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  الزراعیة العلوم فى المھنى الماجستیر:  ثالثا
     المھنى الماجستیر درجة. ٢٣ مادة

 كشھادة المھنى الماجستیر شھادة الزراعة كلیة مجلس طلب على بناء القاھرة جامعة تمنح .١

 الغذاء وسالمة  ، العضویة لزراعةا برامج فى وذلك ، البكالوریوس شھادة بعد علیا

 .استحداثھا الكلیة ترى مجبرا من یستجد وما الریفیة والتنمیة ، الجودة وتوكید

 وھى المختلفة الكلیة أقسام تدریسھا فى تشترك بینیة برامج المھنى الماجستیر برامج .٢

 إلى تھدف) دراسیة فصول أربعة أو شھرًا ٢٤ (عامان مدتھا تطبیقیة طبیعة ذات برامج

 یدخل معین مجال فى للخریجین المھنیة القدرات وتنمیة العلمیة والخلفیة المعرفة زیادة

 .عملھ أو نشاطھ أو الخریج اھتمامات نطاق فى

 یؤھل وال ، اإلنتاجى العمل سوق فى األعلى للوظائف یؤھل مؤھل المھنى الماجستیر .٣

 البحثیى الماجستیر یعادل ولكنة الزراعیة العلوم فى الفلسفة دكتور درجة على للحصول

 . والمعنویة المادیة القیمة حیث من

 البحثى الماجستیر لدرجة للتسجیل التقدم المھنى الماجستیر على الحاصل للطالب یمكن .٤

 بالشروط المھنى الماجستیر لھ التابع العلمى القسم تخصصات فى الزراعیة العلوم فى

  :اآلتیة

 من یعادلھا ما أو الزراعیة العلوم فى بكالوریوس ھى األولى الجامعیة درجتھ یكون أن  .أ 

  .بھا المعترف الزراعیة العلیا المعاھد أو الجامعیة الكلیات إحدى

 .البحثى الماجستیر درجة بتخصص المھنى الماجستیر تخصص ارتباط    .ب 

 ةنمعی شعبة لخریج فرصةال ىعطتو استكمال مقررات بمثابة المھنى الماجستیر مقررات تعتبرو

 للتسجیل فرصتھ تحسین فى) جدا جید (التخصص مـواد تقدیر لشرط المستوفى غیر

   .البكالوریوس مرحلة فى تخصصھ غیر جدید تخصص فى البحثى للماجستیر

   التسجیل متطلبات.  ٢٤ مادة
 .الكلیة مجلس یقره لما وفقًا مھنىال ماجستیرال برامج من برنامج بكل الطالب عدد یتحدد      

  :یلى ما الزراعیة العلوم فى المھنى الماجستیر درجة لدراسة الطالب لتسجیل یشترط .١

 أو الجامعات من الزراعیة العلوم فى البكالوریوس درجة على حاصًال الطالب یكون أن  .أ 

  .المختلفة الجامعیة الكلیات من یعادلھا ما أو بھا المعترف الزراعیة العلیا المعاھد
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 ما وكذلك المقررة الدراسیة الرسوم بدفع المھنى بالماجستیر قیده قبول بعد الطالب یقوم  .ب 

 التعلیمیة، الخدمات دعم مقابل بخصوص للجامعات األعلى المجلس بواسطة تقریره تم

  .البحوث دعم مقابل بخصوص الجامعة مجلس بواسطة یتقرر ما أیضاو

   القید وإجراءات التقدیم. ٢٥ مادة

  .عام كل من أغسطس شھر خالل واحدة مرة المھنى للماجستیر القید باب فتح یتم .١

 إدارة إلى استیفائھا بعد المھنى الماجستیر درجة فى للقید إلتحاق باستمارة الطالب یتقدم .٢

 :   تياآل بھا مرفقًا بالكلیة والبحوث العلیا الدراسات

   .المیالد شھادة. ب       .                             البكالوریوس شھادة. أ

  .شخصیة صور ٦. د    .             للطالب بالنسبة التجنید من الموقف. ج

     )      یعمل الطالب كان إذا (العمل جھة موافقة.ھـ

 منسقى لجنة إلى الطالب بھا تقدم التى األوراق بإحالة والبحوث العلیا الدراسات إدارة تقوم .٣

 مجلس موافقة تاریخ ویعتبر بالقید الكلیة لمجلس والتوصیة الرأى إلبداء المھنیة البرامج

  .الطالب قید تاریخ ھو الكلیة

 یحددھا التى الوافدین الطالب قبول إلجراءات وفقًا المصریین غیر الطالب قید یراعى .٤

  . للجامعات األعلى المجلس

 البرامج منسقى لجنة. ٢٦ مادة

 : من المھنیة البرامج منسقى لجنة تشكل  

  .والبحوث العلیا الدراسات لشئون الكلیة وكیل. ٢ .                        الكلیة عمید.  ١

 .الكلیة داخل من الخبرة ىذو من أعضاء ستة. ٤       .           امجنبر لكل منسق. ٣

 :فى المھنیة البرامج منسقى لجنة مھمة وتنحصر

 من والمقترحة المھنى الماجستیر طالب سینفذھا التى البحثیة المشاریع خطط إعداد .١

   .مناقشتھا بعد واعتمادھا المعنیة العلمیة األقسام

 .البحثیة المشروعات على المشرفین اختیار .٢

  . العمل سوق فى الخارجیة التدریب جھات باختیار التوصیة .٣

   والتدریب واالمتحانات الدراسة نظام: ٢٧ مادة
 فى مشرفًا طالب لكل المھنیة البرامج منسقى لجنة اقتراح على بناء الكلیة مجلس یعین .١

 ویجوز بالكلیة، المختصة األقسام من المساعدین واألساتذة األساتذة بین من دراستھ مجال
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 وتوصیة المشرف طلب على بناء الكلیة خارج أو داخل من عضو اإلشراف فى یعاون أن

 .الكلیة مجلس وموافقة المھنیة البرامج منسقى لجنة

 معتمدة ساعة ٣٠ شاملة معتمدة ساعة ٤٥ بدراسة المھنى بالماجستیر المقید الطالب یقوم .٢

 الملحقة الجداول وتبین .االختیاریة المقررات من معتمدة ساعة ١٥ و إجباریة مقررات

 الساعات وعدد المھنى الماجستیر تخصصات فى الدراسیة المقررات الالئحة بھذه

 .مقرر لكل المعتمدة

 .معتمدة ساعات بثالث الواحد المقرر وزن یحدد .٣

 ١٥ بمعدل األولى الدراسیة فصول الثالثة خالل الدراسیة المقررات بدراسة الطالب یقوم .٤

 .الواحد الدراسى الفصل فى معتمدة ساعة

 درجة ١٠٠ مقرر لكل العظمى والنھایة ناساعت مقرر لكل التحریرى االمتحان زمن .٥

 اتواالمتحان الفصلیة لألعمال درجة ٦٠ النھائى، التحریرى لالمتحان درجة  ٤٠ موزعة

 .والشفھیة یةالعمل

 .المقرر ذات فى اإلعادة علیھ مقرر فى یرسب الذى الطالب .٦

  :اآلتیة التقدیرات بأحد المھنى الماجستیر امتحانات فى الطالب نجاح یقدر .٧

  . العظمى النھایة درجة من فأكــــــثر %  ٩٠ من ممتاز -

  .العظمى النھایة درجة من% ٩٠ من أقل الى % ٨٠ من  جدا جید -

  .العظمى النھایة درجة من% ٨٠ من أقل الى % ٧٠ من جید -

  .العظمى النھایة درجة من% ٧٠ من أقل الى % ٦٠ من  مقبول -

 .العظمى النھایة درجة من% ٦٠ مـــــن أقـــل  راسب -

 التحریرى األمتحان درجات من % ٤٠ على یحصل أن المقرر فى الطالب لنجاح یشترط .٨

 .األقل على النھائى

 فیعتبر ، عملیا أو شفویا، وآخر تحریریا، امتحانا المقررات أحد فى االمتحــان تضمن وإذا .٩

 درجات والترصد المقرر، امتحـان فى غائبا التحـریرى االمتـحان فى الغائب الطـالب

 .بشأنھ

 لالمتحان  التقدم من حرمان عذر،أو بدون غیاب حالة فى مقرر، فى االمتحان إعـادة عند .١٠

 على حصل إذا%) ٦٩(مقـبول لتقدیر األعلى الحد المقرر فى النجاح عند الطـالب یمنح ،

 .الحد ھذا عن یزید درجات مجموع

 الكلیة مجلس وموافقة المھنیة البرامج منسقى ولجنة المشرف موافقة بعد للطالب یسمح .١١

 فى أو أخرى جامعة فى دراستھا لھ سبق التى الدراسیة المقررات من عدد نتیجة بإحتساب
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 المھنى الماجستیر على للحصول المطلوبة المقررات بین من تكون أن على أخرى كلیة

 مجموع یزید أال بشرط یعادلھ ما أو جید عن یقل ال بتقدیر فیھا نجح قد یكون وأن

 الدراسیة المقررات ساعات مجموع من% ٣٠ عن المقررات لھذه المعتمدة الساعات

 على بھا وحصل لھ احتسبت قد تكون أال وعلى المھنى الماجستیر على للحصول الالزمة

  .أخرى علمیة درجة أو شھادة

 ومزارع بمعامل األول الدراسى العام عقب أسابیع ٨ لمدة صیفیًا تدریبًا الطالب یؤدى .١٢

  البرامج منسقى لجنة بواسطة تحدیدھا تم والتى العمل سوق مراكز أحد فى أو الكلیة

 .معتمدة ساعات ست بواقع المھنیة

 أو العمل سوق مراكز أحد (تخصصھ محال فى البحثى المشروع باجراء الطالب یقوم .١٣

 .معتمدة ساعة ٦٠ الكلیة الوحدات مجموع یكون وبذلك ساعات تسع بواقع)  بالكلیة

 لجنة وتوصیة العلمى القسم اقتراح ىلع بناء إعداده بعد البحثى المشروع لتقییم لجنة تشكل .١٤

 عرض على الطالب قدرة التقییم یتضمن .الكلیة مجلس وموافقة المھنیة البرامج منسقى

 .اللجنة على المشروع نتائج

       الدرجة منح متطلبات. ٢٨ مادة

  : یلى ما الزراعیة العلوم فى المھنى الماجستیر شھادة لنیل یشترط

 .تسجیلھ تاریخ من شھر ٢٤ لمدة والبحث الدراسة الطالب یتابع أن .١

  .األقل على جید عام بتقدیر )معتمدة ساعة ٤٥( الدراسیة المقررات دراسة من األنتھاء .٢

 .الصیفى التدریب  من األنتھاء .٣

  . البحثى المشروع إعداد  من األنتھاء .٤

 البحثى المشروع وتخصص  المھنى الماجستیر برنامج فیھا یبین شھادة الطالب یمنح .٥

    .الطالب شھادة فى النجاح تقدیر وكذلك

  

  العضویة الزراعة برنامج
  البرنامج توصیف

   األساسیة البیانات

  العضویة الزراعة فى مھنى ماجستیر  : البرنامج اسم .١

 انتاج نباتى، ،إنتاج نبات وقایة أراضى، (التخصصات متعدد برنامج : البرنامج نوع .٢

 ).واجتماع ارشاد إقتصاد، غذائیة، میكروبیولوجى،صناعات حیوانى،
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 دراسیة فصول ٤ : البرنامج مدة .٣

 معتمدة ساعة  ٦٠: البرنامج إلتمام المطلوبة عددالوحدات .٤

  .القاھرة جامعة -الزراعة كلیة: الكلیــــــــــــة .٥

   المھنیة البیانات

   البرنامج أھداف

  متقدم تعلیمى  نمط تقدیم الى العضویة الزراعة فى المھنى الماجستیر برنامج یھدف

 الزراعة ممارسة في العملیة كفائتھم وزیادة لتطویر الجامعات خریجى من للراغبین

 والقوانین والفنیة البیئیة باساسیاتھا المتعلقة المتخصصة بالمعلومات العضویة،وامدادھم

 البیئیة واالدارة االنتاج، واسالیب المختلفة، البیئیة األنماط فى لھا المنظمة الدولیة

 وتسویق الحصاد، بعد ما المزروعات،ومعامالت ووقایة التربة لخصوبة المتكاملة

  .مصر فى ومستقبلھا وتطورھا العالمیة،ووضعھا وسوقھا العضویة المنتجات

  المستھدفة التعلیمیة المخرجات

  :التالیة والسلوكیات والمھارات رفالمعا الخریج یكتسب للبرنامج الدراسیة المتطلبات بإتمام 

  والفھم المعرفة  -  أ

 .العضویة الزراعة تطور تاریخ،و أساسیات،و و فلسفة، یدرك   ١-أ.

 االعتبار في اخذا العضویة الزراعة مجال فى بیئیا إدارتھا وكیفیة التربة خصوبة یتفھم. ٢-أ

 -  حیوان "نظام فى المجترة الحیوانات ودور التربة، خدمة ،عملیات الزراعیة الدورة

 ".نبات - تربة

 التفتیش وقواعد العضویة، للزراعة المنظمة المختلفة والمعاییر القوانین على یتعرف  ٣-أ

   .المختلفة الدولیة للدساتیر التسویقیة والعالمات الشھادات، وإعطاء

 مصرمن فى العضویة المحاصیل وتصنیع وتداول وإنتاج إدارة طرق على یتعرف ٤-أ

 الطبیة والنباتات الزینة، نباتات الفاكھة، الخضروات، الحقل، محاصیل

     مجال فى الجودة معاییر وتطبیق ودور الغذاء وسالمة جودة معاییر على یتعرف ٥- أ . 

  .المستھلك احتیاجات تلبى والتى لھا المنظمة القواعد لتوافق العضویة الغذائیة الصناعات      

  .العضویة للمنتجات التسویق وتقنیات واسالیب باساسیات یحیط  ٦-أ .

 التربة نوع و خصائص توصیف یستطیع  ٧-أ .

  الذھنیة المھارات - ب  

 .العضویة الغذائیة للمنتجات المستھلكین طلب على المؤثرة العوامل ویقیم یناقش   . ١-ب
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 خیارات بین ما في للمفاضلة  والخسارة للمكسب البیئیة المحاسبة اساسیات یوظف   . ٢-ب

  .متعددة زراعیة

 العضویة الزراعة مجال في والتسویقیة اإلجتماعیة -اإلقتصادیة إالستراتیجیات یحلل  . ٣-ب

 .اإلجتماعى البعد على الحفاظ مع األسواق لضمان

 وكیفیة العضویة، الزراعة لمجال للتحول والفرص للمخاطر تقییم عمل یستطیع  . ٤-ب

 .األمثل للحد العضویة المزرعة االستثمارفى وتعظیم   تطویرھا

  والعملیة المھنیة المھارات - ج 

 اإلنتاج مجال فى العضویة الزراعة وتقنیات بالممارسات متعلقة عملیة خبرة ویكتسب یطور

  .واإلدارة

 التربة خصوبة علي والحفاظ صیانة في المستخدمة البیئیة والتقنیات االلیات یمارس. ١- ج

 .الحیویة

 الكتلة تدویر وإعادة الكمبوست، عمل تتضمن المزرعة مخلفات إلدارة خطة یطبق. ٢- ج

 .اإلعتبار فى البیئة حمایة وضع مع البیولوجیة،

   لآلفات المباشرة وغیر المباشرة للمكافحة المختلفة البیئیة اإلستراتیجیات یصمم ٣- ج

  .والحشائش النبات، أمراض ومسببات ، الحشریة     

   الطرق أنسب إلختیار العضوى للمنتج الحصاد بعد ما مراحل تقنیات یوظف ٤- ج

  .النقل التعبئة، اإلعداد، التبرید، ،التخزین، الجمع لعملیات      

   الواسع المنظور خالل من العضویة المزرعة طبیعة علي  الحفاظ عملیة یدیر ٥ - ج    

  .للبیئة     

 .العضویة الزراعة مجال في التسویق وتقنیات  وااللیات االسس یستخدم. ٦- ج

 من لھا إستیرادھا وإمكانیات أوروبا، فى العضویة المنتجات أسواق إحتیاجات یقیس ٧- ج

  .   النامیة الدول

   والمنقولة العامة المھارات -  د

  . بنفسة مستقل مشروع ادارة من یتمكن. ١- د

 .اآللى الحاسب وتقنیات المعلومات  تكنولوجیا مع ویتعامل یستخدم. ٢- د

 . النقاشیة الحلقات فى علمیة موضوعات وعرض اعداد یستطیع. ٣- د

 .االكادیمیة التقاریر وكتابة اقتراح ھیمكن. ٤- د

 .بنفسة المناسبة القرارات إتخاذ على قادرا یصبح. ٥- د

 .الجماعى والعمل الجماعیة، النشاطات یمارس. ٦- د
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               المرجعیة القیاسیة المعاییر

Mediterranean Organic Agriculture, Postgraduate Specialization and     

Master Science Program. Mediterranean Agronomic Institute of Bari.M.Sc. 

International Organic Agriculture – University of Kassel. 

 

  الدراسة وخطة البرنامج ھیكل .٦

 الفصول منھا دراسیة، فصول ٤ العضویة الزراعة فى المھنى الماجیستیر برنامج یستغرق

 أسابیع ٨ لمدة میدانیا تدریبا الطالب ویؤدى الدراسیة المقررات لدراسة والثالث والثانى األول

  .البحثى المشروع وكتابة الجراء  الرابع والفصل ، الثانى الدراسى الفصل بإنتھاء

 الجدول فى موضح ھو كما الدراسیة المقررات من مجموعات ثالث الى المحتویات قسمت وقد

  :التالى

  العضویة الزراعة  برنامج متطلبات و مقررات
  الرقم

 الكودى
 المقررات

  عدد

 الوحدات

  الفصل

 الدراسى 

  ٦ العامھ المتطلبات. ١

 األول ١ العلمیة الكتابة )ع ت (511

 األول ٢ إنجلیزیة لغة ) ع ت (512

 الثانى ٢ تطبیقى إحصاء )ع ت (521

 الثانى ١ المعلومات تكنولوجیا )ع ت(522

  ٢٤ اجباریة مقررات. ٢

 األول ٣ العضویة الزراعة أساسیات )ع ز (513 

 األول ٣ األراضى خصوبة ادارة )ع ز (514

 األول ٣ الحیوى والتسمید الكمبوست )ع ز (515 

 األول ٣ لآلفات المتكاملة األدارة )ع ز (516

 الثانى ٣ الحیویة المكافحة )ع ز (523

 الثانى ٣ العضویة المزرعة حیوانات ادارة )ع ز (524 

 الثانى ٣ األغذیة وأمان جودة )ع ز (525
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 الثانى ٣ العضویة للزراعة واإلجتماعیة اإلقتصادیة التأثیرات )ع ز (526

  ١٥ اختیاریة مقررات. ٣

 الثالث ٣ العضویة الخضراوات محاصیل انتاج )ع ز (531

 الثالث ٣ العضویة والعطریة الطبیة والنباتات الزینة نباتات إنتاج )ع ز (532 

 الثالث ٣ العضویة الفاكھة انتاج )ع ز (533

 الثالث ٣ العضویة الحقل محاصیل انتاج )ع ز (534

 الثالث ٣ العضویة الصوب إدارة )ع ز (535 

 الثالث ٣ الحشائش مكافحة )ع ز (536

 الثالث ٣ العضوى الغذاء منتجات تسویق )ع ز(537  

 الثالث ٣ والبان أغذیة تصنیع )ع ز (538

 الثالث ٣ الحصاد بعد ما تقنیات )ع ز (539

 الثالث ٣ اراضى میكروبیولوجیا )ع ز (540

 األول العام صیف ٦ العملى التدریب )ع ز (500

 الرابع ٩ البحثى المشروع )ع ز (550

  
  

 

   العضوية الزراعة برنامج مقررات محتوى

  عامھ متطلبات. أ

 التطبیقى ،االحصاء العلمیة الكتابة عن بمقدمات الطالب تزوید الى المقررات ھذه وتھدف

 الحكم من یمكنھم مما االحصائیة والتداخالت الوصفى واالحصاء المتعلقة النتائج تحلیل وطرق

 وتكنولوجیا االنجلیزیة اللغة  دراسة تتضمن المقررات ھذه أن كما الغذائى المنتج  جودة علي

 وعرض واالتصاالت االلكترونى البحث وكذا وتطبیقاتھا الحاسبات واستخدام المعلومات

  .المعلومات

  مقررات اجباریة . ب
  العضویة الزراعة أساسیات) زع (٥١٣
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 كیفیة – العضویة للمزارع القیاسیة المواصفات – العضویة الزراعة عن تاریخیة نبذه

 ظل فى للمحصول المتكاملة اإلدارة – العضویة الزراعة إلى التفلیدیة الزراعة من التحول

 فى الحق لھ من – الشھادات وإصدار التقییم إجراء كیفیة – العضویة للزراعة القیاسیة المواصفات

 قوائم – الشھادات إصدار بجھات الخاصة ISO القیاسیة المواصفات – الشھادات إصدار

 وقایة مواد – تربة محسنات – أسمدة (العضوى اإلنتاج فى بإستخدامھا المسموح المدخالت

   . األغذیة مضافات – ومكافحة

  االراضى خصوبة ادارة) ع ز (٥١٤

 – التربة جسم بخصائص وعالقتھ األرضى البناء – األولیة التربة حبیبات خواص

 تأثیر – وتفاعالتھ التربة ھواء تركیب – التربة نظام فى والسائلة الصلبة الحالة بین اإلتزان

 ومكونات خصائص دور – النبات بواسطة الغذائیة العناصر إستخدام كفاءة على التربة خصائص

 التنوع – الجغرافى الموقع (المصریة البیئة خصائص - للنبات الغذائیة العناصر تیسیر فى التربة

 تأثیر – وخصائصھ الزراعى البیئى النظام مكونات - )المؤثرة المناخیة العوامل– الحیوى

 الزراعیة البیئة تلوث – التصحر – النباتى التنوع على للتربة والكیماویة الطبیعیة الخواص

 الغذائیة العناصر على النبات حصول كیفیة – الغذائیة العناصر وتقسیم تعریف-  منھا الحد وطرق

 العوامل تأثیر – النبات تغذیة فى الصغرى العناصر دور – النبات داخل الغذائیة العناصر دور –

   . المختلفة اإلجھاد ظروف تحت النباتات تأقلم – الجذور نمو على التربة وعوامل البیئیة

   الحیوى والتسمید الكومبوست) ع ز (٥١٥

 إلتمام توافرھا الواجب الشروط – المستخدمة الكومات أنواع –الكومبوست إنتاج طرق

 الجید الكومبوست خواص – الكومبوست فى المیكروبات لنشاط المثبطة المواد – الكومبوست

 مع المستخدمة الحیویة األسمدة أنواع – الحیویة باألسمدة التعریف – إنتاجھ وإقتصادیات وتداولھ

 والكشف وتداولھا إنتاجھا طرق –) الخ.....األرز – النجیلیات – البقولیات (المختلفة المحاصیل

   . جودتھا عن

   لآلفات المتكاملة اإلدارة) ع ز (٥١٦

 قیاس ، العشیرة ودینامیكیة العشیرة، تعداد تقدیر -  الحشریة اآلفات إدارة بمفھوم التعریف

 القرارات مستویات والضحیة المفترس ونظریة التحلیلیة النماذج -  اإلنتاج فى الفقد تقدیر أو

 األسالیب اختیار ویشمل ( المتكاملة اآلفات إدارة برنامج تطویر عن نبذة ثم للعشیرة االقتصادیة

 المختلفة األجیال ، اآلفات مبیدات استخدام مشاكل - ) المحصول وتقییم اإلدارة خطة ـ والطرق

 مراحل لآلفات المتكاملة اإلدارة فى الحیویة المكافحة دور - اآلفات ضد المستخدمة المبیدات من

 اإلدارة برنامج فى الرئیسیة االتجاھات  - اآلفات وإدارة المكافحة اعتبارات ـ اآلفات إدارة برنامج
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 اإلدارة فى الحیویة المكافحة لمكونات المستقبلى الدور ـ الحیویة المكافحة تقییم ـ لآلفات المتكاملة

 مكافحة إدارة - اآلفات إدارة فى الحیویة المكافحة لتطبیق عامھ اعتبارات ـ لآلفات المتكاملة

 المختلفة الطرق بین والتنسیق) میكروبالزما ، فطر ، ،فیرس بكتیریا (النباتیة الممرضات

 عوامل ـ األكاروسات وتعداد النیماتودا تعداد فى الموسمیة التغیرات ورصد التنبؤ-  للمكافحة

 للنیماتودا المتكاملة لإلدارة نموذج شرح ـ واألكاروسات للنیماتودا المتكاملة المكافحة

 ظروف تحت المتكاملة المكافحة ادارة – والمستدیمة الموسمیة المحاصیل بعض فى واألكاروسات

 .المحمیة الزراعة

    الحیویة المكافحة) ع ز (٥٢٣

 الطبیعیة األعداد بین التفاعالت على الضؤ من المزید إلقاء مع الحیویة المكافحة تعریف

 الطفیلیة الحشرات استخدام كیفیة ، واالفتراس التطفل لظاھرتى وافى شرح مع وعوائلھا

 والطفیلیات للمفترسات الكمى اإلكثار عن مختصرة نبذة ، الحشریة اآلفات مكافحة فى والمفترسة

 فیرمونات استخدام وأھمیة دور -  المحمیة الزراعات آفات مكافحة فى الطبیعیة األعداء استخدام ،

 فعالھ كعناصر للحشریة اآلمنھ المكافحة مجال فى الجاذبة الجنسیة والفیرمونات الحشریة التجمیع

  .الزراعیة اآلفات مكافحة فى الدقیقة الكائنات استخدام كیفیة - المكافحة برامج فى

  العضویة المزرعة حیوانات إدارة) ع ز (٥٢٤

 العضویة الزراعة نظم تحت الحیوان تغذیة ـ العضویة الزراعة نظم تحت الحیوان رعایة

 على المؤثرة یئیةالب العوامل ـ الكمیة والصفات ـ التراوج ونظم للعشائر الوراثیة الخصائص ـ

 والعناصر الفیتامینات نقص وأعراض أھمیة ـ وأھمیتھا الغذائیة العناصر ـ الحیة القطعان إنتاج

 اإلنتاج فى الصغیرة المشروعات ـ الصغیرة المجترات رعایة نظم ـ الماشیة رعایة نظم ـ المعدنیة

  . تسویقھ وكیفیة العضوى الحیوانى اإلنتاج ـ العضوى الحیوانى

   الغذاء وأمان جودة) ع ز (٥٢٥

 المنتجات مطابقة عن الكشف طرق – ومنتجاتھا واأللبان لألغذیة القیاسیة المواصفات

 األلبان مجال فى الجودة وتوكید HACCP ، ISO الـ بنظام التعریف – القیاسیة للمواصفات الغذائیة

 لألمان العام اإلطار – األغذیة مجال فى الجودة وتوكید HACCP ، ISO الـ بنظام التعریف -

 الكشف طرق – بأنواعھا الغذائیة المنتجات فىمجال تحقیقھ) طرق (كیفیة – ومستویاتھ الحیوى

 القائمین فى توافرھا الواجب الشروط – للتحلیل العینات وتجھیز أخذ طرق – التجارى الغش عن

   .الجودة معامل فى التحلیل على
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  العضویة للزراعة االجتماعیة االقتصادیة التأثیرات) ع ز (٥٢٦

 العضویة الزراعة بین والروابط ـ العضویة الزراعة فى االجتماعیة ـ االقتصادیة الجوانب

 ـ والنامیة المتقدمة الدولة فى العضویة للزراعة الداعمة والسیاسات ـ المحلیة ـ الریفیة والتنمیة

 إطار فى توظیفھا وكیفیة التسویق بإدارة المرتبطة والتقنیات ـ واألساسیات ـ للمفاھیم رؤیة

 ـ إلیھا التصدیر وإمكانیة األوروبى االتحاد فى العضویة األسواق تقویم ـ العضویة الزراعة

 و االقتصادیة والمحاسبة ـ واإلدارة ـ التخطیط وأساسیات ـ ككل المزرعة اقتصادیات أساسیات

   .الزراعیة التوجھات مختلف فى والخسائر للمكاسب البیئیة

   اختیاریة مقررات. ٣

  العضویة الخضراوات محاصیل إنتاج) ع ز (٥٣١

 وتسمید رى – الخضر لمحاصیل الجید اإلنتاج عوامل – الخضر إنتاج على البیئة تأثیر

 إنتاج – الثوم إنتاج – البصل إنتاج – البطاطس إنتاج – الطماطم إنتاج – الخضر محاصیل

   . الخیار إنتاج – والخرشوف الخس إنتاخ – والكوسة البطیخ

   العضویة والعطریة الطبیة والنباتات الزینة نباتات إنتاج) ع ز(٥٣٢

 إنتاج – الجالدیوالس أمصال زھور إنتاج – القرنفل زھور إنتاج – الورد زھور إنتاج

 غش لكشف العامة الطرق – إستخالصھا وطرق وأنواعھا الطیارة الزیوت – الدالیا زھور

 المؤثرة والعوامل التخزین – العطریة للزیوت والكیماویة الطبیعیة الخواص – الطیارة الزیوت

  . العطریة الزیوت على

  العضویة الفاكھة إنتاج) ع ز(٥٣٣

 الموز إنتاج – المانجو إنتاج – علیھا والتغلب المزرعة فى الفواكھ إلنتاج البیئیة المشاكل

 – التصدیر متطلبات – البستانیة المتطلبات (العنب إنتاج – البلح نخیل إنتاج – الموالح إنتاج –

   ). والتسمید الرى نظم – األصناف تحسین

   العضویة الحقل محاصیل إنتاج) ع ز(٥٣٤

 الشامیة والذرة األرز ، القمح ورعایة إنتاج – ومحلیًا عالمیًا الحبوب محاصیل إقتصادیات

 العدس – البلدى الفول (والجودة اإلنتاجیة على المؤثرة والعوامل البقولیة البذور محاصیل إنتاج –

 اإلقتصادیة األھمیة (الزیوت محاصیل إنتاج –) الحمض – القرفس – الحلبة – الصویا فول –

 صفات – المؤثرة العوامل (السكر محاصیل إنتاج – السودانى الفول – السمسم إنتاج وعوامل

   ) . اإلقتصادیات – الجودة

   العضویة الصوب إدارة) ع ز(٥٣٥
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 والبرامج والتسمید الرى – الشتالت إنتاج – المحمیات ظروف تحت اإلنتاج أھمیة

 المحاصیل إعداد – المحمیة الزراعة إقتصادیات – المحمیات فى المتكاملة المكافحة – المختلفة

  . والتداول للتسویق

   الحشائش مكافحة) ع ز (٥٣٦

 مبیدات تقسیم – للحشائش واإلقتصادیة البیئیة األھمیة – الحشائش أنواع عن مقدمة

 ، الحقلیة المحاصیل فى الحشائش مكافحة طرق – المتكاملة المكافحة– الحیویة الحشائش

  .البستانیة والمحاصیل

   العضوى الغذاء منتجات تسویق) ع ز (٥٣٧

 ـ مكانیًا الموضحة المناطق فى السعرى التوازن ـ العضویة للمنتجات السوق سعر تحدید

 المنتج أسواق تنظیم كفاءة ـ المختلفة األسواق خالل المنتج انتشار ـ بالمكان النقل تكالیف عالقة

 توازن نماذج ـ فیھا التوسع یمكن التى اإلنتاج أقالیم تحدید ـ األسواق بین السعریة فرقةالت ـ العضو

  . األرضیة الموارد باستخدام

   وألبان أغذیة تصنیع) ع ز (٥٣٨

 المضافة المواد  -الغذائى التصنیع اقتصادیات ـ الغذاء سلسلة فى الجیدة الممارسات

 والمیكروبى الكیمیائى التركیب - لالنتاج الصحیة الظروف – األغذیة وتغلیف تعبئة -لالغذیة

 المختلفة اللبن معامالت -والضارة النافعة المیكروبات ودور المنتجات فى الحیویة المشاكل- لاللبان

  . لاللبان االساسیة الصناعات –

  الحصاد بعد ما تقنیات) ع ز (٥٣٩

 ـ الثمار وأنواع الحصاد دالئل ودراسة الحصاد بعد ما معامالت ألسس عامھ مقدمة

 ـ الثمار فى الكیمیائیة التغییرات ـ الثمار فى الطبیعیة والتغییرات المحصول فى الجودة عالمات

 ـ التبرید طرق ـ النقل وسائل ـ التعبة محطات ـ الثمار وتجھیزات إعداد ـ الثمار حصاد طرق

 وذلك ـ والتداول التخزین وسوء البیئیة الظروف عن الناتجة الفسیولوجیة واألضرار التخزین

   .عضویًا المنتجة البستانیة للمحاصیل

   األراضى میكروبیولوجیا) ع ز (٥٤٠

 – التربة فى المنتشرة الدقیقة الحیة الكائنات أنواع – للتربة الحیوى المكون عن مقدمة

 دورات – التربة فى الحیة الكائنات وأنواع أعداد على المؤثرة الحیویة وغیر الحیویة العوامل

 بین العالقات –) الكبریت - الفوسفور – النتروجین – الكربون (التربة فى الغذائیة العناصر

   . النبات وبین وبینھا وبعضھا الحیة الكائنات
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 الجودة وتوكید الغذاء سالمة برنامج

  

 البرنامج توصیف

  األساسیة البیانات

  .الجودة وتوكید الغذاء سالمة في مھني ماجستیر: البرنامج اسم .١

 میكروبیولوجي، ، ألبان علوم غذائیة، صناعات (التخصصات متعدد برنامج: البرنامج نوع .٢

  ).الحیویة الكیمیاء

 .دراسیة فصول ٤: البرنامج مدة. .٣

 معتمدة ساعة ٦٠ :البرنامج إلتمام المعتمدة الساعات عدد  .٤

 القاھرة جامعة - الزراعة كلیة :الكلیــــــــــــة .٥

   المھنیة البیانات 
   البرنامج أھداف

 في للعاملین العملیة الكفاءة وزیادة لتطویر الجودة وتوكید الغذاء سالمة برنامج یھدف

 بالمعلومات امدادھم خالل من وذلك بھا الصلة ذات والتخصصات االغذیة علوم مجال

 الممارسات من كل بتطبیق الغذاء سالمة و الجودة توكید مجال في العملیة والخبرات

 نظم تطبیق وكذا. الغذاء وتداول وتصنیع إنتاج فى القیاسیة والصحیة والصناعیة الزراعیة

 إلعداد یؤدي مما والدولى المحلى المستوى على االغذیة وتحلیل الصحیة والشروط الجودة

 الصناعة مجال فى متمیزة بكفاءة العمل من تمكنھ وتصنیعیة ومھنیة علمیة مھارات ذى خریج

  . المجال ھذا فى قیمة اضافة لیكون واألقلیمیة المحلیة والشركات والھیئات
 المستھدفة التعلیمیة المخرجات

   :التالیة والسلوكیات والمھارات المعارف الخریج یكتسب للبرنامج الدراسیة المتطلبات بإتمام

    والفھم المعرفة مھارات.  أ

 المنتجات لمختلف والمیكروبیة الكیمیائیة الصفاتو الجودة صفات علي یتعرف.  ١ -أ

 . الغذائیة

  .الجودة علي وتأثیره العامة الصحة فى الغذاء مكونات من مكون كل دور یدرك.    ١ - أ 

 سالمة فى األغـــذیة ومیكروبیولوجیا الغذائى التصنیع وطرق األغذیة مصانع دور یحدد   ٢ -أ

 .الجودة وتوكید الغذاء

 وطرق أومقاومتــھا منعھا وكیفـــیة المنتشرة واالمراض الغــذاء صحة یتفھم.    ٣ -أ

 .عالجھا
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 االغذیة ومصانع الغذاء فى السالمة وعوامل الحوادث ومنع المخاطر تقییم یستطیع ٤ - أ  

 .وفوائدھا الجودة وتوكید

 .التجاریة الدولیة االتفاقیات - التشریعات - الغذائیة بالقوانین یلم ٥ -أ

 .الغذائى التصنیع مخلفات معالجة  طرق على یتعرف  ٦ -أ

        ویحدد وراثیا المھندسة واألغذیة الغذاء مجال فى الحیویة التقنیة مفھوم یطبق. ٧ -أ

 .وسالمتھا مخاطرھا

       علي والحفاظ الغذاء إنتاج فى الجیدة والتصنیعیة الزراعیة الممارسات یتفھم ٨ -أ

 .سالمتھ

 .الغذاء سالمة ضمان وأسالیب الحصاد مابعد معامالت  بحصر یقوم ١٠ -أ

 .والجودة والسالمة االنتاج وطرق وانواعھا االعداد سریعة االغذیة على یتعرف.  ١١ -أ

 .وسالمتھا صیانتھا  طرق و االنتاج وخطوط المعدات  أنواع یحدد.    ١٢ -أ

 .الغذاء وسالمة المعلومات تكنولوجیا  بین یربط  ١٣ -أ

     الذھنیة المھارات. ب

  .ذلك وفوائد التطبیق وكیفیة الجودة توكید وعناصر الغذاء سالمة یدرك ١- ب

 .المستھلك وسالمة صحة فى الملوثات و الغذاء مكونات دور یوضح ٢- ب

 .والتسویق والمسئولیات واالھداف والتعریفات الغذائیة والتشریعات القوانین یشرح ٣-  ب        

 .صحیة أو تصنیعیة أو زراعیة سواء الغذاء إنتاج فى المناسبة الممارسات یختار ٤- ب

  .أنسبھا ویختار الغذائى التصنیع مخلفات معالجة فى المستخدمة الطرق یحلل ٥- ب

 المعدلة األغذیة مجال فى ،سالمتھا اخطارھا ، تطبیقاتھا ، الحیویة التقنیة دور یشرح ٦- ب

  .وراثیا

 .القومى االقتصاد على الغذاء سالمة تحققھ وما المخاطر ادارة یناقش  ٧- ب

 .فیھا والتحكم واالعراض ومصادرھا الغذاء خالل المنتشرة االمراض ویصف یحلل ٨- ب

 .الغذاء فى المیكروبات ومتابعة الكشف طرق ویختار یشرح ٩- ب

 سالمة لنظم المالئمة التعبئة ومواد الجودة لتوكید الطرق أنسب اختیار یمكنھ  ١٠- ب

 .الغذاء

 .الغذاءوتداولھ انتاج تحكم التى الدولیة التجاریة االتفاقیات  علي یتعرف ١١- ب

 .الحصاد بعد ما لمعامالت الطرق أنسب یختار ١٢- ب
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        العملیةو المھنیة المھارات . ج

   وكیفیة ومسبباتھا الصحیة المؤثرات و التسمم مخاطر - الغذاء فحص نظم یطبق ١- ج

 .منعھا

 .وسالمتھ الغذاء فى  والمیكروبیة الكیماویة والفساد العیوب انواع تقدیر یستطیع ٢- ج

 .والسالمة الجودة تقدیر من لیتمكن ، والملوثات الغذاء مكونات یحلل ٣- ج

  الحیویة والتحوالت وحفظھ الغذاءوتصنیعھ بإنتاج المتعلقة الحیویة التقنیات یقیم ٤- ج

 .وراثیا المھندسة األغذیة فى خاصة حدوثھا، المحتمل والكیمیائیة     

      سالمة لضمان الماكینات صیانة وطرق والعیوب التصنیع خطوط مختلف یقیم ٥- ج

 .الغذاء

 .التلوث لمنع الواجبة واالنشطة بالمھام یقوم ٦- ج

 .االغذیة مصانع فى الجودة توكید وطرق نظم ویطبق یحلل ٧-  ج 

 والتغلیف التعبئة من لكل القیاسیة المواصفات بمطابقة الخاصة العملیات اداء یقیم ٨- ج

 .الدولیة التجاریة واالتفاقیات والتشریعات

 .االغذیة مصانع فى المخلفات  ومعاجة ادارة نظم یحدد ٩-  ج 

 .واالمراض األوبئة وانتشار الفساد یسبب الذى المیكروبى المحتوى یقدر ١٠- ج

 .التحضیر السریعة االغذیة وسالمة جودة یقدر ١١- ج

 .الغذاء وسالمة الحصاد مابعد ومعامالت نظم یطبق ١٢- ج

 .والتشریعات الغذائیة القوانین یطبق ١٣- ج

     العامة المھارات. د

 .كبیر فریق من جزء او صغیرة مجموعة فى كفرد یعمل  ١- د

 .  والفنیة العلمیة التقاریر وكتابة اعداد یستطیع  ٢- د

 .علمیة أو فنیة مشكلة ألى الحلول ویقترح إحصائیا ویحللھا النتائج یعرض  ٣- د

 .اآللي الحاسب وتقنیات المعلومات تكنولوجیا مع التعامل یجید  ٤- د

  .تخصصھ مجال فى الذاتي التعلم یواصل  ٥- د
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  )المرجعیة القیاسیة المعاییر (للمعاییر الخارجیة المراجع. ٥
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  الدراسیة والخطة البرنامج ھیكل. ٦

 منھا دراسیة، فصول ٤ الجودة وتوكید الغذاء سالمة فى المھنى الماجیستیر برنامج یستغرق

 میدانیا تدریبا الطالب ویؤدى الدراسیة المقررات لدراسة والثالث والثانى األول الفصول

 المشروع وكتابة الجراء  الرابع والفصل ، الثانى الدراسى الفصل بإنتھاء أسابیع ٨ لمدة

  .البحثى

  

 الجدول فى موضح ھو كما الدراسیة المقررات من مجموعات ثالث الى المحتویات قسمت وقد  

  :التالى

   الجودة وتوكید الغذاء سالمة  برنامج ومقررات متطلبات

 الدراسى الفصل

 عدد

  الوحدات

 

 الكودي الرقم المقررات

 عامھ متطلبات :    ١ ٦ 

 )ع ت (511 العلمیة الكتابة ١ األول

 )ع ت  (512  انجلیزیة لغة ٢ األول

 )ع ت (521 تطبیقى إحصاء ٢ الثانى

 )ع ت (522  المعلومات تكنولوجیا ١ الثانى

 اجباریة مقررات.٢ ٢٤ 

 )غ س (513 المتكاملة الجودة ونظم ادارة ٣ األول

 )غ س (514 والتشریعات الغذائیة القوانین ٣ األول
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 )غ س (515 المستھلك وصحة الغذاء سالمة فى مقدمھ ٣ األول

 )غ س (٥١٦ الغذائى التصنیع فى الحدیثة التقنیات ٣ األول

 )غ س (523  الغذاء طریق عن المنقولة األمراض ٣ الثانى

 )غ س (524    األغذیة تحلیل ٣ الثانى

 )غ س(525 األغذیة میكروبیولوجیا ٣ الثانى

 )غ س (526  الغذائى الفحص تقنیات ٣ الثانى

 اختیاریة مقررات. ٣ ١٥ 

 )غ س (531 الحرجة المخاطر تحلیل ٣ الثالث

 )غ س (532 األغذیة مصانع ادارة تقییم ٣ الثالث

 )غ س (533 الغذاء سلسلة فى الجیدة الممارسات ٣ الثالث

 )غ س (534 والتشریعات المكافحة ادارة ٣ الثالث

 )غ س (535 والمغذیات الوظیفیة األغذیة ٣ الثالث

 )غ س (536 األغذیة حفظ ٣ الثالث

 )غ س (537 الفنیة المشاكل حلول ٣ الثالث

 )غ س (538  التغلیف ومواد التعبئة ٣ الثالث

 )غ س (539 الغذاء ملوثات ٣ الثالث

 )غ س (540  لألغذیة الحیویة التقنیات ٣ الثالث

 )غ س (500  العملي التدریب ٦ األول العام صیف

 )غ س  (550 البحثى المشروع ٩ الرابع

  
  عامھ متطلبات. ١

 التطبیقى ،االحصاء العلمیة الكتابة عن بمقدمات الطالب تزوید الى الوحدة ھذه تھدف

 مما االحصائیة والتداخالت الوصفى واالحصاء الغذاء بسالمة المتعلقة النتائج تحلیل وطرق

 االنجلیزیة اللغة  دراسة تتضمن الوحدة ھذه أن كما. الغذاء جودة علي الحكم من یمكنھم

 واالتصاالت االلكترونى البحث وكذا وتطبیقاتھا الحاسبات واستخدام المعلومات وتكنولوجیا

  .المعلومات وعرض
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  اجباریة مقررات. ٢
  المتكاملة الجودة ونظم إدارة)  غ س (٥١٣

 وتنظیم الجودة توكید تعریف حیث من الغذاء جودة ضمان ادارة أساسیات المقرر ھذا یشمل

 ، بالتصنیع تتعلق التي والموضوعات ، للجودة الشاملة اإلدارة وفوائد الجودة توكید راةادإ ووظیفة

  ، ٢٢٠٠٠ ، ٩٠٠١أیزو القیاسي للتوحید الدولیة المنظمة لمعاییر وفقا الغذاء واختبار التجھیز

١٧٠٢٥.  

  والتشریعات الغذائیة القوانین )غ س (٥١٤

 ببطاقة الخاصة القوانین في الحدیثة واإلتجاھات منھا والغرض الغذائیة والتشریعات القوانین

 والمواد األغذیة بمضافات الخاصة القوانین یشمل كما اإلیضاحیة وبیاناتھا المعبأة المنتجات

 المتعلقة والمسائل والدولیة المحلیة القوانین بین ما الفروق وكذلك باضافتھا المسموح الحافظة

  .الدولیة بالتنظیمات

  المستھلك وصحة الغذاء سالمة في مقدمة )ع س (٥١٥ 

 وباقي البیولوجیة أو الفیزیائیة أو الكیمیائیة بالمواد األغذیة تلوث عن الناجمة المشاكل استكشاف 

 الملوثات وصول لمنع تطبق التي االسترتیجیات - المستھلك صحة علي المشعة والمواد الملوثات

 األنسان وحمایة الغذاء وأمن لسالمة بالنسبة القصوي األھمیة ذات الموضوعات وأحدث الغذاء الي

 -سالمتھ على تأثیره مدى و الغذائى التصنیع فى التطور - الغذاء طریق عن الناجمة األمراض من

  .المستھلك وصحة الغذاء وجودة بسالمة وعالقتھا الغذاء  مكونات ووظیفة دور

  الغذائي التصنیع في الحدیثة التقنیات) غ س ( ٥١٦

 المنتجات - الغذاء سالمة علي تؤثر التي المتطورة التكنولوجیا -  التصنیع عملیات وتطویر بحث

 ، الغذاء وجودة بسالمة وعالقتھا الغذاء لمكونات الوظیفیة والصفات القواعد - الجدیدة الغذائیة

  .جدید منتج لوصف حالة دراسة استخدام كیفیة

  

  

 الغذاء طریق عن المنقولة األمراض) غ س (٥٢٣

 میكروبیولوجیا – المیكروبیة السموم بواسطة الغذائي التسمم – الغذاء بواسطة المیكروبیة العدوي

 انتقال – لبقائھا المضادة والظروف للضغوط المیكروبیة اإلستجابة نظم – الغذائي التصنیع

 التحلیل طرق – المرض حدوث میكانیكیة -  المرضیة الصفات عن المسئولة الجینیة العناصر

  وسمومھا الممرضة المیكروبات عن للكشف السریعة

  األغذیة تحلیل )غ س (٥٢٤



 - ١٩ -

 ، الحرارة كمیة قیاس أجھزة: مثل الحدیثة التحالیل لتقنیات العملیة والتطبیقات النظري األساس

 التحلیل -السرعة عالي الكروماتوجرافي والتحلیل GLC الكروماتوجرافي التحلیل ، الطیفي التحلیل

   الفلوروسنتیھ األشعة قیاس ، البنفسجیة فوق األشعة مثل المتعددة الطیفیة التقنیات - المیكروسكوبي

  األغذیة میكروبیولوجیا) غ س (٥٢٥

 عملیات تأثیر – فیھ التحكم وكیفیة المیكروبي األغذیة فساد – األغذیة في المیكروبات دور

 المیكروبات استجابة مدي – المیكروبات علي البدیلة التكنولوجیة والطرق والحفظ التصنیع

  .والمستحدثة الحالیة التقنیات باستخدامة المیكروبیة التحالیل – البیئیة للتحدیات

  الغذائي الفحص تقنیات) غ س (٥٢٦

 لمراقبة وذلك الفحص أنشطة من واسع مدي تفید التي األدلة علي عامة بصفة المقرر ھذا یشمل

 نظام ، للفحص العینة أخذ وطرق ، الفحص بمنھج المتعلقة العامة الطریقة ، الغذاء وجودة أمان

  .واإلستیراد التصدیر مراقبة ، األغذیة فحص

  اإلختیاریة المقررات. ٣

  الحرجة المخاطر تحلیل) غ س (٥٣١

 في والتحكم الخطر مصادر تحلیل نظام في المعلومات بأحدث الطالب لتزوید المقرر ھذا یھدف

 التجاریة المتطلبات والدولیة، المحلیة بالمعایییر ذلك وعالقة التصنیع عملیات خالل الحرجة النقاط

 أساس علي الجیدة الصحیة الممارسات وبین بینھ والعالقة النظام ھذا تطویر وسائل ، والتشریعیة

  .الغذاء وأمن سالمة وادارة نظم

  األغذیة مصانع وإدارة یمقیت )غ س (٥٣٢

 بالمنشأة المتعلقة والفنیة االقتصادیة الرؤیة ظل في األغذیة مصانع تصمیم كیفیة المقرر ویشمل

. المختلفة الغذائیة المنشآت تصمم أثناء معرفتھا الالزم المختلفة الریاضیة النماذج إنشائھا، المراد

 تخطیط ذلك في بما الغذائیة الخدمات مجال في واإلدارة التنظیم نظام دراسة المقرر یتضمن كما

   .والمحاسبة واإلدارة البشریة والموارد والتسویق الموقع

  األغذیة تحلیل في الجیدة الممارسات) غ س (٥٣٣ 

) والماء التربة (االنتاج مصادر على مشتملة الغذاء سلسلة فى الجیدة الممارسات الطلبة تعلیم یشمل

 تداول فى الجیدة الممارسات - المخلفات معالجة - بالمصادر المرتبط التلوث - التسمید -الرى نظم -

 دور – سالمتة على تأثیرة ومدى الغذائى التصنیع فى التطور – الغذاء وتصنیع تخزین – تعبئة –

   .  الغذاء وجودة بسالمة وعالقتھا الغذاء مكونات ووظیفة

  والتشریعات المكافحة إدارة ) غ س (٥٣٤
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 المتكامل النظام وكذلك المختلفة، لآلفات الطبیعیة المكافحة طرق عن الحدیث المقرر ھذا ویتناول

 من المستخرجة واألخري عضویة الغیر أو العضویة المواد علي التعرف ، اآلفات مكافحة إلدارة

 مقدمة المكافحة، في المستخدمة المختلفة المواد وسمیة المكافحة، في والمستخدمة النباتیة المصادر

 ادارة - المانعة الوسائل - وخالفھا للحشرات المكافحة نظم وإدارة باآلفات الخاصة التشریعات عن

  .المخازن

  والمغذیات الوظیفیة األغذیة )غ س (٥٣٥

 كذلك ، لإلنسان الصحیة وأھمیتھا المغذیات او الغذاء مكونات بین ما بالعالقة المقرر ھذا ویھتم

 الغذائیة، األلیاف أضاف مثل الصحیة قیمتھا لزیادة لألغذیة تضاف التي الغذائیة المكمالت

 واستخدام. وظیفي غذاء لیصبح الغذائي المنتج علي إجرائھا الممكن التحویر لعملیات باإلضافة

  .الھامة الوظیفیة األغذیة إلنتاج واستخدامھا للحیویة الداعمة البكتیریا

  األغذیة حفظ) غ س (٥٣٦

 المواد استخدام علي المعتمدة الحفظ وسائل ثم الطازجة األغذیة حفظ وسائل المقرر ھذا ویشمل

 بتقلیل الحفظ المتخمرة، األغذیة صناعة مثل والمیكروبات الحافظة المواد اضافة مثل الكیمیائیة

 األخري المعامالت وكذلك الحراریة، والمعامالت بالحرارة والحفظ التجفیف مثل الرطوبة نسبة

 الطاقة واستخدام العالیة الضغوط باستعمال الحفظ مثل الحراریة المعامالت خالف للحفظ

  .الكھرومغناطیسیة والمجاالت الصوتیة فوق والموجات الكھربائیة

  الفنیة المشاكل حلول )غ س (٥٣٧

 أثناء تنتج التي الفنیة المشكالت تحلیل وتقنیات بطرق الطالب تزوید علي المقرر ھذا یعمل

 تحفیز علي المقرر ویعمل المشكالت، لھذه العلمي الحل أسلوب الطالب ویتعلم الغذائي التصنیع

 .المختلفة الفنیة للمشكالت المبتكرة الحلول ویقترح دقیق تفكیر لیفكر للطالب الذھنیة القدرات

 

 

  

   التغلیف ومواد التعبئة )غ س (٥٣٨

 مواد مع الغذاء وتفاعل الھجرة نظریات ، وتطبیقاتھا التغلیف مواد أنواع دراسة المقرر ھذا یتناول

 وإمعان االھتمام ، الغذائي المنتج أمان لضمان المناسبة التعبئة ونوعیة مواد اختیار ، التغلیف

  .والتغلیف التعبئة مواد تدویر إعادة ، التغلیف مواد بتصمیم النظر

  الغذاء ملوثات) غ س (٥٣٩
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 سموم  – البیولوجیة الملوثات – التلوث مصادر عن والكشف الملوثات تصنیف یتضمن

 – الثقیلة العناصر – اآلفات مبیدات – الحشائش مبیدات – الكیماویة الملوثات – المیكروبات

 – والمطھرات المنظفات بقایا – ومضاداتھا التغذیة ھرمونات – البیطریة العقاقیر متبقیات

  .اإلشعاعي النشاط ذات الملوثات – الفیزیائیة الملوثات – الغذائیة اإلضافات

  لألغذیة الحیویة التقنیات) غ س (٥٤٠

 وتحسین تعدیل شامال النووي الحمض وتزاوج اتحاد المیكروبیة، الوراثة عن مقدمة شرح یتم

 تأثیر ،  لألغذیة الحیوي الحفظ وكذلك المتخمرة األغذیة انتاج في األھمیة ذات المیكروبات صفات

 النباتیة األنسجة زراعة أساسیات ، اإلنزیمات ھندسة ، المتخمرة األغذیة إنتاج علي البكتیریوفاج

 التنظیمات ، النقاوة عالیة المضادة األجسام إنتاج تقنیة ، الحیویة العملیات ھندسة ، والحیوانیة

  .الحیویة للتقنیة األخالقیة والجوانب

  

  

  
  

  
  
  

 

  
  

  
  
  

  
  



 - ٢٢ -

  
  الریفیة التنمیة برنامج

  توصيف البرنامج

  :البیانات األساسیة: أوال
   الماجستیر المھني في التنمیة الریفیة:اسم البرنامج .١

برنامج تساھم فیة اقسام االجتماع و األقتصاد و المحاصیل و البساتین و : نوع البرنامج .٢

  األنتاج الحیوانى و الھندسة الزراعیة

  دراسیة فصول اربع  :البرنامج مدة .٣

 معتمدة ساعة ٦٠ :البرنامج إلتمام المعتمدة الساعات عدد .٤

  القاھرة جامعة – الزراعھ كلیة  :الكلیــــــــــــة .٥

  : المھــــــنیة البیانـات

      :البرنامج أھداف

 التنمیة بمجال المھتمین العلیا، الدراسات طالب تزوید في البرنامج من العام الھدف یتركز

 الریفیة التنمیة وأنشطة برامج تطویر في االسھام من تمكنھم التي المھنیة بالخبرات الریفیة،

 التخاذ االضروریة واألسالیب باألدوات الكامل اإللمام من تمكینھم إلى باإلضافة. المستدامة

 المتاحة للموارد والمستمر الحكیم واالستخدام والتعبئة والتخطیط التقدیر على القائمة القرارات

  .ككل الریفیة والمجتمعات والجماعات األفراد حیاة تحسین أجل من) والبشریة الطبیعیة (والممكنة

   المستھدفة التعلیمیة النتائج

   : والفھم المعرفة مھارات  - أ

  :أن على قادر الخریج یكون سوف التخرج بعد

 المعاصرة، والسیاسات والقضایا بالمداخل، المرتبطة األساسیة والجوانب المفاھیم فعری. ١-أ

  .الریفیة للتنمیة

 التطبیقیة والجوانب األساسیة، والمبادئ والمفاھیم االتصال، عملیة عناصر تذكری. ٢-أ

 الریفیة التنمیة إطار في بالریفیین لالتصال اإلرشادیة التعلیمیة الطرق باستخدام المرتبطة

  .المستدامة

 التنمیة ومشروعات لبرامج واالقتصادیة االجتماعیة اآلثار تقییم وأدوات مبادئ تذكری. ٣-أ

  .الریفیة



 - ٢٣ -

 المعلومات بنظم المرتبطة واألدوات واألسالیبب األساسیة المفاھیم على تعرفی. ٤-أ

 .الریفیة التنمیة في وتطبیقاتھا الجغرافیة

 النظم وتحلیل والبشریة، الطبیعیة الموارد بإدارة المرتبطة األساسیة المفاھیم صفی. ٥-أ

  .المستدامة الریفیة التنمیة إطار في المزرعیة

 البیانات وتحلیل لجمع المناسبة والوصفیة، الكمیة واإلحصائیة، البحثیة األدوات ختاری. ٦-أ

  .الریفیة التنمیة لمشروعات التقییم ألغراض الالزمة

 البیانات، ترمیز المتغیرات، تعریف (البیانات بمعالجة المرتبطة األساسیة المفاھیم تذكری. ٧-أ

 للعلوم المناسبة یةاإلحصائ الحزمة واختیار ، )اآللي الحاسب إلى البیانات وإدخال

 .االجتماعیة

 مجال في تعمل التي المختلفة الدولیة بالمنظمات المرتبطة األساسیة المفاھیم على تعرفی. ٨-أ

 المستدامة الریفیة التنمیة برامج دعم في المنظمات ھذه وخبرات وجھود الریفیة، التنمیة

  .نموًا األقل الدول في

 والبستانیة الحقلیة المحاصیل انتاج فى المختلفة والسیاسات التقنیات على تعرفی. ٩-أ

 .الریفیة للتنمیة بالتخطیط وعالقتھا المختلفة الري نظم واستخدام الحیواني واالنتاج

      الذھنیة المھارات  - ب

 تشمل التي المختلفة، التخصصات من والنظریات والمبادئ، المفاھیم، ستخدامی.  ١-ب

 الریفیة، والمؤسسات والمنظمات الریفیون، السكان): علي قاصرة لیست ولكنھا(

 ونظم اإلرشادي، التعلیم وطرق واالتصال، والطبیعیة، البشریة الموارد وإدارة

 مشروعات تقییم، وآلیات خطط، وضع فى المزرعیة والنظم الجغرافیة، المعلومات

  .الریفیة التنمیة

 بینھا التكامل قوتحقی مختلفة وتخصصات فروع من والبیانات الشواھد جمعی.  ٢-ب

 للنوع الحساسیة: مثل (الریفیة التنمیة في جدلیة وقضایا موضوعات على وتطبیقھا

 التنمیة وبرامج التنمیة، عوائد توزیع وعدالة الریفیة، التنمیة برامج في االجتماعي

 وجھود ببرامج مستھدفة محددة مناطق أو فئات اختیار ومعاییر للفقراء، المنحازة

  ).التنمیة

  والعملیة المھنیة المھارات  - ج

  .التنمیة ألنشطة التدخل وخطط الریفیة التنمیة برامج قیمیو یتابعو نفذیو عدی. ١-ج
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 وبرامج جھود وقیادة الریفیة، التنمیة ومشروعات لبرامج الجدوى دراسات ىجری ٢-ج

 نظم وطرق أدوات وتطبیق الریفیة، والمجتمعات الجماعات بھا تقوم التي التنمیة

  . الریفیة التنمیة برامج  وتقییم تخطیط فى الكفاءة لزیادة الجغرافیة المعلومات

 برامج وإدارة تخطیط فعالیة لزیادة الجغرفیة المعلومات نظم وطرق أدوات طبقی. ٣-ج

  .الریفیة التنمیة

    وتمكین واستثارة الریفیة، والمنظمات الجماعات مع الفعال  العمل مھارات كتسبی ٤-ج

 ومواردھم إلمكانیاتھم الحكیم واالستغالل الفعالة، والتعبئة الحشد سبیل في الریفیین

  .حیاتھم نوعیة لتحسین والممكنة، المتاحة

 وتشخیص الریفیین، احتیاجات لتقدیر والموقفي التشخیصي التحلیل ىجری. ٥-ج

 ومتابعة وتنفیذ، وتخطیط، إعداد، (وتطویر ألولویاتھا، وفقا وترتیبھا المشكالت

  .الریف لتنمیة للتدخل الضروریة والخطط البرامج) وتقییم

 والتي والجدیدة المزمنة للمشاكل التصدي في الریفیة للتنمیة والفھم المعرفة طبقی. ٦-ج

 للخارج، والھجرة الریفیة/الحضریة الھجرة البطالة،): على تقتصر ال لكنھا (تضم

  .للبیئة واإلساءة الطبیعیة الموارد إستخدام وسوء

 أو الفعل أجل من العمل، فرق تشكیل في الریفیة التنمیة فھمیو المعرفة طبقی. ٧-ج

 ومشروعات بحوث لتمویل المالیة الموارد وتنمیة البحثیة، المقترحات وإعداد التدخل،

  .التنمیة

 السمعیة للمعینا الفعال واالستخدام اإلرشادیة التعلیمیة الطرق نفذیو عدیو خططی. ٨-ج

  الریفیة والمجتمعات األفراد مع المختلفة االتصالیة النشطة في البصریة

 المناسبة اإلحصائیة الحزم وكذلك البیانات لمعالجة األدوات أنسب ستخدمیو ختاری. ٩-ج

  .واالقتصادیة االجتماعیة البیانات وتحلیل وعرض مع للتعامل

        والمنقولة العامة المھارات  - د

  .التقاریر وعرض لتحلیل اآللي الحاسب وتسھیالت إمكانیات ستخدمی. ١-د

 دولیة وخبرات ومعارف، معلومات، اكتساب في اآللي الحاسب إمكانیات ستخدمی. ٢-د

  .الریفیة التنمیة مجال في جدیدة

 ستخدمیو اآللي، للحاسب واإلدخال الترمیز،: خالل من معھا تعاملیو البیانات عالجی. ٣-د

  .البیانات ھذه وعرض لتحلیل المالئمة اإلحصائیة األدوات

  البرنامج مقررات و متطلبات
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 األول الفصول منھا دراسیة، فصول ٤ الریفیة التنمیة المھنى تیرسالماج برنامج یستغرق

 أسابیع ٨ لمدة میدانیا تدریبا الطالب ویؤدى الدراسیة المقررات لدراسة والثالث والثانى

  .البحثى المشروع وكتابة الجراء  الرابع والفصل ، الثانى الدراسى الفصل بإنتھاء

 ھیكل فى موضح ھو كما الدراسیة المقررات من مجموعات ثالث الى المحتویات قسمت وقد  

  البرنامج

   

  الریفیة التنمیة برنامج مقررات و متطلبات
  الرقم

 الكودى

  المقررات

 

 عدد
 الوحدات

 الدراسى الفصل

  ٦ العامھ المتطلبات. ١

 األول ١ العلمیة الكتابة   ) ع ت ( 511

 األول ٢ إنجلیزیة لغة   )ع ت  ( 512

 الثانى ٢ تطبیقى إحصاء  ) ع ت ( 521 

 الثانى ١ المعلومات تكنولوجیا   ) ع ت ( 522

  ٢٤ اجباریة مقررات. ٢

 األول ٣ الریفیة التنمیة وقضایا مناھج )ر ت (513

 األول ٣ والریفیة الزراعیة التنمیة سیاسات )ر ت(514 

 األول ٣ اآللي الحاسب علي وتطبیقاتھ متقدم إجتماعي إحصاء )ر ت (515

 األول ٣ الریفیة التنمیة في الجغرافیة المعلومات نظم تطبیقات )ر ت (516

 الثانى ٣ الریفیة التنمیة فى دولیة وعالقات منظمات )ر ت (523

 الثانى ٣  الریفیة التنمیة في والبشریة الطبیعیة الموارد إدارة )ر ت (524 

   والكیفي الكمي البحث طرق )ر ت (٥٢٥

   الریفیة التنمیة لمشروعات االجتماعي التقییم )ر ت (526

  ١٥ اختیاریة مقررات. ٣

 الثالث ٣ الزراعي االرشاد طرق )ر ت (531

 الثالث ٣ الریفیة للتنمیة االتصال )ر ت (532

 الثالث ٣ الریفیة التنمیة لمشروعات االقتصادي التقییم )ر ت (533

 الثالث ٣ مزرعیة نظم )ر ت (534
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 الثالث ٣ رئیسة حقلیة محاصیل إنتاج )ر ت (535

 الثالث ٣ بستانیة حاصالت إنتاج )ر ت (536 

 الثالث ٣ وداجني حیواني إنتاج )ر ت (537

 الثالث ٣ ري میاه إدارة )ر ت (538

 الثالث ٣ زراعیة میكنة )ر ت (539

 الثالث ٣ والمتوسطة الصغیرة المشروعات )ر ت(540 

 األول العام صیف ٦ الریفیھ التنمیھ فى عملى تدریب )ر ت (500

 الرابع ٩ البحثى المشروع )ر ت (550

  
  عامھ متطلبات. ١

 التطبیقى ،االحصاء العلمیة الكتابة عن بمقدمات الطالب تزوید الى المقررات ھذه وتھدف

 المقررات ھذه أن كما االحصائیة والتداخالت الوصفى واالحصاء المتعلقة النتائج تحلیل وطرق

 وكذا وتطبیقاتھا الحاسبات واستخدام المعلومات وتكنولوجیا االنجلیزیة اللغة  دراسة تتضمن

  .المعلومات وعرض واالتصاالت االلكترونى البحث

  اجباریة  مقررات. ٢

  

  مناھج وقضایا التنمیة الریفیة)ت ر( ٥١٣

تطور مفھوم التنمیة الریفیة علي المستوي العالمي وانعكاس ذلك علي المفاھیم المقابلة في 

مصر منذ بدء االھتمام بھ من منظور اقتصادي مجرد إلي أن تم تبني مفاھیم التنمیة البشریة 

تخلف والتنمیة في الریف مقاییس ومؤشرات ال - في الوقت الراھن) المستدامة(والمتواصلة 

لعالقة ا  -الحضریة، خاصة ما یتعلق منھا بأھداف األلفیة للتنمیة- ومظاھرھم في الفجوة الریفیة

 والتحرر االقتصاديالتنمیة الریفیة بقضایا معاصرة مثل العولمة والمركزیة والحوكمة 

 عالقة تنمیة الریف بالفقر -البنك الدولي ومنظمات األمم المتحدة -واستراتیجیات المنظمات الدولیة 

بأنواعھ المختلفة، والمشكالت الریفیة خاصة البطالة واألمیة وعالقتھم  والنوع االجتماعي 

والمتغیرات الدیموجرافیة خاصة الھجرة، والتدھور البیئي الراجع إلي تبني مداخل ومناھج تنمویة 

  .   مجتمعمعینة دون األخري، ومن ثم تحدید البدائل المالئمة لظروف كل
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  سیاسات التنمیة الزراعیة والریفیة )ت ر( ٥١٤

 التطورات ظل في خاصة الزراعیة والتنمیة الریفیة التنمیة سیاسات بین المتغیرة العالقة

 واالجتماعي االقتصادي الواقع سیاق ظل في عالقتھما مدىل بتفصیل وسیتعرض المعاصرة،

 بحث  -الریفیة التنمیة وبرامج مشروعات خالل من للتغییر للتدخل تخضع التي الریفیة للمجتمعات

 والمعنیین الشركاء  اھتمام مع لتتالءم وتبنیھا وضعھا یتم التي  بالسیاسات الریفیة التنمیة عالقة

 اقتصادیات  ظل في الغذاء أزمة ومواجھة الزراعیة التنمیة قاعدة لتوسیع خاصة الریفیة بالتنمیة

 فیھمن السائدة اإلنتاج وقوي  ونظم الزراعة قطاع في التحدیث ومنھج جانب من السكاني النمو

 في المؤسسي واالقتصاد الزراعیة التنمیة بمحددات  الریف تنمیة لعالقة سیتعرض كما. آخر جان

  .الزراعة

   إحصاء اجتماعي متقدم وتطبیقاتھ علي الحاسب اآللي )ت ر( ٥١٥

أو المتقطعة التي یتم  مھارات التعامل مع البیانات بأنواعھا المختلفة سواء المتصلة 

 تحلیل العالقة بین متغیرین أو أكثر الختبار الفروض - تجمیعھا من خالل الطرق البحثیة المختلفة

 المتعلقة بالعالقات والفروق بین المتغیرات والمجتمعات المختلفة،  مع اكتساب مھارات استخدام

  . SPSSبرامج الحاسب اآللي المخصصة لھذا الغرض خاصة برنامج 

   تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في التنمیة الریفیة )ت ر( ٥١٦

 بالتخطیط للقائمین یوفرھا أن یمكن التي واإلمكانات الجغرافیة المعلومات نظم تقنیات

 المعلومات نظم من واالستفادة استخدام مھارات -  الریفیة التنمیة ومشروعات لبرامج والتقییم

 االقتصادیة والجوانب المجتمعات بین ما المختلفة التباینات على التعرف في الجغرافیة

  .الریفیة للتنمیة التقییم و التخطیط في االعتبار في ألخذھا والفیزیقیة واالجتماعیة

   منظمات وعالقات دولیة في التنمیة الریفیة)ت ر( ٥٢٣

  الطالب المقرر ھذا سیمد األولي، الجامعیة المرحلة في الدارس لھ تعرض لما امتدادا

 المجتمعات وعالقات تأثر مدي یحدد أن یمكن والذي الدولي المؤسسي اإلطار عن الالزم بالمعرفة

 خالل من علیھا تنعكس والتي الدولي، المستوي علي التغییر بعوامل التنمیة عملیة إطار في الریفیة

 المختلفة ومؤسساتھا الدولیة المنظمات وأنشطة الخارجي بالعالم والوطني المحلي المجتمع عالقات

 مجموعة خاصة مستقبال، والمتوقعة حالیا السائدة وبرامجھا وخططھا الریفیة  بالتنمیة المعنیة

 .األخري الدولیة اإلقلیمیة والمنظمات المتحدة األمم ومنظمات الدولي البنك

   إدارة الموارد الطبیعیة والبشریة في التنمیة الریفیة  )ت ر( ٥٢٤
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لمفاھیم األساسیة إلدارة للموارد البیئیة، خاصة نظریات إدارة  ا-  التحلیل المؤسسي للبیئة

 والمشاركة القاعدیة الملكیة العامة و إدارة الموارد البیئیة واإلدارة المعتمدة علي المجتمع المحلي

 المداخل والمنھجیات التى یمكن أن تضمن االستدامة في عملیة التنمیة والالمركزیة وغیرھا من

 أھمیة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة باستخدام الموارد المائیة والشراكة - الریفیة

أھمیة مناھج التنمیة  - بین القطاعین العام والخاص في إدارة الموارد الطبیعیة بالمجتمع المحلي

خاصة المیاه -ة الموارد البشریة في الترشید واإلدارة المستدامة لتلك الموارد البشریة وإدار

  . في مواجھة ظواھر التصحر و الھدر والتدھور البیئي ومصادر الطاقة

   طرق البحث الكمي والكیفي )ت ر( 525

 على والتعرف وتشخیص لتحلیل تطبیقھا للدارس یمكن التي والكمي الكیفي البحث مداخل

 وتطبیق تصمیم - الریفیة المجتمعات في الحیاة جوانب على المؤثرة المتباینة والمتغیرات الظواھر

 لمدى النقدي التحلیل علي القدرة مع متكامل، بشكل المیدانیة البیانات لجمع المختلفة األدوات

 جانب من المجتمع ظروف وفق االھتمام موضع للجوانب الصحیح للتشخیص منھا كل مالءمة

 . آخر جانب من التشخیص ھذا من الھدفو

   التقییم االجتماعي لمشروعات التنمیة الریفیة )ت ر( 526

سواء المقصودة -المعارف والمھارات الالزمة لتقییم نواتج عملیة التنمیة الریفیة المناھج و

 من النواحي االجتماعیة سواء في تصمیم كیفیة -أو غیر المقصودة والملموسة وغیر الملموسة

 المستخدمة في تطبیقھ وتحلیل نتائجھ، حتى الوصول إلي  األحكام األدواتإجراء ھذا التقییم أو 

لیھ بما یمكن بناءا علیھ تعظیم االستفادة من النواتج أو تصحیح مسارات أألنشطة التنمیة المبنیة ع

 أھمیة استخدام - في سیاق التنفیذ أو ما بعد االنتھاء من أنشطة مشروعات وبرامج التنمیة في الریف

األدوات المنھج التشاركي والتقییم السریع واألدوات المختلفة المتضمنة فیھما، وكیفیة استخدام 

  .المختلفة بشكل متكامل

 

  مقررات اختیاریة. ٣

  طرق اإلرشاد الزراعي )ت ر( ٥٣١

تعریف مفھوم االتصال وأھمیتھ في التغییر االجتماعي للمجتمع الریفي، مكونات عملیة   

، مفاھیم الترمیز ، وتفسیر ) المستقبل- القناة – الرسالة -المصدر  : SMCRنموذج (االتصال 

، والتغذیة العكسیة  ، والضوضاء ، المفاھیم واألسس النظریة المرتبطة باستخدام الطرق  الرموز

، طرق معاملة الرسائل االتصالیة في برامج )التعلم، والتبني، واالتصال(والوسائل اإلرشادیة 

ومشروعات اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة، تصنیفات طرق ووسائل التعلیم اإلرشادي، الطرق 
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رشادیة الفردیة، والجماعیة، والجماھیریة، والظروف المالئمة الستخدامھا، وكیفیة اإلعداد اإل

البصریة وكیفیة إعدادھا -والتنفیذ الفعال لكل منھا، ، وسائل اإلیضاح السمعیة، والبصریة، والسمعیة

  .واستخدامھا بفعالیة في مواقف التعلیم اإلرشادي والتنمیة الریفیة

 ال للتنمیة الریفیة االتص )ت ر( ٥٣٢

، ودور االتصال في التعجیل بالتغییر  الریفیة تعریف وأھمیة المعلومات والمعرفة للتنمیة   

االجتماعي في بنیة ووظائف المجتمع المحلي الریفي، تفعیل االتصال بالفئات والمجتمعات الریفیة 

كیفیة استخدامھا في برامج  وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالحساسة، والمحرومة، والمھمشة، و

ومشروعات اإلرشاد الزراعي والتنمیة الریفیة، أمثلة تطبیقیة لكیفیة الربط بین مراكز البحوث، 

  .ومؤسسات التعلیم، واإلرشاد الریفي، والمزارعین

   التقییم االقتصادي لمشروعات التنمیة الریفیة)ت ر( ٥٣٣

الالزمة لتقییم نواتج عملیة التنمیة الریفیة من النواحي االقتصادیة المناھج واألدوات 

باستخدام تحلیالت مثل التكلفة والعائد، والكفاءة االقتصادیة وعائد االستثمار الداخلي ودراسات 

الحساسیة وتقنیات تحلیل المخاطر مع التركیز على القیمة المتوقعة ومفاھیم القیمة الزمنیة للنقود 

)tvm(،اء في تصمیم كیفیة إجراء ھذا التقییم أو تطبیقھ وتحلیل نتائجھ، من أجل الوصول إلي  سو

أحكام تھدف إلي تعظیم االستفادة من النواتج أو تصحیح مسارات أألنشطة التنمیة في سیاق التنفیذ 

  .أو ما بعد االنتھاء من أنشطة مشروعات وبرامج التنمیة في الریف

  نظم مزرعیة  )ت ر( ٥٣٤

األساس الزراعي في عملیة التنمیة الریفیة من خالل التعرض للنظم المزرعیة ودور البیئة في        

تحدید مسار التنمیة ودور األنظمة االجتماعیة والوحدات المعیشیة والعنصر البشري فى إستخدام 

  .دامة التنمیةالموارد الطبیعیة والنباتیة والحیوانیة فى تولیفات تعظم العوائد منھا بما یضمن است

   رئيسية الحقل محاصيل إنتاج )ر ت (٥٣٥

 إنتاج محاصيل البذور –) القمح ، األرز والذرة الشامية(محاصيل الحبوب عالمياً ومحلياً   

 الفول –السمسم (  إنتاج محاصيل الزيوت –)  فول الصويا– العدس –الفول البلدى (البقولية 

 ) . بنجر السكر–قصب السكر (إنتاج محاصيل السكر ) السودانى 

   بستانية محاصيل )ر ت(٥٣٦
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 الموز إنتاج – المانجو إنتاج – عليها والتغلب المزرعة فى الفواكه إلنتاج البيئية المشاكل

 – التصدير متطلبات – البستانية المتطلبات (العنب إنتاج – البلح نخيل إنتاج – الموالح إنتاج –

 الجيد اإلنتاج عوامل – الخضر إنتاج على البيئة تأثير  )والتسميد الرى نظم – األصناف تحسين

 إنتاج – البطاطس إنتاج – الطماطم إنتاج – الخضر محاصيل وتسميد رى – الخضر لمحاصيل

 .  . الخيار إنتاج – والخرشوف الخس إنتاخ – والكوسة البطيخ إنتاج – الثوم إنتاج – البصل

  .وعطرية طبية نباتات انتاج -الزينة نباتات إنتاج

  داجنى و حيوانى انتاج) ر ت (٥٣٧

 ألدوارا و المزرعية الحيوانات تربية و البط انتاج بنظم المتعلقة األساسية المفاهيم دراسة  

 و التصنيعية و األجتماعية و العالمية المفاهيم – األنسان حياة فى الحيوانات هذة تلعبها ىالت

 فى اللحم و اللبن انتاج و تناسل و ألقلمة الفسيولوجى األساس – المزرعة بحيوانات عالقتها

 - المزرعية الحيوانات انتاج لتحسين األسس تلك تطبيق كيفية – المزرعية الحيوانات

 الدواجن لمنتجات الغذائية القيمة و الكيماوى التركيب – الدواجن ألنتاج األقتصادية األعتبارات

 – البيض انتاج – اللحم انتاج – الحضانة – التفريخ – الدواجن انتاج نظم –) البيض و اللحم(

  .الحيوان تربية فى مقدمة – البيض دجاج و اللحم انتاج دجاج خصائص

  

  الرى میاه ادارة) ر ت (٥٣٨

 توقتات تحديد -المختلفة للزراعات المائية المقننات تحديد – الرى اهمية على التعرف

  .وصيانتها تشغيلها وكيفية المختلفة الرى انظمة تصميم دراسة -الرى

  

   زراعیة میكنة ) ر ت ( ٥٣٩
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 القطاع اھتمام وأسباب المزرعى العمل میكنة ـ الزراعیة للھندسة المختلفة المجاالت

 المیكنة اختیار عند مراعاتھا الواجب العوامل ـ ومراحلھا المیكنة أنواع ـ بالمیكنة الزراعى

 وضع عند مراعاتھا الواجب العوامل ـ الزراعیة للمیكنة األساسیة البنیة ـ المناسبة الزراعیة

 ـ الزراعیة للجرارات المختلفة التقسیمات ـ الزراعیة الجرارات ـ الزراعیة للمیكنة  إستراتیجیة

 تعدد ـ الحراریة الدورات ـ المحرك مكونات ـ للجرار الوظیفیة الوحدات ـ الجرار وظائف

 آالت ـ الزراعیة أجھزة ـ  المساعدة األجھزة ـ للمحرك الفنیة المواصفات ـ بالمحرك االسطوانات

 آالت ـ النامى المحصول خدمة آالت ـ والزراعة البذر آالت ـ للزراعة اآلرض وتجھیز إعداد

   .النقل وآالت المحاصیل وتجھیز دراس آالت ـ المحاصیل حصاد

 

  والمتوسطة الصغیرة المشروعات) ر ت (٥٤٠

 األقتصادية الجدوى-وخصائصها وأنواعها والمتوسطة الصغيرة المشروعات مفهوم

 -الرئسية ووظائفها وأهدافها باألدارة التعريف-الصغير المشروع وعيوب مزايا -للمشروعات

 وظائف – القرارات تصنيف – القرارات اتخاذ طرق -القرار التخاذ المنطقية الخطوات

 -مواجهته اساليب وبعض العمل بيئة فى والاليقين المخاطرة -الرقابة -التنفيذ -  التخطيط

  .الصغيرة المشروعات تواحهه التى الصعوبات

  

  
 


