

 تقسیم نباتات المسطحات - الوصف النباتى لنباتات المسطحات الخضراء -فوائد المسطحات الخضراء 

 زراعة المسطحات الخضراء فى المناطق - الحصول على مسطح أخضر على مدار العام -اء الخضر

 زراعة - خطوات إنشاء المسطح األخضر - العوامل التى یتوقف علیھا نجاح المسطح األخضر -الصحراویة 

 صیانة المسطحات - إنشاء مزرعة المسطحات الخضراء -المسطحات الخضراء لإلستخدامات الخاصة 

 مقاومة المادة العضویة المتراكمة – التسفیف -  Rolling – التھویة – الرى -)  التسمید–القص (ضراء الخ

 - تجدید المسطحات  - الترقیع – التھذیب والحدیة - مقاومة اآلفات - إستخدام مثبطات النمو - التحمیل –

   . عملیات الخدمة الخاصة-صباغة المسطحات 

  

   متقدمتنسیق حدائق ) ب ز ن (٦٥١

 العوامل - الطرز المختلفة للحدائق وتطورھا التاریخي-األھداف واالسس العامة لتصمیم وتنسیق الحدائق

 تصمیم وتنسیق الحدائق - تصمیم وتنسیق الحدائق علي الطراز الحدیث   -المؤثرة علي التصمیم العام للحدیقة

 - االشجار والنخیل وتنسیق الحدائق-منزلیة الحدائق ال-  تصمیم وتنسیق الحدائق المتخصصة   -المتخصصة 

 استخدام النباتات - البحیرات– أماكن الجلوس - شبكة اإلضاءة–شكبة الرى -الطرق : المنشآت الصناعیة

  .وزراعتھا بالحدائق

  

   فسیولوجیا نباتات الزینة) ب ز ن (٦٥٢

  العوامل التى تؤثر على -لغذائیھ    ألیھ امتصاص العناصر ا-التغذیھ النباتیھ والعناصر الغذائیھ الكبرى 

 تاثیر - اعراض نقص العناصر على النباتات -  ألیھ نقل العناصر الغذائیھ -امتصاص العناصر الغذائیھ 

  - سیتوكینین – الجبرلیین –) اوكسین( انواع على منظمات النمو -الضوء والحراره على بعض نباتات الزینھ 

 .بیق العملى للمنظمات النمو على بعض نباتات الزینھ التط-  مثبطات النمو -ایثلیین 
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 المدخل الفنى لمشاكل وأضرار -مقدمة من الجفاف والمناطق الجافة   المناطق الجافةتشجیر) نب ز  (٦٥٣

 حلقات - جمع المادة العلمیة من المراجع بالمكتبات وغیرھا - تحدید األوراق البحثیة المطلوبة -الجفاف 

  . الملخص والتوصیات- طرح األسئلة الممكنة والمراجعة - الحوار والمناقشة

  

   إنتاج النباتات الطبیة) ب ز ن (٦٥٤

 - العوامل المؤثرة فى إنتاج النباتات الطبیة - مصادر النباتات الطبیة المختلفة - أھمیة النباتات الطبیة –مقدمة 

األھمیة /  الجلیكوسیوات-مات  االستخدا– طرق الفصل – مصادرھا –األھمیة أنواعھا / القلویدات

 المواد -  الصبابونیات Tannis - Saponies مصارھار طرق الفصل التانینات – أنواعھا -واألستخدامات 

  . الصبغات النباتیة-المرة 

  

   إكثار نباتات الزینة) ب ز ن (٦٥٥

 العوامل -ر نباتات الزینة العوامل المؤثرة فى اكثا- طرق اكثار نباتات الزینة -طرق اكثار نباتات الزینة 

 االكثار - امتحان منتصف الترم - العوامل المؤثرة فى اكثار نباتات الزینة -المؤثرة فى اكثار نباتات الزینة 

 االكثار باستخدام زراعة االنسجة  مشاكل - االكثار باستخدام زراعة االنسجة -باستخدام زراعة االنسجة 

  .الكثار لنباتات الزینة  مشاكل ا-االكثار لنباتات الزینة 

  

   الطبیة والعطریة الزینة ومعامالت ما بعد الحصاد لنباتات) ب ز ن (٦٥٦

- طرق التجفیف المختلفة للنباتات الطبیة والعطریة -مراحل الحصاد المختلفة للنباتات الطبیة والعطریة 

 عوامل الفساد -لطبیة والعطریة  التعبئة والتخزین للنباتات ا- التغیرات التى تحدث نتیجة عملیة التجفیف 

 أزھار القطف وتقسیمھا - تداول النباتات الطبیة والعطریة الطازجة -للنباتات الطبیة والعطریة المخزونة 

 تعبئة - التبرید الفرز والتدریج – الحصاد – تداول أزھار القطف -بولھا بعد القطف ذسباب أوأنواعھا و

  .تداول نباتات الزینة الداخلیة واألصص المزھرة -لیل الحفظ لألزھار  التخزین ومحا-أزھار القطف والشحن 

  

   تربیة نباتات الزینة والطبیة والعطریة) ب ز ن (٦٥٧

تربیة نباتات - طرق التربیة المختلفة للنباتات - طرق التربیة المختلفة للنباتات -مقدمة عامة ومصطلحات 

 تربیة نباتات األبصال واألصص -تربیة نباتات العشبیة والحولیات  - االراوال – تربیة نباتات القرنفل -الورد 

 - قرنفلیھ – تربیة نباتات الخیمیة - المركبة – تربیة نباتات الشفویة - مقدمة تربیة نباتات العطریة الطبیة -

  . التربیة النتاج أصناف ذات صفات معینة-كیفیة أحداث االنبات الوراثى 
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  )٢ ( متقدمت زینةإنتاج نباتا) ب ز ن (٦٥٨

سیة   ات السرخ اج النبات ا  -انت ي والبیجونی سج االفریق اج البنف اكتوس - انت شو والك اج الكالن رابس - انت اج ال  - انت

شمادوریا ا-ال سنانیر - الكاریوت اج ال وال – انت تاتس– البرمی شمس  - االس اد ال اج عب ة– انت اج القطیف اج -  انت  انت

ال   انتاج  - انتاج المولبسیال  –الدلفینم   ا   –الك اج الفریزی ون  – انت اج االنبم سنتوریا   - انت اج ال ا   – انت اج البیتونی  – انت

  . انتاج السیكاس- انتاج الزامیا-انتاج حنك السبع
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 الفاكھةبساتین قسم 
 استخدام منظمات النمو فى أشجار الفاكھة) ب ف ك (٦١١  

 التتخلیق واالنتقال والھدم - نظمات النمو التركیب الكیمیائي والجزئي لم -  تعریف وتأثیر منظمات النمو

 تأثیر -  التأثیرات المورفولوجیة والفسیولوجیة لمنظمات النمو علي النباتات - لمنظمات النمو داخل النبات 

 عالقة منظمات النمو بتكوین الكالس واألجنة - منظمات النمو علي المراحل المختلفة بزراعة األنسجة ونجاحھا 

 دور منظمات النمو في مرحلة التجزیر المعملي ومرحلة األقلمة - دیمي للبحث المكتبي عرض تق- المعملیة 

 دور منظمات -  دور منظمات النمو في إنتاج البذور الصناعیة وبعض الظواھر المعملیة - للنباتات المعملیة 

 دور منظمات النمو -  دور منظمات النمو علي مراحل نمو الثمار - النمو علي العقد والتساقط في أشجار الفاكھة 

  .علي نضج الثمار

  

  إكثار أشجار الفاكھة)  ب ف ك( ٦١٢

 -  المحتوى الغذائى للبذور والعوامل المؤثرة علیھ - العالقة بین تركیب الزھرة وتركیب الثمرة والبذرة 

 عالقة - كون  سكون البذرة ودور الھرمونات والتحول الغذائى بالس- التحوالت الغذائیة فى البذور اثناء اإلنبات 

 التغیات الكیماویة التى تحدث فى العقل اثناء - التركیب التشریحى والكیماوى بتكوین الجذور على العقل 

 -  الموافقة وعدم الموافقة فى التطعیم -  حدود التطعیم وتكوین منطقة االلتحام بین االصل والطعم - التجذیر  

 انتاج -  انتاج شتالت الموز تجاریا -  التقیم والبیئات - إنشاء المعمل التجارى لزراعة االنسجة وتجھیزاتھا 

   .السالالت المقومة لالجھاد

  

  أصناف الفاكھة وطرق تحسینھا) ب ف ك( ٦١٣

 أھمیة وجود تركیبات وراثیة لدى المربى - أسس علم تربیة محاصیل الفاكھة والعلوم المرتبطة بعلم التربیة 

 طرق التلقیح السائدة وعالقة التلقیح -  نباتات الفاكھة المنزرعة مناطق نشوء- لآلصناف المحلیة والعالمیة 

 -  دراسة مصاعب تربیة نباتات الفاكھة مع دراسة عوامل النجاح لبرنامج التربیة - واالخصاب ببرامج التربیة 

 – طرق تحسین اصتاف العنب - التضاعف فى محاصیل الفاكھة ودورة فى التربیة وتأثیره على الخصوبة 

 -  الطرق المختلفة المتبعة واالتجاھات الحدیثة فى تحسین االصناف -  الفاكھة  ذات النواه الحجریة - ات التفاحی

 دور الطفرات فى تربیة محاصیل - طرق نقل الجینات للخلیة النباتیة واھمیة ذلك فى تحسین اصناف الفاكھة

 - میتھا فى تحسین اصناف الفاكھة طرق استحداث الطفراتصناعیاواھ- الفاكھة وطرق تقسیم الطفرات المختلفة 

طرق حفظ االصول الوراثیة ومدى - طرق عزل ودمج البروتوبالست واھمیتھ فى تحسین اصناف الفاكھة 

  .اھمیتھ فى برامج التربیة
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  إنتاج الفاكھة فى المناطق الجدیدة ) ب ف ك (٦١٤

رجات الحرارة وعالقتھا بنجاح  التوزیع الحرارى ود- المناخ العام والدقیق بمناطق األستصالح الحدیثة 

 الرطوبة الجویة والریاح والضوء وتأثیرة علي نجاح زراعة - وتوزیع زراعة الفاكھة فى األراضي الجدیدة 

 میاه -  التربة وخواصھا في األراضي الجدیدة ومدي نجاح زراعة الفاكھة - أشجار الفاكھة بالمناطق الجدیدة 

 تخطیط -  مشاكل الملوحة في األراضي الصحراویة - اضي الجدیدة الري ومالءمتھا لزراعة الفاكھة باألر

محسنات التربة وأھمیة استخدامھا في األراضي الجدیدة  - البستان وإنشاء مزارع الفاكھة في األراضي الجدیدة 

ید  تسم-  تربیة وتقلیم وتھذیب أشجار الفاكھة -  نظم الغرس باالراضي الجدیدة ونظم الري - في اإلعداد للزراعة 

 معامالت تحسین -  جدوى زراعة بعض أنواع الفاكھة بالمناطق الجدیدة - أشجار الفاكھة بالمناطق الجدیدة 

  .الجودة في الثمار المعدة للتصدیر

  

  نمو وتطور أشجار الفاكھة) ب ف ك( ٦١٥

التزھیر  تركیب  البراعم الزھریة ـ استحداثات - النمو الخضرى ودورات النمو فى اشجار الفاكھة  -  مقدمة

 السكون والعوامل المؤثرة علیھ -  العوامل المؤثرة على تكوین البراعم الزھریة - بیولوجیا التزھیر ـ الزھرة 

مراحلھ ـ اسبابة (  تساقط الثمار -  عقد الثمار والعوامل المؤثرة علیة - )٢( السكون والعوامل المؤثرة علیة - )١(

ثر  العوامل التى تؤ-  تطور الثمار ونموھا -  خف الثمار - ) جھا أسبابھا ـ عال(  ظاھرة تبادل الحمل - ـ عالجھ 

  .على نمو الثمرة 

  

 مشاكل إنتاج فاكھة المناطق المعتدلة ) ب ف ك( ٦١٦ 

  العوامل الخارجیة والمؤثرة -  نمو وسكون مناطق الفاكھة المعتدلة - تعریف لمشاكل فاكھة المناطق المعتدلة 

 التلقیح وعقد - فسیولوجیة والكیماویة فى براعم اشجارفاكھة المناطق المعتدلة  التغیرات ال- فى سكون البراعم 

  - المشاكل والظواھر المرتبطھ بالتلقیح والعقد فى المناطق المعتدلة- الثمارفى اشجار فاكھة المناطق المعتدلة 

الثمار واستخدام تساقط االزھار و - احتیاجات وانواع واصناف فاكھة المناطق المعتدلة للتلقیح واالخصاب 

 مشاكل -  دور االصول المستخدمة لحل مشاكل فاكھة المناطق المعتدلة - المواد المنظمة للنمو للحد من التساقط 

 -  مشاكل االدارة المزرعیة الخاصة بالمكافحة والحصاد والتسویق - االدارة المزرعیة الخاصة بالرى والتسمید 

           . فاكھة المناطق المعتدلة المعامالت الزراعیة الجیدة الخاصة بتصدیر

  

 تقلیم وتھذیب أشجار الفاكھة ) ب ف ك( ٦١٧

  طرق التقلیم ومواعید -  مورفولوجیا وإزھار وإثمار أشجار الفاكھة -  أھمیة التقلیم وممیزاتھ وعیوبھ –مقدمة 

 - وفوائدة وعیوبھ وممیزاتھ  التقلیم الشتوى - التأثیرات الفسیولوجیة للطرق المختلفة للتقلیم - وكیفیة إجراؤھا 
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  التقلیم -  التقلیم وعالقتھ باإلزھار واإلثمار فى أشجار الفاكھة - التقلیم الصیفى وفوائدة وعیوبھ وممیزاتھ

 التقلیم -  تقلیم األشجار مستدیمة الخضرة -  تقلیم األشجار متساقطة - وعالقتھ بتحسین المحصول كمًا ونوعًا 

  . األشجار فى المزرعةوعالقتھ بانتظام المحصول وعمر

  

  إنتاج العنب) ب ف ك( ٦١٨

المواد المنظمة للنمو لزیادة عدد البراعم  - العوامل الفسیولوجیة المؤثرة علي نمو وإزھار محصول العنب

 -  دراسة مراحل نمو وتكوین ثمار العنب-  مشاكل األزھار والتلقیح والعقد واألثمار- الثمریة وزیادة األثمار

 -  التسمید العضوي والمعدني لكروم العنب وتحدید االحتیاجات السمادیة - وتغذیة كروم العنب مقدمة في تسمید 

 - خدمة بساتین العنب تحت ظروف األراضي المتباینة- إدارة بساتین كروم العنب إلنتاج عنب صالح للتصدیر

مالت الكیماویة لتحسین  المعا-  المعامالت البستانیة لتحسین صفات العنقود والحباد- طرق تحسین صفات الثمار

  . الطرق والمعامالت إلطالة فترة التخزین- صفات العنقود والحباد 

  

  إعداد وتخزین وتصدیر ثمار الفاكھة) ب ف ك( ٦٥١

 -  إعداد الحاصالت البستانیة للتسویق المحلي والتصدیر- تكنولوجیا تداول الحاصالت البستانیة بعد الحصاد

 طرق التخزین -  للمحاصیل البستانیة Pre-cooling التبرید السریع - ھة عملیات تحسین الشكل لثمار الفاك

 -  التغیرات الطبیعیة والكیمائیة التي تحدث للثمار أثناء النقل والتخزین والتصدیر - المختلفة للثمار الطازجة 

الھدوكربونیة  الغازات -  اإلنضاج الصناعي وتحسین اللون لثمار الفاكھة المعده للتصدیر - إمتحان نصف العام 

 - األضرار الفسیولوجیة لدرجات الحرارة أثناء النقل والتخزین والتصدیر - وأھمیتھا للثمار ) اإلثیلین ( 

 إستراتجیة مكافحة األمراض - األمراض الفسیولوجیة والباثولوجیة التي تصیب الثمار أثناء التداول والتخزین 

  .للمحاصیل البستانیة مواصفات الجودة القیاسیة - والحشرات بعد الحصاد 

 

  اإلزھار واإلثمار فى أشجار الفاكھة) ب ف ك( ٦٥٢ 

 - تفسیر اإلتجاه للتزھیر و اإلثمار فى أشجار الفاكھة  - تعریف النظریات التى توضح التحول للتزھیر و اإلثمار

 على التكشف  دراسات-  نشاط طلبة لعرض التطبیقات الحدیثة - التطبیقات العملیة البستانیة لنظریات التزھیر

 طبائع الحمل و التزھیر ألشجار -  العوامل المؤثرة على الحث و التكشف الزھرى - الزھرى ألشجار الفاكھة 

 -  النمو الخضرى و تكوین البراعم الزھریة -  العوامل الداخلیة و الخارجیة المؤثرة على نمو الثمار- الفاكھة 

 خف الثمار و -  التلقیح و عقد الثمار فى أشجار الفاكھة - یة العوامل البیئیة المؤثرة على تكوین البراعم الزھر

  .التوازن بین النمو الخضرى واإلثمار
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   األمراض الفسیولوجیة ألشجار الفاكھة) ب ف ك( ٦٥٣ 

 -  أسبابھ طرق التغلب علیھا –التعریف وفكرة عامة واألمراض الفسیولوجیة الخاصة بالمجموع الجذرى 

 األمراض الفسیولوجیة - اصة بالمجموع الخضرى أسبابھ وطرق التغلب علیھا األمراض الفسیولوجیة الخ

 األمراض الفسیولوجیة الخاصة بالعقد والتساقط - الخاصة بالمجموع الخضرى أسبابھ وطرق التغلب علیھا 

  األمراض الفسیولوجیة التى تصیب أشجار الفاكھة المتساقطة-  زیارة میدانیة - أسبابھ وطرق التغلب علیھا 

 األمراض الفسیولوجیة التى تصیب أشجار الفاكھة المتساقطة -  امتحان منتصف الترم - وطرق التغلب علیھا 

 -  األمراض الفسیولوجیة التى تصیب أشجار الفاكھة المستدیمة وطرق التغلب علیھا - وطرق التغلب علیھا 

 استخدام المنشطات الحیویة - علیھا األمراض الفسیولوجیة التى تصیب أشجار الفاكھة المستدیمة وطرق التغلب 

  . استخدام األحماض الھیوماتیة لمقاومة اإلجھادات- ) األحماض األمینیة(للتغلب على اإلجھادات 

 

  التغیرات الحیویة فى ثمار الفاكھة ) ب ف ك( ٦٥٤

لثمار عند التغیرات التى تحدث فى مكونات ا -  التغیرات التى تحدث فى مكونات الثمار أثناء نموھا وتطورھا

 -  التغیرات الغذائیة التى تحدث اثناء التنفس -  األنزیمات وتقسیماتھا وتخصصھا- اقترابھا من اكتمال النمو

عالقة اإلیثیلین وفسیولوجیا -  اسباب حدوث الكالیمكتریك - ) الكالیمكتریك ( العالقة بین معدل النمو والتنفس

 األوكسینات الصناعیة ودورھا فى -  التى تحدث فى الثمارتأثیر منظمات النمو على التغیرات الحیویة- الثمار

 الطرق المختلفة النتاج ثمار - )فسیولوجیا نمو الثمار ( عالقة األوكسینات بتنشیط نمو الثمار - مجال البساتین

   .)عقد بكرى( استخدام منظمات النمو الصناعیة فى انتاج ثمار البذریة - البذریة والدور الذى تلعبھ األوكسینات

  

 مشاكل إنتاج الفاكھة اإلستوائیة ) ب ف ك( ٦٥٥

التأثیر البیئى على مورفولوجیا  - مقدمة عن خصائص المنطقة اإلستوائیة وانتشار الفواكھ اإلستوائیة

 التربة المناسبة للتغلب -  الریاح-  األمطار-  الضوء- الرطوبة-  الحرارة- وفسیولوجیا اشجار الفاكھة اإلستوائیة

 الرى والطرز المختلفة -  الرى والطرز المختلفة وممیزاتھا وعیوبھ واألمثل- مواتیة على الظروف الغیر 

 مشاكل العقد والتساقط - اإلزھار والعقد والتغلب على المشاكل التى تعترضھا- وممیزاتھا وعیوبھ واألمثل

) لعام الدراسى امتحان نصف ا ( -  مناقشة الحدث االبحاث فى مجال العقد والتساقط - والعوامل المؤثرة علیھ 

 اكتمال النمو والجمع والتغلب على المشاكل التى ادت الى انخفاض الجودة - نمو الثمار والعوامل المؤثرة علیھ 

 المشاكل المتعلقة بالوسائل -  المشاكل المتعلقة بالعملیات الزراعیة التى ادت الى انخفاض الجودة - والمحصول

  .وتوفیرھا والتى تصعب من مھمة التصدیر
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  الرى والعالقات المائیة ألشجار الفاكھة) ب ف ك (٦٥٦

 العوامل التى یتوقف علیھا اختیار - تعریف االصطالحات المستخدمة فى تحدید االختیاجات المائیة لآلشجار

 -  طرق تقدیر االستھالك المائى الشجار الفاكھة -  طرق تقدیر االستھالك المائى الشجار الفاكھة - طریقة الرى 

 الرى بالتنقیط -  تحدید مواعید لفترات الرى -  االمائیة لبعض اشجار الفاكھة فى االراضى الصحراویة المقتتات

تأثیر الغمر بالماء على الصفات -  االجھاد المائى ونمو النبات - فى االراضى الحدیثة وما یجب مراعاتھ 

كربون فى التربھ على النشاط  تأثیر نقص االكسجین وزیادة ثانى اكسید ال- الطبیعیة والكیماویة للتربھ 

 تأثیر الغمر بالماء -  تكوین المواد السامة فى التربة والنبات نتیجة الغمر بالماء - الغسیولوجى للنبات 

   . تأقلم النبات وطرق التغلب على  مشاكل االجھاد المائى- علىالھرمونات النباتیة واالصابة المرضیة لآلشجار 

  

 إنتاج الموالح) ب ف ك( ٦٥٧

 انشاء البستان - اصناف الموالح-  اصول الموالح - التوزیع الجغرافى - ) اھمیة اقتصادیة االنتاج والتجاره( دمة مق

 -  اقتصادیات االنتاج -  رفع الكفاة االنتاجیة - )٢(مشاكل االنتاج -  ) ١(مشاكل االنتاج - فى المناطق الحدیثة 

  . تخزین الثمار- ا بعد الجمع  معامالت ما قبل الحصاد م- العیوب التجاریة  والتسوقیة 

  

 تسمید أشجار الفاكھة)  ب ف ك (٦٥٨ 

 حساب -  تجھیز األسمدة العضویة بالمزرعة- أنواع األسمدة العضویة -  أھمیة التسمید العضوى لبساتین الفاكھة

 اقتصادیات التسمید -  تخزین وتداول األسمدة العضویة- احتیاجات بساتین الفاكھة من األسمدة العضویة

 تقنیات التسمیدالمعدنى لبساتین الفاكھة فى - التسمید المعدنى لبساتین الفاكھة - عضوى لبساتین الفاكھة ال

 التسمید -  التأسمید المعدنى مع میاه الرى -  العوامل المؤثرة على تسمید أشجار الفاكھة - األراضى المستصلحة

  .تاجیة لبساتین الفاكھة العالقة بین التسمید و الكفاءة اإلن- الورقى ألشجار الفاكھة 
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  الحشرات االقتصادیة والمبیدات قسم 
  التكنیك الحشرى ) ح ش ر( ٦١١

التكنیك والمنھج العلمى للتطبیق ومعاییر اآلداء ـ دراسة الشكل الظاھرى والتركیب الداخلى للحشرة ـ خطوات 

ة للفحص المیكروسكوبى الضوئى ـ عمل التحمیالت الكاملة وطرق الترشیح ـ خطوات عمل القطاع المتسلسل

خصائص المراحل المختلفة والمعاییر المحددة للتنفیذ ـ تقطیع وعمل القطاعات ـ األخطاء الشائعة وطرق تالفى 

الخصائص ـ طرق ( عیوب تحضیر القطاعات ـ الفحص بالمیكروسكوب الضوئى ـ المیكروسكوب األلكترونى 

تمثیل الغذاء بواسطة الحشرات ـ الطرق الفحص الدقیق لسوائل ـ طرق دراسة استھالك و) تحضیر النماذج 

  . جسم الحشرة والكائنات الدقیقة المرتبطة بالحشرات 

 

  مورفولوجیا الحشرات ) ح ش ر(٦١٢

 قرون االستشعار والعضالت -  الھیكل الداخلي للرأس –دراسة التركیب المورفولوجى للھیكل الخارجي للرأس 

 تحدید حلقات -  نشأه أجزاء الفم – العضالت المحركة ألجزاء الفم – أجزاء الفم - رالتي تحرك قرن االستشعا

 تركیب الحلقة الصدریة في -  نشأة أجزاء الفم-  أصل الرقبة من الوجھة المورفولوجیة – الرقبة –الرأس 

عقل األرجل  -  المتمفصالت القاعدیة  لألرجل – الھیكل الداخلي للصدر - الحشرات المجنحة، عدیمة األجنحة 

 تركیب ونمو األجنحة -  االتصال القاعدي وصفائح التمفصل في الجناح – نشأة األجنحة -  عضالت األرجل –

 – الجھاز العصبي -  الجھاز الھضمي - ) التناسلیة والالتناسلیة(  زوائد البطن – التعریق – شكل الجناح –

   . الزوائد والنموات الكتیینیة- جسم   جدار ال-  الجھاز التنفسي-  الجھاز اإلخراجي - أعضاء الحس 

  

  الحشرات الطبیة والبیطریة ) ح ش ر( ٦١٣

أنواع /  نقل الحشرات إلمراض اإلنسان والحیوان -  العالقات المتداخلة – األھمیة االقتصادیة –مقدمة

 -  البرغش-  الباعوض- البق/  الصراصیر – البراغیث – القمل الماص -  القمل القارض-  البق- الصراصیر 

 ذباب الرمل واألمراض التي یقوم بنفسھا  -  العمر الفسیولوجي وطرق تقدیره الناث البعوض -  الذباب - النغف 

 Rocky mountain Spotted Fever- Dengue -  وبائیة األمراض المنقولة عن طریق الحشرات - 

fever  - - Lyme disease, West Nile Fever,  River Blindnessرة المض  دو-  مرض المالریا

  .الجنسیة والالجنسیة

  

  طرق فعل المبیدات ) ح ش ر (٦١٤

 طرق فعل المبیدات -  العصبى   میكانیكیة عمل الجھاز-  نفاذیة واختراق المبیدات - تعریف علم السمیة واقسامھ

 المركبات التى -  امتحان منتصف الترم -  طرق فعل المبیدات الحدیثة -  الكربامیة وطرق العالج - الفسفوریة 
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 دراسة كیفیة -  دراسة السمیة الحادة المزمنة -  GABA المركبات التى تؤثر على -   ecdysonتؤثر على 

  .طر دراسة كیفیة ادارة المخا- حساب المخاطر 

  

  ) ١(فسیولوجیا الحشرات ) ح ش ر (٦١٥ 

النمو الجنینى ـ تأثیر العوامل البیئیة على نمو وسلوك الحشرات ـ الغدد الصماء وھرموناتھا ـ العالقة بین اشباه 

ـ التركیب الدقیق لمكونات ) الھضم و االمتصاص(المتطفالت وعوائلھا ـ تناول الغذاء ومعدل االستفادة منھ 

 ـ عضالت الحشرات ـ التنفس  Vits and Enzymesمیة ـ االحتیاجات الغذائیة ـ التمثیل الغذائى و القناة الھض

  .ـ التكاثر ـ الجھاز العصبى

  

  التقییم الحیوى ) ح ش ر (٦١٦

   التوحید القیاسى للحشرة-  تصمیم التجارب الحیویة -  االختبارات المفاضلة -  التقییم الحیوى للمبیدات - مقدمة 

 التحلیل -  اختبار متبقیات المبیدات الحیویة -   التوحید القیاسى للظروف البیئیة- ید القیاسى للمبید  التوح- 

  .على عملیھ الفصل و التقدیر  التحلیل االحصائى-  التحلیل االحصائى - االحصائى 

  

   الحشرات تقسیم) رح ش  (٦١٧

 الجمع وإعداد النماذج - تب التقسیمیة العلیا  المرا-  مرتبة النوع وتحت النوع - مقدمة تاریخیة لعلم التقسیم 

 التغیرات -  التغیرات الموروثة فى نطاق النوع الواحد -  مراحل تحدید وتعریف الحشرات - الحشریة للتقسیم 

 التداخل بین علم التقسیم والعلوم -  الطرائق الكمیة فى تقسیم الحشرات - غیر الموروثة فى نطاق النوع الواحد 

  . المختصرات والقواعد الدولیة وأخالقیات رجل التقسیم-  وكتابة أوراق التقسیم للنشر العلمى  إعداد- األخرى 

  

  التخزین وحشرات المخازن ) ح ش ر( ٦١٨

الظروف الحیویة  -  )التنفس والمحتوي الذھني ودرجة التوصیل( صفات المواد المخزونة - أساسیات التخزین 

 الفاقد في المحاصیل - وبة النسبیة علي المحتوي والرطوبي للحبوب  تأثیر درجة الحرارة والرط- داخل المخزن

التعرف علي األنواع الحشریة، تأثیر التغیر في الظروف  -   أھم أفات الحبوب والمواد المخزونة- بعد حصادھا 

 مكافحة أفات -  الشكل التوضیحي للتعرف علي حشرات المخازن ووصف بیولوجي لھا - الحیویة علي التطور

 المكافحة باألبخرة السامة والغازات -  المكافحة باستخدام المبیدات - زن بالطرق الطبیعیة والمیكانیكیة المخا

  . المكافحة المتكاملة لآلفات الحشریة بالمخازن- الخاملة 
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  الحشرات االجتماعیة ) ح ش ر (٦١٩

 ظاھرة االنحیاز - ھار  نظریات تطور النحل وعالقتھ بزیارة االز- مقدمة عن تطور الحشرات االجتماعیة

 مظاھر تطور الحیاة - للقریب في طوائف نحل العسل والنظریات الحدیثة الختیار وتربیة الملكات بالطوائف 

 االنواع المختلفة للنمل االبیض خاصة -  أختبار منتصف التیرم - االجتماعیة في النمل العادي وانواع الدبابیر 

یاة االجتماعیة النواع النمل االبیض مشتمال على طرق التفاھم  مظاھر الح- المنتشرة في البیئة المصریة

 .والتعامل بین افراد المستعمرة الواحدة

 

  كیمیاء منتجات نحل العسل ) ح ش ر (٦٢٠

 التركیب -  التركیب الطبیعي والبیولوجي لعسل النحل - مقدمة عن انواع المنتجات المختلفة لطائفة نحل العسل

 التركیب الكیمیائي - التركیب الطبیعي والبیولوجي للغذاء الملكي الطازج والجاف  - الكیمیائي لعسل النحل 

 اختبار منتصف -  التركیب الطبیعي والبیولوجي لصمغ النحل الخام والجاف - للغذاء الملكي الطازج والجاف

 التركیب - نحل  التركیب الطبیعي والبیولوجي لسم ال-  التركیب الكیمیائي لصمغ النحل الخام والجاف - التیرم 

   . التركیب الكیمیائي والطبیعي لحبوب اللقاح وشمع النحل- الكیمیائي لسم النحل 

  

  الحشرات الناقلة للفیروسات والمیكوبالزما ) ح ش ر( ٦٢١

نطاطات  -   تحورات الحشرات الناقلة المراض النبات- العالقة بین الحشرات والنباتات والكائنات الدقیقة  

 تعریف ومقارنة بین االمراض -  عالقة الحشرات بنقل وظھور المیكوبالزما -  االبیض الذباب- االوراق 

 میكانیكیة -  میكانیكیة نقل أمراض النبات والحیوان الفیروسیة بمفصلیات األرجل - الفیروسیة والمیكوبالزما 

 كفاءة - لوجیا  عملیات نقل الفیروس بیو-  میكانیكیة وسلوك تغذیة الناقل الحشرى - نقل الفیروسات عامة 

  . دراسة خطوات دخول الفیروس خالیا الحشرة وانتشارة واحداث العدوى- الفیروس والناقل ألحداث العدوى 

  

  المكافحة المیكروبیة لآلفات ) ح ش ر( ٦٢٢

مختلف ) كفاءة( ضراوة -  المیكروبات الممرضة للحشرات - التعریف بالمكافحة المیكروبیة وخلفیتھا  التاریخیة 

 خصائص المیكروب المستھدف -  إختیار الممرض الحشرى المناسب للتطبیق - ت على آفة محددة  الممرضا

 مناعة الحشرات -  التأثیرات الجانبیة لممرضات الحشرات -  مراحل إختیار وإنتاج الممرض الحشرى - لإلنتاج 

لممرضات واألعداء  التداخل بین ا-  العوامل المؤثرة فى نجاح المكافحة المیكروبیة - لمسببات األمراض 

 بروتوكوالت التقویم واإلختبار وإعتبارات -  المستحضرات التجاریة لممرضات الحشرات - الطبیعیة الخرى 

  .األمان
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  )1(كیمیاء المبیدات  ) ح ش ر (٦٢٣

ضویة     -مقدمة والتطور التاریخى الستخدام المبیدات     ور الع شابھات   -  التركیب الكیماوى لمركبات الكل ة م  دراس

شتق سیكلودایین   وم ضویة وال ور الع ات الكل ور      -ات مركب ات الكل ى مركب ة عل ة والحیوی ل البیئی أثیر العوام  ت

ة    –مركبات الفسفور العضویة  -العضویة ومدى ثباتھا  ترات المختلف ضیر االس ات     - تح ن المركب تحضیر عدد م

واع الم     -الفسفوریة المستخدمة فى مكافحة اآلفات   ى األن ة عل ل البیئی أثیر العوام سفوریة      ت دات الف ن المبی ة م ختلف

ا – تحضیرھا – أقسامھا – مركبات الكربامیت  -ومدى ثباتھا وتراكمھا   ت   - ثباتھ ات الكربامی سامھا  – مركب  – أق

ا     - تحضیرھا -أنواعھا( المستخلصات النباتیة  - ثباتھا –تحضیرھا   ة لھ ة المكون ات الكیمیائی  –التعرف على المكون

 .)فةتأثرھا بالعوامل البیئیة المختل

  

   )١(تحلیل مبیدات متقدم ) ح ش ر (٦٢٤

 اسس و طرق اخذ - مقدمھ عن انواع المبیدات و تركیبھا و تاثیر التركیب على اختیار طریقھ و ادوات التحلیل 

االساس  االنواع المختلفھ من طرق و – االستخالص - العینات المختلفھ من االوساط المختلفھ الجراء التحلیل  

 نظریھ و طریقھ عمل و انواع -   Solid Phase نظریھ و طریقھ عمل و انواع - الستخالص اجھزه و ادوات ا

Solid Phase - Super Critical Fluid  أنواعھ و تركیبھ  - Micro Assessed Extraction أسس و

اس  االس-  طرق التنقھ الكروماتوجرافیھ -  استخالص المبیدات من الماء - طرق التنقیھ المختلفھ للعینات 

  . العالقھ بین التركیب الكیماوى للمبید و ماده االدمصاص و المذیب و التأثیر-  TLCالنظرى و العملى لطریقھ 

  

  مصیر المبیدات فى البیئیة ) ح ش ر (٦٢٥

مقدمة عن تلوث البیئة ـ ملوثات الماء والھواء والتربة ـ الملوثات الزراعیة ـ تأثیر المبیدات على البیئة 

 – الخصائص – الخطوات – تقسیم الملوثات ـ ثبات المبیدات فى البیئة –مبیدات واإلنسان الزراعیة ـ ال

 -degradation , leaching and Run off - uptake drift اختفاء المبیدات عن طریق –مكونات البیئة 

volatilization Erosion – Sorption   –الملوثات  مصیر المبیدات فى التربة والبیئة المائیة ـ مصیر 

 Fate of Pesticides in Soil, in Aquatic Environments - Fate of Organic- مصرالعضویة فى 

Pollutants in Egypt – بالغذاء وتقدیر مبقیاتھا باستخدام أجھزة – بالنبات – ارتباط المبیدات بالتربة 

 Approaches to Pesticide Exposure control and Foams accelerate -التحلیل 

remediation  -خطوات تجنب التعرض للمبیدات .  
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  التقنیات الحدیثة فى المبیدات ) ح ش ر (٦٢٦

 التقلیدیة والحدیثة - استراتیجیات مكافحة األفات النباتیة والطبیة وأستعراض تاریخى لألجیال المتتابعة للمبیدات 

 مشابھات -  الحداثة مثبطات تخلیق الكیتین  مشابھات ھرمون-  منظمات النمو الحشریة ومثبطات التطور - 

 مجامیع -  المستحضرات الفیرمونیة والمواد الجاذبة والطاردة والمبیدات الحیویة والطبیعیة - ھرمون األنسالخ  

 ترشید أستخدام المبیدات -  المركبات النباتیة والمقاومة المستحثة فى النباتات - المركبات الكیمیائیة الحدیثة 

  .یل وتداول واألتجار فى المبیدات القواعد المنظمة لتسج- الطرق الحدیثة فى تطبیق المبیدات -  التقلیدیة 

  

  مستحضرات مبیدات متقدم) ح ش ر (٦٢٧

 الخواص الطبیعیة والكیمیائیة للمستحضرات -  النظم الغرویة وعالقتھا بمستحضرات المبیدات - مقدمة وأھداف

 - االیروسوالت ومواد التدخین :  ثالثا - المستحضرات السائلة:  ثانیا -  المستحضرات الجافة:  أوال - المختلفة  

 التقنیات الحدیثة لتجھیزات مستحضرات - العالقة ما بین صور المستحضر وتناول وانتقال المبید داخل النبات

یثة المحببات  أنواع التجھیزات الحد-  نظم االبولیمر المستخدمة فى تقنیة االنطالق المحكوم للمبیدات- المبیدات 

 -  تقنیة المستحلبات المعلقة-  تقنیة المستحلبات الدقیقة-  تكنولولجیا الكبسوالت الدقیقة- القابلة لالنتشار فى الماء

  .تطبیقات تجھیزات المبیدات واستخدام النانوتكنولوجي فى مستحضرات المبیدات

  

  بیولوجیا الحشرات ) ح ش ر( ٦٥١

شرات    -العشیرة الحشریة   - مو، اإلنشاء، التشُكلالن -مقدمة ومدخل لعلم البیولوجي  وار   حیـــاة الح ة أط  دراس

زة صفات الممی ث ال ن حی شرة م شرات -الح ي الح سلوك ف ة -  ال ات الحی ن الكائن ا م شرات بغیرھ ة الح -  عالق

شرات    -   الحمایة في الحشرات- الحشرات   بینالروابط ي الح زة ف اة الممی شرا  ( بعض أنماط دورات الحی ت  ح

ة    -) الثاقبــــات - ناخرات األوراق-صانعات األورام   - ثانیات األوراق - الحشرات المائیة   -التربة   رق تربی ط

  .الحشرات

  

  بیئة الحشرات ) ح ش ر( ٦٥٢

 دینامیكیات تعداد -  الحشرات و النظام البیئى -  معیشة الحشرات -  العالقة بین الحشرات والبیئة - مقدمة  

 الحشرات -  الحشرات وعالقتھا بالنباتات -  التنوع البیولوجى -  الحشرات و الطقس  - جماھیر الحشرات 

 العالقة بین -  الحشرات وعالقتھا بصحة ٌاإلنسان و الحیوان -  الحشرات وعالقتھا بالماء - وعالقتھا بالتربة 

:   التلوث البیئى - و   منحنیات النم-  صفات الجمھور وتحركات الكائنات الحیة - النباتات و المتغذیات علیھا 

  .تلوث البیئات المائیة:   التلوث البیئى - تلوث الغالف الجوى
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  تربیة النحل ) ح ش ر (٦٥٣

(  أنواع نحل العسل - ) أقسام النحل الصغیر(  أنواع نحل العسل - المراحل المختلفة لتطویر النحالة في العالم 

 -  سالالت النحل األوروبي -  أسس تقسیم سالالت النحل -  تحدید الجنس في نحل العسل - ) أقسام النحل العمالق

 إنتاج ذكور النحل -  التوافق الزمني لبرامج تربیة الملكات -  سالالت النحل األسیوي - سالالت النحل األفریقي 

  . برنامج إنتاج الغذاء الملكي وتعظیم اإلنتاجیة-  أسالیب جمع وحفظ لقاح الذكور - وتخزینھا 

  

   مة النباتات لإلصابة بالحشراتمقاو) ح ش ر( ٦٥٤

مقدمة ـ نبذة تاریخیة ـ العالقة بین النباتات المقاومة لإلصابة بالحشرات والحشرات ذاتھا ـ النباتات المقاومة 

لإلصابة بالحشرات كوسیلة مكافحة ـ العالقة بین مقاومة النباتات لإلصابة بالحشرات ومشاكل تربیة النباتات ـ 

لحشرى ومربى النباتات فى برامج استنباط النباتات المقاومة لإلصابة بالحشرات ـ عناصر طبیعة العالقة بین ا

برنامج استنباط النباتات المقاومة لإلصابة بالحشرات ـ واجبات ومسؤولیات كل من الحشرى و مربى النباتات 

ستخدمة فى وصف فى برامج استنباط النباتات المقاومة لإلصابة بالحشرات ـ التعارف و المسطلحات الم

مقاومة النباتات لإلصابة بالحشرات ـ وراثة العوائل النباتیة لصفة المقاومة لإلصابة بالحشرات ـ میكانیكیات 

 .مقاومة النباتات لإلصابة بالحشرات ـ التفضل وعدم التفضیل ـ التضاد الحیوى والتحمل 

 

  ) ٢(فسیولوجیا الحشرات ) ح ش ر( ٦٥٥

وك الحشرى ـ برمجة السلوك الحشرى وتكاملة ـ كیفیة ضبط الموقع والتحكم فى مقدمة فى فسیولوجیا السل

الدورات الیومیة والھجرة ـ سلوك التغذیة ـ تنظیمات التغذیة المتبادلة ـ العوامل المؤثرة على بیات الحشرات ـ 

 ـ األسس الفسیولوجیة التغیرات الحیویة أثناء فترات البیات والسكون ـ التأثیر الحرارى على فسیولوجیا الحشرة

الحتمال التجمد ـ المستقبالت الحسیة فى الحشرات ـ وسائل االتصال فى الحشرات ـ وظائف االتصال الكیماوى 

  .فى الحشرات ـ وكیفیة استغاللھ

  

  الحشرات الملقحة ) ح ش ر (٦٥٦

 - حل االنفرادي الملقح للنبات  أنواع الن-  أنواع النحل االنفرادي الملقح للنبات - مقدمة عن الحشرات االجتماعیة 

 التراكیب المورفولوجیة الموجودة بالنحل االنفرادي ونحل العسل - أھمیة نحل العسل االجتماعي كحشرة ملقحة 

 طرق -  طرق إكثار بعض أنواع النحل االنفرادي معملیًا -  اختبار منتصف التیرم - كملقح للمحاصیل المختلفة 

 برامج استخدام طوائف النحل في تلقیح المحاصیل في الحقل - ي معملیًا إكثار بعض انواع النحل االنفراد

 برامج استخدام النحل االنفرادي في تلقیح المحاصیل في الحقل المفتوح والبیت - المفتوح والبیت المحمي 

  .االمتحان الشفوي والعملي+  عرض البحث - المحمي 
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  تربیة دیدان الحریر ) ح ش ر( ٦٥٧

 فسیولوجیا افراز -  فسیولوجیا افراز الحریر في مفصلیات األرجل  - عیة وكیماویة  صفات طبی–الحریر 

 التبذیر وانتاج بیض -  فسیولوجیا افراز الحریر في دیدان الحریر البریة - الحریر في دیدان الحریر التوتیة 

 امراض -  الحریر امراض دیدان- اسس تربیة دیدان الحریر دیدان الحریر و بیولوجیا - دیدان الحریر) بذره (

 الحریر كمشروع تجاري -  انتاج وحل الشرانق واختبارات األلیاف-  طفیلیات دیدان الحریر- وافات التوت 

  . صباغة الحریر واختبارات تكنولوجیة- واستغالل المنتجات الجانبیة  

  

  فیرولوجیا الحشرات ) ح ش ر (٦٥٨

فیوسات وعالقتھا بالحشرات ـ نشاة وتطور نبذة عن كل من عملى الفیروسات والحشرات وتطور دراسة ال

العالقة بین الحشرات والفیروسات ، وموقع ھذا العلم فى الفیرولوجى ، وفیرولوجیا الحشرات واإلنتاج النباتى ـ 

ب ـ الفیروسات غیر المغلقة ـ وصول .   أ ـ الفیروسات المغلقة: الحشرات كعائل مباشر ووحید للفیروس 

بالفیروس وتفسیرھا ـ أھمیة الفیروسات فى ) غیر الظاھرة (  داخلة ، االصابة الكامنة الفیروس للعائل ومصیره

مكافحة اآلفات الحشریة ، ثبات الفیروس تحت الظروف الجویة و الحقلیة ـ المواد الحامیة أو المنشطة وثبات 

ناقالت لفیروسات النبات الفیروس على السطوح النباتیة فى المخالیط ـ اختیارات اآلمان للفیروس ـ الحشرات ك

نقل لفیروس ـ مراحل النقل ـ األكتساب ـ التلقیح ـ االحتفاظ بالفیروس بواسطة الناقل ـ أقسام الفیروسات التى 

اكتسابھا وتلقیحھا بواسطة الناقل ـ تأثیر شحنة الفیروس على كفاءة الناقل : تنقلھا الحشرات ـ الفیروسات الباقیة 

بعد دخول جسم الحشرة ـ التسرب غیر المتخصص ـ فترة الحضانة أو الكمون خصائص نقلھا ـ مصیرھا . 

والعوامل المؤثرة علیھا ـ تفسیرھا كطاھرة ـ السلوك البیولوجى لھذه الفیروسات داخل الناقل ـ الفیروسات 

الباقیة التكاثریة والالتكاثریة ، دالئل تكاثر الفیروس داخل الناقل ـ والتخصص فى نقلھا ـ الفیروسات غیر 

ونصف الباقیة وخصائص نقلھا ـ ایكولوجى الفیروسات التى تنقلھا الحشرات ، وأسالیب مكافحة انتشارھا ـ 

  .الناقالت الحشریة الھامة ، عادات الطیران والھجرة فى حشرات المن

   

  ) ٢(كیمیاء المبیدات ) ح ش ر (٦٥٩

دراسة تاثیر العوامل  -   لمركبات البیروثرویددراسة الشابھات الضؤیة -  تحضیر مركبات البیروثرید - مقدمة 

 -  مجموعة النیكوتینوید -  Nereistoxinمجموعة مشابھات  -  مواد التبخیر -  البیئیة علي مركبات البیروثرید

 -  Nitroguanidineمجموعة ال  -   (Pyridylmethylamine) النیكوتینوید-  الیجل األول لمجموعة

مجموعة المبیدات الحشریة الغیر  - ة المبیدات الحشریة الغیر مصنفة  مجموع-   Nitromethyleneمجموعة 

  .مصنفة
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   )٢(تحلیل مبیدات متقدم ) ح ش ر (٦٦٠

 التحلیل الكروماتوجرافى -  التحلیل الكروماتوجرافى باستخدام الغاز - التحلیل الكروماتوجرافى باستخدام الغاز

 التحلیل الكروماتوجرافى باستخدام الغاز مع جھاز -  الغاز  التحلیل الكروماتوجرافى باستخدام- باستخدام الغاز

الطرق االنزیمیة لتقدیر  - الطرق اإلنزیمیة لتقدیر المبیدات-   الطرق اإلنزیمیة لتقدیر المبیدات- قیاس طیف الكتلة

استخدام  -  استخدام التردد المغناطیسى للنواه فى تقدیر المبیدات - الطرق اإلنزیمیة لتقدیر المبیدات - المبیدات

  .مراجعة – استخدام األشعة تحت الحمراء فى تقدیر المبیدات -  األشعة تحت الحمراء فى تقدیر المبیدات

  

  التمثیل الحیوى وسلوك المبیدات ) ح ش ر (٦٦١

 -  مجموعة انزیمات االكسدة -  دراسة ایض المبیدات -  كیفیة حساب االتاحة الحیویة - دراسة حركیة المبید 

 -  السمیة النتأخرة لالعصاب -  العوامل التى تؤثر على ایض المبیدات -  انزیمات االرتباط - ل انزیمات التحل

  . بالنظم الھرمونیة-  واالحالل – التسرطن - اآلثار الجانبیةللمبیدات 

  

  المبیدات الفطریة ) ح ش ر (٦٦٢

 المبیدات الفطریة - ضویھ  المبیدات الفطریة الغیر ع-  تقسیم المبیدات الفطریة - الوضع التقسیمى للفطریات

 المبیدات -  المبیدات الفطریة العضویة الجھازیھ -  المبیدات الفطریة العضویة الجھازیھ - العضویة السطحیة 

 طریقھ فعل -  Mode of action طریقھ فعل المبیدات الفطریھ -Phytotoxins الفطریة العضویة الجھازیھ 

  Resistance .المقاومة – Metabolism التمثیل - المبیدات الفطریة 

 

  مبیدات الحشائش ) ح ش ر (٦٦٣

  طرق مكافحة الحشائش -  الفرق بین الخلیة الحیوانیة والنباتیة- المصطلحات الخاصة بمبیدات الحشائش

السمیة االختیاریة لمبیدات  -   امتصاص وانتقال مبیدات الحشائش- )  الحیویة-  المیكانیكیة-  الزراعیة–الطبیعیة (

تقسیم مبیدات الحشائش والمجامیع -   طرق فعل مبیدات الحشائش-  طرق فعل مبیدات الحشائش - الحشائش 

  .الكیماویة التابعة 
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  الحیوان والنیماتولوجیا الزراعیة قسم 

  مكافحة النیماتودا ) ح ى و (٦١١

 – بالمكافحة  عالقة بیئة النیماتودا– مصادر التلوث واالنتشار – خصائص التعداد –الخسائر االقتصادیة 

 طرق المكافحة – طرق المكافحة الحیویة – طرق المكافحة الزراعیة –العالقة بین األعداد وحجم الخسائر 

 مبیدات – مدخنات التربة – أنواع المبیدات – الممیزات – األسس – طرق المكافحة الكیماویة –الفیزیائیة 

 تكتیكات مكافحة -  اإلدارة المتكاملة–یات التطبیق  تقن– مشاكل المكافحة الكیماویة –المالمسة والجھازیة 

  . نماذج لإلدارة المتكاملة–النیماتودا 

  

  األكاروسات الضارة بالنبات) ح ى و (٦١٢

 األنواع -Tetranychidae عائلة – العائالت التى تضم آكاروسات النبات –األھمیة االقتصادیة لألكاروسات 

 عائلة – العوائل والمكافحة –اض االصابة والتشخیص  أعر– دورة الحیاة –الشائعة فى مصر 

Tenuipalidae – العوائل – أعراض االصابة والتشخیص – دورات الحیاة – األنواع الشائعة فى مصر 

 دورات الحیاة والعوائل وأعراض اإلصابة والتشخیص – أھم األنواع – Eriophyidae عائلة –والمكافحة 

 األنواع المفترسة – Tarsonemidae – Tuckerelidaeالحصاد من عائالت  أكاروسات ما بعد –والمكافحة 

  .ألكاروسات النبات

  

  األكاروسات المتطفلة والمفترسة) ح ى و (٦١٣

  مناطق - مقدمة عامة مع شرح األھمیة االقتصادیة و طرق معیشة أنواع األكاروسات المتطفلة و المفترسة 

 فصیلة -  المالمس و إشكالھا و تحورتھا المختلفة - ورتھا المختلفة  الفكوك و إشكالھا و تح- جسم األكاروس 

Phytoseiidae و أھم أنواعھا المفترسة ذات األھمیة االقتصادیةـ أھم أنواع فصائل Macrochelidae ، 

Parasitidae، Pachylaelapidae ،Ascidae   Ologamasidae, Rhodacaridae،  Stigmaeidae، 

     Raphignathidae  ، Eupalopsellidae ،Caligonellidae ، Neophyllobiidae , Bdellidae 

 ،Cunaxidae, Cheyletidae, ، Tydeidae , Hemisarcoptidae المفترسة ذات األھمیة االقتصادیة ـ 

 -  مقومات المفترس األكاروسي الناجح و عالقتھ بالعائل النباتي - أھم أنواع فصائل األكاروسات المتطفلة 

  . التفضیل الغذائي للمفترس األكاروسي-  التربیة المكثفة و النقل- ام األكاروسات في مكافحة الحشائش استخد
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  مكافحة األكاروس) ح ى و (٦١٤

 البكتریا ودورھا المكافحة البیولوجیة - الفطریات فى المكافحة البیولوجیة لآلكاروسات  دور-  مقدمة

  الفیروسات - ي یستخدم في المكافحة البیولوجیة لآلكاروسات  البروتوزرا ودورھا البیولوج- لآلكاروسات 

 الزیوت النباتیة كمركب بیولوجي یستخدم في المكافحة - ودورھا فى المكافحة البیولوجیة لآلكاروسات 

 المواد -  المفترسات اآلكاروسیة -  الفرمونات والجاذبات الجنسیة والمكافحة الوراثیة - البیولوجیة لآلكاروسات 

 االتجاھات -  المكافحة المتكاملة ضد اآلكاروسات والقراد فى مصر - اویة المستخدمة ضد اآلكاروسات الكیم

  .الحدیثة في مكافحة اآلكاروس

  

  اآلفات الفقاریة) ح ى و (٦١٥

 الصفوف والرتب التي -  تصنیف الفقاریات-  الممیزات العامة لقبیلة الحبلیات وتحت قبیلة الفقاریات- مقدمة 

 عالقة الزواحف باإلنتاج –صف الزواحف  - )نباتي وحیواني(ت لھا عالقة باإلنتاج الزراعي تضم فقاریا

 عالقة الطیور باإلنتاج الزراعي ـ األھمیة االقتصادیة ـ اآلضرار والخسائر التي -  صف الطیور- الزراعي

صف  - الطیور  نظرة عامة عن مكافحة -  تصنیف الطیور-  بیولوجیا وفسیولوجیا الطیور- تسببھا الطیور 

 األھمیة -  أھم رتب صف الثدییات ذات العالقة باإلنتاج الزراعي-  الممیزات العامة، تقسیم الثدییات- الثدییات

 أھم العائالت ، األنواع األكثر - )الفئران والسناجب(  رتبة القوارض -  مظاھر اإلصابة - االقتصادیة للقوارض

 – تقدیر األعداد - بیولوجیا وفسیولوجیا القوارض  - ألنواعشھرة وتوزیعھا في مصرـ الصفات المورفولوجیة ل

 – األضرار والخسائر - ، سلوكھا)الثعالب والذئاب( الخفاشیات ، ابن عرس وآكالت اللحوم - طرق المكافحة 

  .وجودھاالعالمات الدالة على 

  

  مورفولوجیا وتقسیم أكاروس الحیوان) ح ى و (٦١٦

 العضالت -  التشریح الداخلي للقراد-  تركیب الجلد والصفائح –  توزیع الشعیرات–التركیب الخارجي 

 -  العضالت الضامھ – الجھاز التناسلي -  أعضاء الحس-  العصبي – التنفسي – الدوري –واألجھزة المختلفة 

 دراسة الصفات -  التخصص العوائلي والمصطلحات العلمیة - تقسیم تحت رتبة القراد إلى عائالتھا المختلفة 

 - ) طیور وثدییات(   تقسیم الحلم المتطفل على الحیوان -  دراسة الصفات الداخلیة للحلم - وجیة للحلم المرفول

 -  دراسة مرفولوجیھ وتقسیمیھ ألنواع - دراسة مرفولوجیة وتقسیمیھ ألنواع الحلم المتطفل خارجیا على الطیور 

ھ وتقسیمیھ ألنواع الحلم المتطفل على  دراسة مرفولوجی- ) متطفل على الجلد( الحلم المتطفل المسبب للجرب 

  .الثدییات المسبب لجرب الشعر والفرو
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  نیماتودا مقارن) ح ى و (٦١٧

دراسة المواطن المختلفة لكل  - خصائص الطفیلیات النیماتودیة التي تصیب الفقاریات والالفقاریات والنباتات

لفة بین الطفیلیات النیماتودیة وعوائلھا في العالقات المخت - مجموعة من المجامیع السابقة واھم خصائصھا

نبذة عن أھم الصفات  -  نبذة عن أھم الصفات التشریحیة الخارجیة ألفراد كل مجموعة- المجامیع المختلفة 

أھم الصفات التقسیمیھ التي تنفرد بھا أفراد كل مجموعة من  - التشریحیة الداخلیة ألفراد كل مجموعة

الدور  - لتطور البیولوجي والنمو الجنیني في النیماتودا واھم طرق التكاثرا - المجموعات النیماتودیة

الدور االقتصادي للطفیلیات  - االقتصادي للطفیلیات النیماتودیة التي تصیب الفقاریات ودراسة ألمثلتھا

ة التي تصیب الدور االقتصادي للطفیلیات النیماتودی - النیماتودیة التي تصیب الالفقاریات ودراسة أمثلھ منھا

  .اختالف طرق مكافحة أفراد كل مجموعة باختالف عوائلھا ودروھا االقتصادي -النباتات ودراسة أمثلھ منھا

 

  بیئة النیماتودا) ح ى و (٦١٨

النباتات ) رد فعل(  استجابة -  العالقة بین تعداد النیماتودا  ونمو -  اإلخراج– التغذیة –االختراق  -مقدمة 

 التجمعات -  التغیرات الفسیولوجیة – التغیر في محتویات الخلیة –االستجابة البیوكیمیائیة  - تللنیماتودا النبا

 عالقة التعداد –فرط الحساسیة  -  المقاومة الطبیعیة–مقاومة العائل للنیماتودا  -  العقد الجذریة–الخلویة 

 -  كیماویات التربة– بناء وتركیب التربة –الماء  -  غزو العائل عوامل التربة–العائل  البقاء خارج – بالمقاومة

  . الحرارة– التھویة -  تركیز أیون اإلیدروجین –تحلل المواد النباتیة 

  

  تقسیم األكاروس) ح ى و (٦١٩

 -  اساسیات التقسیم الى المراتب التقسیمیة العلیا - مقدمة و تاریخ تقسیم األكاروس ومراحل تطوره المختلفة 

  تحت رتبة -Actinedida )١(  تحت رتبة -Gamasida )٢(  تحت رتبة -Gamasida )١( تحت رتبة 

)٢( Actinedida– تحت رتبة  )١( Acaridida- تحت رتبة )٢( Acaridida- تحت رتبة  )١( 

Oribatida- ٢(  تحت رتبة( Oribatida  - تحت رتبة )١( Ixodida    - تحت رتبة  )٢( Ixodida  .  

  

  یماتودافسیولوجیا الن) ح ى و (٦٢٠ 

 عملیات الھضم للمواد -  اإلنزیمات وظیفتھا - طرق التغذیة المختلفة  -  وصف لألجھزة المختلفة في النیماتودا

 -  التنظیم األسموزي -  إخراج المواد التالفة -  التحول الغذائي والحصول على الطاقة - الغذائیة المختلفة 

  . اإلنسالخ –لفقس  ا– التكاثر وإنتاج البیض - اإلحساس والتنظیم العصبي 
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  أكاروسات التربة والحبوب المخزونة) ح ى و (٦٢١

 أعراض اإلصابة – األكاروسات التى تصیب الحبوب المخزونة –موقع األكاروسات فى المملكة الحیوانیة 

 األنواع التى تصیب الحبوب – التقسیم والمورفولوجى – تحت رتبة عدیمة الثغر –ومصادرھا والضرر 

 تحت رتبة – تحت رتبة ذات الثغر الخلفى -  تحت رتبة ذات الثغر المتوسط – أكاروسات التربة –المخزونة 

 دورات الحیاة – األھمیة االقتصادیة – الصفات المورفولوجیة – أھم الفصائل التى تتبعھا - ذات الثغر األمامى  

  . عادات التغذیة–

  

  مورفولوجیا األكاروس) ح ى و( ٦٥١

تكوین الفكوك في المجامیع  – مناطق الجسم وتحوراتھا - التقسیم للمراتب العلیا - ةمقدمھ ولمحة تاریخی

 - منطقة اإلبدوسوما وجدار الجسم - منطقة الجسم الفكي - تكوین المالمس في العائالت المختلفة - المختلفة

  .التشریح الداخلي -  أعضاء الحس-  الشعرات أشكالھا وصفاتھا - األرجل وتحوراتھا في المجامیع المختلفة 

  

  طرق بحث النیماتودا) ح ى و (٦٥٢

 تجمیع -  فصل النیماتودا من األنسجة النباتیة - فصل النیماتودا من التربة  -  التعرف على مظاھر اإلصابة

 -  الصبغ داخل األنسجة النباتیة -  تحمیل النیماتودا على الشرائح الزجاجیة -  قتل وتثبیت النیماتودا - النماتودا 

  . فصل كائنات التربة األخرى-  تقدیر الكثافة العددیة -  التحضیرات المستدیمة - ضیرات المؤقتة التح

 

  األمراض النیماتودیة) ح ى و (٦٥٣

 أعراض اإلصابة باآلفات النیماتودیة - األھمیة االقتصادیة لآلفات النیماتودیة والعالقة بین النیماتودا والنبات 

 -  نیماتودا الحوصالت -  میكانیكیة المقاومة – نیماتودا تعقد الجذور - مراض والعالقة بینھا وبین مسببات األ

 - النیماتودا الكلویة -  نیماتودا الموالح -  نیماتودا جذور األرز ونیماتودا التدھور السریع - نیماتودا التقرح 

النیماتودا  -١یة التطفل  النیماتودا الخارج-  زیارة حقلیة - نیماتودا ثألیل القمح ونیماتودا السوق واألبصال 

  .الخارجیة التطفل

  

  مورفولوجیا النیماتودا) ح ى و (٦٥٤ 

 -  االنسالخ والمظاھر المورفولوجیة لھ -  التركیب الخارجي والداخلي لجدار الجسم - الممیزات العامة للنیماتودا 

 - از التناسلي  الجھ-  الجھاز الھضمي -  تركیب وشكل طبقة العضالت - تركیب وشكل طبقة تحت البشرة 

  .الجھاز العصبي - الجھاز البولي 
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  حیوانات التربة الزراعیة) ح ى و (٦٥٥

أنواع التقاسیم المختلفة لحیوانات  - تعریف حیوانات التربة وممیزاتھا - التعرف على مكونات التربة الزراعیة

شعب  - التأثیر على تدھورھاآفات التربة الزراعیة و - الدور الحیوي لحیوانات التربة بصفة عامة - التربة

شعبة  - شعبة األولیات ودورھا الحیوي فى التربة الزراعیة - المملكة الحیوانیة التي تضم حیوانات التربة

 - شعبة الدیدان الحلقة ودورھا الحیوي فى التربة الزراعیة  - النیماتودا ودورھا الحیوي فى التربة الزراعیة

 الوضع التصنیفي لشعبة المفصلیات ودور كل - وي فى التربة الزراعیة شعبة مفصلیات األرجل ودورھا الحی

 أھمیة التحلیل الحیوي للتربة -  شعبة الرخویات ودورھا الحیوي فى التربة الزراعیة - طائفة فى التربة 

  .الزراعیة

  

  بیئة وبیولوجیا أكاروسات النبات والتربة) ح ى و (٦٥٦ 

طرق  -  الحیوانات المنویة- الكروموسومات وتحدبد الجنس -  واألنثىمقدمة والجھاز التناسلى لكل من الذكر

 البیضة - التطور ودورات الحیاة   -  التكاثر البكرى وأنواعة– الفقس – وضع البیض –التزاوج المختلفة 

 – طور ما قبل الیرقة – مراحل التطور المختلفة -  التطور الجنینى – اإلخصاب واإلنقسام - وتطورھا

 الطرق المختلفة -  امتحان نصف الفصل الدراسى -  دورات الحیاة فى االمجامع المختلفة لألكاروس - الحوریات 

 دور األكاروسات فى نقل وانتشار األمراض -  العادات والمواطن المختلفة لألكاروسات - إلنتشار األكاروسات 

 وأسس كاروسیة وتصنیفھا  بیئیًااآلفات األ النظام البیئى ، -  األكاروسات وعالقتھا بالفطریات - النباتیة 

  . أسس المكافحة المتكاملة لآلفات األكاروسیة-   المكافحة المتكاملة لآلفات األكاروسیة

  

  تقسیم النیماتودا) ح ى و (٦٥٧

 التعرف على النیماتودا كمراتب تقسیمیھ علیا وعالقتھا بالحیوانات - مقدمة وسرد تاریخي لتقسیم النیماتودا 

 خصائص وصفات الـ ثالث تحت -  موقع النیماتودا فى المملكة الحیوانیة - لكة الحیوانیة االخري في المم

 التعرف على -  Andrassy,، Torquentia،Secernetia   ،Penetrantiaصفوف النیماتودا حسب 

اص الصفات والخو -  Order: Tylenchida ٠المراتب التقسیمیة العلیا لكل قسم من األقسام الـ ثالثة السابقة

 لـرتبھ  -  الصفات والخواص التقسیمیة للعائالت واألنواع التابعة - التقسیمیة للعائالت واألنواع التابعة لھا 

Dorylaimida.   

  

  نیماتودا الحشرات) ح ى و (٦٥٨

أھم عائالت النیماتودا :  أھم العالقات التى تربط النیماتودا بالحشرات- تاریخ وأھمیة علم نیماتودا الحشرات 

ودراسة تنوع مختلف البیئات التى تعیش فیھا النیماتودا المتطفلة والممرضة طفلة والممرضة  للحشرات، المت
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الشكل الخارجى والتشریح الداخلى وإستخدامھما فى تقسیم عائالت نیماتودا الحشرات التى لھا  - للحشرات 

دمة فى تصنیف األنواع المختلفة  الطرق الحدیثة والمستخ- أھمیة فى المكافحة البیولوجیة لآلفات الحشریة 

 -  دورات حیاة أھم أنواع النیماتودا المتطفلة والممرضة للحشرات - للنیماتودا المتطفلة والممرضة للحشرات 

 القدرة - أنواع النیماتودا المتطفلة والممرضة للحشرات مختلف أنواع السلوك فى األفراد المعدیة لكل من 

 كفاءة النیماتودا الممرضة -  مجامیع النیماتودا المتطفلة والممرضة للحشرات التطفلیة والقدرة اإلمراضیة لكل

 طرق التربیة الكمیة للنیماتودا المتطفلة والممرضة - للحشرات، كوسائل مكافحة بیولوجیة ضد اآلفات الحشریة 

 Innundative versus طرق إطالق النیماتودا المتطفلة والممرضة للحشرات فى البیئة،- للحشرات 

Inoculative release.   

  

  اآلفات والطفیلیات الالفقاریة) ح ى و (٦٥٩

األولیات كطفیلیات على  -  المناعة وأنواعھا–المقاومة وأنواعھا  - مفھوم التطفل وأنواعھ في المملكة الحیوانیة

 -  الحیواناتالدیدان االسطوانیة كطفیلیات على - الدیدان المفلطحة كطفیلیات على الحیوانات - الحیوانات

الرخویات كآفات  - القراد والحلم كطفیلیات على الحیوانات - مفصلیات األرجل كطفیلیات على الحیوانات

   .وعوائل وسطیة للطفیلیات

  

  بیولوجیا أكاروس الحیوان ) ح ى و (٦٦٠

  حیویة الظواھر ال- األطوار الغیر كاملة والكاملة للقراد  -  أطوار النمو والتكوین الجنیني للقراد

 - )  أنواع التطفل – النشاط - فترة السكون(  دورات الحیاة -  التغذیة والتوازن المائي - )  التزاوج –االنسالخ ( 

 الحیوانات المنویة في – الكروموسومات وتحدید الجنس -  دورة حیاة القراد الجامد - دورة حیاة القراد اللین 

 دراسة -  مراحل التطور المختلفة -  دورات الحیاة –بیض  وضع ال– طرق التزاوج المختلفة - الحلم المتطفل 

  .دورات الحیاة ألنواع الحلم المتطفل
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  الخضـــــــــــــرقسم 
  إنتاج محاصیل الخضر  ) خ ض ر (٦١١

 -   أنواع األراضي المتأثرة باإلصالح وكیفیة إستصالحھا لتالئم إنتاج الخضر- مقدمة عن المقرر وأھدافھ  

  عالقة -   دراسة نظم الري وممیزاتھا وعیوبھا وعالقة ذلك بإنتاج الخضر - ل الخضر للملوحة میكانیكیة تحم

 العوامل المؤثرة على محتوى - الملوحة بإنتشار بعض األمراض والتأثیر على صفات الجودة في بعض الخضر

  العوامل - ن   محتوى الخضراوات من المركبات الضارة بصحة اإلنسا- الخضراوات من العناصر الغذائیة 

 اإلتجاھات الحدیثة في -   تلوث نباتات الخضر ومصادر التلوث المختلفة - الجویة وتأثیرھا على نباتات الخضر 

  .مكافحة تلوث األراضي

  

  تربیة  محاصیل الخضر )  خ ض ر ( ٦١٢

- یة القرعیات  ترب- ) ٢(  تربیة البطاطس - ) ١( تربیة البطاطس - )٢(  تربیة الطماطم - ) ١(تربیة الطماطم 

 تربیة -  تربیة البصل -  تربیة الفلفل والباذنجان -  تربیة الخس -  تربیة الكرنب والقنبیط - تربیة البسلة والفاصولیا

  . تربیة الفراولة- البطاطا والجزر

  

  الزراعة العضویة لمحاصیل الخضر ) خ ض ر (٦١٣

 مقارنة بین الزراعة - ر وممیزاتھا مقدمة عن الزراعة العضویة والموقف العالمي منھا في الوقت الحاض

شروط - شروط إنتاج المحاصیل واإلنتاج الحیواني وموقف الھندسة الوراثیة منھا- العضویة والتقلیدیة وتعریفاتھا

 طریقة - خطوات تحویل مزرعة تقلیدیة إلى مزرعة عضویة في ظل القواعد المنظمة- التسمید واإلنتاج الحیواني

 -   المخصبات الحیویة وكیفیة إستخدامھا - ویة األخرى المسموح بإستخدامھا عمل الكمبوست والمواد العض

  أھم األسواق العالمیة -  معاییر الجودة في المنتج العضوي- مكافحة اآلفات واألمراض في المزارع العضویة 

  .للمنتجات العضویة

  

  إعداد وتداول وتخزین محاصیل الخضر) خ ض ر  (٦١٤

  -   العوامل البیئیة المتعلقة بتدھور الثمار بعد القطف -  بتدھور الثمار بعد القطف العوامل الحیویة المتعلقة

  اإلیثیلین ودوره في تداول - تقسیم الخضر حسب إحتیاجاتھا الحراریة بعد الحصاد وقابلیتھا للتداول والتخزین 

سریع للخضر والطرق   التبرید ال-   طرق وتكنولوجیا معامالت الثمار بعد القطف  - الخضر بعد الحصاد 

  تخزین الخضر الثمریة والورقیة -  العبوات المستخدمة فى تداول محاصیل الخضر - المختلفة المستعملة 

دراسة -   تأثیر االشعاع على الخضر –  التخزین فى جو ھوائى معتدل - والساقیة والزھریة والجذریة  

   .معامالت تعطیل نمو الكائنات الدقیقة على الخضر بعد القطف
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  تربیة محاصیل الخضر لمقاومة الظروف البیئیة القاسیة  ) خ ض ر (٦١٥ 

 التربیة لتحمل - )٢( التربیة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة - )١(التربیة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة 

مل الجفاف  التربیة لتح- ) ٢( التربیة لتحمل الملوحة - ) ١( التربیة لتحمل الملوحة - األراضي غیر المناسبة 

 التربیة -  التربیة لتحمل ظروف التغذیة المختلفة- ) ٢( التربیة لتحمل الجفاف - ) ١( التربیة لتحمل الجفاف - )١(

 التربیة لتحمل درجات الحرارة - ) ١( التربیة لتحمل درجات الحرارة المنخفضة - لتحمل الملوثات البیئیة 

  . التربیة لتحمل زیادة ماء الري- )٢(المنخفضة 

  

  تكنولوجیا الزراعات المحمیة فى إنتاج محاصیل الخصر ) خ ض ر (٦١٦

 انتاج الفلفل المحمي -   انتاج الطماطم المحمیة -   طرق التحكم في الظروف البیئیة - تطور الزراعات المحمیة  

 - حمیة  انتاج الفراولة الم-  انتاج الفاصولیا المحمیة -  انتاج الكنتالوب المحمي -  انتاج الخیار المحمي - 

 زیارة میدانیة إلحدي المزارع -  الزراعات الالأرضیة لمحاصیل الخضر - الزراعات المائیة لمحاصیل المائیة 

  .في الطرق الصحراویة

  

  اإلكثار الدقیق لمحاصیل الخضر ) خ ض ر (٦١٧ 

  - یرھا  أنواع البیئات المستخدمة فى زراعة األنسجة وكیفیة تحض-  تكوین معمل زراعة األنسجة - مقدمھ  

  كیفیة االكثار الدقیق معملیا والظروف المحیطة المالئمة - أنواع منظمات النمو المختلفة  وتحضیر مركزاتھا 

 مزارع المعلقات -  امكانیة محاصیل الخضر المختلفة لالكثار الدقیق -  مراحل االكثار الدقیق المختلفة - لھ 

تكنولوجیا  كیفیة استخدامھ ومدى نجاح تطبیقأھمیة البروتوبالست في البیوتكنولوجیا و - الخلویة 

البروتوبالست في نباتات الخضر إلنتاج ھجن واستخدامھ في إنتاج نباتات خالیة من الفیروسات وكذلك 

إنتاج النباتات األحادیة وأستخدمھا في  - إنتاج نباتات مقاومة للظروف المختلفة  تطبیقات البروتوبالست في

  -  استخدام التطعیم تحت تكنیك زراعة األنسجة -  الخضر المختلفة لھذه الطریقة التربة ومدى مالئمة نباتات

من البدایة الى )  فراولة– طماطم – بطاطس –خرشوف (كیفیة االنتاج التجارى لشتالت الخضر معملیا 

ة لتحسین   طرق انتاج الطفرات معملیا وكیفیة االستفادة منھا فى طرق التربیة المختلف-  الوصول لنبات متاقلم

  أنسب - والتوكسینات   استخدام البیوتكنولوجیا في التغلب على البرودة والملوحة واألمراض المختلفة - النباتات 

 لطرق الھندسة الوراثیة المستخدمة -  التقنیة الطرق والبیئات وغیرھا على أقلمة النباتات الناتجة من ھذه

 تصمیم وعمل دراسة جدوى لعمل - ق باالكثار الدقیق لتحسین نباتات الخضر معملیا مع ارتباط ھذه الطر

  .مشروع لمعمل اكثار دقیق مع اختیار النباتات المالئمة
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  دور منظمات النمو في إنتاج الخضر ) خ ض ر (٦١٨

 إستخدام -  األوكسینات وتركیبھا الكیمیائي وخواصھا - مقدمة عن المقرر وأھدافھ وتوزیع األبحاث على الطلبة 

 إستخدام الجبرالینات في -   الجبرالینات وتركیبھا الكیمیائي وخواصھا -  في مجال زراعة الخضراألوكسینات

  مثبطات -  السیتوكینیات الطبیعیة وتركیبھا الكیمیائي والسیتوكینیات المصنعة كیماویًا - األغراض الزراعیة 

 - لین واستعماالتھ في مجال الخضر  اإلیثی-  األبیسیك ودوره في السكون - النمو وإستخداماتھا في مجال الخضر

   .اإلتجاھات الحدیثة في مجال إستخدام منظمات النمو

  

  تقنیات إكثار تقاوى محاصیل الخضر )  خ ض ر( ٦٥١

 -  إكثار القرعیات-  إكثار البطاطس -  إكثار الطماطم والفلفل والباذنجان- مقدمة عامة عن أساسیات إنتاج البذور

 -  إكثار العائلة الثومیة إكثار العائلة الرمرامیة-  إكثار العائلة الصلیبیة -  البقولیات  إكثار- إكثار الخضر الجذریة 

  .  إكثار الفراولة بتقنیة زراعة األنسجة-  إكثار العائلة المركبة والبطاطا - إكثار العائلة الخیمیة 

  

  فسیولوجیا محاصیل الخضر ) خ ض ر  (٦٥٢

- العوامل األرضیة وتأثیرھا على نمو وتطور الخضر- الخضرالعوامل الجویة وتأثیرھا على نمو وتطور 

الھرمونات النباتیة -   فسیولوجیا سكون الخضر - ملوثات الھواء الجوي وتأثیرھا على نمو وتطور الخضر 

  . العیوب الفسیولوجیة والنموات غیر الطبیعیة-  دور المنشطات الحیویة في مجال الخضر- ومنظمات النمو

  

   محاصیل الخضر فى األراضى الصحراویةإنتاج) خ ض ر  (٦٥٣

  انتاج -  انتاج البصل والثوم -   انتاج القرعیات -  انتاج الفلفل والباذنجان -  انتاج البطاطس - انتاج الطماطم 

  انتاج خضرالعائلة -  انتاج خضر العائلة الخیمیة -  انتاج البطاطا -  انتاج الفراولة والبطاطا - البقولیات 

  .ضرالعائلة الصلیبیة انتاج خ- الصلیبیة

  

  مشاكل انتاج محاصیل الخضر) خ ض ر (٦٥٤

 -  مشاكل انتاج القرعیات -  مشاكل انتاج الفلفل والباذنجان -  مشاكل انتاج البطاطس - مشاكل انتاج الطماطم 

 -  مشاكل انتاج البطاطا-  مشاكل انتاج الفراولة - مشاكل انتاج الفاصولیا والبسلة - مشاكل انتاج البصل والثوم

  .مشاكل انتاج العائلة الرمرامیة-  مشاكل انتاج العائلة الصلیبیة والمركبة- مشاكل انتاج العائلة الخیمیة 
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  تربیة محاصیل الخضر لمقاومة األمراض واآلفات) خ ض ر (٦٥٥

ت   الطرق المتبعة لتداول مسببا-  المصطلحات المستخدمة في مجال التربیة لمقاومة األمراض واآلفات - مقدمة 

 المقاومة الرأسیة -  وراثة المقاومة لألمراض واآلفات -  طرق التقییم للمقاومة لألمراض واآلفات - األمراض 

طبیعة المقاومة -  طرق التربیة لمقاومة األمراض – السالالت الفسیولوجیة للمسببات المرضیة - واألفقیة 

التربیة لمقاومة الحشرات واألكاروس -  طبیعة المقاومة لألمراض- لألمراض طرق التربیة لمقاومة األمراض 

   .  التربیة لمقاومة الحشائش المتطفلة- ) ٢(التربیة لمقاومة الحشرات واألكاروس ) ١(

  

  إنتاج محاصیل الخضر غیر التقلیدیة) خ ض ر (٦٥٦ 

 إنتاج -  إنتاج بعض محاصیل العائلة الباذنجانیة -  إنتاج عیش الغراب بأنواعھ المختلفة والفرق بینھا - مقدمة 

 إنتاج بعض محاصیل -  إنتاج بعض محاصیل العائلة الخبازیة والرمرامیة  - بعض محاصیل العائلة البقولیة 

 إنتاج بعض -  إنتاج بعض محاصیل العائلة المركبة -  إنتاج بعض محاصیل العائلة القرعیة - العائلة الصلیبیة 

 .نرجسیة إنتاج بعض محاصیل العائلة ال- محاصیل العائلة الحتمیة   
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  علوم األغذیة قسم 

  ) ١(كیمیاء األغذیة ) ص ن ع (٦١١

 طاقة التردد -  طاقة التردد-  التفاعالت الكیمائیة في األغذیة-  التفاعالت الكیمائیة في األغذیة - الروابط الكیمائیة 

واص المكونات  خ-  الخاصیة االسموزیھ-  سوائل غرویھ -  المحالیل والمعلقات -Beer & Lambert قانون - 

  . خواص المكونات في األغذیة- في األغذیة

  

  میكروبیولوجیا األغذیة) ص ن ع (٦١٢

 تكاثر -  منتجات نمو البكتریا-  البكتریوسینات واستخدامھا كمضادات- البكتریا الحیویة ومنشطاتھا واستخدامھا 

التكاثر والخمائر المسببة (  الخمــائر -  ) المـــشروم– التكاثر –األھمیـــة (  الفطریات - البكتریا والنمو المنتظم

 طبیعة -  خواص البكتریا المحبة للحرارة المرتفعة-  البكتریا المحبة للحرارة المنخفضة وحفظ األغذیة - للفساد 

  . طرق مقاومة النشاط المیكروبى-  صفات األغذیة المؤثر على النمو المیكروبى- مقاومة المیكروبات لإلشعاع 

  

  نولوجیا اإلنزیماتتك) ص ن ع (٦١٣

 -  إنتاج إنزیمات جدیدة -  تحسین الصفات–دور اإلنزیمات كعامل مساعد ومیكانیكیة عمل اإلنزیم 
 میكانیكیة عمل -  التحكم في النشاط األنزیمي في الغذاء- اإلنزیمات العوامل المؤثرة على نشاط 

اإلنزیمات من المصادر نقیة ستخالص وت الطرق الحدیثة ال- اإلنزیمات األم في  التصنیع الغذائي  
  فياإلنزیماتتطبیقات   - المیكروبیة حسابات تكلفة اإلنتاج األنزیمي وصفات اإلنزیمات التجاریة 

 الخضر – الزیوت – اللحوم و منتجاتھا – المختلفة منھا الحبوب و منتجاتھا   التصنیع الغذائيمجاالت
  .و الفاكھة

  

  لغذائیةتعبئة وتغلیف المنتجات ا) ص ن ع (٦١٤

 - وطرق تصنیعھا  المواد البالستیكیة المتنوعة - األغذیة  التعبئة والتغلیف في مجال بأھمیةالتعریف 
مواد التعبئة والتغلیف   - متھا للتصنیع الغذائي  ءمال و طرق تصنیع العبوات الزجاجیة والورقیة 

 Edible &Coating -  ومدي التقدم التكنولوجي في ھذا المجال Smart & Intelligentالحدیثة 
Films التعبئة والتغلیف في الجو المعدل   -  واستخداماتھم في تعبئة المواد الغذائیةModified 

Atmosphere packaging  -  تعبئة وتغلیف   -  تعبئة اللحوم الطازجة والمصنعة في عبوات متنوعة
 وتغلیف البیض و تعبئة  -  ة البحری األغذیةوتغلیف البیض و تعبئة -  جات المحفوظةتالدواجن والمن

تعبئة وتغلیف منتجات  -   المقلیة والمحمرة والسابقة التجھیزاألغذیةتعبئة منتجات  -   البحریةاألغذیة
     .الحلوي  وھالشیكوالت
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  تكنولوجیا التبرید والتجمید) ص ن ع (٦١٥

 حل التبرید - نامیكیة  األسس الثرمودی-  نظریة التبرید ودورة التبرید -  تعار یف ومصطلحات - مقدمة 

 التغیرات خالل التخزین -  معدالت التجمید وتأثیرھا -  والمواد العازلة– سوائل التبرید - وتطبیقات علیھا 

 العوامل المؤثرة على ھجرة الماء خالل -  الفقد في الجودة لألغذیة والمرتبطة بالتجمید - بالتجمید لألغذیة 

 . مشاكل صناعة التبرید والتجمید- المحللة لألغذیة  تأثیر التجمید على اإلنزیمات - التجمید

 

  تكنولوجیا الزیوت والدھون) ص ن ع (٦١٦

 األسترة البینیة وانتاج -  تأثیر عملیات القلي على صفات الزیت- نظریات رجوع الطعم في الزیوت ومعالجتھا

 صناعة - صناعة الجلسرین - تحالب األسترة البینیة وانتاج موا د االس-  األسترة البینیة وانتاج الدھون - الدھون

 استخدام التكریر الطبیعي  في تنقیة -  استخدام التكریر الطبیعي  في تنقیة الزیوت الغذائیة - مساحیق الصابون

 حفظ الزیوت الغذائیة بطرق غیر -  نزع الصموغ  في الزیوت الغذائیة بطرق غیر تقلیدیة - الزیوت الغذائیة 

  . بطرق غیر تقلیدیة حفظ الزیوت الغذائیة- تقلیدیة

  

  تكنولوجیا اللحوم ومنتجاتھا) ص ن ع (٦١٧

 التغیرات -  الممارسات الجیدة النتاج اللحم ومنتجاتھا - مقدمة عن اللحوم ومنتجاتھا والتجارة العالمیة 

 طرق فحص واختبار اللحوم -  استخدام التقنیات الحدیثة فى حفظ اللحوم - فى عناصر جودة اللحم 

 نظم -  القوانین والتشریعات المحلیة واألقلیمیة والدولیة للحوم ومنتجاتھا - رق الحدیثة ومنتجاتھا بالط

 األسماك والقشریات -  الدواجن والبیض ومنتجاتھا - الجودة والسالمة فى صناعة اللحوم ومنتجاتھا 

 .ومنتجاتھا

 

  اإلضافات الغذائیة) ص ن ع (٦١٨

 األلوان المضافة -  الصفات الطبیعیة والكیمائیة - ات الغذائیة  نوعیة اإلضاف- تحدید دور اإلضافات الغذائیة 

 وظائف المستحلبات -  تركیب المستحلبات -  أنواع المستحلبات-  تفاعالت اإلضافات الغذائیة- األكسدة - لألغذیة 

  . مضادات الرغوة وتطبیقھا-  مضادات الرغوة ووظائفھا -  محسنات اللون والطعم والرائحة - المتعددة 

  

  تكنولوجیا الزیوت العطریة والمكسبات) ص ن ع (٦١٩

 تقسیم -  التصدیر و االستیراد -  الوضع االقتصادي المحلي و العالمي- مقدمة عن الزیوت العطریة
 عملیات –بالتقطیر الزیوت العطریة  فصل -  طرق التصنیع المختلفة –النباتات العطریة و الطبیة 
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 فصل الزیوت العطریة بالشحوم علي البارد و علي الساخن -   الفصل بالمذیبات-  التقطیربإعادةالتكریر 
 سمیة الزیوت -  الزیوت العطریة الخالیة من التربینات و السسكوتربینات -  مركزات الزیوت العطریة- 

 الصعوبات التي تواجھ ابحاث كیمیاء - تقسیم االغذیة طبقا للنكھة  -   تعریف نكھة االغذیة- العطریة 
 العالقة -  اإلحساس بالرائحة و التذوق و التركیب التشریحي لكلیھما - ھة الطبیعیة  كیمیاء النك- النكھة

 نكھة الخضر و الفاكھة المتكونة - التركیب الكیمیائي للمركب و درجة حالوتھ و النظریات المفسرة 
 - یالرد تفاعل م-  نكھة االغذیة المتكونة خالل التصنیع الغذائي- خالل النضج و اھم مركبات النكھة فیھا 

  .  MSG نكھة االومامي- تكوین االكریالمید في االغذیة
  

  مكونات األغذیة) ص ن ع (٦٢٠

الفالفونیدات  -  الصبغات وخصائصھا -  مكونات الخضروات والفاكھة الغذائیة وفوائدھا الصحیة
راتھا البكتینات وتأثی -  األحماض الفینولیة ومشتقاتھ -   الكلوروفیل–دات ی الكاروتینو–وجلسریداتھا

استخدام  -  محتوى الزیوت والحبوب من التوكوفیروالت وفوائدھا الصحیة -  الغذائیة والصحیة
فیتامین ھـ وعالقتھ بأمراض القلب  -  التوكوفیروالت كمضافات لألغذیة وتأثیرھا المضاد لألكسدة

ن اللیكوبین محتوى الطماطم م -  مكونات الصویا من األیزوفالفونات وتأثیراتھا -  والسكرى والسرطان
ة وتأثیراتھ الصحیة والوقایة من أمراض القلب والسرطان وتأثیره المضاد لألكسدة وتنظیم جھاز المناع

الفعل المضاد  - خفض الكولسترول وضغط الدم (المركبات العضویة الكبریتیة وفوائدھا الصحیة  - 
اب والتوابل وبعض األغذیة الفوائد الصحیة لألعش -  )للتجلط واألكسدة والسرطان واألحیاء الدقیقة

  .واستخدامھا كأغذیة وظیفیة
  

  تغذیة اإلنسان) ص ن ع (٦٢١

أمراض التغذیة و -  التغذیة وأمراض األسنان -  التغذیة وصحة العظام -  العالقة بین التغذیة والصحة
 -  انالتغذیة والسرط -  التغذیة والمناعة - ومرض السكر التغذیة  - تصلب الشرایین التغذیة و - القلب 

  . الحدیثةالغذائیةالتوصیات  -  بعض األغذیة الوظیفیة ودورھا الوظیفي الوقائى
  

  الصناعات الریفیة) ص ن ع (٦٢٢

أثیرات الصحیة      -الصناعات الریفیة كمصدر من مصادر زیادة دخل االسرة    ات والت تفادة من المخلف  االس
سان       -الناتجة   ا بصحة االن ا    صناعة - األغذیة المتخمرة و عالقتھ وب و منتجاتھ ة   - الحب  الخطوات العام

صنیع  ات الت ات لعملی داد الخام د  -الع د و التجمی ة بالتبری ظ االغذی راب - حف یش الغ اج ع ف - انت  التجفی
سیة   -الشمسى   ة الشم تخدام الطاق ف باس التملیح   - التجفی ماك ب ظ اللحوم واالس واع  - حف ف بعض ان  تجفی

  .الفاكھة والخضروات
  

  فس اإلنسانعلم ن) ص ن ع (٦٢٣

 - تأثیر مراحل النمو على الناحیة النفسیة للطفل - العوامل البیئیة وتأثیرھا على النمو النفسي للطفل
: حیل معتمد على  - )المیكانزم الرئیسي لالنا وأساس كل الحیل (الكبت  - لدفاعیھاالمحور األول الحیل 

في صور : أوال - اعیھ ونظریات الشخصیةلدفاالحیل : المحور الثالث  - اإلبدال وانسحاب والعدوان
في صور نظریات التعلم ورابعا : ثالثا  - في صور النظریات السلوكیة: ثانیا  - نظریات التحلیل النفسي 
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الحیل الدفاعیة من : المحور الرابع  - في ضوء نظریات المجال: خامسا  - لذاتافي ضوء نظریھ 
  . الباحثینروجھھ نظ

  
  یا اإلنسانفسیولوج) ص ن ع (٦٢٤

سیولوجیة   ة الف ضمى ووظائف از الھ ا  -الجھ ا و وظائفھ مة تركیبھ ات الھاض شاشة  - االنزیم ة ھ  میكانیكی
ا المؤدي لحدوث األورام    -العظام و أسبابھا   از التناسلى      - الخلل فى تركیب الخالی ى الجھ و ف  تطور النم

و ف  - الھرمونات االنثویة ووظائفھا فى الجسم   -لالنثى   ذكر     تطور النم لى لل از التناس ات  -ى الجھ  الھرمون
  .الذكریة ووظائفھا فى الجسم

  

  إعداد الوجبات) ص ن ع (٦٢٥

 التغیرات فى -  العالقات المتبادلة بین الغذاء والدواء - تأثیر  الضغوط على الوجبة والحالة الغذائیة 

 التغیرات فى - جینیة  التغیرات فى مستویات المركبات النیترو- توازن السوائل والعناصر المعدنیة 

 التغذیة فى حالة -  تغذیة المعوقین -  التغیرات فى مستوى اللیبیدات فى الدم - مستوى السكر فى الدم 

 الوجبات فى -  الوجبات فى أمراض الكلى -  التغذیة فى حالة االمراض الروماتزمیة - مرض النقرس 

 .  غذائیة السمنة والنحافة أسبابھا وعالجھا بالحمیة ال- أمراض الكبد 

  

  الشروط الصحیة لمصانع األغذیة) ص ن ع (٦٥١

 - في مصانع األغذیة   HACCP دور نظام -  قوانین وتشریعات الشروط الصحیة - أھمیة الشروط الصحیة

 عالقة -  المواد المطھرة وأنواعھا -  مواد التنظیف وتطبیقاتھا الصحیة - HACCPمتطلبات وعناصر نظام 

 -  التحكم في القوارض-  التحكم في الحشرات -  التحكم في اإلحیاء الدقیقة- الصحیةاإلحیاء الدقیقة بالشروط 

  . الشروط الصحیة في مصانع اللحوم- معالجة مخلفات مصانع األغذیة 

  

  مراقبة الجودة لألغذیة والمصانع) ص ن ع (٦٥٢

نظمھ ضمان الجودة  ا-  عملیھ اداره وضمان الجودة-  مواصفات قیاسیھ لالغذیھ - المصطلحات - الجودةتعریف 

 قیاسات -  صفات جوده الغذاء - اإلجراءات التصحیحیة  والوقائیھ -  iso 9000 مجموعھ مواصفات - المختلفة

 تقییم شامل ألغذیھ -  تقییم بعض المنتجات الغذائیھ -  بطاقات االغذیھ -  نظم تطویر جوده االغذیھ - جوده االغذیھ

  . األسواق

 

  ءالتغذیة وصحة الغذا) ص ن ع (٦٥٣
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 التأثیر الضار للمستویات المرتفعة من المغذیات - التأثیر الضار للمستویات المرتفعة من المغذیات الكبرى 

 ملوثات األغذیة -  األغذیة المسببة للحساسیة -  األغذیة الحاملة لألمراض -  مضادات التغذیة وأثرھا - الصغرى 

 األسس -  المقاییس الجسمیة - لفوائد ومضار استھالكھ ا-  الكولسترول -  التقییم الحیوى للزیوت - من الكیماویات 

  .الواجب مراعاتھا فى تصمیم تجارب التغذیة

  

  التقنیة الحیویة فى تصنیع الغذاء) ص ن ع (٦٥٤

   تطبیقات التكنولوجیا الحیویة في -  األضرار و الفوائد – أھمیتھا في إنتاج الغذاء –التكنولوجیا الحیویة 
 الطرق المختلفة -  الخضر والفاكھة-  اللحوم ومنتجاتھا-  الزیوت –حبوب و منتجاتھا التصنیع الغذائي مثل ال

  التطفیر في مجال التحسین الوراثي لمیكروبات التصنیع الغذائي - للتكنولوجیا الحیویة في تنمیة األحیاء الدقیقة  
 .نيع الغذائي لميكروبات التص ادوات الھندسة الوراثیة المستخدمة في مجال التحسین الوراثي- 
  

  تكنولوجیا التجفیف) ص ن ع (٦٥٥

 األنواع المختلفة من مجففات األغذیة -  مستقبل األغذیة المجففة  – ممیزات و عیوب األغذیة المجففة –مقدمة 

  -  تأثیر التجمید والتجفید على شكل المواد -  التغطیة الثالثیة للماء – تجفید األغذیة -  تابع المحاضرة السابقة - 

 التجفیف -  نظریة التجفیف -  أجھزة التجفید – المحافظ على نكھة األغذیة المجفدة - الت التجفید والمقیدات معد

فترة المعدل الثابت وفترة المعدل (  معدل التجفیف - الخواص السیكیومتریة للھواء ( باستخدام الھواء الساخن 

  .األسطح المعدنیة الساخنة التجفیف باستخدام -  حساب معدل التجفیف ونسبتھ - )المتناقص 

  

  تكنولوجیا الصناعات المیكروبیة) ص ن ع (٦٥٦

   طرق التخمرات وتأثیر ظروف البیئة على نشاط المیكروبات- میكانیكیة التخمرات المیكروبیة 

 -  بكتریا النشاط الحیوي واستخداماتھا إلنتاج بعض األغذیة الوظیفیة - الطحالب وإستخداماتھا فى التغذیة 

 إنتاج كحول -  إنتاج حمض الخلیك بتخمیر الجلوكوز الھوائیا- جیا إنتاج المشروم وأھمیتھ فى التغذیة تكنولو

 التطفیر - ) الجلوتامیك–الالیسین  ( إنتاج األحماض األمینیة- اإلثایل باستخدام البكتریا تحت ظروف ھوائیة

لوجیا تعقیم بیئات التخمر المستخدمة فى  تكنو- ) طفرات إلنتاج األحماض األمینیة(وإنتاج الطفرات المیكروبیة 

  . تكنولوجیا تعقیم الھواء المستخدم فى الصناعات المیكروبیة- الصناعات المیكروبیة

  

  تحلیل األغذیة) ص ن ع ( ٦٥٧

   Spectrophotometery أجھزة ال- أھمیة تحلیل األغذیة و الطرق الحدیثة فى تحلیل األغذیة 
 جھاز التحلیل -  المعادالت الحسابیة المستخدمة فى تحلیل األغذیة - و استخدامھا فى تحلیل األغذیة 

 التعرف على -  األعمدة والكواشف -  المذیبات والطلمبات -  HPLCالكروماتوجرافى عالى الكفاءة 
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 -   الكواشف -  نظم إدخال العینة -  األعمدة -  GLC جھاز التحلیل الكروماتوجرافى الغازى - المكونات 

  .Isothermal Temperature Programmingوجرافى الغازى بإستخدام التحلیل الكرومات

 

  تدویر مخلفات مصانع األغذیة) ص ن ع (٦٥٨

معالجة مخلفات  - البیولوجیة – الكیمیائیة - مقدمة عن معالجة مخلفات مصانع االغذیة تشمل الطبیعیة
دویر المخلفات البالستیكیة  معالجة وت-  االغذیة بالطریقة البیولوجیة الھوائیة والالھوائیة مصانع

 معالجة وتدویر مخلفات مصانع -  االستفادة من مخلفات مصانع الموالح غذائیا واقتصادیا - المختلفة 
 االستفادة من -  معالجة وندویر مخلفات مصانع تحضیر العصائر مثل المانجو والعنب والتفاح - السكر 

 من معالجة مخلفات مصانع تصنیع زیت الزیتون  االستفادة- معالجة مخلفات مصانع اللحوم ومنتجاتھا 
  القیمة -   معالجة مخلفات مصانع تصنیع الخضروات مثل البسلة والطماطم واالستفادة منھا - 

  . الخاصة بالبیئة والمحافظة علیھاISO 140000االقتصادیة الفعلیة لھذه المعالجات وعالقتھا بـ

  

  تكنولوجیا الحبوب ومنتجاتھا) ص ن ع (٦٥٩

النشاط االنزیمى  -  الصفات الریولوجیة و تأثیر المحسنات- ائص الجودة فى حبوب و دقیق القمح خص
 انتاج النشا و -  اتجاھات الطحن الحدیثة فى االرز و تصنیع المخلفات - فى الدقیق و تاثیره على الجودة 

ع منتجات المخابز تصنی -  العوامل المؤثرة على جودة الخبز- انتاج الخبز البلدى  - النشا المحور
 تكنولوجیا التشكیل - انتاج المكرونة و خصائص الجودة للعجائن  -  الطرق الحدیثة لالنتاج- المختلفة 

  .و التغیرات اثناء التصنیع)البثق الحرارى(بالضغط و الحرارة

  

  مشاكل التغذیة) ص ن ع (٦٦٠

 -  اعیة المؤثرة على استھالك الغذاءالعوامل االقتصادیة واالجتم -  موقف الغذاء وأھمیتھ عالمیا ومحلیا
مالمح إنتاج واستھالك الغذاء فى الوطن  -  تأثیر الفجوة الغذائیة على الوضع التغذوى فى المجتمع

 الغذائیةالمشكالت  -  العادات الغذائیة والعوامل المؤثرة علیھا -  خصائص االستھالك الغذائى - العربى 
 -  نقص العناصر الصغرى مشكالت -   العالمفيكالت الغذائیة أھم المش -  الشائعة فى البلدان العربیة

  .بعض برامج التثقیف الغذائى -  أسس ومباد ىء و أھداف ومعوقات التوعیة الغذائیة -  تلوث الغذاء
  

  المسح الغذائى) ص ن ع (٦٦١

ة  : طرق تقدیر الحالة الغذائیة    ة    -الفحوص االكلینیكی ة الغذائی دیر الحال اییس اال : طرق تق ة  المق نثروبومتری
ة  - ة الغذائی دیر الحال رق تق صائیة  : ط ات االح ة والبیان ل المعملی رق  -التحالی ذائى وط سح الغ رق الم  ط

ر        ن العناص اول م ة بالمتن ات الخاص سیر البیان ذاء وتف تھالك الغ ة واس ة الغذائی ن الحال ات ع ع البیان جم
ة   -الغذائیة   ة الغذائی ة      تخط - العوامل البیئیة المؤثرة على الحال ة الغذائی ویم الحال ذ وتق  خطوات  -یط وتنفی

ى المسح     - الجدول الزمنى والمیزانیة – التقییم – تحدید األھداف –إجراء المسح الغذائى    ة ف ار العین  اختی
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ذائى  ذائى    -الغ سح الغ تمارة الم ات اس ار محتوی صادیة   - اختی ة االقت دخل والحال رات ال صمیم - مؤش  ت
  . كتابة التقریر النھائى للمسح- جمع البیانات وتحلیلھا -ازھا استمارات المسح الغذائى واجتی

  

  األسرة الریفیة والمستھلك) ص ن ع (٦٦٢

ة              ة األسرة الریفی ى تنمی وسائل االدارة الرشیدة    -تعریف بمجاالت االقتصاد المنزلى المختلفة  ودورھا ف
ة وإدارة  - لموارد االسرة ا    میزانیة األسرة وكیفی ة مواردھ ة    -وتنمی ى  الممارسات الخاطئ ة األم و  ف رعای

ل ل  - الطف رة والطف ة االس رامج رعای ة - ب رف الیدوی سوجات  - الح المالبس والمن ة ب شاكل المتعلق  - الم
ة       رة الریفی ة لألس ة والخارجی ة الداخلی ة    -البیئ رة الریفی ضغوط واألس ة   - ال تھالك المختلف اط االس  أنم

  .مخاطر التى تواجھ االسرة الریفیة وطرق حلھا ال- ترشید االستھالك واالدخار -لالسرة 
  

  تغذیة الفئات الخاصة) ص ن ع (٦٦٣

ة ة األنبوبی ة  - التغذی اض األمینی ة لألحم طرابات التمثیلی ى األض ة ف ى  Phenylketonuria التغذی ف
درات      - التغذیة فى أضطرابات تمثیل الیوریا  - األطفال ل الكربوھی طرابات تمثی ى أض ة ف ة  التغذ - التغذی ی

دھون     ال         - فى أضطرابات تمثیل ال د فى االطف شاط الزائ ى الن ة ف ى حاالت الحساسیة     - التغذی ة ف  - التغذی
یین    -ین  تغذیة النباتی  ة الریاض ة ال   - تغذی سنین   تغذی ات  -م ى مجال      و و الفیتوكیمیاوی ة ف یات الحدیث  التوص

  .التغذیة
  

  تقییم األغذیة) ص ن ع (٦٦٤

ة    الخصائص الحسیة لألغذیة و ال   یم األغذی ارات الحسیة    -طرق الحسیة لتقی واع االختب ة    - أن یم األغذی تقی
ة    - و الطرق الطبیعیة     باستخدام األجھزة  یم األغذی ة    - الطرق الكیمیائیة لتقی ات العناصر الغذائی أثیر  - ثب  ت

ذیات      ى المغ ة عل امالت الحراری سترة  ( المع ذیات     -) الب ى المغ یم عل أثیر التعق د  - ت أثیر التجمی   ت
دة ھراألغذیة المجم ذیات  وص ى المغ أثیر  -عل ز ت ى الخبی ذیات عل ة  -المغ ة للمحافظ یات الخاص  التوص

  .على اكبر قدر من العناصر الغذائیة
  

  األمومة والطفولة) ص ن ع (٦٦٥

ذائیا      حیا وغ ل      - مفھوم رعایة االم الحامل ص اء الحم ة اثن سیولوجیة والبیوكیمیائی رات الف العوامل   - التغی
ؤثر ا   الم ؤثر علیھم ى ت اطر الت ین والمخ ل والجن ى الحام ین  - ة عل و الجن ل نم صحیة   - مراح ة ال الرعای
ل   تغذیة- تغذیة الطفل الرضیع ورعایتھ - الرعایة الصحیة لألم المرضع   - للمولود ا  الطف ل المدرسة    م قب

ة     - التطعیمات الالزمة للطفل   -ورعایتھ   ة الطفول ة   الظروف   - االمراض الشائعة فى مرحل سیة االزم النف
  .للطفل

  

  إدارة المنزل) ص ن ع (٦٦٦
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اریر   – ادارة الوقت –ادارة المنزل    ة التق ؤتمرات  – ادارة االجتماعات و كتاب ة  – ادارة الم  – ادارة المكتب
سكرتاریة    ب و ال راف –ادارة المكات ة  – ادارة االش دق  – ادارة المدرس شفي – ادارة الفن  – ادارة المست

  .دارة المؤسسة ا–ادارة النزاع 
  

  

  قسم الكیمیاء الحیویة
   

    متقدمكیمیاء عضویة) ك م ح( ٦١١

 -  الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للمركبات العطریة-الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للمركبات العطریة 

ات الحلقیة غیر التركیب الكیمیائي للمركب - یلي للمركبات العطریةفیلي والنیكلوفتفاعالت االستبدال االلكترو

تطبیق  - تطبیق میكانیكیات التفاعل علي التفاعالت االنزیمیة - تحضیر وتفاعالت البیریرین - المتجانسة

تطبیقات  - تطبیقات میكانیكیات التفاعل علي تمثیل الكربوھیدرات - البروتینمیكانیكیات التفاعل علي 

كیات تفاعل علي مركبات الطاقة والقواعد في تطبیق میكانی - میكانیكیات تفاعل علي تمثیل اللیبیدات

 .االحماض النوویة

 

    متقدم تحلیلیةكیمیاء) حك م  (٦١٢

 المحالیل المنظمة - pH وحدات التركیز الطبیعیة والكیمیائیة وعالقتھا بالـ -مفاھیم ومعارف الكیمیاء التحلیلیة 

یعیة والكھربیة والضوئیة للمركبات في الكیمیاء  استخدام الخواص الكیمیائیة والطب-وعالقتھا بالنظم الحیویة 

 امتحان منتصف - الجھد الكھربي في الكیمیاء التحلیلیة- التوصیل الكھربي في الكیمیاء التحلیلیة  -التحلیلیة 

 أنواع األقطاب - الخالیا الكھربیة - األكسدة واالختزال وتطبیقات السوائل الحیویة -الفصل الدراسي 

 أجھزة التحلیل الكیماوي بالطرق - المعقدات وتفاعالتھا المختلفة -تفاعالت األكسدة واالختزال  -واستخدماتھا 

 .المختلفة

  

   كیمیاء الكربوھیدرات) ك م ح (٦١٣

 التوزیع – ذرات الكربون - التركیب الكیمیائى للسكرات العالیة  -مقدمھ عامھ ومراجعھ على ما سبق دراستھ 

 دراسة التركیب - مشتقات الكربوھیدرات المختلفة  -الفراغى واثره على الخواص   تابع التوزیع -الفراغى  

تكوین  -  (M.S) سكرات االولیجو - تحدید تركیب السكرات االحادیة  -الكیمیائى للسكرات العدیدة وفصلھا  

كرات العدیدة  تحضیر الس-المناعیة  الصور االنومیریة والطرق -العدیدة  تحدید تركیب السكرات – الحلقات

  . االولیجو–
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   كیمیاء البروتینات) ك م ح ( ٦١٤

 تعدیل تركیب - جھازدراسة تتابع االحماض االمینیة الصلب  -جھازدراسة تتابع االحماض االمینیة السائل 

 - حركة البروتین في الخلیة  - التخلیق الحیوي للجلیكوبروتین -  مشاكل تتابع االحماض االمینیة - البروتین

ین بتركیزات عالیة من االمالح ت ترسیب البرو-  الترسیب باستخدام نقطة التعادل الكھربي -فصل البروتینات 

 مشاكل  - الطریقة المفضلة للتغییر في التركیب الطبیعي للبروتین - الترسیب باستخدام المذیبات العضویة -

 .الفصل باستخدام الفصل الكروماتوجرافي السائل ذو الكفاءة

  

   كیمیاء الزیوت والدھون) ك م ح (٦١٥

 استخالص اللیبیدات وطرق - المذیبات واالجھزة المستخدمة في تحلیل اللیبیدات -یم اللیبیدات ستعریف وتق

 الطرق الطبیعیة لتمییز - التعرف علي الخواص الطبیعیة والكیمیائیة واالختبارات اللونیة للیبیدات -تقدیرھا 

 - اشكال اللیبیات المختلفة - تركیب اللیبیدات علي المستوي الخلوي -وت والدھون التركیب الكیمیائي للزی

 التأثیرات السامة - دور اللیبیدات في المناعة - دور اللیبیدات في الدمج الخلوي -تغیر اللیبیدات اثناء االقلمة 

 .لبعض اللیبیدات

  

   كیمیاء البناء الضوئى) ك م ح (٦١٦

مراحل - تفاعالت الكلورفیل وامتصاص الضوء -ئى و الصبغات المجمعة للضوء تركیب جھاز البناء الضو

 تخلیق - میكانیكیة تثبیت ثانى اكسید الكربون والتنفس الضوئى -عملیة البناء الضوئى واالنتقال االلكتروني 

 تركیب -ریتات  تمثیل النترات والكب- تخلیق االحماض االمینیة والدھنیة  -السكروز والنشا وتأثیر التسمید  

 - التركیب الجزیئى للمعقدات البروتینیة  -معقدات الكلورفیل والبروتین وارتباط تفاعالت الضوء والظالم 

 النظریات الحدیثة فى تفسیر انتقال االلكترونات حتى المستوى -دراسات طبوغرافیة لمعقدات البروتین 

 .البیئیة البناء الضوئى فى البكتریا واھمیتھ -الجزیئى والذرى 

   

   كیمیاء اإلنزیمات) ك م ح(٦١٧

 - تركیب االنزیمات بمستویات مختلفة -مقدمھ وتعریف االنزیمات وعالقتھا بالعوامل المساعدة الكیمیائیة  

 دور ومیكانیة - العوامل التى تؤثر على نشاط االنزیمات - تقسیم االنزیمات  -طبیعة عمل االنزیمات  
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 - التخصص االنزیمى واالنزیمات المحملة  -كانیكیات عمل االنزیمات ومنحنیاتھا  می-المنشطات والمثبطات  

 نماذج محددة الشكل - تنظیم التفاعالت االنزیمیة  -االنزیمات ذات النشاط المتعدد والنظم االنزیمیة المعقدة 

   .وطریقة عمل االنزیمات

  

   كیمیاء التمثیل الغذائى) ك م ح (٦١٨

 -  اكسدة االحماض الدھنیة و االجسام الكیتونیة- اكسدة االحماض الدھنیة -لدھون ھضم وامتصاص ونقل ا

التغیرات الحیویة  -   تنظیم التخلیق الحیوى للدھون واالحماض الدھنیة-التخلیق الحیوى لالحماض الدھنیة 

تركیب  -فوریة  مستقبالت الھرمونات واالكسدة الفس- المسارات الحیویة للنقل االكترونى -للكولیستیرول 

 التاثیر الفارماكولوجى -    التنظیم العام لھضم الدھون-  المیتوكوندریا وتنظیمھا لوظیفة الخلیة

  التخلیق الحیوى للبروتین واالكسدة الحیویة وانتاج -) د(للبروستجالندینات والكالسیوم  والحدید وفیتامین 

 .الطاقة

 

   كیمیاء االحماض النوویة) ك م ح  (٦١٩

دراسة -  التركیب االول والثانوى لالحماض النوویة- ف ودراسة المكونات االولیة لالحماض النوویةتعری

 تركیب اكروموسومات - استكمال دراسة خواص التركیب الثانوى للدنا ورنا-خواص التركیب الثانویى للدنا

ثر على تركیب وخواص  العوامل التى تؤ- التركیب الرابع لالحماض النوویة ودورھا الحیوى-فى الخلیة

 تاثیر المواد الكیماویة والعقاقیر فى دورة - انقسام الخلیة ودورة حیاتھا ودورالدنا فى ذلك- االحماض النوویة

 دور االشعاع فى ال دنا  وكیفیة التغلب على - اصالح الخلل فى ال دنا وال رنا ومیكانیكیة ذلك-حیاة الخلیة

 .ة النقل الجینى تخلیق البروتین حیویا وتقنی-الضرر

  

   كیمیاء تلوث البیئة) ك م ح (٦٢٠

 - )  تربھ–ھواء –ماء ( عناصر البیئة ومصادر التلوث -مقدمة في علم البیئة والتكنولوجیا المشاكل والحلول 

 - التلوث الملحي والحراري واالشعاعي - التلوث بالمنظفات الصناعیة والمبیدات -كیمیاء وتلوث المیاه 

 تلوث  الھواء بأكسید - تلوث الھواء بأكسید الكربون -صر الثقیلھ والسامھ ومصادرھا التلوث بالعنا

 التأثیر البیوكیمیائي - الطرق الكیمیائیة لقیاس تلوث الھواء - تلوث الھواء بأكسید الكبریت -النیتروجین 

 . التمثیل الغذائي للملوثات وأضرارھا-للتلوث باالشعاع 

  

    الحدیثة فى الزراعةطرق التحلیل) ك م ح (٦٢١
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الطرق المناعیة الحدیثة واستخدامھا فى مجال التحالیل الزراعیة األجھزة الحدیثة وطرق العمل فى التحالیل 

 اإلشعاع مقدمة عنة وأساسیات - استخدام طرق الكروموتوجرافى الحدیثة فى التحالیل الزراعیة -الزراعیة 

 استخدام اللیزر وتطبیقاتة فى الزراعة مقدمة عن - الزراعة  تابع اإلشعاع وتطبیقاتة فى مجال-اإلشعاع 

 -نقل الجینات - طرق – أساسیات نقل الجینات - أساسیات تفاعل البلمرة المتسلسل -األغذیة المھندسة وراثیا 

  . طرق الكشف عن الجینات - دراسة التتابع الجینى 

    متقدمكیمیاء حیویة) ك م ح (٦٥١

 دور - دور النبات في حیاة االنسان والحیوان -ن بمكونات الكرة االرضیة مقدمة عن عالقة  االنسا

 - تلوث الغذاء وعالقتھ بالبیئة- دور الكبریت وتكوین االحماض الكبریتیة -النیتروجین وتكوین البروتینات 

ائي لالغذیة  تأثیر االشعاع علي التركیب الكیمی- تنظیم التفاعالت الحیویة -المتبقیات في اللحوم ومشاكلھا 

 ادینوسین احادي الفوسفات - مركب  النیكلوتیدات االحماض النوویة كمدخل لدراسة-وطرق التخلص منھ 

 cAMP مركب ادینوسین احادي الفوسفات الحلقي  - cAMP  cAdenosine 3,5 mono-pالحلقي  

 وعالقتھ cAMPحلقي   مركب ادینوسین احادي الفوسفات ال-   p.Kinaseوعالقتھ بانزیم بروتین كینیز  

 وعالقتھ بالھرمونات cAMP طرق تخلیق - DNA في الغدة اللبنیة في Lac-operonبلـالك اوبیرون 

 .الحیوانیة والنباتیة

  

    متقدمتحلیل كیمیائى بالطرق الطبیعیة) ك م ح (٦٥٢

یل الكروماتوجرافي  التحل- التحلیل الكروماتوجرافي ذو الطبقة الرقیقة -التحلیل الكروماتوجرافي الورقي 

 التحلیل الطیفي في - وحدات القیاس ومقدمة في التحلیل الطیفي - التحلیل الكروماتوجرافي الغازي -باالعمدة 

 طرق قیاس - التحلیل الطیفي باستخدام االشعة تحت الحمراء -المنطقة المرئیة واالشعة فوق البنفسجیة 

 مقدمة عن طیف الكتلة والرنین - واالمتصاص الذري -ھب  طرق التحلیل بالل-العكارة والتشتت والفلورة 

 .المغناطیسي

  

   كیمیاء البیولوجیا الجزیئیة) ك م ح( ٦٥٣

 الوظائف البیوكیمیائیة للعینات - التركیب الكیمیائي لالغشیة الحیویة -الوظائف العامة لالغشیة الحیویة 

 - DNAحویر االنزیمي للحامض النووي الت- RNA,DNA تركیب االحماض النوویة -الخلویة المختلفة 

 – DNA كلونة الحامض النووي- DNA تسلسل الحامض النووي - PCRاساسیات تطبیقات الـ

 .النانوتكنولوجي
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   كیمیاء التغیرات الحیویة) ك م ح (٦٥٤

 -م  تخلیق وھد-ین  ثون می– ایزولوسین – لوسیین –تخلیق وھدم والمركبات الحیویة التي تنتج من فالیین 

 تخلیق وھدم والمركبات الحیویة التي تنتج -ین  ن ثریو-  جلیسین –والمركبات الحیویة التي تنتج من لیسین 

 تیروزین – تخلیق وھدم والمركبات الحیویة التي تنتج من فینایل االنین - جلوتامیك  - برولیین –من ارجنین 

 ھیدروكسي برولین  – االنین –ج من تربتوفان  تخلیق وھدم والمركبات الحیویة التي تنت- حمض اسبارتك  –

 العوامل المؤثرة على التمثیل - سستئین  - سیرین – تخلیق وھدم والمركبات الحیویة التي تنتج من ھستدین -

 امراض السكر وزیادة - االجسام الكیتونیة واستخداماتھا - التمثیل الغذائى للسكرات فى حالة الصیام -الغذائى 

 .تنظیم التمثیل الغذائى للكولیستیرول-  مستقبالت الیبوبروتین والبالزما لیبوبروتین - ینافرازاالنسول

  

   كیمیاء المركبات الثانویة فى  النبات) ك م ح (٦٥٥

 -  االحماض العضویة لالكتونات والفینوالت البسیطة-مقدمھ عن المركبات االولیة والثانویة وطرق بنائھا 

 التربینات واالستیروالت التمثیل -یات المتصبنھ وغیر المتصبنھ والمواد الطیاره  الدھن-المركبات العطریة 

 - القلویدات - القلویدات  - الفالفونویدات – الفالفونویدات –الغذائي للمركبات الثانویة في جسم االنسان 

 .نویة في النبات دور المركبات الثا-المركبات النتیروجینیة المتنوعة والجلیكوسیدات ومركبات الكبریت 

  

    متقدمكیمیاء طبیعیة) ك م ح (٦٥٦

 الكیمیاء - الكیمیاء النوویة الزراعیة - الكیمیاء الضوئیة – المحالیل بأنوعھا - الكیمیاء الحراریة -مقدمة 

 . الكیمیاء الحركیة- كیمیاء السطوح -الكھربیة 

  

   السوائل الحیویة) ك م ح (٦٥٧

 سائل النخاع وتخلیق خالیا - مكونات الدم  - الدم تعریفة و خواصة  -الحیوى   الماء و دوره -كیمیاء الماء 

 – كیمیاء البول اللعاب - بعض امراض الدم العادیة والتى لھا عالقة بمرض السرطان  – كیمیاء الدم -الدم 

 -رخویات  كیمیاء العصارات الحیویة للحیوانات وال- كیمیاء اللبن - المخاط – العرق –السائل المنوى 

 .العصارة النباتیة

  

   كیمیاء الكائنات الدقیقة والبحریة) ك م ح  (٦٥٨

 - المؤثرة على نمو الكائنات الدقیقة   - العوامل الطبیعیة والكیمیائیة -التركیب الكیمیائى للكائنات الدقیقة  

 التركیب الكیمیائى للكائنات -دقیقة   الجوانب التطبیقیة المختلفة للكائنات ال-التمثیل الغذائى فى الكائنات الدقیقة
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 التمثیل الغذائى فى الكائنات - العوامل الطبیعیة والكیمیائیة المؤثرة على نمو الكئنات البحریة  -البحریة  

 . الجوانب التطبیقیة المختلفة للكائنات البحریة- الطحالب كمصدر غذائى عالى القیمة  -البحریة  

  

   میائى والخواص الفسیولوجیةالتركیب الكی)  ك م ح (٦٥٩

 المستقبالت الحیویة واالرتباط و - تركیب الخلیة و تأثیره   -مقدمة عامة عن عالقة التركیب بالخواص  

 النظریات - المضادات الحیویة  – امثلة على تركیب بعض المواد السموم -عالقتھا بالوظائف الحیویة  

 التركیب بالخواص و االنتقال داخل الخلیة و -دات الحیویة  المختلفة التى تفسر عالقة تركیب بعض المضا

 دراسة تركیب الھرمونات النباتیة - أمثلة على بعض المركبات الحیویة و دورھا بعض اإلنزیمات -النفاذیة 

 بعض المركبات الثانویة ودورھا الفسیولوجى وعالقة التركیب - بعض المبیدات و مبیدات الحشائش -كمثال 

 عالقة التركیب بالخواص لعدید من - امثلة على بعض المركبات الحیویة وعالقتھا باألمراض -بالخواض 

 . الشقوق الحرة–المركبات األخرى 

  

   كیمیاء الفیتامینات والھرمونات)  ك م ح (٦٦٠

 -یروالت  میكانیكة عمل الھرمونات المشتقة من االست-العالقة بین المستقبالت الحیویة والتأثیرات الببیولوجیة 

 دور  – میكانیكة عمل الھرمونات ذات الطبیعة البروتینیة  المشتقة -وكذلك ھرمونات الغدة الدرقیة  

 مستقبالت - دور الكالسیوم والفوسفاتیدل اینیسیتول كحامل للرسائل -االدینوسین احادي الفوسفات الحلقي  

نقص السكر  تعریف الفیتامینات ودروھا  دور ووظائف الھرمونات في حاالت -ھرمون االتیروزین كینیز  

الفیتامینات الذائبة في الدھون  -A,D,B, E الفیتامینات الذائبة في الدھون – تقسیم الفیتامینات -وطبیعة عملھا 

 الفیتامینات الذائبة في -  B3 , B2 , B1 الفیتامینات الذائبة في الماء -)  دورھا في التمثیل الغذائي–التركیب (

 .مشابھات الفیتامینات - الفیتامینات الذائبة في الماء -    Folic cid  B, B6 ,B4الماء 

  

   الكیمیاء الحیویة النباتیة)  ك م ح (٦٦١

 بناء الكربوھیدرات -  دورة كالفن – البناء الضوئى - انتاج الطاقة فى الخلیة النباتیة ودراستھا -مقدمھ 

 تمثیل -  بناء الكلوروفیل  – الصبغات النباتیة -كبات العطریة   المر– بناء وھدم اللیبیدات -واستخدماتھا 

 تابع منظمات النمو وتمثیلھا  انتاج المركبات الثانویة - منظمات النمو النباتیة ودورھا  -النیتروجین وتثبیتھ 

 .نباتیة الھندسة الوراثیة فى ال– تطبیقات مزارع االنسجة - كیمیاء مزارع االنسجة  -فى النبات واھمیتھا 

   

   التطبیقات المناعیة فى الزراعة والغذاء)  ك م ح (٦٦٢
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 التطبیقات المناعیة في - الطرق المتعلقة لقیاس المناعة -  المناعة واالجسام المناعیة -مقدمة  في علم المناعة 

 -مناعیة  طرق التنشیط ال- تفاعالت المواد المناعیة - والطرق المناعیة االخري ELISA استخدام -الزراعة 

 . امراض المناعة الذاتیة- الجھاظ المكمل المناعي - عوامل التنشیط للسیتوكینیات -الخالیا المناعیة ووظیفتھا 

  

  

  

 المحـــــــاصیلقسم 

  
  بیئة المحاصیل الحقلیة ) م ح ص (٦١١

 إنتاج - لزراعیة  تباین احتیاجات المحاصیل فى البیئة ا- التعریفات  والمفاھیم البیئیة والمناطق المناخیة 

 إنتاج المحاصیل بالمناطق -  إنتاج المحاصیل بالمناطق المعتدلة الدافئة - المحاصیل بالمناطق المعتدلة الباردة

 -  الزراعة المتواصلة ب ببیئة إنتاج المحاصیل وعالقتھ - إنتاج المحاصیل بالمناطق االستوائیة  -  المعتدلة الدافئة

 إنتاج -   إنتاج المحاصیل وعالقتھ بالرطوبة والمیاه- لزراعة المحملة اببیئة إنتاج  المحاصیل وعالقة 

  .)الخواص الكیمیائیة والخواص الطبیعیة( المحاصیل وعالقتھا بالتربة الزراعیة

  

  اإلحصاء وتطبیقاتھ فى العلوم البیولوجیة ) م ح ص(٦١٢

تحلیل التباین وتجاوزاتھا الفروض التى بنى علي اساسھا  - مراجعة لبعض مجاالت االستدالل االحصائى

اختبارات تجانس التباینات واختبارات المقارنات  - المؤثرة على مدى صالحیة القرارات المتحصل علیھا

 االستدالل االحصائى فى مجال االنحدار الخطى والغیر خطى واختبارات - الفردیة والمقارنات المجامیعیة

 الطراز اللوغاریتمى - لتى یمكن وضعھا فى صورة خطیة العالقات الغیر خطیة ا- صالحیة النموذج الخطى 

 طرق االنحدار -  الطراز المتعدد الحدود -  الطراز اللوغاریتمى الجزئى للخط المستقیم- الكامل للخط المستقیم

 الفروض اإلحصائیة واختباراتھا للعالقات المتبادلة بین - المختصرة باستخدام متعددات الحدود المتعامدة

 -  تفسیر معامالت االنحدار-  االنحدار المركب والجزئى- االرتباط المركب والجزئى -  عشوائیةالمتغیرات ال

  . ضبط الجودة اإلحصائیة-  تحلیل التغایر- استخدام المصفوفات فى تحلیل نماذج االنحدار

  

  بیولوجیا ومقاومة الحشائش ) م ح ص(٦١٣

التأثیرات  -   منافسة الحشائش للمحاصیل- ئش الصفات الممیزة للحشا-  أضرار الحشائش–بیولوجیا الحشائش 

 -  االختیاریة– مبیدات الحشائش -  المقاومة المتكاملة للحشائش-  أسالیب مقاومة الحشائش-  التطفل–المتبادلة 
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 -  المركبات المستعملة فى مقاومة الحشائش-  المركبات المستعملة فى مقاومة الحشائش- عالقة المبیدات بالتربة

  .شائش الخضر والفاكھةتطبیقات مقاومة ح

  

   اإلخصاب ةتحسین المحاصیل خلطی) م ح ص(٦١٤

 نظم التزاوج فى ھذه المحاصیل - التركیب الوراثى لعشائر المحاصیل الخلطیة والمفاھیم المتعلقة بذلك 

فى  التحورات الحدیثة الفعالة -  االنتخاب وفاعلیتھ فى عشائر المحاصیل الخلطیة - وعالقتھا بالتركیب الوراثى 

 استنباط وتحسین -  نظریات تفسیر قوة الھجین والتربیة الداخلیة وتأثیراتھا - طرق انتخاب المحاصیل الخلطیة 

 تقییم سالالت التربیة الداخلیة من حیث القدرة العامة على - سالالت التربیة الداخلیة فى المحاصیل الخلطیة 

 مقارنة الھجن -  األصناف التركیبیة - ھجن وتقییمھا  إنتاج ال-  تقییم القدرة الخاصة على االئتالف - التالف 

 القوانین واللوائح المحددة إلكثار وتداول أصناف المحاصیل - واألصناف التركیبیة واألصناف مفتوحة التلقیح 

  .الخلطیة

  

  تصمیم القطاعات غیر الكاملة فى التجارب الزراعیة) م ح ص (٦١٥

 اختبار تصمیم القطاعات - ت القطاعات الناقصة مع الكاملة  مقارنة تصمیما- أساسیات التحلیل اإلحصائى

 لمربع -  التصمیم الشبكى المكعبى -  التصمیم المثلثى الشبكى-  التصمیم الشبكى المتزن جزئیًا - الناقصة 

  . االدماج الناقص-  االدماج الناقص -  االدماج الناقص-  االدماج الكامل -  المربع الشبكى الناقص - الشبكى

  

  تربیة المحاصیل لمقاومة االجھادات غیر الحیویة )  صم ح( ٦١٦

 تأثیر الجفاف - المحددات البیئیة العالمیة إلنتاج المحاصیل وأھمیتھا ومواصفاتھا وكیفیة تقلیل المفقودات منھا

 میكانیكیات تحمل الجفاف والمصادر الوراثیة - على نمو وتكوین النبات وأنواع بیئات الجفاف وإحداثھا صناعیا 

 االستجابة النباتیة لنقص وسمیة العناصر المعدنیة -  وراثة وتربیة المقاومة للجفاف وصعوبتھا - تحمل الجفاف ل

 تأثیر الملوحة على نمو تكوین النبات -  التحسن الوراثى للمحاصیل لتحمل مشاكل نقص او زیادة العناصر - 

 -  ووراثة وتربیة المحاصیل لمقاومة الملوحة  مصادر مقاومة الملوحة- والمعاییر االنتخابیة لمقاومة الملوحة 

 مصادر تحمل الحرارة والبرودة - تأثیر الحرارة والبرودة على النبات ومیكانیكیات تحمل الحرارة والبرودة 

 استجابة النباتات وتحورھا الوراثى لتحمل ملوثات الھواء - ووراثة وتربیة المحاصیل لتحمل الحرارة والبرودة 

  .یات البیوتكنولوجیة الحدیثة فى تحسین أقلمة النباتات االجھادات غیر الحیویة استخدام التقن- 
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  تحسین المحاصیل الرئیسیة ) م ح ص (٦١٧

 األصول -  استكمال نظریات نشوء بقیة المحاصیل الرئیسیة - نظریات نشوء وتطور كل محصول رئیسى 

 السالالت المحلیة لكل من المحاصیل - سى  األقارب البریة لكل محصول رئی- الوراثیة لكل محصول رئیسى 

 -  طرق التربیة التقلیدیة لكل محصول رئیسى -  استكمال السالالت المحلیة للمحاصیل الرئیسیة - الرئیسیة 

 العقم الذكرى -  الطرق الحدیثة لتربیة كل محصول على حدة - استكمال طرق التربیة التقلیدیة لكل محصول 

 استكمال إكثار األصناف - إكثار األصناف الھجین فى كل محصول رئیسى  - السیتوبالزمى فى كل محصول 

  .الھجین فى بقیة المحاصیل الرئیسیة

  

  

  دراسة خاصة فى إنتاج المحاصیل ) م ح ص (٦١٨

 یقوم الطالب قائمة - مناقشة مع الطالب لتحدید موضوع الدراسة وتحدید المصادر التى یجب الرجوع الیھا

 -  یقوم الطالب بالبحث وجمع الدراسات والمعلومات وتبویبھا- علق بالموضوع لمناقشتھاببعض العناوین التى تت

 - مناقشة الدراسات التى جمعھا الطالب وتحدید مدى كفایتھا من عدمھ ومناقشة كیفیة تناول وعرض الموضوع

  .ضوع مناقشة الطالب فى المو- إعداد الموضوع كمقالھ مرجعیة وللعرض باستخدام البرنامج المناسب

  

  إنتاج المحاصیل تحت الظروف القاسیة ) م ح ص (٦١٩

مصادر األراضي المستصلحة الجدیدة من  - مصادر األراضي المستصلحة الجدیدة من میاه وأرض  - مقدمھ

 – االجھاد المائى – تأثیر األجھادات المختلفة في األراضي الجدیدة مثل الملوحة - موارد بشریة وتكنولوجي

زراعة  -  الحرارة – الملوحة – زراعة المحاصیل الحقلیة المختلفة تحت ظروف الجفاف - االجھاد الحرارى 

االحتیاجات المائیة والسماد للمحاصیل تحت  - المحاصیل الحقلیة المختلفة تحت ظروف االجھادات األرضیة 

دة واالجھادات النظم المحصولیة والدورة الزراعیة تحت ظروف األراضى الجدی - الظروف االجھادیة المختلفة 

  .المختلفة

  

  نمو وتطور المحاصیل) م ح ص (٦٢٠

 تأثیر العوامل البیئیة -  مقاییس وتحلیل النمو -  تجزئة المادة الجافة  -  مفاھیمھ – النمو - مقدمة وأھداف المقرر 

تحكم في  ال-  التحكم فیھ – مراحلھ – مفھومھ – التطور -  نمو الجذور واألجزاء الھوائیة - علي النمو والتطور 

 تابع التقییم الكمى لالستجابة -  التقییم الكمى لالستجابة الفسیولوجیة -  االرتیاع وعالقتھ بطول النھار–التزھیر

  . عالقة المراحل الفینولوجیة بالمعامالت الزراعیة-  دور الھرمونات فى نمو األوراق والسیقان - الفسیولوجیة 
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 تحسین المحاصیل ذاتیة اإلخصاب ) م ح ص(٦٥١

 نظریة الساللة -  تجمیع واستجالب الموارد الوراثیة - التركیب الوراثى لعشائر المحاصیل ذاتیة اإلخصاب 

 التركیب الوراثى لألجیال -  استخدام التھجین فى محاصیل ذاتیة اإلخصاب - النقیة وحدوث التباین وتطبیقاتھا 

 تحویرات طرق االنتخاب فى - اصیل القدیمة  طرق االنتخاب فى أصناف المح- االنعزالیة فى المحاصیل الذاتیة 

 استنباط الھجین فى ذاتیات -  طرق التھجین الرجعى فى تحسین المحاصیل ذاتیة اإلخصاب - المحاصیل الذاتیة 

 -  طرق تقییم نواتج برامج تربیة ذاتیات اإلخصاب -  التربیة بالطفرات فى المحاصیل الذاتیة  - االخصاب 

  .صناف المحسنةاإلكثار والمحافظة على األ

  

  

 المحاصیل  الصناعیة ) م ح ص(٦٥٢

 البذور الزیتیة - مقدمة عن محاصیل البذور الزیتیة وأھمیتھا غذائیا وزراعیا وصناعیا واإلنتاج العالمى من 

 األحماض الدھنیة فى الزیت واألحماض االمینیة فى البروتین والعوامل المؤثرة علیھا وعالقتھا - ومنتجاتھا 

 -  بعض المركبات الدقیقة فى البذور الزیتیة وتأثیراتھا الحیویة - غذائیة والحیویة للزیوت والبروتین بالقیمة ال

 عملیات ما قبل وبعد جمع القطن وأنواع - االستخدامات غیر التقلیدیة لمحاصیل البذور الزیتیة ومنتجاتھا 

 العالقة - لغزول وصفات جودة الشلة  غزل القطن وأنواع ا-  رتب القطن والعوامل المؤثرة علیھا - الحالجات 

 تغذیة محاصیل السكر وعالقتھا -  اإلنتاج العالمى من محاصیل السكر - بین الصفات التكنولوجیة للتیلھ والشلة 

 عملیات ما قبل وبعد الحصاد -  التزھیر وإنتاج البذور فى محاصیل السكر - بنمو وتطور وإنتاج وجودة السكر

  .وعالقتھا بتدھور السكر

  

 محاصیل الحبوب والبقول ) م ح ص(٦٥٣

 مشاكل إنتاج الحبوب فى - مقدمة عن محاصیل الحبوب وأھمیتھا غذائیًا وزراعیًا واإلنتاج العالمى والمحلى 

 حزمة التوصیات للحصول على أعلى إنتاجیة من محصولى - مصر وأھمیة الفاقد فى زیادة الفجوة الغذائیة 

حصول على أعلى إنتاجیة من محصولى الذرة الشامیة والذرة الرفیعة  أحدث التوصیات لل- القمح والشعیر 

 جودة محاصیل الحبوب وطرق -  أحدث التوصیات للحصول على أعلى إنتاجیة من محصول األرز- للحبوب  

 مقدمة عن محاصیل -  العوامل والمعامالت الزراعیة الموثرة على صفات جودة محاصیل الحبوب  - تقدیرھا 

 ممیزات محاصیل البذور ودورھا فى تغذیة - ا غذائیًا وزراعیًا واإلنتاج  العالمى والمحلى البقول وأھمیتھ

 أحدث التوصیات -  مشاكل إنتاج البقول فى مصر وكیفیة التغلب علیھا- اإلنسان والحیوان وخصوبة التربة 

ة من محاصیل  أحدث التوصیات للحصول على أعلى إنتاجی- للحصول على أعلى إنتاجیة من الفول البلدى 
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 العوامل والمعامالت -  جودة محاصیل البذور البقولیة وطرق تقدیرھا - العدس والحمص والحلبة والترمس 

  . الزراعیة المؤثرة على صفات جودة محاصیل البذور البقولیة

  

 محاصیل العلف والمراعى ) م ح ص(٦٥٤

 -  الظروف البیئة وإنتاج األعالف - ج األعالف  بعض النواحي النباتیة فى إنتا- إنتاج األعالف عالمیًا ومحلیًا 

 -  إنشاء المراعى وزراعة األعالف-  أنواع المراعى ورعایتھا -  القیمة الغذائیة لألعالف- فسیولوجیا العلف 

 -  المراعى الطبیعیة -  إنتاج بعض النجیلیات العلفیة -  إنتاج بعض النجیلیات العلفیة - تحدید المراعى والتسمید

  . اقتصادیات إنتاج العلف-  بعض المواد الضارة فى محاصیل العلف - حفظ األعالف 

  

  

  تربیة المحاصیل لمقاومة االجھادات الحیویة ) م ح ص (٦٥٥

 -  التربیة لمقاومة أمراض الذبول – نبذة عن األفكار القدیمة - الطرق المستخدمة فى مقاومة االجتھادات الحیویة 

 المقاومة الغیر متخصص - دامھا فى التربیة لمقاومة األمراض المقاومة المتخصص وممیزات وعیوب استخ

 التباینات - التباینات فى العوائل لمقاومة األمراض  -  وممیزات وعیوب استخدامھا فى التربیة لمقاومة األمراض

 التربیة لمقاومة -  التربیة لمقاومة الطیور - فى الكائنات الممرضة ونشوء السالالت الفسیولوجیة الجدیدة 

 -  التربیة لمقاومة الحشائش المتطفلة -  التربیة لمقاومة النیماتودا واألمراض الفیروسیة والبكتیریة - الحشرات 

 تخطیط البرامج -  مسببات المقاومة فى النباتات العوائل - توظیف التقنیات الحدیثة فى التربیة للمقاومة 

  .والبحوث للتربیة للمقاومة

  

   لبیانات التجارب الزراعیة التحلیل االحصائى) م ح ص( ٦٥٦

 تقنیات التعامل مع البرامج األحصائیة سابقة - مبادىء ومفاھیم اولیة فى التحلیل االحصائى للتجارب البیولوجیة 

 أختبارات بیانات المتغیرات العشوائیة للتبعیھ للتوزیع -  SPSS , Assistat ,  Mstat-c ,  Salstatاألعداد 

 تحلیل -  Data transformationتحویل البیانات - تباینات األخطاء التجریبیة  أختبارات تجانس - الطبیعي 

 - بیانات المتغیرات العشوائیة بالحالة الفردیة طبقا لألسلوب األحصائي والتصمیم المستخدم والمقارنات المتعددة

مستخدم ومنحنیات تحلیل بیانات المتغیرات العشوائیة بالحالة الفردیة طبقا لألسلوب األحصائي والتصمیم ال

 تحلیل بیانات المتغیرات العشوائیة بالحالة -  التحلیل االحصائى لبیانات ضبط الجودة االحصائیة- االستجابة

 تحلیل بیانات المتغیرات العشوائیة بالحالة المتعددة - المتعددة طبقا لألسلوب األحصائي والتصمیم المستخدم 

 تحلیل بیانات المتغیرات العشوائیة بالحالة المتعددة طبقا - طبقا لألسلوب األحصائي والتصمیم المستخدم 

 تحلیل االرتباط المعلمى -  التحلیل االحصائى للعالقة بین المتغیرات- لألسلوب األحصائي والتصمیم المستخدم
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 التحلیل -  التحلیل االحصائى لالنحدار الخطى والغیر خطى وتطبیقات على مشاكل االنحدار- والغیر معلمى

 التحلیل االحصائى للبیانات التجمیعیة ووسائل التغلب على عدم - ئى السلوب تحلیل التباین المشتركاالحصا

  .موائمة الشروط الالزمة

  

  الطرق الغیر التقلیدیة لتحسین المحاصیل ) م ح ص( ٦٥٧

 مشاكل التربیة  التقنیات الحدیثة وكیفیة تفعیلھا على- النجاحات والمعوقات التى تواجھ برامج التربیة التقلیدیة

 التباینات الجسمیة كمصدر جدید للتباینات الوراثیة -  التطور والوضع الحالى للمحاصیل البیوتكنولوجیة- التقلیدیة

 استنباط النباتات -  دمج البروتوبالست– التھجینات المتباعدة -  االنتخاب فى األنبوبة- فى تربیة المحاصیل

 اإلكثار الدقیق ودوره فى - ة وحفظ المواد الوراثیة بالطرق الحدیثة صیان- األحادیة فى استخدامھا فى التربیة

 المعلمات -  طرق نقل الجین فى نباتات المحاصیل-  دور تكنولوجیا الجین فى تحسین المحاصیل- تربیة النبات

  . دور الواسمات الجزیئیة كمساعدات فى برامج االنتخاب- البیوكیماویة والجزیئیة فى تربیة النبات

  

   المعاییر التربویة فى تحسین المحاصیل)  ح صم (٦٥٨

 استخدام األجیال -  طرق قیاس التباین الوراثى وكفاءة التوریث - التباین الوصفى والكمى فى صفات المحاصیل 

 فعل الجین واثره فى اختبار - االنعزالیة وغیر االنعزالیة لحساب كفاءة التوریث والتحسین المتوقع باالنتخاب 

 التھجینات -  االدلة االنتخابیة واستخداماتھا فى تحسین المحاصیل والتھجینات الثنائیة - یة المناسب  برنامج الترب

 - المختبرات ×  تھجینات السالالت -  التھجینات الدائریة الجزیئیة فى حساب المدلوالت التربویة - الثنائیة 

 - طات البسیطة والمركبة المظھریة والوراثیة  االرتبا- التھجینات الثالثیة والرباعیة الثبات المظھرى والوراثى 

  .استخدام جداول تحلیل التباین فى حساب المدلوالت التربویة

  

  التكثیف المحصولى ) م ح ص (٦٥٩

 الزراعة المستمرة  -  العوامل المؤثرة على نظم التكثیف المحصولى عالمیاًً-  النظم المحصولیة العالمیة - المقدمة 

 التكثیف المحصولى فى الزراعة المستمرة المكثفة وعالقتھا بالزراعة - ولى بھا ومعدالت التكثیف المحص

 الزراعة المحملة وكفاءة استخدام الموارد الزراعیة -  والتكثیف المحصولى–نظم الزراعة المحملة  -  المستدامة

 التكثیف المحصولي -  التقنیات الفنیة الالزمة للزراعات المحملة والمتداخالت - والعائد وبعض قیاسات التنافس

  . أھمیة التكثیف المحصولى مستقبًال- بالزراعة المحملة وعالقتھ بالزراعة المستدامة

  

  تكنولوجیا األلیاف ) م ح ص (٦٦٠
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 عملیات - ) السحب والتمشیط( عملیات الغزل - )  التسریح–التفتیح ( عملیات غزل القطن - مقدمھ وتعریفات 

 –) التدویر( العملیات التحضیریة للنسیج - خواص الجودة لخیوط الغزل - )  الغزل النھائي–البرم (الغزل 

 -  معامالت التجھیز للنسیج -  صباغة الخامات القطینیة - المرسرة -  البتبیض والعملیات التحضیریة - التبویش 

  .التحویرات الكیمائیة للمنسوجات

  

  رعایة مراعى المناطق الجافة ) م ح ص (٦٦١

 انواع -  صیانة الموارد المائیة فى المناطق الجافة -  بیئة المناطق الجافة - اطق الجافة أھمیة المراعى  فى المن

 الحمولة الحیوانیة وعالقتھا بشدة الرعى -  تقییم إنتاجیة المراعى  -  تأثیر الرعى على النبات والبیئة - المراعى 

 -  تدھور المراعى والمحافظة علیھا -  تقدیر القیمة الغذائیة لنباتات المراعى -  حیوانات الرعى-  نظم الرعى- 

  .المراعى وتنمیة الثورة الحیوانیة  فى الدول العربیة

  

  المیكروبیولوجیا الزراعیةقسم 

  میكروبیولوجیا عام ) م ك ر (٦١١

 تركیب ووظیفة - تركیب ووظیفة الكائنات بدائیة النواة - تقسیم المیكروبات -مقدمة فى علم المیكروبیولوجي 

 التمثیل الغذائى - نمو و تغذیة المیكروبات - مقارنة بین الكائنات بدائیة و ممیزة النواة -یزة النواة الكائنات مم

 دور - المیكروبات و البیئة - الفیروسات - مقدمة فى التركیب الوراثى  للمیكروبات -للمیكروبات 

  . التطبیقات الرئیسیة للمیكروبات-المیكروبات فى البیوتكنولوجى 

  

  فسیولوجیا المیكروبات)  ك رم (٦١٢

 عملیات - تحوالت الطاقة أثناء التفاعالت الغذائیة - التفاعالت المنتجة للطاقة -مقدمة لتطور علم الفسیولوجى 

 تخلیق الوحدات - تمثیل النیتروجین و الكبریت - والمیكروبات ذاتیة التغذیة CO2 تثبیت الـ -التنفس و التخمر 

 بلمرة - تخلیق األحماض األمینیة و تفاعالتھا - تخلیق النیوكلیتیدات فى الخلیة -ة األساسیة لمكونات الخلی

  . تأثیر العوامل البیئیة على التحوالت الغذائیة-  تنظیم التفاعالت الغذائیة -الوحدات األساسیة 

  

  اراضى متقدممیكروبیولوجیا ) م ك ر (٦١٣

 - دورة الكربون فى التربة -تؤثر فى نشاط میكروبات التربة العوامل التى  -فى النظام البیئى فى التربة مقدمة

دورة ) تابع( - دورة النیتروجین فى التربة -دورة الكربون فى التربة) تابع( -دورة الكربون فى التربة)تابع(
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ات العالق -العالقات المیكروبیة فى منطقة الریزوسفیر  -دورة الكبریت  -دورة الفسفور -النیتروجین فى التربة

 .بین میكروبات التربة وبعضھا

  

  تطبیقات التكنولوجیا الحیویة للمیكروبات) م ك ر (٦١٤

البیئات  -تحسین سالالت المیكروبیة الصناعیة -المیكروبات الصناعیة  - مقدمة عن المیكروبات الصناعیة

المشاكل  -رات الصناعیةالمخم - استخالص المنتجات المیكروبیة  - المیكروبىاإلنتاج -الصناعیة والمواد الخام

  .حلقات مناقشة -حامض الخلیك  صناعة -صناعة البیرة  -الصناعیة المیكروبیة 

  

  

  

  

  المیكروبیولوجیا العملیة التطبیقیة) م ك ر (٦١٥

 -المزارع البكتریة -طرق العزل المختلفة -النمو المیكروبى والمزارع المیكروبیة -طرق التعقیم المختلفة

طرق  -طرق الصبغ - حركة المیكروب -المیكروسكوب -وامل المؤثرة على نمو المیكروباتالع -طرق التنقیة

  . المیكروباتإعدادتقدیر 

  

  میكروبیولوجیا المیاه والمخلفات المائیة) م ك ر (٦١٦
میاه  بین تلوث العالقة -ء على نمو المیكروبات فى الماالمؤثرةالعوامل  - المائیة لألوساط العامةالخواص 

 األدلة -)١ (میاه الشرب للكشف عن جودة المستخدمة البكتریولوجیھ األدلة -العامة والصحة بالشر

 للكشف عن جودة المستخدمة الكیماویة الدالئل  - )٢( میاه الشرب للكشف عن جودة المستخدمةالبكتریولوجیھ 

دور  -وى للمیاه مقدمھ عن تلوث المیاه بمیاه المجارى وتأثیر ذلك على الحمل العض - میاه الشرب

 الثانویةالطرق  - الصرف فى معالجة میاه المستخدمة األولیةالطرق  - الصرفالمیكروبات فى معالجة میاه 

  .Seminars – باستخدام الكلور الصرفمعالجة میاه  - الصرف  فى معالجة میاه االمستخدمة

  

  التكنولوجیا الحیویة للتربة) م ك ر (٦١٧
أھم تطبیقات التكنولوجیا الحیویة  -أساسیات التكنولوجیا الحیویة للتربة -ویة للتربةتعریف بالتكنولوجیا الحی

التكامل بین التسمید الحیوى و  -استخدام نظم المقاومة الحیویة لآلفات  -استخدام نظم التسمید الحیوى -للتربة

 -بات فى التخلص من الملوثاتدور المیكرو -)٢(المعالجة الحیویة  -)١(المعالجة الحیویة  - المقاومة الحیویة

  .أنشطة طالبیة
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    البكتریا الممرضة   )م ك ر( ٦١٨

 المیكروبات واألمراض ، السمیة والعوامل - الدور االیجابي والسلبي لھا – الفلورا الطبیعیة بجسم االنسان -

   أنواع- طرق دحول المیكروبات الممرضة وأقسام األمراض الناتجة -حداث المرض المحددة إل

Staphylococcus  -  أنواع Streptococcus -  األنواع السالبة لجرام ، أنواع الـ Neisseria  - البكتریا 

 – البكتریا غیر المتجرعة الموجبة لجرام -  Clostridium أنواع  -  Bacillus أنواع –المتجرعة 

 ,E. coli, Aeromonas, Vibrio السالالت الممرضة من – السالبة لجرام –العصویات القصیرة 

Salmonella, Shigella, Yersinia, Rickettsia, Mycoplasma, Campylobacter   

  

 

  سیانوبیولوجیا) م ك ر (٦١٩

 -التمثیل الضوئى -التنوع الحیوى للسیانوبكتریا  -الوضع التقسیمى للسیانوبكتریا   -مقدمة عن السیانوباكتریا 

 -المقاومة الحیویة بالسیانوبكتریا  -السموم الطحلبیة -اط المائیةانتشارھا فى األوس -تثبیت األزوت الجوى

  .تطبیقات السیانوبكتریا فى التكنولوجیا الحیویة -تطبیقات التسمید الحیوى بھا 

  

  تدویر المخلفات وإعادة استخدامھا) م ك ر (٦٢٠

 - التحوالت الحیویة -)١(التحوالت الحیویة المیكروبیة للمخلفات -المعالجة األولیة للمخلفات  -مقدمة 

التحویل الحیوى للمخلفات  - البروتین المیكروبى إنتاج -أنتاج خمیرة الخباز  -)٢(المیكروبیة للمخلفات

  .أنشطة طالبیة  - المخصبات الحیویة إنتاج -تخمرات المخلفات الصلبة  -الصلبة

 

  میكروبیولوجیا األغذیة واأللبان) م ك ر (٦٥١

الفساد المیكروبى  - أھمیة المیكروبات  فى المواد الغذائیة -لوجیا األغذیة وأھمیتھمقدمة عن علم میكروبیو

التحكم فى النشاط - منع الفساد المیكروبى لمجموعات الغذاء المختلفة تنظیم أمور -لألغذیة ومنتجات األلبان

األمراض  -متخمرةالمیكروبات ومنتجات الغذاء ال -الطرق المبتكرة لحفظ الغذاء - المیكروبى فى الغذاء

 -المیكروبات ومعالجة المخلفات فى مصانع األلبان -التسمم الغذائى البكتیرى -البكتیریة التى مصدرھا اللبن

  .التحكم فى النوعیة المیكروبیة فى المنتجات اللبنیة
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  بیئة المیكروبات) م ك ر(٦٥٢
تأثیر عوامل التربة  -بین المیكروبات بالتربةالعالقة  -انتشار المیكروبات بالتربة -مقدمة عن بیئة المیكروبات

دورات  -المستحضرات المیكروبیة المفیدة للنبات -دور المیكروبات فى تغذیة النبات -على النشاط المیكروبى

 -)میاه مالحة(دورات العناصر الغذائیة فى األوساط المائیة  -)میاه عذبة(العناصر الغذائیة فى األوساط المائیة 

  .أنشطة طالبیة -التنوع المیكروبى فى المیاه العمیقة -وبات فى نھر النیلدور المیكر

  

  تقسیم المیكروبات) م ك ر (٦٥٣
الطرق  -المجامیع البكتریة المختلفة -أساسیات تصنیف البكتریا -نشأة المیكروبات  -مقدمة فى علم التقسیم

الصفات الوراثیة  -یع الحدیثة من االبكتریاالمجام -التقسیم الرقمى -الحدیثة المستخدمة فى تقسیم البكتریا

  .أنشطة طالبیة -تطبیقات البیولوجیا الجزیئیة فى تقسیم البكتریا -للبكتریا و دورھا فى تصنیف البكتریا

  

  

  التحالیل المیكروبیة) م ك ر (٦٥٤

د الكلیة طرق تقدیر األعدا -طرق تقدیر أعداد المیكروبات الحیة -طرق تقدیر أعداد المیكروبات الحیة

الطرق المختلفة  -طرق تقدیر أعداد الكلیة المیكروبات  -طرق تقدیر األعداد الكلیة للمیكروبات - للمیكروبات

الطرق  -الطرق المختلفة لتقدیر األعداد فى أنواع التربة المختلفة -لتقدیر األعداد فى مصادر المیاه المختلفة

دراسة  -الطرق المختلفة لتقدیر األعداد فى اللبن ومنتجاتھ - المختلفة لتقدیر األعداد فى األغذیة ومنتجاتھا

  .دراسة بعض النواتج المیكروبیة -دراسة بعض النواتج المیكروبیة -بعض النواتج المیكروبیة

  

  التخمرات المیكروبیة) م ك ر (٦٥٥

البیئات  -عیةتحسین سالالت المیكروبیة الصنا - المیكروبات الصناعیة  -مقدمة عن المیكروبات الصناعیة

المشاكل  -المخمرات الصناعیة - استخالص المنتجات المیكروبیة  - المیكروبىاإلنتاج -الصناعیة والمواد الخام

  .حلقات مناقشة -حامض الخلیك  صناعة -صناعة البیرة  -الصناعیة المیكروبیة 

  

  الفیروسات البكتیریة) م ك ر (٦٥٦

التركیب  -األشكال المختلفة للبكتیریوفاج -لفیرس و البكتریوفاجتعریف ا -مقدمة و ندوة تاریخیة عن المقرر

 الدورة -١(دورات حیاة البكتریوفاج  -تأثیر الفیرس على العائل  -الكیماوى للفیرس و أھمیة كل جزء

تقدیر حجم االنفجار و معدل  -دراسة منحنى نمو الخطوة الواحدة - الدورة اللیسو جینیة- ٢)التحلیلیة

  .الفیروسات الحیوانیة -لفیروسات النباتیةا -االدمصاص
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  المعالجة البیولوجیة) م ك ر (٦٥٧

األسس المیكروبیولوجیھ لتكسیر  -المختلفة ومصادرھا وتوزیعھا فى األوساط مقدمھ عن التلوث والملوثات

تكسیر  عن الالمسئولةاألنزیمات  -األسس المیكروبیولوجیھ لتكسیر الملوثات الھوائیا -الملوثات ھوائیا

 األنشطة - بملوثات عضویھالملوثة المائیة لألوساط المیكروبیة المعالجة -العضویةالمیكروبى للملوثات 

اختیار  - على تكسیر الملوثاتالمؤثرة البیئیةالعوامل  - وعالقتھا بتوزیع الملوثات التربة فى المیكروبیة

 -للتربة البیولوجیة للمعالجة المختلفةین الطرق مقارنھ ب -التربة فى البیولوجیة للمعالجة المالئمة ألطریقھ

 المعالجةمقارنھ بین طرق  -الثقیلة بالمعادن الملوثة المائیة لألوساط البیولوجیة للمعالجة المختلفةالطرق 

  .Seminars ـ  بصفھ عامھالبیولوجیة وغیر البیولوجیة

  

  

 

  السموم المیكروبیة فى األغذیة واألعالف) م ك ر (٦٥٨
أھم المجامیع المنتجة للسموم فى  -المیكروبات المنتجة للسموم فى األغذیة -ن األغذیة واألعالفمقدمة ع

العوامل  -الطرق المستخدمة فى فصل السموم المیكروبیة -أنواع السموم المیكروبیة فى األغذیة -األغذیة

یع المیكروبیة المنتجة للسموم أھم المجام -التركیب الكیماوى للسموم المیكروبیة -المؤثرة على أنتاج السموم

فصل  -أنواع السموم فى األعالف -العالقات المختلفة بین الكائنات الحیة الدقیقة فى األعالف  -فى األعالف

  .أنواع وتركیب وطریقة عمل السموم -وتنقیة السموم المیكروبیة

  

  المناعة والسیرولوجى) م ك ر (٦٥٩

) الطبیعیة( - الفطریةالمستویات التي یعمل عندھا جھاز المناعة، المناعةالمفھوم العام للمناعة ، علم المناعة و

 عن الناشئةآلیات ھروب المیكروبات من المناعة الطبیعیة واألمراض المناعیة  -وآلیاتھا الغیر متخصصة 

انویة للجھاز  ، األعضاء األولیة والثةاللیمفاویتركیب جھاز المناعة ، الخالیا واألنسجة  -خلل المناعة الطبیعیة

 األنتیجینات وكیفیة معالجتھا إلي محددات األنتجین ، أنواع الخالیا التي تقوم بتوصیل أنواع -. اللیمفاوي

 ـ االتصالعمل جھاز المناعة ، التمییزـ  -B , Tمحددات األنتجین إلى النسیج اللیمفاوي حیث تتواجد الخالیا 

 Tخالیا .  المناعة عندما یكون المیكروب داخل الخلیة فيTدور الخالیا  -التخلص من مسسبات األمراض

 لألجسام المضادة عندما یكون المیكروب وإنتاجھا في المناعة  Bدور الخالیا  - القاتلة Tالمساعدة ، خالیا 

 الجسم المناعیة األولیة استجابةتركیب األجسام المضادة ، أقسامھا ،  -Tخارج الخلیة وعالقة ذلك بالخالیا 
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 دور خالیا الذاكرة في المناعة وظائف األجسام المضادة في حمایة الجسم من اإلصابة بالبكتریا –ویة والثان

 –أنواع المناعة المكتسبة .  النظریات المختلفة المفسرة لكیفیة إنتاج األجسام المضادة-والفیروسات والسموم 

ام المتمم ودوره في حمایة الجسم منفردا النظ - استخدام األمصال واللقاحات في العالج والوقایة من األمراض

 في T الخالیا أنواعتنظیم االستجابة المناعیة ودور  -او باالشتراك مع األجسام المضادة ، وظائفھ البیولوجیة

األمراض التي تنشأ عن خلل في وظائف  - آلیات ھروب المیكروبات الممرضة من المناعة المكتسبة -ذلك 

  .ة المكتسبةالخالیا المسؤلة عن المناع

 

 

  

  

  

  

  

 قسم النبات الزراعى

  
  تشریح النباتات الزھریة) أ ن ب( ٦١١

 - المرستیم القمي -المرستیمات وتكشفھا - محتویاتھا الحیة وغیر الحیة فوق میكروسكوبیا - الخلیة النباتیة 

 الزوائد -بشرة نسیج ال -االسكلرنشیمي   -الكولنشیمي - البارنشیمي -الجھاز النسیجي  -نظریات التكشف 

 النمو الثانوي -النمو االبتدائي  - األلیاف – األوعیة – القصیبات -نسیج الخشب  - الثغور -والشعیرات 

 - النمو الثانوي -النمو االبتدائي  - األلیاف - الخالیا واألنابیب الغربالیة-نسیج اللحاء  -وممیزاتھ العامة  

 -الجھاز االفرازي  - العدیسات – البریدرم الجرحي –البریدرم تركیب  -توقف اللحاء عن القیام بوظیفتھ 

 .الحزم الوعائیة واألعمدة الوعائیة - تراكیب داخلیة -تراكیب خارجیة 

   

  میكروتكنیك نباتى) أ ن ب( ٦١٢

التجفیف للطمر فى شمع  -القتل، التثبیت وحفظ األنسجة النباتیة - جمع وتجزئة العینات النباتیة -مقدمـة

میكروتوم قطع العینات المطمورة فى  -.فى شمع البرافین) الصب فى القوالب(التشریب والطمر  - برافینال



100 
 

قطع العینات النباتیة غیر المطمورة فى شمع  - طریقة السللویدن -صبغ قطاعات شمع البرافین -شمع البرافي

قیاس  -  األستعمال والعنایة-تركیب المیكروسكوب -تحضیر التحمیالت الكاملة ودھك األنسجة - البرافین

  .وقراءة شرائح المعالجة الناجحة

  

  التحوالت الغذائیة فى النبات) أ ن ب( ٦١٣

 CO2تثبیت  -تكوین المواد الكربوھیدراتیة وعملیة البناء الضوئى -  أھمیة دراسة التحوالت الغذائیة-مقدمة 

 -PPPدورة فوسفات الببتوز  -)ة التنفسعملی(ھدم المواد الكربوھیدراتیة  -C3 – C4- CAMفى نباتات 

 -)األكسدة فى الموضع بیتا( ھدم الدھون  -التحوالت الغذائیة للدھون - العضویةلألحماضالتحوالت الغذائیة 

 .التحوالت الغذائیة لألحماض األمینیة والبروتینات

  

 التغذیة المعدنیة دور العناصر الغذائیة فى النباتات الراقیة) أ ن ب( ٦١٤

 - ودورھا فى التحوالت الغذائیةوظائف العناصر الكبرى  - األساسیةالعناصر  -قدمة عن التغذیة المعدنیةم 

 - العناصر الكبرى وزیادة أعراض نقص -ودورھا فى التحوالت الغذائیة وظائف العناصر الصغرى 

 - بالرشالورقيد التسمی -التأثیرات المتبادلة بین العناصر  -لعناصر الصغرى او زیادة أعراض نقص 

 .كیفیة تجھیز المحلول المغذى وكیفیة االختراق - استخدام التسمید بالرش دواعي

  

  النباتات الوعائیة الالزھریة) أ ن ب( ٦١٥

 أنواع الحزم – الجھاز الوعائي - الالزھریةالنباتات الالوعائیة موطن و انتشار –مقدمة لمحة تاریخیة 

 الفروجات – األثار الوعائیة – أنواع األعمدة الوعائیة -واع الحزم الوعائیة أن– الجھاز الوعائي - الوعائیة

 الالوعائیة تقسیم النباتات - النبات الجامیطى و النبات الجرثومى– دورة حیاة و ظاھرة تبادل األجیال -الورقیة

ات الحیاة  دور-دراسة مفصلة لبعض األجناس من حیث الوضع التقسیمى و التركیب الداخلي -الالزھریة

 معراة - و ادینتم– بوتریكم – جنس اكویستم - جنس اللیكوبودیم و السیلجینال-لبعض األجناس من السیلوتم

 قسم - مقارنة بین مقارنة بین معراة البذور و مغطاة البذور- مقارنة بین السراخس و معراة البذور-البذور

  )المخروطیات( الصنوبر –النباتات السیكادیة 
 

  نبات المحاصیل )بأ ن  (٦١٦

یھدف المقرر الى دراسة الصفات المورفولوجیة و المحصولیة و التكنولوجیة ألھم نباتات المحاصیل المختلفة 

 دراسة نمو  شعرة – دراسة التفریع و التزھیر و تركیب اللوزة – دراسة صفات نبات القطن الظاھریة –

 –الصفات العامة و الخصائص التركیبیة لنبات الكتان  دراسة –القطن و تركیب الجدار و التساقط فى القطن 
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 دراسة نبات البرسیم و نظام التفریع و –دراسة موفولوجیا و طبیعة تركیب و نمو نبات الفول السودانى 

 دراسة – دراسة الصفات و النمو و المحصول و النورات و الثمرة فى نبات الذرة -عالقتة بالحش و التزھیر 

  دراسة الصفات و النمو و المحصول و -یحیة و الخصائص التركیبیة لنبات قصب السكر مورفولوجیة و تشر

 دراسة مورفولوجیة و تشریحیة لنبات عباد الشمس و نباتات انتاج –النورات و الثمرة فى نبات الشعیر 

 .الزیت

  

  الفلورة المصریة) أ ن ب( ٦١٧

جمع وتجھیز  -الدراسة المیدانیة للفلورة–راسات الفلورة  إشكال د– كتاب الفلورة –الفلورة : دراسات الفلورة 

 استعمال المفاتیح – طریقة المقارنة –أسلوب فحص العینة النباتیة  -: تعرف النباتات  -العینات المعشبیة 

التطور التاریخي لدراسة الفلورة  -الفلورة المصریة  - االتصال الشخصي – الطرق غیر التقلیدیة –النباتیة 

الشكل الظاھري  - االقتصادیة للفلورة المصریةاألھمیة – الممیزات العامة للفلورة المصریة –یة المصر

النباتیة الجغرافیة ) المناطق(األقالیم  -خصائص البیئة المصریة   - Geomorphologyلألراضي المصریة 

Phytogeographic affinities  -  الخصائص األساسیة للكساء الخضري الطبیعي بمصر.  

 المورفولوجى والتشریح التجریبى للنبات) أ ن ب( ٦١٨

 المرستیمات فى النبات و األساس الخلوى و الحیوى -النمو والتطور التكشف التحلیل الحسابى  و البیانى

 المحاور القطریة فى الجذر و الساق و - تطور المحور األبتدائى للنبات تأثیر الموضع و قدر الخلیة-للنمو

 -و السیقان و األوراق نماذج تخلق الشكل فى األزھار- للصفاتعلى المستوى الجینىاین الجزیئى  التب-الورقة

 . النبات األفتراضى و نماذج المحاكاة للنمو– التشوھات و النمو الشاذ للنبات

  

  تربیة نبات متقدم) أ ن ب( ٦١٩

على و الخلطیة أثر التربیة الذاتیة  -)ي و التباین الخضرالتباین اإلنعزالى(تباین الصفات النباتیة  -مقدمة  

ظھور السالالت الممرضة  طبیعة المرض و - اختبارات المقاومةومصادر المقاومة  -تباین الصفات النباتیة

إكثار السالالت الجدیدة  - فى العائل طبیعة المقاومة - السالالت الفسیولوجیة و تباینھا -ووراثتھاالجدیدة 

 نقل صفة - تباین الكائنات الممرضة – أعداد اللقاح الجید – الجین مقابل الجین مفھوم–والمحافظة علیھا 

 . نقل صفة المقاومة للنباتات خلطیة التلقیح-المقاومة للنباتات الذاتیة التلقیح 

  

  التأثیر الفسیولوجیة للتلوث على النبات) أ ن ب( ٦٢٠

سراف فى استخدام المخصبات الزراعیة األضرار الناشئة عن اإل - مصادر التلوث –تعریف التلوث 

األضرار الناشئة عن اإلسراف فى استخدام أسمدة العناصر  -الفوسفاتیة والبوتاسیة والمعنیسیوم -النیتروجینیة
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 أضرار الزراعة فى االراضى الجیریة -التأثیر الضار لزیادة بعض العناصر المفیدة والثقیلة  -الصغرى 

 – كلور –أول وثانى أكسید الكربون (التلوث الھوائى  -ادة الملوحة على النباتالتأثیر الضار لزی -والقلویة

تلوث البیئة بالمخلفات الصناعیة والمواد  -) أكاسید النیتروجین والكبریت– األوزون – إیثلین –فلور 

التلوث  -تلوث البیئة بالنظائر المشعة -األضرار الناشئة عن استخدام المبیدات -المتجزئة وعادم السیارات

 .بالمواد السامة الطبیعیة

  

  فسیولوجیا النواتج الطبیعیة النباتیة) أ ن ب( ٦٢١

 نواتج – التحوالت الغذائیة للمركبات الطبیعیة – أھمیة المركبات الطبیعیة – النواتج الطبیعیة مقدمة عامة عن

 . الثانویة استخدام تكنولوجیا زراعة األنسجة فى إنتاج المركبات–دورة حمض الشیكمیك 

  

 فسیولوجیا زراعة األنسجة النباتیة) أ ن ب( ٦٢٢

 - مكونات البیئات و أعداد و تحضیر البیئات النباتیة المختلفة -نسجة النباتیةمقدمة عامة عن زراعة األ

 - نسیج الكلس و زراعة األعضاء واألنسجة النباتیة المختلفة -منظمات النمو و دورھا فى التكشف الخلوى

 المدمج الخلوى و دمج البروتوبالست - استخالص الخالیا النباتیة وإنتاج المركبات الثانویة زراعة و

 حفظ المادة - األجنة الجسدیة و حفظھا و تكاثرھا – انتاج النباتات األحادیة و الثالثیة - والتھجین الجسدى

  -این الجسدي وإنتاج الطفرات استحداث التب-  تخلق األعضاء و األجنة الجسدیة -)بنوك الجینات(الوراثیة 

 .التطبیقات العملیة لزراعة النسجة النباتیة

  

  تصنیف النباتات الزھریة) أ ن ب( ٦٥١

 -أساسیات تسمیة النباتات  -الھیكل التنظیمي للتصنیف  -تطور نظم تقسیم النباتات  -أھمیة تصنیف النباتات 

 -)  المكتبة – الحدیقة النباتیة –المعشبة :( نباتات مصادر معلومات تصنیف ال -أمثلة للمصطلحات النباتیة 

 .الدالئل التصنیفیة -)  الطرق غیر التقلیدیة – المفاتیح النباتیة –طریقة المقارنة  -طرق تعریف النباتات 

  

 البیئة النباتیة) أ ن ب(٦٥٢

 -الجافة والبیئة المائیةالتعاقب النباتي في كل من  -الكساء الخضري ، نشأتھ وتطوره ،المجتمعات النباتیة 

تابع  -العوامل المناخیة  -العوامل االحیائیة  - العوامل الموقعیة –عوامل الوسط البیئي وعالقتھا بنمو النبات 

 تأثیر الرطوبة علي –التوازن المائي  - الخصائص الطبیعیة والكیمیائیة –العوامل التربیة  -العوامل المناخیة 

 نباتات –النباتات الملحیة  -نباتات وسطیة ورطوبیة ومائیة : قلم النباتات للماء تأ -النمو وتركیب النبات 

 .التصحر والتلوث البیئي - الجافیة
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  الخصوبة والتكاثر فى النبات) أ ن ب( ٦٥٣

 الطور –البویضة  - الطور الجامیطي المذكر–التركیب التشریحي للمتك  -تركیب ووظیفة األجزاء الزھریة

أنماط  -ظاھرة عدم التوافق الذاتي -التلقیح واإلخصاب - تغذیتھ–الكیس الجنیني الناضج  -مؤنثالجامیطي ال

 - تعدد األجنة تجریبیًااستحداث –تعدد األجنة  -علم األجنة فى ذوات الفلقة والفلقتین -ووظیفة اإلندوسیرم

 .ألجنة تطبیقیًاعلم ا - الكمون فى البذرة–تطور البذرة  -أنماط التكاثر الخضري والالجنسي

  
  التأثیرات الفسیولوجیا لمنظمات النمو النباتیة) أ ن ب( ٦٥٤

 التأثیرات الفسیولوجیة والمورفولوجیة لالوكسینات ـ -األنتقال–البناء -تعریف منظمات النمو وأنواعھا 

 .  غاز األیثیلین– حمض األبسیسیك – الجبریللینات –السیتوكینینات 

 

 

  

  یا النمو الخضرىفسیولوج) أ ن ب( ٦٥٥

 - مراحل نمو الخلیة النباتیة- سكون البراعم واسبابة- دورة حیاة النبات-مقدمة عن  النمو والتطور في النبات

 العوامل التي توثر علي - العوامل التي توثر علي النمو - الشیخوخة في النبات-الحداثة في النبات وأنواعھا

 التحكم في النمو في - التحكم في النمو في النبات- تساقط أوراق الثمار- العوامل التي توثر علي النمو -النمو 

 .النبات

  

  النبات االقتصادى) أ ن ب (٦٥٦

النباتات الغذائیة  -) محاصیل البقول–محاصیل الغالل (النباتات الغذائیة  -تأثیر النباتات على الحیاة البشریة

نباتات  -) نباتات الفاكھة–نباتات الخضر (ت الغذائیة النباتا -) المحاصیل السكریة–المحاصیل الزیتیة (

 -نباتات العلف الحیوانى -نباتات التوابل  -) صناعة الورق– األصباغ النباتیة –تقسیم األلیاف ( األلیاف 

 .النباتات السامة -نباتات الحشائش -النباتات العطریة -النباتات الطبیة  -نباتات األخشاب

  

  النباتیةالمملكة ) أ ن ب( ٦٥٧

أقسام الطحالب  - دورات الحیاة والتكاثر في المملكة النباتیة وظاھرة تبادل األجیال-أسس تقسیم المملكة النباتیة

أقسام الفطریات -المختلفة من حیث الشكل والتركیب والتكاثر أقسام مع دراسة أمثلة مختلفة ألنواع الطحالب 

دراسة أمثلة   -  قسم النباتات الحزازیة-  الفیروسات والبكتریا-المختلفة من حیث الشكل والتركیب والتكاثر 
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 التطور والرقي بین أقسام المملكة -قسم النباتات عاریات البذور -قسم النباتات السرخسیة  -للنبات الوسطیة

 . النباتات الزھریة مع المقارنة بعاریات البذور-النباتیة

   

 اتیةزراعة األنسجة واألعضاء النب) أ ن ب( ٦٥٨

مزارع  -التطبیقات – التعرف علي نظریة القدرة الشاملة – التعرف علي نمو وتطور الخلیة – نبذة تاریخیة 

مزارع  -مزارع المعلقات  الخلویة ومنحنیات النمو ومقاییس النمو  - ومراحل تطور نسیج الكالس –الكالس 

 زراعة المبایض –زراعة المتوك  -تخلق االجنة  -تخلق األعضاء  -البروتوبالست والتھجین الجسمي 

 - التطعیم الدقیق – في المعمل واإلخصابالتلقیح  -واستعمالھا و الثالثیات  األحادیات إنتاج –والبویضات 

التباینات الجسمیة في نباتات المعمل واالستفادة منھا في تربیة  -  أنواعھ ومراحلھ ومشاكلھ – الدقیق اإلكثار

 الوراثیة األصولحفظ  -) المواد الطبیة والعطریة وغیرھا (الثانویة الھامة اقتصادیا  المركبات  إنتاج-النبات 

 .معملیا

 

 األسس - تركیب ومورفولوجیا البذور- تعریف وأھمیة البذور ومدة عمرھا  تكنولوجیا البذور) أ ن ب( ٦٥٩

 - تدھور وتلف البذور-  البرامج الحكومیة وشبھ الحكومیة والخاصة-الزراعیة والوراثیة إلنتاج البذور

 - اختبارات البذور- الرقابة علي جودة التقاوي وتقییمھا - تخزین البذور-عملیات التجفیف وتجھیز التقاوي 

 طرق اكتشاف اإلمراض المحمولة علي - اختبارات اإلنبات ،واختبار التترازولیم وقوة اإلنبات -والنقاوة 

 .البذور

    

فسیولوجبا  - مقدمة عن تعریف الزھرة وتركیب الزھرة ووظائف أجزائھارفسیولوجیا التزھی) أ ن ب( ٦٦٠

 - تابع العوامل الداخلیة والخارجیة التى تؤثر على التزھیر- والعوامل التى تؤثر على التزھیرواإلثمارالتزھیر 

ت بالتزھیر  عالقة الھرمونا- فسیولوجیا التلقیح واإلخصاب-العوامل التى تؤثر فى التأقت الضوئى واالرتباع

 المؤثرات الكیموحیویة المستخدمة - التزھیر والتغیر الجینى وفسیولوجیا التعبیر الجینى لألزھار -والخصوبة 

 . األندماج الخلوى وتطبیقاتھ- طرق زراعة األنسجة وحبوب اللقاح- زراعة المیض والبویضات-فى التزھیر

 

  فسیولوجیا تحلیل النبات) أ ن ب( ٦٦١

طرق تقدیر  - واحتیاطات أخذ العینة وتقدیر صفات النمو والمحصول ومعادالت تحلیل النمو–صفات الباحث 

طرق تقدیر العناصر  -طرق تقدیر العناصر الكبرى والصغرى والثقیلة -الرطوبة األولیة والثانویة والرماد

 –زلة  سكریات غیر مخت–سكریات مختزلة (طرق تقدیر الكربوھیدرات  -الكبرى والصغرى والثقیلة
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 – الھیموسلیلوز – السلیلوز – األلیاف الخام –طرق تقدیر النشا  -) كربوھیدرات كلیة–سكریات كلیة 

طرق تقدیر  -تقدیر األحماض االمینیة الكلیة والحرة - الزیوت الطیارة–طرق تقدیر الدھن الخام  -األجنین

 .تقدیر التنفس - تیةتقدیر الھرمونات النبا -االندوالت والفینوالت والصبغات النباتیة

  

 عالقة النبات بالماء ) أ ن ب( ٦٦٢

 - نظریات امتصاص النبات للماء- الخواص الطبیعیة والكیمیائیة لجزئ الماء-مقدمة عن عالقة النبات بالماء

 اإلجھاد المائي وعالقتھ بكفاءة البناء -  كفاءة استخدام الماء في النبات-الجھد المائي وعالقتھ بامتصاص الماء

  - اإلجھاد المائي والنمو- االجھاد المائي والھرمونات النباتیة- اإلجھاد المائي والكربوھیدرات-الضوئي

 .التأثیرات العامة لإلجھاد المائي

  

الخلیة النباتیة ـ الجدار الخلوى ـ الفجوة :  مقدمة لعلم الخلیة فسیولوجیا الخلیة النباتیة) أ ن ب( ٦٦٣

وتركیبھ الكیمیائى ـ لیبیدات األغشیة ـ بروتینات األغشیة ـ المیروفیلیمنتات ـ العصاریة ـ الغشاء الخلوى 

المیكروتوبیل ـ الشبكة اإلندوبالزمیة ـ القواة ـ الریبوسومات ـ جھاز جولجى ـ وظیفة البالستیدة الخضراء 

 ـ دورة  II&Iى وتركیبھا ـ البالسیتدات األخرى ـ البناء الضوئى ـ تدفق اإللكترونات خالل النظام الضوئ

طالفن ـ دورة النباتات رباعیة الكربون ـ المیثوكوثیرریا ـ التركیب والوظیفة ـ دور البروتینات فى 

المیتوكوتدریا ـ إدخال البروتینات فى المیتوكوندریا ـ دورة كربس ـ سلسلة إنتقال االلكترونات ـ 

 ـ تركیب حمض  DNAتركیب حمض البیروكسیزومات ـ خیوط البالزمودیزمات ـ األحماض النوویة ـ 

RNA- البروتینات ـ األحماض االمینیة ـ الرابطة البیتدریة ـ تركیب البروتینات ـ اإلنزیمات  كعامل مساعد ـ 

تقسیم اإلنزیمات ـ المجموعات اإلنزیمیة فى الطور الذائب للسیتوبالزم ـ دورة التحلیل الجلوكوزى ودورة 

 . أكسدة بیتا وتحوالت البیروفاتتكوین سكریات النیتوز المفسفرة ـ

  

 - تعریف األمراض الفسیولوجیة و ما ھى مسبباتھا األمراض الفسیولوجیة فى النبات) أ ن ب( ٦٦٤

 نوع و كمیة – نوع التربة – ریاح – حرارة –رطوبة (األمراض الفسیولوجیة الناشئة عن الظروف البیئیة 

 األمراض الفسیولوجیة التى -نواتج الصناعیة على النباتالتأثیرات الضارة لل.  و طرق عالجھا) التسمید

  .تحدث أثناء التخزین و طرق عالجھا
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  الھندسة الزراعیة قسم 
  انتقال حرارى وكتلى ) ھـ ن د  (٦١١

 االنتقال - التوصیل الحراري المستقر في أكثر من اتجاه - التوصیل الحراري المستقر في اتجاه واحد-مقدمة 

 - انتقال حراري بالتوصیل والحمل معا- االنتقال الحراري الطبیعي والمدفوع -حراري الغیر مستقرال

 االنتقال الحراري - النتح – نظم التبخیر - االنتقال بالكتلة - االنتقال الحراري باإلشعاع - المبادالت الحراریة 

 .اقل كثافة

  

   ھندسة نظم الرى السطحى) ھـ ن د (٦١٢

 طرق تحدید االحتیاجات المائیة - الموارد المائیة للري وتنمیتھا  -قرر الدراسي وأھدافھ التعریف بالم

 اعتبارات تصمیم وتنفیذ الري بالشرائح - ممیزاتھ وعیوبھ – التعریف بطرق الري السطحي -للمحاصیل  

ع المیاه في  أسالیب توزی- اعتبارات تصمیم وتنفیذ الري بالخطوط - امتحان منتصف الفصل -باألحواض 

 التعریف بالصرف - تصمیم نظام الري بالخطوط -  تصمیم نظام الري بالشرائح واألحواض-الري السطحي 

  .وانواعھ وتصمیمھ

  

  



107 
 

  

   نمذجة المنظومات اإلنتاجیة المتكاملة) ھـ ن د (٦١٣

 -ل المنظومات  تحلی- تعریف وتصنیف المنظومات - خطوات بناء النماذج - أنواع النماذج –تعریف النماذج 

 تعریف وبناء - نماذج تحدید األنشطة البشریة - تحلیل التكالیف - نماذج المحاكاة -تقییم وتطویر المنظومات  

 كیفیة كتابة مقترح -  األسلوب الحاسب لحل النماذج - األسلوب البیانى لحل النماذج -النماذج الریاضیة 

 .المشروعات

  

   الت الزراعیةالتحلیل الوظیفى لأل) ھـ ن د (٦١٤

 - الوظیفي ومنظوماتھا المتكاملة -.  دراسة نمذجة وحدات اآلداء-نظریات اآلداء الوظیفي واسسھا الھندسیة 

 التعرف علي - معادالت ربط المخرجات بالعوامل المؤثرة علي اآلداء- الوظیفي ومنظوماتھا المتكاملة

 تقییم العاد المتوقع من التطویر علي -اتھا المتكاملة المواصفات التصمیمیة والتصنیعیة لوحدات اآلداء ومنظوم

 تقییم العاد المتوقع من التطویر علي اقتصادیات التشغیل لوحدات - اقتصادیات التشغیل لوحدات التصنیع

 تقییم العاد المتوقع من - تقییم العاد المتوقع من التطویر علي اقتصادیات التشغیل لوحدات التصنیع -. التصنیع

 .یر علي اقتصادیات التشغیل لوحدات التصنیعالتطو

 

   قوى وطاقات) ھـ ن د (٦١٥

 - تأثیر استخدام الطاقة علي البیئة - المصادر المختلفة للطاقة واستخداماتھا -الطاقة وأنواعھا ووحدات قیاسھا 

 -اتھا واستخدامھا  الطاقة الشمسیة وحساب- الطاقة الكھربائیة -الطاقة المستھلكة في وحدات اإلنتاج الزراعي 

 طاقات الكتلة البیولوجیة والحرارة - طرق تخزین الطاقات المتجددة -طاقة الریاح وحساباتھا واستخداماتھا 

   . طاقات المد والجزر والمخلفات الزراعیة-األرضیة 

  

   ھندسة نظم الرى الضغطى) ھـ ن د (٦١٦

الشبكة أنظمة الري بالرش التخطیط واختبار  الري بالرش ومكونات -تعریف نظم الري الضغطي وأنواعھا 

 - ري بالتنقیط – اختبار طریقة الري بالري بالرش الري الموضعي - اسس تصمیم الري بالرش -النظام 

 تخطیط وتصمیم - مشاكل أنظمة الري بالتنقیط  - الرشاشات الصغیرة -السطحي والتحت سطحي والبیلر 

 .ضعيالري الموضعي اختبار كفاءة الري المو

  

   المیكنة الزراعیة الداخلیة) ھـ ن د (٦١٧



108 
 

 مصادر - العوامل الواجب مراعاتھا من االختبار- أنواع المیكنة الداخلیة -المفاھیم المختلفة للمیكنة الداخلیة 

 - التقسیمات المختلفة لوحدات األداء - المواصفات الفنیة لمصادر القدرة -القدرة المختلفة للمیكنة الداخلیة 

 وسائل - وسائل النقل المختلفة الداخلیة - اآلالت المختلفة للمیكنة الداخلیة -الت المختلفة للمیكنة الداخلیة اآل

 .تقیم وحساب تكالیف وحدات األداء - صیانة وحدات األداء-النقل المختلفة الداخلیة 

  

   نظم المعلومات متعددة األبعاد وتطبیقاتھا) ھـ ن د (٦١٨

 التسجیل - الخرائط المستویة والمتعددة اإلبعاد - آلیات العمل المساحى -ة للعمل المساحى المعلومات األساسی

 - تعدیل البیانات  - التخزین– المتدخالت - البناء الھیكلى  -الرقمى للمعلومات المساحیة متعددة اإلبعاد  

 مخرجات نظم -ومات متعددة اإلبعاد  النمذجة الرقمیة لنظم المعل-تحلیل بیانات نظم المعلومات متعددة اإلبعاد 

 . التخطیط الفراغى التطبیق واالستخدامات-المعلومات متعددة اإلبعاد 

  

   التحلیل الوظیفى لوحدات التصنیع الزراعى) ھـ ن د (٦١٩

 - الوظیفي ومنظوماتھا المتكاملة - دراسة نمذجة وحدات اآلداء-نظریات اآلداء الوظیفي واسسھا الھندسیة 

 التعرف علي - معادالت ربط المخرجات بالعوامل المؤثرة علي اآلداء - ومنظوماتھا المتكاملة الوظیفي

تقییم العاد المتوقع من التطویر علي  -المواصفات التصمیمیة والتصنیعیة لوحدات اآلداء ومنظوماتھا المتكاملة 

لي اقتصادیات التشغیل لوحدات  تقییم العاد المتوقع من التطویر ع-اقتصادیات التشغیل لوحدات التصنیع 

 تقییم العاد المتوقع من - تقییم العاد المتوقع من التطویر علي اقتصادیات التشغیل لوحدات التصنیع -التصنیع 

 .التطویر علي اقتصادیات التشغیل لوحدات التصنیع

  

   میكنة تداول وإعداد المنتجات الزراعیة) ھـ د ن (٦٢٠

 أسس التعامل مع المخلفات -  الفرز والتعبئة - التنظیف والتدریج -اول الموائع   تد-تداول المنتجات الصلبة 

 - المعالجة الكیماویة والبیولوجیة -القطع ، التقتیت ، الھرس والكبس:  معاملة المخلفات -النباتیة  والحیوانیة

 .یئي ، تكالیف التشغیل تدویر المخلفات ، التلوث الب-  معدات التداول وأساسیات تشغیلھا -الفصل والترسیب 

  

   مدخل تحلیلى لمیكنة اإلنتاج الزراعى) ھـ ن د (٦٥١

 تكنولوجیا المیكنة الزراعیة - البعد التنموى واإلنسانى للمیكنة الزراعیة  -المفھوم التقلیدى للمیكنة الزراعیة 

فق المیكنة الزراعیة  توا- تابع تكنولوجیا المیكنة الزراعیة بین التخصص واإلحالل-بین التخصص واإلحالل

 تحلیل النظم التكنولوجیا للمیكنة - إدارة النظم التكنولوجیا للمیكنة الزراعیة -مع ظروف وبیئة اإلنتاج 

 -التقییم الفنى والمالى لنظم المیكنة الزراعیة  - تحلیل النظم التكنولوجیا للمیكنة الزراعیة -الزراعیة
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 تخطیط وإدارة نظم - إستراتیجیات تنشیط نظم المیكنة الزراعیة - إستراتیجیات إدخال نظم المیكنة الزراعیة

 ).مشروع تطبیقى ( المیكنة الزراعیة إلنتاجیات متخصصة 

  

   ھندسة تصنیع المنتجات وإدارة المخلفات الزراعیة) ھـ ن د (٦٥٢

 -نتجات الزراعیة  معامالت ما بعد الحصاد للم- المبادالت الحراریة - االنتقال الحراري وحساباتھ - مقدمة 

 - الطحن –التسخین  - التبخیر– التجفــیف – التبرید الحقلي السریع وطرق التبرید -نقل المنتجات ووسائلھا 

 . التعبئة للمنتجات الغذائیة -الفرز والتدریج 

 

   الضخ والمضخات) ھـ ن د (٦٥٣

المضخات - خات ذات االزاحة االیجابیة المض-  نظریات الضخ المختلفة -وسائل رفع المیاه التقلیدیة والحدیثة 

 - الطلمبات المروحیة طلمبات االعماق التربینیة - الطلمبات الطاردة المركزیة -ذات االزاحة غیر االیجابیة 

 اختیار -اختبار الطلمبات المناسبة -  توصیل الطلمبات علي التوازي والتوالي-منحنیات آداء الطلمبات 

 . اقتصادیات تشغیل المضخات-ا الطلمبات وصیانتھا ومشاكلھ

  

   أجھزة قیاس وتحكم) ھـ ن د (٦٥٤

 - طرق القیاس - القیاسات ووحدات القیاس – تعریف علم القیاس - التعریف بالمقرر –مدخل المقرر 

 - األخطاء في القیاس – التمثیل الریاضي لنظام القیاس - االعتبارات لدقة القیاس –تطبیقات علم القیاس 

 - مرحلة التحویل الوسطي - مرحلة التحویل الحسي – مكونات القیاس -ت الھامة في أجھزة القیاس االعتبارا

 أجھزة قیاس الرطوبة – القیاسات الجاریة - األسس المیكانیكیة لتشغیل أجھزة القیاس -مرحلة القیاس النھائیة 

 .واإلشعاع أجھزة قیاس الضغط والعزم والقوة واإلبعاد - القدرة والزمن والسرعة –

 

   التحكم البیئى فى المنشآت الزراعیة) ھـ ن د (٦٥٥

 اتزان - العناصر الداخلیة والخارجیة للبیئة- االنتقال الحراري والكتلي المستقر-أساسیات االنتقال الحراري 

ل  العز- التھویة والتبرید والتسخین والترطیب- االحتیاجات البیئیة للنبات والحیوان -الحرارة والكتلة 

 انتقال الھواء في - التھویة الصناعیة - التھویة الطبیعیة - معدالت تھویة ونظم تحكم -الحراري والرطوبي

 . التحلیل االقتصادي لنظم التحكم البیئي-المواسیر

  

   ھندسة بستانیة) ھـ د ن (٦٥٦
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ائص الطبیعیة  الخص-االعتبارات البیولوجیة والزراعیة فى إنتاج وحصاد وتسویق الحاصالت البستانیة 

 األنظمة المختلفة للحصاد المیكانیكى لثمار الفاكھة والخضر -والھندسیة لبعض الثمار الفاكھة والخضر 

 الطرق المختلفة - األسس الھندسیة لفصل ثمار الفاكھة واألجزاء المحصودة -واآلالت المستخدمة فى ذلك 

ختلفة واآلالت المتخصصة فى حصاد وتداول  الطرق الم-واآلالت المتخصصة فى حصاد بعض ثمار الفاكھة 

 الطرق المختلفة لغسیل - الطرق المختلفة لغسیل وفرز وتدریج ثمار الفاكھة والخضر -األجزاء الخضریة 

 المعدات -  الطرق المختلفة لتجفیف وتجمید  ثمار الفاكھة والخضر -وفرز األجزاء الورقیة من الخضر

 -ت البستانیة داخل الحقل ومصانع األغذیة ومحطات الفرز والتدریجواآلالت المستخدمة فى تداول الحاصال

 حساب بنود التقییم المالى للمشروعات -الشروط الواجب توافرھا فى عبوات تداول الخضر والفاكھة 

 .الزراعیة 

  

   إدارة نظم الرى) ھـ د ن (٦٥٧

 - الطرق المختلفة لتقدیر البخرنتح -باتیة  العالقات المائیة األرضیة الن-العالقات المائیة األرضیة النباتیة 

 جدول - كفاءة ومعدل انتظام توزیع میاه الري - استجابة المحصول للري - الطرق المختلفة لتقدیر البخرنتح 

 . الري الشحیح-طرق نقل میاه الري -  طرق نقل میاه الري- طرق قیاس میاه الري - جدول الري -الري 

  

   مرانى للقربة والمناطق الریفیةالتخطیط الع) ھـ د ن (٦٥٨

 - القریة كمنظومة إنتاجیة مفتوحة - مستویات التخطیط العمرانى- . تعریف التخطیط العمرانى–مقدمة 

نظریات التخطیط العمرانى - العالقات والتفاعالت بین المجتمعات والتداخالت-خصائص المجتمعات البشریة 

 التخطیط العمرانى للقریة -العالقات المتداخلة - مستویات التخطیط طرق التخطیط ونوعیاتھ بالنسبة لمختلف -

 طرق - محدات ومعوقات التخطیط العمرانى - األنشطة البشریة الواجب استخدامھا -عشوائیة التخطیط 

  . التنمیة المعرفیة ومھارات التعامل والخبرة-التغلب على محدات ومعوقات التخطیط 
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  ــــةقسم الــــوراث
  وراثة متقدم) ورث ( ٦١١

 -  الشفرة الوراثیة -   RNA , DNAتناسخ المادة الوراثیة  -  التركیب الكیمیائى والفیزیائى للمادة الوراثیة

 -  الكلونة ودراسة تتابعات المادة الوراثیة -  المفاھیم األساسیة فى تركیب المادة الوراثیة على المستوى الدقیق

تنظیم التعبیر الجینى فى الكائنات ممیزة  -  م التعبیر الجینى فى الكائنات غیر ممیزة النواةتنظی  -  التعبیر الجینى

المفاھیم  -  المفاھیم المختلفة عن الخالیا الجسدیة -  دراسة المادة الوراثیة خارج االطار النووى -  النواة والتطور

  .المختلفة على الھندسة الوراثیة فى النبات والحیوان

  

   وراثة میكروبیة)ورث ( ٦١٢

  -   استحداثھا  - أنواعھا  ( الطفرات المیكروبیة  -  دراسة الكروموسوم البكتیرى من ناحیة التركیب والتناسخ

االتحادات الجدیدة فى  -  اصالح الـ د ن أ البكتیرى بالطرق المختلفة مع المفاھیم  -   )Amesاختبار ( ارتدادھا

 -  )  االستنقال -   التزاوج  -  التحول - الجینات الطیارة  (  بین المیكروبات طرق تبادل المادة الوراثیة -  البكتریا

دراسة فیروسات انفلونزاا الطیور  -  االستجابة الوراثیة المیكروبیة -  توارث فى البكتریوفاج ال-  الجینات القافذة

(HSN1)  - الوراثة المیكروبیة الحدیثة -  كلونة ال د ن أ -  جینوم الفیرس.  

 

  وراثة عشائر متقدم) رثو ( ٦١٣

فاینبرج والعشائر / قانون ھاردى  -   والمستودع الجینى –الحیوانات فى العشائر  -  تاریخ ونشأة وراثة العشائر

االنتخاب  -    االنتخاب-   الھجرة  - الطفرات   -  المندلیةالتطور ومیكانیكیات المؤثرة على توزن العشائر

 التربیة – طرق التزاوج –تعدد المظاھر الوراثى  -  ثى العشوائىاالنطالق الورا -  الطبیعي واالصطناعى

  .التربیة الداخلیة -  طرق التزاوج المختلفة - تعدد المظاھر الوراثى  -  الداخلیة

  

  التكنیك الوراثى والسیتولوجى) ورث ( ٦١٤

طرق التحلیل  -  ىالتصویر االشعاعى الذات -  )تكملة ( تقنیات التفرید الكھربى  -  تقنیات التفرید الكھربى

الطرق المختلفة  -  )تكملة ( تقنیات الـ د ن أ المعاد صیاغتھ  -  الكروماتوجرافىتقنیات الـ د ن أ المعاد صیاغتھ

دراسة  -  )تكملة ( تقنیات زراعة االنسجة  -  تقنیات زراعة االنسجة -  لنقل الجینات فى الكائنات ممیزة النواه

تطبیقات على استخدام ابحاث الكروموسومات  -  ط الشرائط الكروموسومیةدراسة انما -  التقنیات السیتولوجیة

  .فى التكنولوجیا الحیویة
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  المطفرات البیئیة وتطبیقاتھا) ورث ( ٦١٥

 -  معدالت الطفرة والطفرات التلقائیة والمرتدة -  تقسیم التغیرات الطفوریة -  تعریف الطفرة -  مقدمة تاریخیة

الطفرات  -  قیاس معدالت الطفور للصفات الكمیة -  دراسات كمیة عن الطفرات -  الطفور المستحدث ومعدالتھ

أنواع  -  تقسیم الطفرات الجینیة على أساس تأثیراتھا -  الطفرات الحدیثة على المستوى الجزیئى  الكروموسومیة

المستحدثة فى تطبیق الطفرات  -  أنواع المطفرات الكیمیائیة وتأثیرھا على الـ د ن أ -  المطفرات االشعاعیة

 .تربیة النبات وتحسین الكائنات الدقیقة

  

  معلوماتیة الحیاتیة وتطبیقاتھاال) ورث ( ٦١٦
 وعمل مقارنات ثنائیة DNAتنسیق تتابعات ال - (BLAST)معرفة درجة التشلبھ بین الجینات  - قواعد البیانات للبیولوجیا الجزیئیة

تجمیع  - مع تتلبعات قواعد البیاناتDNAمقارنة العدید من تتابعات ال -  بیاناتبین التتابعات محل الدراسة وتتابعات قواعد ال

 التعرف على - التعرف على الجینات في بدائیات النواة  -  انزیمات القطع المحددة و تصمیم البادئات -  DNAتتابعات ال

 استنتاج العالقات بین - DNAمیع تتابعات ال  استمراریة تج-) السیلیكو( كلونة الجینات على مستوى - الجینات في ممیزة النواة 

  .تطبیقات المعلوماتیة الحیویة - التركیب والوظیفة للبروتینات

  

  التكنولوجیا الحیویة والبیئة) ورث ( ٦١٧

مقدمة  - كلونة الجینات -   RNA & DNAمراجعة دراسة تراكیب جزیئات الـ : مقدمة فى البیولوجیا الجزیئیة 

دراسة التكنیكات الوراثیة الجزیئیة المستخدمة فى تعریف الكائنات بدائیة النوى  -  لدقیقةفى دراسة الكائنات ا

التطور  - دراسة التكنیكات الوراثیة الجزیئیة المستخدمة فى تعریف الكائنات بدائیة النوى وتطبیقاتھا - وتطبیقاتھا

التطور البیئى والتطبیقات البحثیة  -  البیئى والتطبیقات البحثیة لتكنیكات فى مجاالت السلوك والتطور البیئى

 - المیكروبات البیئیة والتى لھا دور فى العملیات الحیویة للكائنات - لتكنیكات فى مجاالت السلوك والتطور البیئى

الوراثة الجزیئیة والبیة النباتیة والتفاعالت بین  - المیكروبات البیئیة والتى لھا دور فى العملیات الحیویة للكائنات

الوراثة الجزیئیة والبیة النباتیة والتفاعالت بین النباتات  -  اتات وعالقتھا باالجھاد الحیوي والغیر حیويالنب

  .وعالقتھا باالجھاد الحیوي والغیر حیوي

 

  وراثة تحصینیة) ورث ( ٦١٨

تركیب  التعرف على -  أنواع المیكروبات واالستجابات المناعیة - أنواع المیكروبات واالستجابات المناعیة 

 التعرف على تركیب وتكوین األجسام المناعیة على - وتكوین األجسام المناعیة على المستوى الجزیئى 

 ترض األجسام -  التعرف على تركیب وتكوین األجسام المناعیة على المستوى الجزیئى - المستوى الجزیئى 

 الخصائص -  بواسطة االنتیجین Bیا  تنشیط الخال-   بواسطة االنتیجینT تنشیط الخالیا -  Tالغریبة للخالیا 
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 االتحادات الجدیدة بین -   T تكوین األجسام المناعیة وتباین مستقبالت الخالیا -  العامة لعملیة نقل األعضاء

 االستجابة المناعیة للسرطان والعالج -  دراسة المناعة للسرطان -  لتكوین األجسام المناعیة C,Vالجینات 

  .المناعى

 

  ة تكوینیةوراث) ورث ( ٦١٩

 دور الجینات الزیجوتیة فى مراحل التمایز األول -  تطور وتمایز حشرة الدروسوفیال - مقدمة عن عمل الجینات 

 التمایز فى الدجاج -   التعرف على الجینات المسئولة عن عملیة التطور-  نماذج التطور فى البرمائیات - لألجنة 

 التمایز -   التكشف فى النباتات- وین األجنة والبراعم الزھریة  تك:  التمایز فى النبات -  امتحان أعمال السنھ+ 

  . تطور الخالیا األمیة والتمایز الجنسى- تكوین األعضاء المختلفة فى الحیوانات   - فى الحیوان
 

  جینومیا) ورث ( ٦٢١

 -  Transcriptome – Proteome – تنظیم الجینوم في الكائنات الراقیة -  مقدمة عن نظم دراسة الجینومات

رسم خرائط الجینوم  - DNAكلونة ال -  تفاعل البلمرة المتسلسل -  DNAانزیمات تداول ال: دراسة الجینومات

تفسیر التتابعات  -  تحدید التتابعات النیوكلیوتیدیة للجینوم -  رسم خرائط الجینوم الفیزیائیة -  الوراثیة

  .مقارنة الجینومات - النیوكلیوتیدیة للجینوم
  

  اثة جزیئیةور) ورث ( ٦٢٢

تنظیم عمل المادة الوراثیة فى  -  تنظیم عمل المادة الوراثیة فى الكائنات غیر ممیزة النواه  - الجزیئات الكبیرة 

الكلونة  -  )٢(تنظیم عمل المادة الوراثیة فى الكائنات غیر ممیزة النواه  -  )١(الكائنات غیر ممیزة النواه 

 -  تركیب الجینوم ودراسة الطفرات -  راسة تتابعات المادة الوراثیةالمكتبات الحیة ود -  واالنزیمات المحورة

 فى كبت عمل RNAاستخدام جزیئات  -  نقل الجینات فى النبات نقل الجینات فى الحیوان -  In vitroالطفور 

  .النباتات المھندسة وراثیا وتحسین النبات -  الجینات
 

  السیتولوجیا) ورث ( ٦٥١

 نظم -  التركیب الكیمیائي للخلیة -  التركیب الدقیق ووظیفة الغشاء الخلوي - الخلیة   تاریخ بیولوجیا - تعریف  

التحلیق الحیوي والتركیب +   التركیب الدقیق ووظیفة جینوكوندریا  -   أجسام جولجي- األوعیة السیتوبالزمیة 

  واألمراض - اللیسوسوم   -   البناء الضوئي-   الوظیفة  -  الكلوروبالست  -   حركة الخالیا- ووظیفة الریبوسوم 
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 التركیب -   التنظیم الدقیق للكروموسومات -   الغشاء النووى والنویة -  النواه  - الوراثیة الناتجة عن اللیسوسوم 

  .الدقیق ووظیفة جینوكوندریا  
 

  وراثة سیتولوجیة متقدم) ورث ( ٦٥٢

روموسومات من حیث عدد الثبات الوراثى للك - مقدمة عن نشأة وتاریخ علم الوراثة السیتولوجیة

 – العبور –التزاوج ( میكانیكیات الكروموسومات  -  الكروموسومات والشكل الخارجى والتركیب الدقیق

فقد  -  الجینات المتنقلة وعدم الثبات الكروموسومى -  عدم الثبات واصالح التغیرات الكرومسومیة  -  )التوزیع 

اعادة تنظیم المقاطع  -  )االنقاص والتكرار ( یة والخصوبة واكتساب مقاطع كروموسومیة وتأثیرھا على الحیو

احادى المجموعة الكروموسومیة . التغیرات فى عدد الكروموسومات  -  )االنقالب واالنتقال ( الكروموسومیة 

التغیرات الكروموسومیة  -  االنحراف عن العدد األساسى للكروموسومات -   تعدد المجموعة الكروموسومیة–

 -  تحدید مواقع الجینات بالطرق التقلیدیة والحدیثة  -  ع الخالیا واألنسجة والكائنات المحورة وراثیًافى المزالر

  .رسم الخرائط الوراثیة بالطرق الوراثیة التقلیدیة والحدیثة

  

  الھندسة الوراثیة وتكنولوجیا الجینات) ورث ( ٦٥٣

 -  طرق التعرف على الجینات المنقولة -  كلونةاستراتیجیات ال -  االنزیمات المحورة المستخدمة فى الكلونة

طرق نقل  )١(طرق نقل الجینات فى النباتات  -  نقل الجینات فى الحیوان -  الكلونة فى الخمیرة التعبیر الجینى

تطبیقات على الـ  - تحسین بعض الصفات النباتیة ثل المقامة للظروف البیئیة القاسیة )٢(الجینات فى النباتات 

DNAالمطعم .  

  

  وراثة كیمیائیة حیویة) ورث ( ٦٥٦

التنظیم البنائي  -  الجینات والكروموسومات -   والتناسخDNAتركیب ال -  الجزیئات الكبیرة في الكائنات الحیة

النسخ  -  دور الكروماتین في تنظیم تعبیر الجینات على الكروموسومات -   الجینات القافزة -  للجینوم النووي

میكانیكیات  -  السرطان كمرض وراثي -  التخلیق الحیوي للبروتینات وتجمیعھ -  نسخوعواملھ وتحویر ما بعد ال

  .استجابة النباتات لالجھاد البیئي -  استجابة النباتات للممرضات -  الطفرات الجینیة

  

  وراثة تطبیقیة) ورث ( ٦٥٧

م التحكم فى عملیات نظ -  میكانیكیات التباین الوراثى -  مصادر التباین وتطبیقاتھا فى التحسین الوراثى

المعلمات  -  كلونة الجینات -  التربیة الداخلیة وقوة الھجین -  االخصاب وأسس عدم التوافق الذاتى والعقم الذكرى

طرق نقل الجینات  -  وراثة الخالیا الجسدیة -  زراعة األنسجة والتحسین الوراثى الجزیئیة والتحسین الوراثى
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الشفرات  المفصلة فى الكائنات  -  طرق نقل الجینات فى الحیوان -  ت طرق نقل الجینات فى النبا فى النبات

  .المختلفة وتطبیقاتھا

  

  وراثة فسیولوجیة) ورث ( ٦٥٨

 تفسیر األمراض الوراثیة على المستوى -  األمراض الوراثة فى االنسان - مقدمة عن الوراثة الفسیولوجیة 

 -  اكتشاف األمراض الوراثیة فى االنسان - ى للطفور  نظریة جین واحد لكل انزیم واألساس الجزیئ- الجزیئى 

 عالج -  بعض األمراض الوراثیة الناتجة عن أخطاء عملیات األیض المختلفة  - دراسة مرض نقص المناعة 

 بعض العملیات الفسیولوجیة المتعلقة بمقاومة النباتات - بعض األمراض الوراثیة باستخدام الھندسة الوراثیة  

 تطبیق طرق -  تحمل النباتات للملوحة والجفاف على أالساس الوراثى والفسیولوجى - یة لألجھادات البیئ

  .الھندسة الوراثیة غى انتاج نباتات مقاومة للحشرات

  

  وراثة كمیة) ورث ( ٦٥٩

الفروق والتباین بین الوراثة الكمیة  -  قوانین وعالقات ریاضیة وإحصائیة -  مقدمة تاریخیة عن الوراثة الكمیة

نظام الدوال الست  -  تحلیل التباین الكمي -  نظریة التعدد الجیني -  وعیة دور التباین المتصل في التطوروالن

الداخلیة  التربیة – تربیة األباعد وقوة الھجین - طرز التزاوج -  طرق تقدیر المكافئ الوراثى -  والمكافئ الوراثى

الھجن  -   ة الجزیئیة فى دراسة الصفات الكمیةاستخدام تكنیكات الوراث - وآثرھا فى تدھور الصفات الكمیة 

  .الدائریة وتطبیقاتھا


