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البــــــــــاب الخامــــــــــس
قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمي لهذه المقررات
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مسػػاحة ورى
التحميبلت الكيماوية لبلراضى
المقننات المائية
أساسيات عموـ االراضى
تموث االراضى والماء والنبات
حفظ وصيانة االراضى
مورفولوجيا وتفسيـ االراضى
منرالوجيا ( معادف التربة )
كيمياء اراضى
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األسمدة والتسميد
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تبثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى األراظٍ
م

الرمز والرقم

المقــــــــــرر

عدد الساعات
ساعة

نظري

عممي

 -23أ ر ض 423
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2

2

3
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1

2
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2

3

 -28أ ر ض 428
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2

3

 -29أ ر ض 429
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2

2

3

 -33أ ر ض 433
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2

2

3

 -31أ ر ض 431
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2

2

3

 -32أ ر ض 432
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2

-

2
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3

2

2

 -34أ ر ض 434
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2

-

2
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2

2

3
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2
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2

2

3
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أجيزة دقيقة

2

2
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 -42أ ر ض 442

ىندسة زراعية

2

2

3

 -43أ ر ض 443

رى وصرؼ

2

2

3

الكودي
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انًضتىي انؼهًٍ نًمزراد لسى األراظٍ
 -1أ ر ض  131فُشَبء انتزثخ واألرصبد انزىَخ.
دراسة الصفات الطبيعية والحركة لؤلجساـ الصمبة والموانع (سائؿ – غاز) وتطبيقاتيا مف الوجية
الزراعية عمى التربة ،باالضافة الى دراسة العناصر المناخية المختمفة واثرىا عمى االنتاج الزراعى3
المراجع :
)1- Soil Physics. L.D. Baver (1983
)2- Soil Physics. T.J. Marshall and J.W. Holmes (1988

-2أ ر ض  132يسبصخ وري.
تعريؼ الطالب بمصادر مياه الرى والعبلقات االرضية المائية النباتية المناخية وقياسات مياه الرى وكذا

تعريؼ الدارس بآالت رفع ونقؿ وتسوية االراضى وطرؽ الحساب لبلرتفاعات واالنخفاضات المطموب تسويتيا

مع إجراء دراسات تطبيقية لمواقع الدراسة المحددة لمطبلب.
المراجع :
)1- Dranage Manual. Awater Resourees Technical Publication (1978
 -1المساحة الطبوغرافية والجوية – د .عمى شكرى 1975.
 -2المساحة المستوية والمائية – د .عمى شكرى 1975.

 -3أ ر ض  133انتضهُالد انكًُبوَخ نالراظً.
معمؿ التحميبلت لبلراضى – التحميبلت الكيماوية وتقدير مدى تقدـ القطاع االراضى – التحميبلت
الكيماوية وتقدير حاجة النبات لمتسميد – التحميبلت الكيماوية العامة لبلراضى – االساس النظرى لبلجيزة

الدقيقة التى تقدر بيا العناصر الكيماوية وخواص االرض الكيماوية.
المراجع:

)1- A Text Book of Soil Chemical Analysis P.R. Hess (1971

 -4أ ر ض  134انًمُُبد انًبئُخ .
دراسة بعض الخواص الطبيعية لمتربة الزراعية لغرض الرى – المقف المائى – طرؽ حساب المقننات

المائية فى المناطؽ الزراعية – مقننات الحقؿ لممحاصيؿ الزراعية المختمفة 3
المراجع:
Dranage Manual (1978) Awater Resources Technical Publication.
حركة الماء فى األراضى ومقننات الرى – د .عبد المنعـ محمد عامر.
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 – 5أ ر ض  235أسبسُبد ػهىو االراظً.
تعريؼ االراضى وعبلقة عموـ االراضى بغيرىا مف العموـ ودراسة الصخور والمعادف وعمميات تكويف

وتطور االراضى والصفات الطبيعية والكيماويػة لبلراضى – الماده العضوية مف حيث اىمبتيا ومصادرىا وتحمميا

– عبلق ػػة األرض بالنبات.
المراجع:

)Fundamental of Soil Science H. D. Foth and L. M. Turk (1972

 -6أ ر ض  236تهىث االراظً وانًبء وانُجبد.
مشاكؿ تموث االراضى والمياه – مسار المموثات داخؿ النظاـ االرضى والمائى – تأثير الخواص

االرضية المختمفة فى التحكـ فى مخاطر المموثات انتقاؿ المموثات فى النظاـ البيئى ( أرض – مياه – نبات –
إنساف ) الطرؽ الحديثة فى عبلج االراضى والمياه المموثة 3
المراجع:
 -1تموث األراضى – د .السيد أحمد الخطيب ()1993
)Soil and the Environment An Introduction Alan Wild (1996

2-

 -7أ ر ض  237صفظ وصُبَخ االراظً .
مقدمة عف مفيوـ تدىور االراضى وحفظ االراضى – مشاكؿ تدىور االراضى المصرية – صيانة
االراضى -االنجراؼ بالرياح وطرؽ التحكـ فيو االنجراؼ بالمياه وطرؽ التحكـ فية – المعادلة العالمية لفقد

االراضى – وسائؿ الخدمة لممحافظة عمى االراضى.
المراجع :
 -1صيانة األراضى ( – )1994د .محمد عصاـ الديف شوقى  ،د .صبلح الديف بكر األمير
)2- Approved Practices in Soil Conservation Foster (1965

 -8أ ر ض  338يىرفىنىرُب وتمسُى االراظً.
اىػػـ الخػواص المورفولوجيػػة لبل ارضػػى – عوامػػؿ تكػػويف اال ارضػػى تقسػػيـ اال ارضػػى – خػواص مجموعػػات

االراضى العالمية – نظـ التقييـ االستعمالية  -نظـ التقييـ التشخيصية لبلراضى.
المراجع:
 -1موروفولوجيا األراضى – د .فوزى كشؾ وآخروف

 -9أ ر ض  339يُزانىرُب ( يؼبدٌ انتزثخ ).
دراسة المعادف االرضية – قواعد بولنج – التركيب البنائى لمعادف التربة  -مصادر السعة التبادلية

الكاتيونية – التعرؼ عمى المعادف المختمفة التحميؿ الكيمائى – االشعة السينية – التحميؿ الحرارى التفاضمى –
التحميبلت باالشعة تحت الحمراء – الميكروسكوب االلكترونى.
المراجع:
)A course of Mineralogy A Betekhtim (1975

 -13أ ر ض  313كًُُبء االراظً.
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العناصر المعدنية فى االراضى – نظريات تكويف الطيف – سموؿ العناصر االساسية وتحوالتيا فى

االراضى تحت ظروؼ مختمفة – تركيب المحموؿ االرضى ( اتزاف دومات) – تبادؿ االيونات – تثبيت العناصر
الغذائيػة -الرقـ االيدروجينى – كيمياء المادة العضوية 3
المراجع :
)Chemistry of the Soil Firman E Bear (1968

 -11أ ر ض  311غجُؼخ االراظً وانؼاللبد انًبئُخ.
الغرض مف دراسة طبيعة االراضى – التركيب الميكانيكى لمتربة وقواـ التربة والسطح النوعى ليا ،
تغيير الصفات الطبيعية لبلراضى بتغيير درجة الرطوبة – البناء االرضى – اليواء االرضى – الماء االرضى –

الثوابت المائية – طرؽ تقدير الرطوبة االرضية 3
المراجع :
)1- Soil Physics T. J. Marshall and J.W. Holmes (1988

 -12أ ر ض  312تكىٍَ االراظً.
ييدؼ المقرر الى تعريؼ الدارس بكيفية نشوء التربة مف صخور ومعادف القشرة االرضية وعبلقػة المنػاخ
بنوعيات االراضى المتكونة واىـ نوعبيات القطاعات المتكونة 3
المراجع :
"Soils : Their Organic, Constitution, and Classification "An Introduction to Pedology
)Gilbert Wooding R. (1936

 -13أ ر ض  313تكُىنىرُب االراظً.
تعريؼ الدارس بمفيوـ اصبلح االراضى ومقاومتو االساسية  ،محددات القشػرة االنتاجيػة لبل ارضػى وعوامػؿ
تدىورىا بيدؼ التغمب عى مشاكؿ االنتاج المتعمقة بالتربة والمياه وحمايتيا مف التدىور 3
المراجع:
 -1إستصبلح واستزراع األراضى وتغذية النبات – ـ /عمى الدجوى ()1999
 -2إستصبلح وتحسيف األراضى – د .عبد المنعـ بمبع (.)1976

 -14أ ر ض  314انشراػبد انالأرظُخ
نبػػذه تاريخيػػة عػػف عمػػـ الز ارعػػة البلارضػػية  -بيئػػات الز ارعػػة (معدنيػػة – عضػػوية – اليػػاؼ )  -المحاليػػؿ

المغذية مف االسمدة الكيماوية  -طرؽ التحضير – الكيماويات واالسمدة المستخدمو  -االسمدة العضوية السػائمة

واىميتيا فى التغذية ومقاومة االمراض  -نظـ الرى فى الزراعات البلارضية -االنظمة واالبتكارات البلارضية.
المراجع:
الزراعة وانتاج الغذاء بدوف تربة – د .سمير عبد الوىاب أبو الروس ( ، )1995د .محمد أحمد شريؼ

 -15أ ر ض  315انشراػبد انؼعىَخ وانضُىَخ .
التعرؼ عمى طرؽ وافاؽ الزراعة العضوية والحيوية وعبلقتيا بنمو النبات.

وتيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى التركيب الكيميائى لمخمفات المزرعة والبيئػة المحيطػة وأثػر ىػذه النػواتج
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عمى الخواص الطبيعية والكيميائية لمتربة والنبات وقدرة األرض عمى اإلحتفاظ بالماء والعناصر المعدنية.
المراجع :
الزراعة العضوية بيف النظرية والتطبيؽ – د .توفيؽ حافظ عبد المعطى ()2334

 -16أ ر ض  316االستشؼبر ػٍ ثؼذ وتفسُز انصىر انزىَخ فً انشراػخ.
ييدؼ المقرر الى تعريؼ الدارس االساس العممى لعمميات االستشعار عف بعد شامبل الصور الجوية وصػور

االقمػػار الصػػناعية وصػػور ال ػرادار وكيفيػػة تفسػػير ىػػذه الصػػور واسػػتخداميا فػػى عمػػؿ خ ػرائط التربػػة واسػػتخدامات

االرض3
المراجع:

Remote Sensing. With special reference to Agriculture and forestry. National
Academy of Sciences. Washington, D. C. 1970.

 -17أ ر ض  417تطجُمبد انضبست اِنً.
تعريؼ الطالب بأحد البرامج اإللكترونية وتطبيقاتيا فى الحسابات واالحصاء والرسومات مع اضػافة ميػزة

استخداـ احد البرامج فى الرسـ اليندسى مع التعريؼ بشبكة االنترنت 3

-18أ ر ض  418خصىثخ االراظً.
مصػػادر الخصػػب فػػى اال ارضػػى الزراعيػػة – ال ػرقـ االيػػدروجينى لؤل ارضػػى وعبلقتػػو بالخصػػوبة – التبػػادؿ
االيونى – تقدير خصوبة األراضى – العبلقات الكمية بيف النبات والعناصػر الغذائيػة .وييػدؼ المقػرر مػف خػبلؿ

الدراسة الى تحديد الكمية المحسوبة مف العناصر الغذائية البلزمة لحصوؿ عمى أعمى إنتاج"
المراجع :
1- Soil Fertility and Fertilizers Samuel L. Tisdale; Werner L. Nelson and James D.
)Beaton (1985
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 -19أ ر ض  419غزوَبد االراظً.
الغرويات المعدنية – التركيب البنائى لمعادف الطيف – خواص معادف الطيف – السعة التبادلية الكاتيونية

لمطيف – الغرويات العضوية – الدباؿ – تركيبة البنائى وخواصة – تفاعبلت مع معادف الطيف المختمفة – تكويف
المركبات المخمبية الطبيعية فى االراضى 3
المراجع :

)1- Chemistry of the Soil Firman E. Bear (1968

 -23أ ر ض  423تغذَخ انُجبد.
مقدمة عف تطور عمـ تغذية النبات – مصدر الغذاء النباتى ووظائفة فى النبات – امتصاص الغذاء وانتقالة

فى النبات – المحاليؿ الغذائيػة – المػزارع البلرضػية – العناصػر الغذائيػة الصػغرى – التغذيػة البلجذريػة والتسػميد
بالرش .وييدؼ المقرر الى التعرؼ عمى العناصر المحددة إلنتاج المحاصيؿ
المراجع:
)1- Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives Emanuel Epstein (1972

 -21أ رض  421صُبَخ وخذيخ انًىارد االرظُخ وانًبئُخ.
يي ػػدؼ المق ػػرر ال ػػى التعري ػػؼ عم ػػى المػ ػوارد االرض ػػية والمائي ػػة وتوزيعي ػػا ف ػػى مص ػػر وط ػػرؽ المحافظ ػػة عميي ػػا

وصيانتيا  3كما ييدؼ المقرر الى التعرؼ عمػى المقننػات المائيػة البلزمػة لكػؿ أرض ود ارسػة العوامػؿ التػى تػؤثر
عمى المقنف المائى وطرؽ المحافظة عمى موارد المياه مف التموث الطبيعى أو الكيميائى.
المراجع:
 -1صيانة األراضى – د .محمد عصاـ الديف شوقى  ،د .صبلح الديف بكر األمير ()1994

 -22أ ر ض  422االسًذح وانتسًُذ
تيدؼ الدراسة الى ضرورة تحديد المقررات السمادية طبقاً لخواص األرض والمناخ وتبعاً لتوافر المياه مع

األخذ فى اإلعتبار الميزاف التسميدى لكؿ عنصر مف عناصػر السػماد  .والتعػرؼ عمػى انػواع االسػمدة ( عضػوية

– معدنية ) مف حيث اىميتيا لمنبات وكيفية تصنيفيا وطرؽ اضافتيا لمحصوؿ عمى افضؿ محصػوؿ مػف عمميػة
التسميد .
المراجع :
1- Soil Fertility and Fertilizers. Samuel. Tisdale; Werner L. Nelson and James D.
Beaton (1985).

 -23أ ر ض َ 423ظى انزي وانتسًُذ.
ييدؼ المقرر الى التعرؼ عمى نظـ الرى المختمفة ونظـ التسميد مف خبلليا مع حساب معػدالت اضػافة
االسمدة لمنباتات المختمفة فػى اال ارضػى الصػحراوية مػف خػبلؿ نظػـ الػرى ( الػرى والتسػميد) .وتيػدؼ الد ارسػة الػى

التعػػرؼ عمػػى كميػػات العناصػػر السػػمادية المػراد إضػػافتيا لكػػؿ محصػػوؿ وأفػػض طريقػػة مػػف طػػرؽ الػػرى التػػى تػػوفر

ىذه الخاصية .
المراجع :
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1- Atext Book of Irrigation . V.S. Chandrasekhar , B. E. (1965).
2- Parkamari Book House. (India).

 -24أ ر ض  424تًُُخ االراظً انصضزاوَخ
مشػػكبلت اال ارضػػى الصػػحراوية  -استصػػبلح وتحسػػيف اال ارضػػى الصػػحراوية  -تنميػػة الم ػوارد االرضػػية

بالمن ػ ػػاطؽ الص ػ ػػحراوية  -تنمي ػ ػػة المػ ػ ػوارد النباتي ػ ػػة بالمن ػ ػػاطؽ الص ػ ػػحراوية  -تنمي ػ ػػة المػ ػ ػوارد الحيواني ػ ػػة بالمن ػ ػػاطؽ
الصحراوية  -تنمية الموارد البشرية بالمناطؽ الصحراوية.
المراجع:
 -1إستزراع الصحارى والمناطؽ الجافة فى مصر والوطف العربى – د .عبد المنعـ بمبع ()1995
 -2إستصبلح واستزراع األراضى وتغذية النبات – ـ /عمى الدجوى ()1999

 -25أ ر ض  425يىارد يبئُخ وأرظُخ.
ييػػدؼ المقػػرر لتعريػػؼ الطالػػب التخطػػيط السػػميـ السػػتحدامات المػوارد االرضػػية والمائيػػة وتحديػػد االسػػتخداـ

االمثؿ ليا  ،والتعرؼ عمى مواردنا االرضية والمائية وطرؽ المحافظة عمييا مف التدىور.
المراجع :
1- Dranage Manual. A water Resources Technical Publication, First Edition. Oxford
and IBH Publishing Co. India (1978).
 -2حركة الماء فى األرض ومقننات الرى – د .عبد المنعـ محمد عامر ()2331

 -26أ ر ض  426ثُذونىرً.
تعريػػؼ الطالػػب بمفيػػوـ االرض والعوامػػؿ التػػى تػػدخمت فػػى تكػػويف اال ارضػػى وعبلقتيػػا بمكونػػات التربػػة

وظروؼ تكويف معادف الطيف وكربونات الكالسيوـ والجبس وغيرىا مف مكونات التربة3
المراجع:
)1- Pedology: A systematic approach to soil Science Ewart. A. Fitzpatrick (1971

 -27ا ر ض  427تغذَخ انُجبد فً االراظً انصضزاوَخ
ييػػدؼ المقػػرر لتعريػػؼ الػػدارس بمحػػددات القػػدرة االنتاجيػػة لبل ارضػػى الصػػحراوية ومشػػاكميا المتمثمػػة فػػى

سػرعة حركػػة الميػػاه وأثرىػػا عمػػى العناصػػر المغذيػػة والعوامػػؿ التػى تشػػجع عمػػى الحفػػاظ عمػػى حيػػاة النبػػات وتحسػػيف
خواص االراضى الصحراوية وطرؽ عمؿ المخاليط المغذية واستخداميا فى ماء الرى.
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المراجع :
)1- Inntroduction to the principles and practice of soil Science. R.E. White (1989
)2- Soil –Plant Relationships 2nd edition C.A. Black (1973

 -28أ ر ض  428دراسبد خبصخ .
يكمؼ الطالػب بعمػؿ ورقػة بحثيػة ومناقشػتيا وتػرتبط بمجػاؿ البحػث والد ارسػة واليػدؼ منيػا تحفيػز الطالػب
عمى طريقة المناقشة واستقصاء النتائج مف البحث كما يكمؼ الطالب بدراسات تكميمية مرتبطة بمجاؿ البحث

 -29أ ر ض  429تغذَخ انُجبد فً االراظً انًتأحزح ثباليالس
ييدؼ المقرر لتعريؼ الدارس بمحددات القدرة االنتاجية لبلراضى المتأثرة باالمبلح وعوامؿ تدىورىا

بيدؼ التغمب عمى المشاكؿ التى تتعرض ليا العناصر الغذائية 3
المراجع:
 -1إستصبلح واستزراع األراضى وتغذية النبات – ـ /عمى الدجوى ()1999
2- Water and salt Regimes of soils Mojeling and Management. E.A. Sokolenko.
)(1984
)3- Soil Salinity under Irrigation Shainberg and J. Shalhevet. (1984

 -33أ ر ض  433صصز وتصُُف االراظً .
أس ػػس مب ػػادىء تقي ػػيـ اال ارض ػػى  -تقي ػػيـ اال ارض ػػى والتخط ػػيط الس ػػتعماؿ االرض – العوام ػػؿ التشخيص ػػية

والمحػػددة لنوعيػػات اال ارضػػى – ان ػواع اسػػتعماؿ اال ارضػػى وخصائصػػيا واحتياجاتيػػا – تقيػػيـ المبلئمػػة – عػػرض

النتائج (الخرائط والتقرير ).
المراجع:
1- Soil Genesis and Classification S.W. Buol; F.D. Hole and R.J. Mc (racken the
Lows state Univ. Ames, (1980).

 -31أ ر ض  431اِد انزي واستصالس االراظً.
مبادىء ىندسة الج اررات واآلالت -ميكانيكا التربة – اجيزة نقؿ الحركة – المحاريث وانواعيا – االت

التزحيؼ – آالت زرع البذور – االت العزيؽ – االت التسميد  -اقتصاديات استخداـ وادارة االالت الزراعية 3

 -32أ ر ض  432غزق انجضج فً االراظً.
د ارس ػػة الم ػػنيج االس ػػتقرائى واالس ػػتنباطى والتعري ػػؼ باالس ػػموب العمم ػػى لمبحث.التأكي ػػد عم ػػى المش ػػاىدات
والمبلحظات وطرؽ تسجيؿ البيانات والتعود عمى الدقة مف إستخبلص النتائج.
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المراجع:
 -1طرؽ البحث فى األراضى – د .محمد عاطؼ كشؾ ()1993

 -33أ ر ض  433انتضهُالد انكًُبوَخ وانطجُؼُخ نالراظً وانًبء وانُجبد.
تقييـ الطرؽ المستخدمة فى تحديد كميات ومستوى الصبلحية لمعناصر الغذائيػة فػى اال ارضػى مػف خػبلؿ
اختبػػارات التربػػة وتحميػػؿ النبػػات بغػػرض وضػػع التوصػػيات والب ػرامج السػػمادية مػػع االخػػذ فػى االعتبػػار نوعيػػة ميػػاه

الرى وطرؽ ترشيدىا.
المراجع:

)1- A Text Book of Soil chemical Analysis R.R. Hesse, (1971
)2- Soil Physics. L.D. Baver (1983

 -34اراظً  434تمُُى االراظً.
مقدمػػة فػػى تقيػػيـ اال ارضػػى كأسػػاس لخطػػة اسػػتخداـ اال ارضػػى  -م ارحػػؿ االسػػتخداـ الز ارعػػى لبل ارض ػى-

الط ػػرؽ الرئيس ػػية الس ػػتخداـ المص ػػادر االرض ػػية -خطػ ػوات خط ػػة تقي ػػيـ اال ارض ػػى وزراعتي ػػا -الص ػػفات الطبيعي ػػة

المحيطػػة باال ارضػػى وتشػػمؿ (المنػػاخ– العطػػاء النبػػاتى -حركػػة المػػاء فػػى اال ارضػػى -تكػػويف اال ارضػػى– التربػػة)-
المصػػادر البش ػرية  -المصػػادر المركزيػػة  -ان ػواع اسػػتحدامات اال ارضػػى -متطمب ػات اسػػتخداـ اال ارضػػى -صػػفات

ونوعيات االراضى -تقييـ صفات ونوعيات االراضى -توضيح خواص االراضى -توضيح نوعيات االراضى.
المراجع:
)1- Land Evaluation G.A. Stewart Macmillan of Australia (1968

 -35أ ر ض  435استخذايبد انُظبئز انًشؼخ فً االراظً انزيهُخ.
التعريػػؼ بكيميػػاء النظػػائر المشػػعة وطػػرؽ الوقايػػة مػػف االشػػعاع والطػػرؽ المسػػتخدمة لقيػػاس االشػػعاعات
ودراسة االستخداـ اآلمف لمنظائر المشعة فى مجاؿ المياه الجوفية وتغذية النبات 3
المراجع:
 -1إستخدامات النظائر المشعة فى األراضى – د .حسف بسيونى ()1975

 -36أ ر ض َ 436ظى انزي وانصزف انضذَخخ.
دور المياه فى الطبيعة – مصادر مياه الرى – الترع وتصميميا وانواعيػا واالحتياجػات المائيػة والمقننػات

المائي ػػة – مناوب ػػات ال ػػرى – ط ػػرؽ ال ػػرى – الص ػػرؼ الز ارع ػػى – مق ػػف الص ػػرؼ – انػ ػواع المص ػػارؼ – تخط ػػيط

المصارؼ – صيانة المصارؼ المكشوفة والمغطاة – الصرؼ الرأسى .
المراجع :
 -1التسميد فى طرؽ الرى الحديثة – د .محمد حسيف حجازى

 -2األسس والتكنولوجيا إلستزراع األراضى الرممية وطرؽ الرى الحديثة – د .محمد سمير عبد اهلل.
 -3الرى بالرش والرى بالتنقيط -د .محمد أحمد معتوؽ

 -37أ ر ض  437أسًذح ويخصجبد.
األسػػمدة العضػػوية – التفػػاعبلت التػػى تح ػدث أثنػ ػ ػػاء تحضػ ػ ػػيرىا ومػ ػ ػػدى اإلسػ ػ ػػتفادة منيػ ػ ػػا – األسػ ػ ػػمدة
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النيتروجني ػػة والفوس ػػفاتية والبوتاس ػػية والمخموط ػػة – التف ػػاعبلت الت ػػى تح ػػدث أثن ػػاء تحض ػػيرىا – اس ػػمدة العناص ػػر

الصغرى – تقدير حاجة األراضى لمتسميد – المصطمحات الطبيعية والكميائية.
المراجع:
)1- Soil and Soil Fertility (1957
2- Louis M. Thompson, 1957 "Second Edition".

 -38ا ر ض  438ثضج ويُبلشبد
بالقسـ.

يقوـ الطالب بعمؿ بحث فى احد الموضوعات المختمفة بعموـ االراضى .طبقػاً إلحتياجػات وخطػة البحػث

 -39أ رض  439ارصبد رىَخ
التع ػػرؼ عم ػػى عناص ػػر المن ػػاخ المختمف ػػة وعبلقتي ػػا  ،التع ػػرؼ عم ػػى الظػ ػواىر المناخي ػػة وخػػرائط المن ػػاخ
وتطبيقات البيانات المناخية فى االنتاج الزراعى مع التركيز عمى المناخ فى جميورية مصر العربية.

 - 43أرض  443وراحخ وتمسُى األراظٍ
ييتـ المقرر بدراسة نشأت األرض وراثيا مف حيث صخور ومعادف األرض وعوامؿ تكويف األراضي وأثر

ىػػذه العوامػػؿ عمػػى اكتسػػاب األرض خصػػائص وصػػفات طبيعيػػة وكيماويػػة سػ ػ ػ ػواء كانػػت موروثػػة أو نتيجػػة لفعػػؿ
عوامػػؿ التكػػويف كمػػا ييػػتـ المقػػرر بتعريػػؼ الطالػػب بتقسػػيـ األ ارضػػي والرتػػب واألقسػػاـ والتوزيػػع لمختمػػؼ األ ارضػػى

حوؿ العالـ.
المراجع:

)Soil Genesis and Classification (1980
S. W. Buol; F.D. Hole and R. J. Mc Cracken
The Iowa State University Press, Ames, Iowa. USA

 -41أ ر ض  441أرهشح دلُمخ
دراسة طريقة عمؿ األجيزة العممية الخاصة بإجراء التقديرات والقياسػات الكيميائيػة والطبيعيػة
والبيئية واألسس التى يبنى عمييا طريقة عمؿ ىذه األجيزة .
واليدؼ مف ىذا المقرر تعريؼ الطالب بطريقة عمؿ األجيزة وكيفية استخداميا فػى د ارسػات
عموـ األراضى والعموـ المرتبطة .
References:
1- A Text book of soil chemical analysis. P. Hesse (1971).
2- Chemistry of the soli, Firman E. Bear (1968).
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 -42أ ر ض  442هُذسخ سراػُخ
ميكانيكػػا التربػػة – المحاريػػث وأنواعيػػا – آالت خدمػػة األرض بعػػد الز ارعػػة – اقتصػػاديات
استخداـ وادارة اآلالت الزراعية – المباني الزراعية.
 -43أ ر ض  443ري وصزف
دورة الميػاه فػػى الطبيعػػة – مصػػادر ميػػاه الػػرى – التػػرع وتصػػميميا وأنواعيػػا – اإلحتياجػػات
والمقننات المائية – طرؽ الرى – الصرؼ الزراعى – أنواع المصارؼ – صيانة المصارؼ.
انًزارغ:
الرى بالرش والرى بالتنقيط
الرى والصرؼ الزراعى

د .محمد أحمد معتوؽ
د .فتحى مسعود
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 -2قســـــم االقتصاد الزراعي.
انًمزراد انذراسُخ نمسى االلتصبد انشراػٍ
م

الرمز والرقم
الكودي

المقــــــــــرر

-1

أ ؽ ز 131

مبادئ عمـ االقتصاد

-3

أ ؽ ز 133

اقتصاد زراعي (مدخؿ)

-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9

أ ؽ ز 132
أ ؽ ز 234
أ ؽ ز 235

أ ؽ ز 236

-12

-15
-16
-17
-18
-19
-23

-21

إقتصاديات موارد طبيعية وبيئية

أ ؽ ز 339

أ ؽ ز 312

-14

إرشاد زراعي

اقتصاديات اإلنتاج الزراعي

-13

-13

مبادئ في عمـ اإلحصاء التطبيقي

أ ؽ ز 337
أ ؽ ز 338

أ ؽ ز 311
أ ؽ ز 313
أ ؽ ز 314
أ ؽ ز 315

نظرية اقتصادية كمية

تسويؽ المنتجات الزراعية

اقتصاد قياسي (أ)

تحميؿ األسعار المزرعية

إحصاء اقتصادي( أ )

اقتصاديات الموارد المائية واألرضية

سياسة زراعية

أ ؽ ز 316

الرياضة لمعموـ االجتماعية

أ ؽ ز 318

اقتصاديات الدوؿ العربية

أ ؽ ز 317
أ ؽ ز 319
أ ؽ ز 323
أ ؽ ز 321

نظري

عممي

1

2

2

2

2

2
2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2
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انًضتىي انؼهًٍ نًمزراد لسى االلتصبد انشراػٍ
 -1أ ق س  131يجبدئ ػهى االلتصبد.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بأىـ النظريات االقتصادية ومنيا نظرية القيمة –معني القيمة-النظريات المفسرة لمقيمة-
نظري ػػات نفق ػػة اإلنت ػػاج -نظري ػػة المنفع ػػة-الطم ػػب الف ػػردي –تك ػػوف الطم ػػب-ف ػػائض المس ػػتيمؾ -تػ ػوازف المس ػػتيمؾ-

منحنيات السواء-الطمب الكمي –مرونة الطمب-العرض الفردي –مصادر العرض وتكوينو-العرض الكمػي-مرونػة
العرض تكويف الثمف في االحتكار والمنافسة الغير كاممة-التوزيع –األجور-الفائدة.

محتوى المقرر -:
مقدمػػة -أىميػػة نظريػػة القيمػػة –معنػػي القيمػػة-النظريػػات المفس ػرة لمقيمػػة -نظريػػات نفقػػة اإلنتػػاج -نظريػػة

المنفعػػة-الطمػػب الفػػردي –تكػػوف الطمػػب-فػػائض المسػػتيمؾ -تػوازف المسػػتيمؾ -منحنيػػات السػواء-الطمػػب الكمػػي –
مرون ػػة الطم ػػب-الع ػػرض الف ػػردي –مص ػػادر الع ػػرض وتكوين ػػو-الع ػػرض الكم ػػي-مرون ػػة الع ػػرض تك ػػويف ال ػػثمف ف ػػي
االحتكار والمنافسة الغير كاممة-التوزيع –األجور-الفائدة.
المراجع :
Eugene, A. Diulid (1983). Macroeconomic theory-Schaum‟s outline series.
Jaque le caillon (1976). Analyse Micro-economique-Cujas Paris
Darby, M. (1979). Intermediate Macro-economics-Mc-Graw-Hill, Inc.
 -1صػػبحي ق ػريش – محمػػود يػػونس ( - .)1984مقدمػػة فػػي عمػػـ االقتصػػاد – دار النيضػػة لمطباعػػة والنشػػر-
بيروت.

 -2عب ػػد ال ػػرحمف يس ػػري – محم ػػد عم ػػى الميث ػػي ( – .)1986التحمي ػػؿ االقتص ػػادي – مؤسس ػػة ش ػػباب الجامع ػػة –
االسكندرية.

-4كامؿ بكري ( .)1985االقتصاد التجميعي  -مؤسسة شباب الجامعة – االسكندرية.
 -5نعمة اهلل نجيب ( .)1988أسس عمـ االقتصاد  -مؤسسة شباب الجامعة – االسكندرية.

 -2أ ق س  132ارتًبع رَفٍ.
االجتماع الريفي كفرع تطبيقي مف فروع عمـ االجتماع –أىداؼ عمـ االجتماع الريفي –أىـ مباحثو – الخصائص
الشخصية االجتماعية لمسكاف الريفييف -خصائص المجتمعات الريفية-بعض البحوث المصرية في ىذا المجاؿ-
أسباب وآثار التغيير االجتماعي عمي األسرة الريفية-األسرة الريفية خصائصيا وأىػدافيا ومشػكبلتيا -المنظمػات
االجتماعية الريفية التنمية الريفية الزراعية والعوامؿ المؤثرة عمييا.

 -3أ ق س  133التصبد سراػٍ (يذخم).
الهذف من المقرر-:
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تعريؼ الطالب بالوظائؼ االقتصادية لمبنياف االقتصادي –أىمية النشػاط االقتصػادي الز ارعػي – اإلنتػاج

والعرض –المزرعة وحدة التخاذ القػ اررات –العبلقػة بػيف المػوارد واإلنتػاج-اختيػار المنػتج لمسػتوي اإلنتػاج الز ارعػي
–صػػمة التكػػاليؼ باإلنتػػاج الز ارعػػي-العبلقػػات اإلنتاجيػػة الزراعيػػة-القواعػػد االقتصػػادية المحػػددة لؤلسػػعار السػػوقية

الزراعية – التغيرات السعرية الزراعية.
محتوى المقرر :
مقدمة –الوظائؼ االقتصادية لمبنياف االقتصادي –أىمية النشاط االقتصادي الزراعي – اإلنتاج والعرض
–المزرعػػة وحػػدة التخػػاذ القػ اررات –العبلقػػة بػػيف المػوارد واإلنتػػاج-اختيػػار المنػػتج لمسػػتوي اإلنتػػاج الز ارعػػي –صػػمة

التكاليؼ باإلنتاج الزراعي-العبلقات اإلنتاجية الزراعية-القواعد االقتصادية المحددة لؤلسعار السوقية الزراعيػة –

التغيرات السعرية الزراعية.
المراجع :
 -1اسماعيؿ محمد ىاشـ  ،المدخؿ الى عمـ االقتصاد  ،دار الجامعات المصرية . 1981 ،

 -2صبحي تادرس قريصو واخروف  ،مقدمو في عمـ االقتصاد  ،دار الجامعات المصرية . 1983 ،
 -4أ ق س  234يجبدئ فٍ ػهى اإلصصبء انتطجُمٍ.
الهذف من المقرر-:
تعري ػػؼ الطال ػػب بخطػ ػوات البح ػػث العمم ػػي وجم ػػع المعموم ػػات –االس ػػتمارة اإلحص ػػائية-التبوي ػػب وع ػػرض
البيانات -التوزيعات التك ارريػة-مقػاييس النزعػة المركزيػة-مقػاييس التشػتت -التوزيػع التكػراري االعتػدالي –االرتبػاط
البسيط والمتعدد والجزئي –نسبة االرتبػاط-معامػؿ التوافػؽ –معامػؿ االقتػراف االنحػدار واالغتػراب –الصػؽ والثبػات
–اختبارات المعتوية-اختبار تحميؿ التبايف.
محتوى المقرر :
خطػوات البحػث العممػي وجمػع المعمومػات –االسػتمارة اإلحصػائية-التبويػب وعػرض البيانػات -التوزيعػػات
التك ارري ػػة-مق ػػاييس النزع ػػة المركزي ػػة-مق ػػاييس التش ػػتت -التوزي ػػع التكػػراري االعت ػػدالي –االرتب ػػاط البس ػػيط والمتع ػػدد
والجزئ ػػي –نس ػػبة االرتب ػػاط-معام ػػؿ التواف ػػؽ –معام ػػؿ االقتػ ػراف االنح ػػدار واالغتػ ػراب –الص ػػؽ والثب ػػات –اختب ػػارات

المعتوية-اختبار تحميؿ التبايف
المراجع -:
Brikes David, Dodge yadolah (1993). Alternative methods of Regression, John
wiely , Sons, Inc. New York.
Boweman Bruce L. and O‟cannell Richard, T.(1997). Applied statistics improving
Business processes .
سامية أبو الفتوح سالـ وأخروف ( .)1987مقدمة في االحصاء التحميمي.

-5أ ق س  235إرشبد سراػٍ (.)1
الهذف من المقرر-:
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تعريػػؼ الطػػبلب بمينػػة اإلرشػ ػػاد الز ارعػػى و دوره فػػى تطػػوير الحيػػاة الريفيػػة مػػف خػػبلؿ كيفيػػة القيػػاـ بنقػػؿ

األفكار و المسػػتحدثات الزراعية لمريفييف و نقؿ مشػػكبلتيـ لممراكز البحثية إليجاد أفضؿ الحموؿ ليا.
محتوى المقرر -:
تعريػػؼ وتصػػنيؼ الطػػرؽ اإلرشػػادية – د ارسػػة لممبػػادئ واإلجػراءات والترتيبػػات – واعػػداد وتشػػغيؿ األجيػزة
والمعػػدات اإلرشػػادية – إعػػداد وتنفيػػذ الم ػزارع اإليضػػاحية النموذجيػػة – إعػػداد االجتماعػػات وطػػرؽ إدارتيػػا – دور

المرشد الزراعي في اوجو النشاطات اإلرشادية وكيفية مباشرتيا.
المراجع -:
 .1اإلرشػػاد الزراعى ،د .بيجت محمد عبد المقصود ،دار الوفاء لمطباعة و النشػػر و التوزيع ،المنصورة،
.1988

The Cooperative Extension Service, H.C. Sanders et al.1998.

 -6أ ق س 236التصبدَبد يىارد غجُؼُخ وثُئُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بالموارد االقتصادية ػ تعريؼ الزراعة ػأنواع الزراعة ػ الصناعة وأثرىا فػي الز ارعػة ػ بعػض
المشػكبلت المرتبطػة باإلنتػاج الز ارعػي ػ المػوارد المائيػة ػ المػوارد المائيػة واألرضػية وال أرسػمالية ػالظروؼ البشػرية

واالقتصادية ػ اإلنتاج واالستيبلؾ ومشكمة الغذاء ػ مظاىر مشكمة الغذاء واالتجاىات المختمفة لحؿ ىذه المشكمة
محتوى المقرر -:
1لمػوارد االقتصػادية ػ تعريػؼ الز ارعػة ػأنواع الز ارعػة ػ الصػناعة وأثرىػا فػي الز ارعػة ػ بعػض المشػكبلت
المرتبطة باإلنتاج الزراعي ػ الموارد المائية ػ المػوارد المائيػة واألرضػية وال أرسػمالية ػالظروؼ البشػرية واالقتصػادية ػ

اإلنتاج واالستيبلؾ ومشكمة الغذاء ػ مظاىر مشكمة الغذاء واالتجاىات المختمفة لحؿ ىذه المشكمة .
المراجع-:
 -1جماؿ حمداف مف خريطة الزراعة المصرية  ،دار الشروؽ  ،بيروت القاىره . 1984
 -2مجدي شندي  ،المياه الصراع القادـ في الشرؽ االوسط  ،كتاب اكتوبر  ،دار المعارؼ . 1992

 -7أ ق س َ 337ظزَخ التصبدَخ رشئُخ.
الهذف من المقرر-:
التعريؼ بعمـ االقتصاد –المشاكؿ االقتصادية الرئيسية-مبادئ نظرية الطمب مبادئ نظرية العرض-
العرض والطمب وتحديد السعر مرونات الطمب والعرض – تحميؿ سموؾ المستيمؾ نظرية اإلنتاج -نظرية

التكاليؼ اإلنتاج في ظؿ المنافسة الكاممة واالحتكار .
محتوى المقرر :
عمػػـ االقتصػػاد –المشػػاكؿ االقتصػػادية الرئيسػػية-مبػػادئ نظريػػة الطمػػب مبػػادئ نظريػػة العػػرض -العػػرض
والطمػػب وتحديػػد السػػعر مرونػػات الطمػػب والعػػرض – تحميػػؿ سػػموؾ المسػػتيمؾ نظريػػة اإلنتػػاج -نظريػػة التكػػاليؼ

اإلنتاج في ظؿ المنافسة الكاممة واالحتكار.
المراجع :
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Eugene, A. Diulid (1983). Macroeconomic theory-Schaum‟s outline series.
Darby, M. (1979). Intermediate Macro-economics-Mc-Graw-Hill, Inc.
Glais, M. (1976). Pure comprendre la micro-economics economica paris.
 -1عب ػػد ال ػػرحمف يس ػػري – محم ػػد عم ػػى الميث ػػي ( – .)1986التحمي ػػؿ االقتص ػػادي – مؤسس ػػة ش ػػباب الجامع ػػة –
االسكندرية.
 -2كامؿ بكري ( .)1985االقتصاد التجميعي  -مؤسسة شباب الجامعة – االسكندرية.

 -8أ ق س َ 338ظزَخ التصبدَخ كهُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريػػؼ الطالػػب بػػبعض المفػػاىيـ العامػػة فػػي االقتصػػاد الكمػػي – حسػابات الػػدخؿ القػػومي – الت ػوازف العػػاـ
والتوظيؼ – الدالة االستيبلكية – الدالة االستثمارية – السيولة النقديػة – المقارنػة بػيف النظريػة التقميديػة والنظريػة

الكينزيػ ػػة -النمػ ػػو االقتصػ ػػادي وتجميػ ػػع رؤوس األم ػ ػواؿ – نظريػ ػػة التضػ ػػخـ – الػ ػػدورات االقتصػ ػػادية – السياسػ ػػة
االقتصادية .
محتوى المقرر -:
مقدمة – بعض المفاىيـ العامة في االقتصاد الكمي – حسابات الدخؿ القومي – التوازف العػاـ والتوظيػؼ

– الدالة االستيبلكية – الدالة االستثمارية – السػيولة النقديػة – المقارنػة بػيف النظريػة التقميديػة والنظريػة الكينزيػة-

النمو االقتصادي وتجميع رؤوس األمواؿ – نظرية التضخـ – الدورات االقتصادية – السياسة االقتصادية
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المراجع
Jaque le caillon (1976). Analyse Micro-economique-Cujas Paris
Barre, R. (1970). L‟economic politique-cujas-paris.
Darby, M. (1979). Intermediate Macro-economics-Mc-Graw-Hill, Inc.
 -1كامؿ بكري ( .)1985االقتصاد التجميعي  -مؤسسة شباب الجامعة – االسكندرية.
 -2محمد حامد دويدار ( .)1982مبادئ االقتصاد السياسي – منشأة المعارؼ – االسكندرية.

 -9أ ق س  339التصبدَبد اإلَتبد انشراػٍ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بمجاالت وأىداؼ اقتصاديات اإلنتاج الزراعي – عبلقة عمـ اقتصاديات اإلنتاج الز ارعػي
بالعموـ األخري -الموارد االقتصادية الزراعية -دالة اإلنتػاج-العبلقػة المورديػة المورديػة-العبلقػة الناتجيػة الناتجيػة
–تكاليؼ اإلنتاج –تحميؿ نظريات الريع .
محتوى المقرر -:
مقدمة –مجاالت وأىداؼ اقتصاديات اإلنتاج الزراعي – عبلقة عمـ اقتصاديات اإلنتػاج الز ارعػي بػالعموـ
األخري -الموارد االقتصادية الزراعية -دالة اإلنتاج-العبلقة الموردية الموردية-العبلقة الناتجية الناتجية –تكاليؼ
اإلنتاج –تحميؿ نظريات الريع .

المراجع :
 -1عثماف الخولي  ،احمد احمد جويمي  ،القواعد االقتصادية الزراعية 1967 ،

 -2نعمو اهلل نجيب اسس عمـ االقتصاد  ،مؤسسة شباب الجامعة  ،االسكندية 1988 ،

-13أ ق س  313تسىَك انًُتزبد انشراػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعري ػػؼ الطال ػػب بعم ػػـ التس ػػويؽ الز ارع ػػي – أىمي ػػة التس ػػويؽ الز ارع ػػي – المش ػػاكؿ التس ػػويقية الرئيس ػػية –
خصائص اإلنتاج الزراعي ومدى تأثيرىا عمى العمميات التسويقية – المداخؿ العممية لدراسة التسويؽ -الوظائؼ

أو الخدمات التسويقية – األسواؽ والوسطاء – الفروؽ التسويقية – التكاليؼ التسويقية – تحديد األسعار
محتوى المقرر -:
مقدمػػة – تعريػػؼ عمػػـ التسػػويؽ الز ارعػػي – أىميػػة التسػػويؽ الز ارعػػي – المشػػاكؿ التسػػويقية الرئيسػػية –
خصائص اإلنتاج الزراعي ومدى تأثيرىا عمى العمميات التسويقية – المداخؿ العممية لدراسة التسويؽ -الوظائؼ

أو الخدمات التسويقية – األسواؽ والوسطاء – الفروؽ التسويقية – التكاليؼ التسويقية – تحديد األسعار
المراجع -:

Khols, R.L. and Joseph, N. Uhl. (1990). Marking of Agricultural products, 7 th .ed.,
Macmillan publishing Company, New York, U.S.A.
Richard, L. Kohls Joseph N.Uhi (2002). Marketing of Agricultural Products. Ninth
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Edition Prentic Hall.

 -11أ ق س  311التصبد لُبسٍ (أ).
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب ببعض األسػاليب الرياضػية واإلحصػائية الممكػف االسػتفادة منيػا فػي االقتصػاد القياسػي –
تطػػور البحػػث القياسػػي وخطواتػػو – بنػػاء النمػػاذج القياسػػية – تقػػدير معػػالـ دالػػة خطيػػة فػػي متغيػػر واحػػد – نمػػوذج

االنحدار الخط البسيط – نماذج االنحدار الخط المتعدد – تقدير بعػض الػدواؿ الشػائعة االسػتخداـ – أىػـ مشػاكؿ
االقتصاد القياسي – التميز – تقدير نماذج المعادالت اآلنية – طرؽ التقدير.
محتوى المقرر -:
مقدمػ ػػة – مراجعػ ػػة مختص ػ ػرة لػ ػػبعض األسػ ػػاليب الرياضػ ػػية واإلحصػ ػػائية – الممكػ ػػف االسػ ػػتفادة منيػ ػػا فػ ػػي
االقتصػػاد القياسػػي – تطػػور البحػػث القياسػػي وخطواتػػو – بنػػاء النمػػاذج القياسػػية – تقػػدير معػػالـ دالػػة خطيػػة فػػي
متغيػػر واحػػد – نمػػوذج االنحػػدار الخػػط البسػػيط – نمػػاذج االنحػػدار الخػػط المتعػػدد – تقػػدير بعػػض الػػدواؿ الشػػائعة

االستخداـ – أىـ مشاكؿ االقتصاد القياسي – التميز – تقدير نماذج المعادالت اآلنية – طرؽ التقدير.
المراجع :
 -1مجدي الشوربجي  ،االقتصاد القياسي النمظرية والتطبيؽ  ،الدار المصرية المبنانية 1994 ،
 -2سعد الشياؿ االقتصاد القياسي  ،معيد البحوث والدراسات االحصائية . 1993
Chow, G.C. (1983). Econometric ., McGraw-Hill international Book Company,
Tokyo.

 -12أ ق س  312تضهُم األسؼبر انًشرػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعري ػػؼ الطال ػػب ب ػػاىـ ادوات رص ػػد تط ػػور االس ػػعار وادوات قي ػػاس العبلق ػػات ومني ػػا االرتب ػػاط واالنح ػػدار

الخط ػػي – وأىمي ػػة السياس ػػات الس ػػعرية والدخمي ػػة ف ػػي ك ػػؿ م ػػف االقتص ػػاد ال أرس ػػمالي والمخط ػػط – وكيفي ػػة تحدي ػػد
األسعارفي االسواؽ المختمفو – األسس االقتصػادية لتحديػد المنتجػات الزراعيػة – االختبلفػات والتغيػرات السػعرية

لممنتجات الزراعية – المستوى العاـ لؤلسعار – اكتشاؼ األسعار المزرعية ( التسعير )
محتوى المقرر -:
االرتب ػػاط واالنح ػػدار الخط ػػي – أىمي ػػة السياس ػػات الس ػػعرية والدخمي ػػة ف ػػي ك ػػؿ م ػػف االقتص ػػاد ال أرس ػػمالي
والمخطػػط – تحديػػد األسػعار – األسػػس االقتصػػادية لتحديػػد المنتجػػات الزراعيػػة – االختبلفػػات والتغيػرات السػػعرية

لممنتجات الزراعية – المستوى العاـ لؤلسعار – اكتشاؼ األسعار المزرعية ( التسعير )
المراجع
Subcommittee of north central Regional Research Committee NCR. 20, (1961). A
report on Market Structural Research in Agricultural Economics Journal of Farm
Economics, Vol XLIII, No3, pp;512-553.
صبحي محمد إسماعيؿ وأخروف( .)1995التسويؽ الزراعي – دار المريخ لمنشر.

 -13أ ق س  313إصصبء التصبدٌ (أ).
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الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بػأدوات قيػاس العبلقػات بػيف الظػواىر االقتصػادية ورصػد التغيػرات والتطػورات فييػا ومنيػا
تحميؿ االنحدار – االرتباط – اختبارات المعنوية بتحميؿ السبلسؿ الزمنية – األرقاـ القياسية -المراقبة اإلحصائية

لجودة اإلنتاج الزراعي والصناعي – إحصاءات اإلنتاج والعمؿ
محتوى المقرر :
تحميؿ االنحدار – االرتباط – اختبارات المعنوية بتحميؿ السبلسؿ الزمنية – األرقاـ القياسية -المراقبة
اإلحصائية لجودة اإلنتاج الزراعي والصناعي – إحصاءات اإلنتاج والعمؿ

المراجع -:
Kitchcus, Larry, J. (1998). Exporting statisies A modern introduction to data Analysis
and inference . Books , cole publishing . Company , 2nd edition. U.S.A.
Peck Roxy Devore joy (1997). „statistics the exploring and Analysis of Data
Brookscole publishing company third edition , U.S.A.

 -14أ ق س  314التصبدَبد انًىارد انًبئُخ واألرظُخ .
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بماىية الموارد االقتصادية – تقسيمات الموارد االقتصادية – الموارد الزراعية األولية –
العبلقة بيف الموارد الزراعية واإلنتاج الزراعي – الموارد الزراعية – األنماط الرئيسية لمزراعة – المػوارد الزراعيػة

والغذائية – األلياؼ النباتيػة والحيوانيػة – المػواد األوليػة الغابيػة – المصػادر الرئيسػية لمميػاه – أنواعيػا – أىمتيػا

االقتصادية – مشاكؿ استخداميا – العبلقة بيف المياه واإلنتاج – األىمية االقتصادية لتقنػيف اسػتخداـ الميػاه فػي

الزراعة .
محتوى المقرر -:
مقدمة – ماىية الموارد االقتصادية – تقسيمات الموارد االقتصادية – الموارد الزراعية األولية – العبلقػة
ب ػػيف المػ ػوارد الزراعي ػػة واإلنت ػػاج الز ارع ػػي – المػ ػوارد الزراعي ػػة – األنم ػػاط الرئيس ػػية لمز ارع ػػة – المػ ػوارد الزراعي ػػة

والغذائية – األلياؼ النباتيػة والحيوانيػة – المػواد األوليػة الغابيػة – المصػادر الرئيسػية لمميػاه – أنواعيػا – أىمتيػا

االقتصادية – مشاكؿ استخداميا – العبلقة بيف المياه واإلنتاج – األىمية االقتصادية
المراجع -:
جماؿ حمداف ( .)1981شخصية مصر – دراسة في عبقرية المكاف – المجمد الثاني – عالـ الكتاب.

رشدي سعيد ( .)1993نير النيؿ نشأتو واستخداـ مياىو في الماضي والمستقبؿ – دار اليبلؾ –القاىرة.
بطرس بطرس غالي ( – .)1994إدارة المياه في وادي نير النيؿ – مكتبة مدبولي.

 -15أ ق س  315سُبسخ سراػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بصناعة الزراعة وتطور النشاط االقتصػادي الز ارعػي – التركيػب االقتصػادي لمز ارعػة -
مكانػ ػػة الز ارع ػ ػػة فػ ػػي المقتص ػ ػػد المصػ ػػري – المش ػ ػػاكؿ االقتص ػ ػ ػػادية الرئيس ػ ػ ػػية لمز ارع ػ ػ ػػة المصػ ػ ػ ػرية – مش ػ ػ ػػاكؿ
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الزراعات النامية والزراعات لمتقدمة – اإلطار النظري لمسياسة االقتصادية – تخطيط سياسػة التنميػة االقتصػادية
– تقسيـ البرامج البشرية الحكومية – ترشيد الدولة لمبرامج التثميرية الخاصة – أسس السياسة االقتصادية لمزراعة

 وسائؿ تحقيؽ أىداؼ السياسة الزراعيةمحتوى المقرر -:
مقدمػػة – الز ارعػػة والنشػػاط االقتصػػادي – التركيػػب االقتصػػادي لمز ارعػػة  -مكانػػة الز ارعػػة فػػي المقتصػػد
المصػػري – المشػػاكؿ االقتصػػادية الرئيسػػية لمز ارعػػة المص ػرية – مشػػاكؿ الز ارعػػات الناميػػة والز ارعػػات لمتقدمػػة –
اإلطار النظري لمسياسػة االقتصػادية – تخطػيط سياسػة التنميػة االقتصػادية – تقسػيـ البػرامج البشػرية الحكوميػة –
ترشػػيد الدولػػة لمبػرامج التثميريػػة الخاصػػة – أسػػس السياسػػة االقتصػػادية لمز ارعػػة  -وسػػائؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ السياسػػة

الزراعية
المراجع :
عثماف احمد الخولي  ،السياسو الزراعية 1981 ،

 -16أ ق س  316انزَبظخ نهؼهىو االرتًبػُخ.
المحددات – المصفوفات – المعادالت الخطية – المتجيات وخواصيا -حؿ مجموعة مف المعادالت
الخطية بعدد ـ مف المجاىيؿ -التفاضؿ والتكامؿ وتطبيقاتيـ

 -17أ ق س  317تسىَك انًُتزبد انضُىاَُخ.
الهذف من المقرر-:
التعريؼ بعمـ التسويؽ ػ مشاكؿ تسويؽ المنتجات الحيوانيةة المنافع التسويقية –تحميؿ المشاكؿ التسويقية
ػ الخدمات التسويقية ػتسويؽ المحوـ الحمراء ػ تسويؽ الدواجف ػ تسويؽ المبف ومنتجاتو الجدارة التسويقية.
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محتوى المقرر -:
مقدمة ػ التعريػؼ بعمػـ التسػويؽ ػ مشػاكؿ تسػويؽ المنتجػات الحيوانيػةة المنػافع التسػويقية –تحميػؿ المشػاكؿ
التسويقية ػ الخدمات التسويقية ػتسويؽ المحوـ الحمراء ػ تسويؽ الدواجف ػ تسويؽ المبف ومنتجاتيػ الجدارة التسويقية.
المراجع
احمد احمد جويمي  ،مبادئ التسويؽ الزراعي  ،الطبعة الثانية  ،دار اليناء القاىره 1972 ،
Richard, L. Kohls Joseph N.Uhi (2002). Marketing of Agricultural Products. Ninth
Edition Prentic Hall.

 -18أ ق س  318التصبدَبد انذول انؼزثُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بالموارد االقتصادية والطبيعية في الوطف العربي التكامؿ العربي ومقوماتو السػوؽ العربيػة
المشتركة ومقوماتيا
محتوى المقرر -:
المػ ػوارد االقتص ػػادية والطبيعي ػػة ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي التكام ػػؿ العرب ػػي ومقومات ػػو الس ػػوؽ العربي ػػة المش ػػتركة
ومقوماتيا
المراجع -:
ا -المنظم ػ ػػو العربي ػ ػػة لمتنمي ػ ػػة الزراعي ػ ػػة  ،د ارس ػ ػػة اثراروب ػ ػػا الموح ػ ػػده عم ػ ػػى الز ارع ػ ػػة العربي ػ ػػة  ،الخرط ػ ػػوـ
. 1994
 -2عبداهلل ثنياف " االمف الغذائي والعمؿ العربي المشترؾ 1993 ،

 -19أ ق س  319التصبدَبد انًُكُخ انشراػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريػػؼ الطالػػب بمفيػػوـ الميكنػػة الزراعيػػة – أنػواع الميكنػػة الزراعيػػة – أىػػداؼ ومبػػررات اسػػتخداـ الميكنػػة
ف ػػي الز ارع ػػة المصػ ػرية – الميكن ػػة الزراعي ػػة والتنمي ػػة – اآلث ػػار االقتص ػػادية لمميكن ػػة الزراعي ػػة – اإلنت ػػاج فز ارع ػػي

والميكنة – المشكبلت التي تواجو الميكنة – نظريػة اإلنتػاج – الكفػاءة الفنيػة واالقتصػادية – تكػاليؼ المشػروع –
الكفاية اإلنتاجية لآلالت ومقاييسيا – المدى الزمني في تخطػيط العمميػات اإلنتاجيػة – المقاومػات الػبلزـ توافرىػا
إلمكاف ميكنة الزراعة – اقتصاديات األسس االقتصادية الختيار واآلالت والمعدات الزراعية – اسػتخداـ البرمجػة

الخطية في الميكنػػة الزراعية.
محتوى المقرر -:
مفي ػػوـ الميكن ػػة الزراعي ػػة – أنػ ػواع الميكن ػػة الزراعي ػػة – أى ػػداؼ ومب ػػررات اس ػػتخداـ الميكن ػػة ف ػػي الز ارع ػػة

المصػ ػرية – الميكن ػػة الزراعي ػػة والتنمي ػػة – اآلث ػػار االقتص ػػادية لمميكن ػػة الزراعي ػػة – اإلنت ػػاج فز ارع ػػي والميكن ػػة –
المشػػكبلت التػػي تواجػػو الميكنػػة – نظريػػة اإلنتػػاج – الكفػػاءة الفنيػػة واالقتصػػادية – تكػػاليؼ المشػػروع – الكفايػػة
اإلنتاجية لآلالت ومقاييسيا – المدى الزمني في تخطيط العمميات اإلنتاجية – المقاومػات الػبلزـ توافرىػا إلمكػاف
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ميكنة الزراعة – اقتصاديات األسس االقتصادية الختيار واآلالت والمعدات الزراعية – استخداـ البرمجة الخطيػة

في الميكنػػة الزراعية.
المراجع
 -1ابراىيـ سميماف واخروف  ،الكفاءة االقتصادية لتشغبؿ الج اررات الزراعية . 1994 ،
 -2اسامو محمد عويضو معوقات تطبيؽ الزراعة االلية في القرية المصرية 1997

 -23أ ق س  323التصبدَبد انؼًبنخ انشراػُخ
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بكيفية دراسة عمى اقتصاديات العمالة الزراعية – العمؿ كمورد اقتصادي – الطمػب عمػى
العمالػػة – عػػرض العمالػػة – النظريػػات االقتصػػادية التػػي تتنػػاوؿ مفيػػوـ األجػػر لمعمالػػة الزراعيػػة – مشػػكمة البطالػػة

داخؿ القطاع الزراعي
محتوى المقرر -:
اقتص ػػاديات العمال ػػة الزراعي ػػة – العم ػػؿ كم ػػورد اقتص ػػادي – الطم ػػب عم ػػى العمال ػػة – ع ػػرض العمال ػػة –

النظريات االقتصادية التي تتناوؿ مفيوـ األجر لمعمالة الزراعية – مشكمة البطالة داخؿ القطاع الزراعي
المراجع -:
عثماف الخولي  ،احمد احمد جويمي  ،القواعد االقتصادية الزراعية 1967 ،

 -21أ ق س  321انتًُُخ االرتًبػُخ.
معنػػى التنميػػة االجتماعيػػة – الفػػرؽ بػػيف التنميػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية – سياسػػات التنميػػة – جمعيػػات
تنمي ػػة المجتم ػػع – المش ػػاركة الش ػػعبية – المش ػػاركة السياس ػػية – أىمي ػػة المش ػػاركة ف ػػي التنمي ػػة االجتماعي ػػة – بع ػػد

مجاالت المشاركة الشعبية – التنمية االجتماعية في المجتمع القروي – نظره مسػتقبمية لتطػوير القريػة الزراعيػة –

مشروعات التنمية الريفية

 -22أ ق س َ 322ظزَبد ػهى االرتًبع.
مقدمة ػ نظريات التغيير االجتماعيػة  -الثورة ػ عممية التحضر ػ استعراض النظريات المتصمة باألسباب
العامة والخاصة والتغير االجتماعي ػ النظريات االجتماعية في النمو السكاني .
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 -23أ ق س  323يجبدئ تسىَك سراػٍ.
محتوى المقرر -:
تعريػؼ التسػويؽ الز ارعػي ػ المنػافع ػالخدمات التسػويقية ػ الوسػطاء ػ األسػواؽ ػ نظريػة الطمػب والعػرض ػ
تحميؿ سموؾ المستيمؾ ػ تسعير السمع في سوؽ المنافسة الكاممة واالحتكار
الهذف من المقرر-:
تعريػؼ الطالػب بماىيػة التسػويؽ الز ارعػي ػ المنػافع ػالخدمات التسػويقية ػ الوسػطاء ػ األسػواؽ ػ نظريػة
الطمب والعرض ػ تحميؿ سموؾ المستيمؾ ػ تسعير السمع في سوؽ المنافسة الكاممة واالحتكار
المراجع :
Richard, L. Kohls Joseph N.Uhi (2002). Marketing of Agricultural Products. Ninth
Edition Prentic Hall.
Krause, K.R. (1989). Farmer Buying Selling Strategies and Growth of crop Farmsy
 -صبحي محمد إسماعيؿ وأخروف( .)1995التسويؽ الزراعي – دار المريخ لمنشر.

-

احمد احمد جويمي  ،مبادئ التسويؽ الزراعي  ،الطبعة الثانية  ،دار اليناء القاىره 1972 ،

 -24أ ق س  324تضهُم تجبٍَ.
الهذف من المقرر-:
تعريػػؼ الطالػػب بمصػػادر االخػػتبلؼ بػػيف الظ ػواىر واىػػـ االدوات المسػػتخدمو فػػي ذلػػؾ مثػػؿ تحميػػؿ تبػػايف
متعدد االتجاىات – التقديرات البلمعمميػة – تحميػؿ التغػاير – تحميػؿ التبػايف فػي اتجػاه واحػد – تحميػؿ التبػايف فػي

اتجاىيف.
محتوى المقرر -:
تحميؿ تبايف متعدد االتجاىات – التقديرات البلمعممية – تحميؿ التغاير – تحميؿ التبايف في اتجاه واحد

– تحميؿ التبايف في اتجاىيف.
المراجع -:
Seber G.A.F. (1977). Linear Regression Analysis Wiely. New York.
سعدية حافظ منتصر ( .)1982نظريات وسائؿ في االحصاء واالقتصاد القياسي (مترجـ) ماكيروىيؿ –
نيويورؾ.
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 -25أ ق س  325التصبدَبد غذاء.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب باألىمية االقتصادية لمصناعات الغذائية واقتصاديا التصنيع الغذائي والتسويؽ لبلغذية –
مصانع األغذية في فترة اإلنشاء – نظرية الوحدة اإلنتاجية في مشروعات التصنيع الغذائي – العبلقات اإلنتاجية

– دالة اإلنتاج – العبلقة الموردية – الموردية – العبلقات الناتجيػة – تحميػؿ تكػاليؼ اإلنتػاج لمتصػنيع الغػذائي –

كفاءة استخداـ الموارد في مجاؿ التصنيع الغذائي.
محتوى المقرر -:
األىميػػة االقتصػػادية لمصػػناعات الغذائيػػة – مصػػانع األغذيػػة فػػي فتػرة اإلنشػػاء – نظريػػة الوحػػدة اإلنتاجيػػة
في مشروعات التصنيع الغذائي – العبلقات اإلنتاجية – دالة اإلنتاج – العبلقػة المورديػة – المورديػة – العبلقػات

الناتجية – تحميؿ تكاليؼ اإلنتاج لمتصنيع الغذائي – كفاءة استخداـ الموارد في مجاؿ التصنيع الغذائي.
المراجع-:
 -1يحي سعيد واخروف  ،التسويؽ الدولي والمصدر الناجح  ،مطابع سجؿ العرب 1997. ،

 -2المنظمو العربية لمتنمية الزراعية  ،دراسة تحميؿ وتقويـ السياسات والبرامج المؤثره عمى استيبلؾ السمع
الغذائية في الوطف العربي 2333،

Richard, L. Kohls Joseph N.Uhi (2002). Marketing of Agricultural Products. Ninth
Edition Prentic Hall.

 -26أ ق س  326نغخ إَزهُشَخ نألػًبل انًشرػُخ يستىي أول.
ي ػ ػػتـ اختي ػ ػػار موض ػ ػػوعات مرتبط ػ ػػة بالز ارع ػ ػػة واألعم ػ ػػاؿ المزرعي ػ ػػة بحي ػ ػػث يتع ػ ػػرؼ الطال ػ ػػب عم ػ ػػى أى ػ ػػـ
المصطمحات االقتصادية المتعمقة باإلدارة وغيرىا مف األعماؿ المزرعية األخرى

– 27أ ق س  327إرشبد سراػً ()2
الهذف من المقرر:
تعريؼ الطبلب بكيفية التعرؼ عمى المشكبلت المختمفة ألفراد األسرة الريفية و الوقوؼ عمػى كيفيػة رفػع
درجة مشاركة الريفييف فى العمؿ عمػى تصػميـ و تخطػيط البػرامج اإلرشػادية المناسػبة لمواجيػة مشػكبلتيـ و تقيػيـ

تمؾ البرامج لمتأكد مف تحقيؽ أىدافيا أو صياغة برامج جديدة يمكنيا عبلج تمؾ المشاكؿ أو مواجيتيا.
محتوى المقرر -:

طرؽ التعرؼ عمى المشكبلت الريفية – ماىية التخطيط اإلرشادى – خطوات تخطيط البرامج اإلرشادية

وكيفية إعدادىا – ماىية التقييـ ومستوياتو – طرؽ تقييـ البرامج اإلرشادية

المراجع :
المرجع فى اإلرشػػاد الزراعى ،د .أحمد عمر و آخروف ،دار النيضة العربية.1973،
.1
2.
Fundamentals of Educational research, Thomas K. Crowl, Brown
Communications, Inc., 1993.
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3.
The Art of Case Study Research, Robert E. Stake, SAGE Publications,
Thousands Oaks London New Delhi, 1995.

 -28أ ق س  428إدارح يشارع.
الهذف من المقرر-:
تعري ػؼ الطالػػب بمفيػػوـ ومجػػاالت إدارة األعمػػاؿ المزرعيػػة – د ارسػػة المزرعػػة وأنواعيػػا  -طػػرؽ اختيػػار

المزرعة – تقسيـ األصوؿ المزرعية – القواعد والمبادئ األساسية في إدارة األعماؿ المزرعية – أسس وقواعد -
السياسػػة اإلنتاجيػػة والسػػعرية المزرعيػػة – التخطػػيط المزرعػػي وأنواعػػو – التنب ػؤ االقتصػػادي – كفػػاءة المشػػروعات

المزرعية – المزارع التعاونية 3

محتوى المقرر -:
مفيػػوـ ومجػػاالت إدارة األعمػػاؿ المزرعيػػة – د ارسػػة المزرعػػة وأنواعيػػا  -طػػرؽ اختيػػار المزرعػػة – تقسػػيـ

األصػ ػػوؿ المزرعيػ ػػة – القواعػ ػػد والمبػ ػػادئ األساسػ ػػية فػ ػػي إدارة األعمػ ػػاؿ المزرعيػ ػػة – أسػ ػػس وقواعػ ػػد  -السياسػ ػػة

اإلنتاجية والسعرية المزرعية – التخطيط المزرعي وأنواعو – التنبؤ االقتصادي – كفػاءة المشػروعات المزرعيػة –

المزارع التعاونية 3
المراجع -:
Anderson, C.R. (1988). Boston ; Allyn and Bacon, Inc.,Wesley.
جاري ديسمر ( – .)1991أساسيات اإلدارة – دار المريخ – الرياض.

 -29أ ق س  429تمُُى انًشزوػبد انًشرػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريػػؼ الطالػػب بأساسػػيات فػػي تقيػػيـ المشػػروعات المزرعيػػة ود ارسػػات الجػػدوى  ،وتقػػدير الطمػػب المتوقػػع
عمى منتجات المشروع الزراعي – مراحؿ دراسة وتحميؿ المشروع الزراعي – معػايير تقسػيـ المشػروعات الزراعيػة

في ظؿ المعرفة التامة – معايير الخصـ المستخدـ في تقسيـ المشروعات الزراعية – ظػروؼ البليقػيف فػي تقسػيـ
المشروعات االستثمارية الزراعية القومية.
محتوى المقرر -:
د ارس ػػة المش ػػاكؿ – أساس ػػيات ف ػػي تقي ػػيـ المش ػػروعات المزرعي ػػة – تق ػػدير الطم ػػب المتوق ػػع عم ػػى منتج ػػات

المشػػروع الز ارعػػي – م ارحػػؿ د ارسػػة وتحميػػؿ المشػػروع الز ارعػػي – معػػايير تقسػػيـ المشػػروعات الزراعيػػة فػػي ظػػؿ
المعرف ػػة التام ػػة – مع ػػايير الخص ػػـ المس ػػتخدـ ف ػػي تقس ػػيـ المش ػػروعات الزراعي ػػة – ظ ػػروؼ البليق ػػيف ف ػػي تقس ػػيـ
المشروعات االستثمارية الزراعية القومية.
المراجع
 -1اويس عطوه الزنط  ،اسس تقييـ المشروعات ودراسات جدوى االستثمار  ،المكتبو االكاديمية 1992 ،

Van Horn, James ,C. (1977). Financial management and policy. 4. Ed Englewood
Cliffs, Prentice Hall.
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 -33أ ق س  433يضبسجخ تكبنُف يشرػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعري ػػؼ الطال ػػب بكيفي ػػة تس ػػجيؿ العممي ػػات المالي ػػة ف ػػي الس ػػجبلت المحاس ػػبية – قي ػػاس نتيج ػػة األعم ػػاؿ
وتصػػوير المركػػز المػػالي – إعػػداد الحاسػػبات الختاميػػة والميزانيػػة – تسػػويات الجػػرد والتقيػػيـ سػػجبلت المزرعػػة –

المحاسبة في الجمعيات التعاونية الزراعية – محاسبة بنؾ التنمية واالئتماف الزراعي.
محتوى المقرر -:
مقدمػػة – تسػػجيؿ العمميػػات الماليػػة فػػي السػػجبلت المحاسػػبية – قيػػاس نتيجػػة األعمػػاؿ وتصػػوير المركػػز

المالي – إعداد الحاسبات الختامية والميزانية – تسويات الجرد والتقييـ سجبلت المزرعة – المحاسبة في

الجمعيات التعاونية الزراعية – محاسبة بنؾ التنمية واالئتماف الزراعي.
المراجع
محمد حممػي الصػيفي واخػروف  ،محاضػرات ومناقشػات فػي مبػادئ امسػاؾ الػدفاتر والسػجبلت المحاسػبية
المزرعية  ،كمية الزراعة  ،االسكندرية . 1992 ،

 -31أ ق س  431تًىَم سراػٍ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بطبيعة وأىداؼ التمويؿ الزراعي – دور التمويؿ الزراعي في التنمية الزراعية في الدوؿ النامية –
التمويػػؿ الز ارعػػي والسياسػػة الزراعيػػة – السػػمات الرئيسػػية لمتمويػػؿ الز ارعػػي فػػي الػػدوؿ الناميػػة – التطػػور التػػاريخي
لػػنظـ التمويػػؿ الز ارعػػي مسػػالؾ تمويػػؿ األنشػػطة الزراعيػػة – أسػػس تصػػنيؼ القػػروض الزراعيػػة – معػػدالت الفائػػدة

وتكمفة االئتماف
محتوى المقرر -:
طبيعة وأىداؼ التمويؿ الزراعي – دور التمويؿ الزراعي في التنمية الزراعية في الدوؿ النامية – التمويؿ
الز ارعػػي والسياسػػة الزراعيػػة – السػػمات الرئيسػػية لمتمويػػؿ الز ارعػػي فػػي الػػدوؿ الناميػػة – التطػػور التػػاريخي لػػنظـ
التمويؿ الز ارعػي مسػالؾ تمويػؿ األنشػطة الزراعيػة – أسػس تصػنيؼ القػروض الزراعيػة – معػدالت الفائػدة وتكمفػة

االئتماف

المراجع

و ازرة الزراعة  ،البنؾ الرئيسػي لمتنميػة واالئتمػاف الز ارعػي " التمويػؿ الز ارعػي ودور البنػؾ الرئيسػي لمتنميػة

واالئتماف الزراعي في تحقيؽ خطة التنمية الزراعية في مصر 1989 ،

 -32أ ق س  432ثضىث ػًهُبد.
محتوى المقرر -:
المناىج المتبعة في بحوث العمميات – اسػتخداـ النمػاذج الرياضػية – اسػتخداـ تكامػؿ المعرفػة فػي العمػؿ
كفريػػؽ لحػػؿ المشػػاكؿ – تحميػػؿ المنػػافع والتكػػاليؼ – البرمجػػة الخطيػػة – نمػػاذج المخػػزوف – اتخػػاذ القػ اررات تحػػت
ظروؼ عدـ التأكد – نظرية الق اررات – نظرية المباريات – تحميؿ النظـ – نظرية خطوط االنتظار

الهذف من المقرر-:
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تعريػػؼ الطالػػب بالمنػػاىج المتبعػػة فػػي بحػػوث العمميػػات – اسػػتخداـ النمػػاذج الرياضػػية – اسػػتخداـ تكامػػؿ

المعرفػػة فػػي العمػػؿ كفريػػؽ لحػػؿ المشػػاكؿ – تحميػػؿ المنػػافع والتكػػاليؼ – البرمجػػة الخطيػػة – نمػػاذج المخػػزوف –
اتخاذ القػ اررات تحػت ظػروؼ عػدـ التأكػد – نظريػة القػ اررات – نظريػة المباريػات – تحميػؿ الػنظـ – نظريػة خطػوط

االنتظار
المراجع-:
 -1حجاج صالح الزناتي  ،ادارة االعماؿ ،جامعة المنيا 2335

 -2محمد ايمف عبدالمطيؼ االصوؿ العممية لدراسات جدوى مشروعات االستثمار ،
دار النيضو العربية . 1993 ،

 -33أ ق س  433التصبد دونٍ.
الهذف من المقرر-:
تعريػػؼ الطالػػب بنظريػػات التجػػارة الدوليػػة – النظريػػات التقميديػػة – النظريػػة التقميديػػة الحديثػػة – النظريػػة
الحديثة – النظرية النقدية الدولية – ميزاف المدفوعات – سوؽ النقد األجنبي – سياسات سػعر الصػرؼ – التجػارة

الدولية والنمو – السياسات التجارية – التدخؿ في التجارة والرسوـ الجمركية
محتوى المقرر -:
مقدمة – نظريات التجارة الدولية – النظريات التقميديػة – النظريػة التقميديػة الحديثػة – النظريػة الحديثػة –
النظريػػة النقديػػة الدوليػػة – ميػزاف المػػدفوعات – سػػوؽ النقػػد األجنبػػي – سياسػػات سػػعر الصػػرؼ – التجػػارة الدوليػػة

والنمو – السياسات التجارية – التدخؿ في التجارة والرسوـ الجمركية .
المراجع :
 يحي سعيد واخروف ( .)1997التسويؽ الدولي والمصدر الناجح  ،مطابع سجؿ العرب.Richard, L. Kohls Joseph N.Uhi (2002). Marketing of Agricultural Products. Ninth
Edition Prentic Hall.

 -34أ ق س  434التصبد سراػٍ  -غزق ثضج.
الهذف من المقرر-:
الفػػروض كتابػػة التقريػػر – اختيػػار مػػنيج البحػػث – اختيػػار وسػػيمة جمػػع البيانػػات – العوامػػؿ التػػي يتوقػػؼ
عمييا اختيار وسيمة دوف األخرى – اإلطارات المنيجية
محتوى المقرر -:
الفػػروض كتابػػة التقريػػر – اختيػػار مػػنيج البحػػث – اختيػػار وسػػيمة جمػػع البيانػػات – العوامػػؿ التػػي يتوقػػؼ
عمييا اختيار وسيمة دوف األخرى – اإلطارات المنيجية
المراجع :
المنظم ػػو العربي ػػة لمتنمي ػػة الزراعي ػػة ح ػػوؿ من ػػاىج واس ػػاليب جم ػػع وتحمي ػػؿ البيان ػػات االحص ػػائية الزراعي ػػة
باستخداـ التقنيات الحديثو  ،الخرطوـ . 1999

pergamon press Oxford 1970 .
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 -35أ ق س  435تًُُخ التصبدَخ سراػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعري ػػؼ الطال ػػب بأس ػػاليب ومفي ػػوـ التخط ػػيط المػ ػوازيف التخطيطي ػػة – تحمي ػػؿ الم ػػدخبلت والمخرج ػػات –
البرمجػة الخطيػػة – تخطػػيط األنشػػطة – تخطػػيط االسػػتثمار – تخطػػيط االسػػتيبلؾ – تخطػػيط التجػػارة الخارجيػػة –
تخطػػيط األسػػعار – تخطػػيط القػػوى العاممػػة – الخصػػائص العامػػة لمػػدوؿ الناميػػة – ظػػاىرة الثنائيػػة فػػي التنميػػة –

مراحؿ التنمية االقتصادية – نظريات التنمية االقتصادية – الق اررات االستراتيجية في عممية التنمية االقتصادية .
محتوى المقرر -:
المقدمػػة – أسػػاليب ومفيػػوـ التخطػػيط الم ػوازيف التخطيطيػػة – تحميػػؿ المػػدخبلت والمخرجػػات – البرمجػػة
الخطيػػة – تخطػػيط األنشػػطة – تخطػػيط االسػػتثمار – تخطػػيط االسػػتيبلؾ – تخطػػيط التجػػارة الخارجيػػة – تخطػػيط
األسػػعار – تخطػػيط القػػوى العاممػػة – الخصػػائص العامػػة لمػػدوؿ الناميػػة – ظػػاىرة الثنائيػػة فػػي التنميػػة – م ارحػػؿ
التنمية االقتصادية – نظريات التنمية االقتصادية – الق اررات االستراتيجية في عممية التنمية االقتصادية .

المراجع

-1كامؿ بكري  ،مبادئ االقتصاد  ،الدار الجامعية  ،اسكندرية .1986

-2صحي تادرس قريصو واخروف  ،مقدمو في عمـ االقتصاد  ،دار الجامعات المصرية . 1983 ،
-3حجاج صالح الزناتي  ،ادارة االعماؿ  ،دار التيسير لمطباعة والنشر 2335 ،

 -36أ ق س  436استخذاو انضبست األنً فٍ انتضهُم االلتصبدٌ.
الهذف من المقرر-:
اكسػػاب الطالػػب ميػػارة اسػػتخداف الحاسػػب اآللػػي فػػي التحميػػؿ االحصػػائي لمظ ػواىر االقتصػػادية والتػػدريب
عمػػى اسػػتخداـ برنػػامج اكسػػؿ – إدخػػاؿ البيانػػات – تحميػػؿ المػػدخبلت والمخرجػػات – التػػدريب عمػػى بػرامج التحميػػؿ

االقتصادي حيث يتدرب الطبلب عمى كيفية إجراء التحميؿ االقتصادي عمى الحاسب اآللي.
محتوى المقرر -:
مقدمو في الحاسب اآللي – التدريب عمى اسػتخداـ برنػامج اكسػؿ – إدخػاؿ البيانػات – تحميػؿ المػدخبلت

والمخرجػ ػػات – التػ ػػدريب عمػ ػػى ب ػ ػرامج التحميػ ػػؿ االقتصػ ػػادي حيػ ػػث يتػ ػػدرب الطػ ػػبلب عمػ ػػى كيفيػ ػػة إج ػ ػراء التحميػ ػػؿ
االقتصادي عمى الحاسب اآللي
المراجع
 -محمػػد صػػبحي ابػػو صػػالح واخػػروف  ،مقدمػػو فػػي االحصػػاء مسػػائؿ وتحميػػؿ باسػػتخداـ برنػػامج

 SPSSدار

الميسره لمتوزيع والنشر والطباعو . 2333
Levine David m. Berenson (1997). Statistics for managers using Microsoft excel
mc, hall.

 -37أ ق س  437إصصبء التصبدٌ (ة)
الهذف من المقرر-:
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تعريؼ الطالب باليـ ادوات التحميؿ االحصائي المسػتخدمة فػي تحميػؿ وتفسػير الظػواىر االقتصػادية مثػؿ

تحميؿ االنحدار المتعددػ تقدير معالـ االنحدارػاختبارمعنوية معامؿ االنحدارػ تحميؿ االرتباط المتعدد.
محتوى المقرر -:
مقدمة ػ ػ تحمي ػػؿ االنح ػػدار المتعدد ػ ػ تق ػػدير مع ػػالـ االنحدارػ ػػاختبارمعنوية معام ػػؿ االنحدار ػ ػ تحمي ػػؿ االرتب ػػاط

المتعدد.
المراجع :

Kitchcus, Larry, J. (1998). Exporting statisies A modern introduction to data Analysis
and inference . Books , cole publishing . Company , 2nd edition. U.S.A.
Peck Roxy Devore joy (1997). „statistics the exploring and Analysis of Data
Brookscole publishing company third edition , U.S.A.

 -38أ ق س  438إػالو سراػٍ.
الهذف من المقرر-:
يي ػػدؼ المق ػػرر تعري ػػؼ الط ػػبلب بأس ػػس و قواع ػػد و نظري ػػات االتص ػػاؿ و ك ػػذا جمي ػػع األدوات و الط ػػرؽ
المسػػتخدمة فى العمميات االتصاليو بما فى ذلؾ التدريب العممى عمى إنتػاج المػواد اإلعبلميػة و إجػراء البحػوث و

اسػػتطبلعات الرأى و قيادة أو تغيير أو تعديؿ الرأى العاـ إلػى غيػر ذلػؾ مػف مجػاالت تيػتـ بػالمجتمع الز ارعػى و

الريفييف بوجو عاـ.
محتوى المقرر -:
الصحافة كوسيمة إعبلمية – الصحافة ونظريات االقتصاد – أشكاؿ العرض الصحافي الزراعي – المادة

الص ػػحافية الزراعي ػػة – تحمي ػػؿ مض ػػموف الم ػػادة الص ػػحافية – أس ػػس اإلخػػراج الص ػػحفي – د ارس ػػة األث ػػر التعميم ػػي
الصحافي – الصحيفة الزراعية وتبني األفكار المستحدثة – تطبيقات عمى الصحافة الزراعية المحمية.
المراجع
Cernea, M.1981. Sociological Dimension of Extension Education: The Introduction
”of the T and V System in India in “Extension Education and Rural Development
Vol. 2 by B. R. Grouch and S. Chamala.

 -39أ ق س  339إصصبء رَبظٍ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بنظرية االحتمػاالت – التوزيعػات االحتماليػة – نظريػة التقػديرات – طػرؽ التقػدير – خصػائص
التقدير الجيد

محتوى المقرر -:
نظري ػػة االحتم ػػاالت – التوزيع ػػات االحتمالي ػػة – نظري ػػة التق ػػديرات – ط ػػرؽ التق ػػدير – خص ػػائص التق ػػدير

الجيد.

المراجع -:
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Hayter Anthony, J. (1999). Probability and Statistics for Engineers and Scientists
„PWS Publishing com. U.S.A.

 -43أ ق س  443تمُُى يبنٍ نهًشزوػبد انشراػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بمفيوـ تقييـ المشروعات االقتصادية – تعريؼ المشروع االقتصادي – أىـ السمات التي
تميز المشروعات الزراعية – الفرؽ بيف التقييـ المالي واالقتصادي – المعمومات األساسية عند تقييـ المشروعات
محتوى المقرر -:
مفيػ ػػوـ تقي ػ ػػيـ المش ػ ػػروعات االقتص ػ ػػادية – تعري ػ ػػؼ المش ػ ػػروع االقتص ػ ػػادي – أى ػ ػػـ الس ػ ػػمات الت ػ ػػي تمي ػ ػػز

المشروعات الزراعية – الفرؽ بيف التقييـ المالي واالقتصادي – المعمومات األساسية عند تقييـ المشروعات
المراجع

Van Horn, James ,C. (1977). Financial management and policy. 4. Ed Englewood
Cliffs, Prentice Hall.

 -41أ ق س  441ثزايذ إرشبد سراػٍ.
الهذف من المقرر-:
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطبلب بكيفية إعػداد البػرامج اإلرش ػػادية لمواجيػة المش ػػكبلت الزراعيػة أو ذات
الصمة بأى مف أفراد األس ػرة الريفية مف خبلؿ التعرض لعمميات و أسػػس و نظريات التخطيط و التقيػيـ لمبػرامج و

كػػذا الوقػػوؼ عمػػى أس ػػاليب تعبئػػة المػوارد و تش ػػجيع مش ػػاركة أفػراد المجتمػػع المػػدنى الز ارعػػى فػػى ىػػذا الخصػػوص
عبلوة عمى طرح مجموعة نماذج لمبرامج اإلرشػػادية فى شػػتى المجاالت الزراعيػة و األدوار المختمفػة لممرش ػػد قبػؿ

و أثناء و بعد تنفيذ البرنامج اإلرشػػادى.

محتوى المقرر -:
تعريؼ البرنامج ػ أىمية البرامج اإلرشادية ػوظائؼ البرامج اإلرشػادية ػ نمػاذج البػرامج اإلرشػادية ػ نمػوذج
ليمانز بيسوف ماثيوس ػ أنػواع البػرامج اإلرشػادية ػ نمػاذج البػرامج فػي مجػاالت الحاصػبلت الحقمية ػ نمػاذج البػرامج

فػي مجػاالت اإلنتػاج الحيػواني ػ دور المرشػد فػي إعػداد البػرامج اإلرشػادية ػ التنسػيؽ مػع المنظمػات الريفيػة لتنفيػذ
البرامج اإلرشادية.
المراجع
Bourne, D. D., and J. R. Bourne. 1999. Thirty Years of Change in Puerto Rico. A
case Study of Ten Selected Rural Areas. F. A. Praeger New York, London.
Commoner. B. H., et al. 1995. Energy and Human Welfare, Alternative Technologies
for Power Production. Macmillan Information. Macmillan Publishing Company Inc.
New York.

 -42أ ق س  442نغخ إَزهُشَخ إلدارح األػًبل يستىي حبٍَ.
ي ػػتـ اختي ػػار موض ػػوعات مرتبط ػػة بالز ارع ػػة ب ػػإدارة األعم ػػاؿ المزرعي ػػة بحي ػػث يتع ػػرؼ الطال ػػب عم ػػى أى ػػـ
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المصطمحات االقتصادية المتعمقة باإلدارة وغيرىا مف األعماؿ المزرعية األخرى

 -43أ ق س  443ثضج تطجُمٍ.
الهذف من المقرر-:
تدريب الطالب عمى اكتشاؼ مواضيع دراسية وتحديد المشكبلت – وضع خطو لتنظيـ البحث – بمػا فػي

ذلػػؾ وضػػع األىػػداؼ والفػػروض – واألدوات البحثيػػة – وجمػػع وتحميػػؿ البيانػػات فػػي اتجػػاه األىػػداؼ الموضػػوعة –
إعداد البحث وكتابة التقرير ووضعو في الصورة النيائية.
محتوى المقرر -:
اكتشاؼ مواضيع دراسية وتحديد المشكبلت – وضع خطو لتنظيـ البحث – بما في ذلؾ وضػع األىػداؼ
والفػػروض – واألدوات البحثيػػة – وجمػػع وتحميػػؿ البيانػػات فػػي اتجػػاه األىػػداؼ الموضػػوعة – إعػػداد البحػػث وكتابػػة
التقرير ووضعو في الصورة النيائية.

المراجع
المنظم ػػو العربي ػػة لمتنمي ػػة الزراعي ػػة ح ػػوؿ من ػػاىج واس ػػاليب جم ػػع وتحمي ػػؿ البيان ػػات االحص ػػائية الزراعي ػػة

باستخداـ التقنيات الحديثو  ،الخرطوـ . 1999

Boweman Bruce L. and O‟cannell Richard, T.(1997). Applied statistics improving
Business processes .
Levine David, M. (1997). Berenson, Markl and Stephan David „ statisties for
mangers using Micro soft excel Prentice-Hall, Inc, U.S.A.

 -44أ ق س  444تمُُى التصبدٌ نهًشزوػبد انشراػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريػػؼ الطالػػب بماىيػػة المشػػروع – الفػػرؽ بػػيف التقيػػيـ المػػالي واالقتصػػادي – المقػػاييس المسػػتخدمة فػػي
التقي ػػيـ االقتص ػػادي – تم ػػاريف مختمف ػػة عم ػػى التقي ػػيـ – أى ػػـ س ػػمات المش ػػروعات الزراعي ػػة – تقي ػػيـ المش ػػروعات
االستثمارية الزراعية القومية – ظروؼ البليقيف في تقييـ المشروعات االستثمارية
محتوى المقرر -:
مقدمػػة – تعريػػؼ المشػػروع – الفػػرؽ بػػيف التقيػػيـ المػػالي واالقتصػػادي – المقػػاييس المسػػتخدمة فػػي التقيػػيـ

االقتصػػادي – تمػػاريف مختمفػػة عمػػى التقيػػيـ – أىػػـ سػػمات المشػػروعات الزراعيػػة – تقيػػيـ المشػػروعات االسػػتثمارية
الزراعية القومية – ظروؼ البليقيف في تقييـ المشروعات االستثمارية
المراجع-:
Van Horn, James ,C. (1977). Financial management and policy. 4. Ed Englewood
Cliffs, Prentice Hall.

 -45أ ق س  445إدارح تسىَك سراػٍ.
الهذف من المقرر-:
63

ـــــــالباب الخامس  :قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمى لهذه المقررات ـــــــــــ

تعريؼ الطالب بالتسويؽ – المفيوـ الحديث لمتسويؽ – أىمية التسويؽ – الدورة الوظيفية لئلدارة – تكمفة

التسويؽ – المستيمؾ األخير والمشتري الصناعي – منشآت التوزيع – بحوث التسويؽ
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محتوى المقرر -:
تعريؼ التسويؽ – المفيوـ الحديث لمتسويؽ – أىمية التسويؽ – الدورة الوظيفية لئلدارة – تكمفة التسويؽ
– المستيمؾ األخير والمشتري الصناعي – منشآت التوزيع – بحوث التسويؽ
المراجع
Richard, L. Kohls Joseph N.Uhi (2002). Marketing of Agricultural Products. Ninth
Edition Prentic Hall.
Krause, K.R. (1989). Farmer Buying Selling Strategies and Growth of crop Farmsy
Techincal Bulletin. No.1756 washingtion, D.C.U.S. Departemnt of agricultural.
صبحي محمد إسماعيؿ وأخروف( .)1995التسويؽ الزراعي – دار المريخ لمنشر.

 -46أ ق س  446يُظًبد ويؤسسبد رَفُخ.
مفي ػػوـ المنظم ػػة االجتماعي ػػة – ش ػػروط تك ػػويف المنظم ػػة االجتماعي ػػة – مفي ػػوـ الوح ػػدات التنظيمي ػػة –
المكونػات الممموسػػة لمتنظػيـ – مبػػادئ التنظػػيـ االجتمػاعي – إدارة المنظمػػات االجتماعيػة – فاعميػػة أداء المنظمػػة
االجتماعي ػػة ( مفي ػػوـ وأس ػػاليب القي ػػاس ) – د ارس ػػة المنظم ػػات االجتماعي ػػة والريفي ػػة ( الوح ػػدة المحمي ػػة ) الوح ػػدة

االجتماعية – جمعية تنمية المجتمع – مراكز الشباب الريفػي – المػدارس الريفيػة – المسػجد الريفػي – بنػؾ القريػة
– الجمعية التعاونية الزراعية – الوحدات الصحية مف حيث البناء واألداء في تنمية القرية المصرية – القيادة فػي

المنظم ػػات االجتماعي ػػة الريفي ػػة – التوجي ػػو واص ػػدار األوام ػػر ف ػػي المنظم ػػات الريفي ػػة وأس ػػاليب االتص ػػاؿ ال ػػداخمي
والخارجي – الوقاية في وعمى المنظمات االجتماعية الريفية – التنسيؽ في ومع المنظمػات االجتماعيػة الريفيػة –
نماذج لدراسات ميدانية في مجاؿ المنظمات االجتماعية الريفية.

 -47أ ق س  447التصبدَبد انذول األفزَمُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بالموارد الطبيعية في قارة أفريقيا – التكتبلت االقتصادية األفريقية – مقومات التكامؿ
االقتصادي األفريقي – تجمع الكوميسا – العوامؿ التي تعيؽ قياـ تكتؿ أفريقي
محتوى المقرر -:
المػ ػوارد الطبيعيػػػة فػ ػػي قػػػارة أفريقيػ ػػا – التكػ ػػتبلت االقتصػػػادية األفريقي ػػة – مقومػ ػػات التكامػػػؿ االقتصػػػادي

األفريقي – تجمع الكوميسا – العوامؿ التي تعيؽ قياـ تكتؿ أفريقي
المراجع-:
 -1المعي ػ ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػ ػػومي لمتخط ػ ػ ػ ػػيط " اث ػ ػ ػ ػػر التك ػ ػ ػ ػػتبلت االقتص ػ ػ ػ ػػادية الدولي ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى قط ػ ػ ػ ػػاع الز ارع ػ ػ ػ ػػة ،
يناير . 1996

 -2ب س  .لويػ ػ ػ ػػد ترجمػ ػ ػ ػػة شػ ػ ػ ػػوقي جػ ػ ػ ػػبلؿ  ، ،افريقيػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػي عصػ ػ ػ ػػر التحػ ػ ػ ػػوؿ االجتمػ ػ ػ ػػاعي  ،عػ ػ ػ ػػالـ
المعرفة 1983

 -48أ ق س  448استخذاو انضبست اِنٍ فٍ انتضهُم انًبنٍ.
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الهذف من المقرر-:
إكساب الطالب ميارة تشغيؿ الحاسب اآللي و التدريب عمى استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي
وادخاؿ البيانات – التدريب عمى برامج التقييـ المالي حيث يتدرب الطبلب عمى كيفية إجراء التقييـ المالي عمى

الحاسب اآللي – تماريف مختمفة عمى التقييـ المالي
محتوى المقرر -:
مقدمػػو فػػي الحاسػػب اآللػػي – التػػدريب عمػػى اسػػتخداـ برنػػامج اكسػػؿ – إدخػػاؿ البيانػػات – التػػدريب عمػػى
برامج التقييـ المالي حيث يتدرب الطبلب عمى كيفية إجػراء التقيػيـ المػالي عمػى الحاسػب اآللػي – تمػاريف مختمفػة

عمى التقييـ المالي
المراجع
محمد صبحي ابو صالح واخروف  ،مقدمو في اإلحصاء مسائؿ وتحميؿ باستخداـ برنامج  SPSSدار الميسره

لمتوزيع والنشر والطباعو . 2333
Levine David, M. (1997). Berenson , Statistics for managers using Microsoft excel
mc, hall.

 -49أ ق س َ 449ظى انتسىَك انشراػٍ.
الهذف من المقرر-:
تعريػػؼ الطالػػب بماىيػػة التسػػويؽ – أنػواع األسػواؽ – المنظمػػات التسػػويقية العالميػػة – االتفاقيػػات الدوليػػة
والتسويؽ – اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية – اتفاقية المشاركة األوربية .
محتوى المقرر -:
تعريػ ػؼ التس ػػويؽ – أنػ ػواع األسػ ػواؽ – المنظم ػػات التس ػػويقية العالمي ػػة – االتفاقي ػػات الدولي ػػة والتس ػػويؽ –
اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية – اتفاقية المشاركة األوربية .
المراجع
 -1معيػ ػ ػ ػ ػػد التخطػ ػ ػ ػ ػػيط القػ ػ ػ ػ ػػومي  ،المسػ ػ ػ ػ ػػتجدات العالميػ ػ ػ ػ ػػة " الجػ ػ ػ ػ ػػات واروبػ ػ ػ ػ ػػا الموحػ ػ ػ ػ ػػده " وتأثيراتيػ ػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػ ػػى
تدفقات رؤس االمواؿ والعمالو والتجاره السمعية والخدمية " درالسة حالو مصر " 1995
 -2بازرعة محمػود صػادؽ ( .)1985إدارة التسػويؽ – الجػزء األوؿ – الطبعػة السػابعة – دار النيضػة العربيػة –
القاىرة – جميورية مصر العربية.
Richard, L. Kohls Joseph N.Uhi (2002). Marketing of Agricultural Products. Ninth
Edition Prentic Hall.
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 -53أ ق س  453التصبد لُبسٍ (ة).
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب بالنماذج وبعناصر تركيب النموذج – المتغيرات – أنواع المتغيرات – النمػاذج الخطيػة –
النمػػاذج غيػػر الخطيػػة – النمػػاذج الديناميكيػػة المسػػتمرة – النم ػاذج المتتابعػػة – أسػػاليب التقػػدير القياسػػي – بعػػض

مشاكؿ القياسي – التمييز واالرتباط الذاتي لمبواقي.
محتوى المقرر -:
عناصػر تركيػػب النمػػوذج – المتغيػرات – أنػواع المتغيػرات – النمػػاذج الخطيػة – النمػػاذج غيػػر الخطيػػة –
النماذج الديناميكية المستمرة – النماذج المتتابعة – أسػاليب التقػدير القياسػي – بعػض مشػاكؿ القياسػي – التمييػز
واالرتباط الذاتي لمبواقي.
المراجع

 -1سعدالديف الشياؿ  ،االقتصاد القياسي ،معيد البحوث والدراسات االحصائية 1993
 -2مجدي الشوربجي  ،االقتصاد القياسي النمظرية والتطبيؽ  ،الدار المصرية المبنانية . 1994،
Chow, G.C. (1983). Econometric ., McGraw-Hill international Book Company,
Tokyo.

 -51أ ق س  451تزبرح دونُخ سراػُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريػؼ الطالػب بمفيػوـ االقتصػػاد الػدولي – التكػتبلت االقتصػادية العالميػػة – تاريخيػا – المشػكبلت التػػي
تواجو الدوؿ اآلخذة في النمو – معدالت التبادؿ الدولي بيف الدوؿ النامية والمتقدمة – الرؤية المستقبمية لصػناعة

الخدمات داخؿ المجتمع الدولي.
محتوى المقرر -:
مفي ػػوـ االقتص ػػاد ال ػػدولي – التك ػػتبلت االقتص ػػادية العالمي ػػة – تاريخي ػػا – المش ػػكبلت الت ػػي تواج ػػو ال ػػدوؿ
اآلخػذة فػػي النمػػو – معػػدالت التبػػادؿ الػػدولي بػػيف الػدوؿ الناميػػة والمتقدمػػة – الرؤيػػة المسػػتقبمية لصػػناعة الخػػدمات

داخؿ المجتمع الدولي.
المراجع
عادؿ الميدي التسويؽ الخارجي وتحديات المنافسة الدولية . 1993
Stanley, J. paliwoda (1990). international marketing butterworth Heinemann u.k.

 -52أ ق س  452التصبدَبد انضبصالد انجستبَُخ.
الهذف من المقرر-:
تعريؼ الطالب باألىمية االقتصػادية لئلنتػاج البسػتاني – المػوارد االقتصػادية الزراعيػة وانتػاج البسػاتيف –
تقدير دالة اإلنتاج لمحاصبلت البستانية – منحنيات الناتج البسػتاني واسػتخداميا فػي إنتػاج الحاصػبلت البسػتانية

– تحميػ ػػؿ تكػ ػػاليؼ اإلنتػ ػػاج – العبلقػ ػػة بػ ػػيف اإلنتػ ػػاج والتكػ ػػاليؼ – كيفيػ ػػة تحقيػ ػػؽ الكفػ ػػاءة االقتصػ ػػادية فػ ػػي إنتػ ػػاج
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الحاصبلت البستانية
محتوى المقرر -:
األىمي ػػة االقتص ػػادية لئلنت ػػاج البس ػػتاني – المػ ػوارد االقتص ػػادية الزراعي ػػة وانت ػػاج البس ػػاتيف – تحمي ػػؿ دال ػػة
اإلنتػػاج لمحاصػػبلت البسػػتانية – منحنيػػات النػػاتج البسػػتاني واسػػتخداميا فػػي إنتػػاج الحاصػػبلت البسػػتانية – تحميػػؿ

تك ػػاليؼ اإلنت ػػاج – العبلق ػػة ب ػػيف اإلنت ػػاج والتك ػػاليؼ – كيفي ػػة تحقي ػػؽ الكف ػػاءة االقتص ػػادية ف ػػي إنت ػػاج الحاص ػػبلت
البستانية
المراجع
Eugene, A. Diulid (1983). Macroeconomic theory-Schaum‟s outline series.
Jaque le caillon (1976). Analyse Micro-economique-Cujas Paris
Darby, M. (1979). Intermediate Macro-economics-Mc-Graw-Hill, Inc.
 -1كامؿ بكري  ،مبادئ االقتصاد  ،الدار الجامعية  ،اسكندرية .1986
 -2صبحي قريش – محمود يونس ( - .)1984مقدمة في عمـ االقتصاد – دار النيضة لمطباعة والنشر-
بيروت.
 -3عبد الرحمف يسري – محمد عمى الميثي ( – .)1986التحميؿ االقتصادي – مؤسسة شباب الجامعة –
االسكندرية.

 -53أ ق س  453انًشكهخ انسكبَُخ.
مفيوـ النظرية الديموجرافية – تطور النظرية السكانية – بعد نظريات السكاف منذ عيد مالتوس – بعض

نظريات القانوف الطبيعي لمسكاف –اإلحصاءات السكانية – المشكمة السكانية أثرىا عمى التنمية االقتصادية –
كيفية موجية المشكمة السكانية.
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 -3لسى أيزاض انُجبد.
انًمزراد انذراسُخ نمسى أيزاض انُجبد
م

الرمز والرقم
الكودي

المقــــــــــرر

-1

أ.ـ.ف 125

بيئة وانتشار أمراض النبات

-3

أ.ـ.ف 127

فيرولوجى عاـ

-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9

أ.ـ.ف 126
أ.ـ.ف 128
أ.ـ.ف 133
أ.ـ.ف 131
أ.ـ.ف 132
أ.ـ.ف 133
أ.ـ.ف 134

-13

أ.ـ.ف 135

-12

أ.ـ.ف 137

-11
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-23
-21

أ.ـ.ف 136
أ.ـ.ف 138
أ.ـ.ف 139
أ.ـ.ف 143
أ.ـ.ف 141
أ.ـ.ف 233
أ.ـ.ف 313
أ.ـ.ف 311
أ.ـ.ف 312
أ.ـ.ف 313

فسيولوجيا البكتريا الممرضو لمنبات

مناقشات

أمراض نبات عاـ

أمراض نباتات الخضر

أمراض أشجار الفاكيو

أمراض نباتات الزينة واألشجار الخشبية

األمراض النباتية فى المخزف وأثناء التسويؽ

البكتريا الممرضو لمنبات

أمراض النبات النيماتودية

فسيولوجيا الفطريات الممرضو لمنبات
فسيولوجيا النمو

فسيولوجيا التزىير واإلثمار

البيئة النباتية

تطبيقات الحاسب اآللى فى الزراعة
نبات زراعى (فسيولوجيا النبات)

أمراض محاصيؿ الحقؿ

أساسيات أمراض النبات

أمراض زراعات محمية

تقسيـ الفطريات الممرضة لمنبات
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عدد الساعات

نظري

عممي

ساعة
معتمدة

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

ـــــــالباب الخامس  :قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمى لهذه المقررات ـــــــــــ

تبثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى أيزاض انُجبد

م

عدد الساعات

الرمـــز والـــرقم

المقــــــــــرر

نظري

عممي

ساعة

-23

أ.ـ.ف 314

أمراض المحاصيؿ البستانية

2

2

3

-24

أ.ـ.ف 315

فسيولوجيا الكائنات الممرضة

2

2

3

-25

أ.ـ.ف 438

المكافحة المتكاممة لمسببات أمراض النبات

2

2

3

-26

أ.ـ.ف 416

توكسينات فطرية

2

2

3

-27

أ.ـ.ف 417

األوبئة وتوقعات حدوث األمراض النباتية

2

2

3

-28

أ.ـ.ف 418

فطريات التربة وأمراض الجذور

2

2

3

-29

أ.ـ.ف 419

أمراض البذور

2

2

3

-33

أ.ـ.ف 423

أمراض ما بعد الحصاد

2

2

3

-31

أ.ـ.ف 421

التكنولوجيا الحيوية فى أمراض النبات

2

2

3

-32

أ.ـ.ف 422

العبلقة بيف النبات والمسببات المرضية

2

2

3

-33

أ.ـ.ف 423

فسيولوجيا أمراض النبات

2

2

3

-34

أ.ـ.ف 424

آليات مقاومة النبات لؤلمراض

2

2

3

الكودي
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انًضتىي انؼهًٍ نًمزراد لسى أيزاض انُجبد
 -1أ.و )125( .ٌ.ثُئخ وإَتشبر أيزاض انُجبد
الهذف من المقرر-:
التعرؼ عمى العوامؿ البيئو المختمفو وتأثيرىا عمى انتشار األمراض النباتيو المعديو
محتوى المقرر -:
دراسو عامو لعوامؿ البيئو المختمفو وتأثيرىا عمى انتشار األمراض النباتيو المعديو -عبلقة العوامؿ البيئيو

بعوام ػػؿ المقاوم ػػو ض ػػد أمػ ػراض النب ػػات .اإلن ػػذار المبك ػػر والتنب ػػؤ بح ػػدوث أوبئ ػػو -عبلق ػػة البيئ ػػو بتكش ػػؼ األمػ ػراض

النباتيػو -التوزيػػع الجغ ارفػػى لؤلمػراض النباتيػو  -تػػأثير العوامػػؿ البيئيػػو عمػػى انتػاج المقػػاح وتوزيعػػو  -د ارسػػو العبلقػػو
ب ػػيف العائ ػػؿ والطفي ػػؿ وت ػػأثير البيئ ػػو عم ػػى ذل ػػؾ –ت ػػأثير عوام ػػؿ التم ػػوث المختمف ػػة عم ػػى العبلق ػػة التطفمي ػػة لممس ػػببات

الممرضة لمنبات.
المراجع:
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

 -3أمراض النبات البيئية

جوف تشاركر ووكر
جورج أجريوس

محمد جماؿ الديف حسونة

 -2أ.و )126( .ٌ.فسُىنىرُب انجكتُزَب انًًزظخ نهُجبد
الهذف من المقرر-:
التعرؼ عمى وظائؼ عضيات الخمية البكتيرية -التمثيؿ الغذائى
محتوى المقرر -:
تعري ػػؼ البكتيريػ ػػا – األشػ ػػكاؿ المختمف ػػة لمبكتيريػ ػػا  -تركيػػػب الخمي ػػة البكتيري ػػة – تكػ ػػاثر الخبليػػػا البكتيريػػػة
والعوامػػؿ التػػى تػػؤثر فيػػو  -وظػػائؼ عضػػيات الخميػػة البكتيريػػة -التمثيػػؿ الغػػذائى فػػى البكتيريػػا -النشػػاط اإلنزيمػػى

لمبكتيريا.
المراجع .
 -1الطرؽ المعممية فى أمراض النبات

إسماعيؿ عمى إبراىيـ
جوف تشاركر ووكر

 -2أمراض النبات

جورج أجريوس

 -3أمراض النبات

 -3أ.و )127( ٌ.فُزونىرً ػبو
الهذف من المقرر-:
تعري ػ ػػؼ وتقس ػ ػػيـ الفيروس ػ ػػات ف ػ ػػى مممك ػ ػػو الفيروس ػ ػػات .األش ػ ػػكاؿ المورفولوجي ػ ػػة لمفيروس ػ ػػات -التركي ػ ػػب
الكميائى لمفيروس
محتوى المقرر -:
تعريػػؼ وتقسػػيـ الفيروسػػات فػػى مممكػػو الفيروسػػات .األشػػكاؿ المورفولوجيػػة لمفيروسػػات -التركيػػب الكميػػائى

لمفي ػػروس – اكتش ػػاؼ اإلص ػػابة بالفيروس ػػات ع ػػف طري ػػؽ افس ػػتدالؿ ب ػػاألعراض الخارجي ػػة والداخمي ػػة الناتج ػػة ع ػػف
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اإلصػػابة الفيروسػػية  -طػػرؽ انتقػػاؿ الفيػػروس – اسػػتخداـ التقنيػػة الحديثػػة فػػى تشػػخيص الفيروسػػات (عػػف طريػػؽ

السيرولوجى وتحضير األمصاؿ واستخداـ  Elisaو .)PCR
المراجع.
جوف تشاركر ووكر
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

جورج أجريوس

 -3الفيرويد واألمراض الفيروسية مصطفى حممى وجابر إبراىيـ
 -4أساسيات الفيرولوجى

عصمت عبلـ

 -4أ.و )128( .ٌ.يُبلشبد
يضتىي انًمزر -:
مناقش ػػة موض ػػوعات خاص ػػة ف ػػى االتجاى ػػات الحديث ػػة ف ػػى مج ػػاؿ امػ ػراض النب ػػات  .ومناقش ػػة موض ػػوعات

األبحاث الخاصة بخطة القسـ .
1نًزارغ.
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

جوف تشاركر ووكر
جورج أجريوس

 -5أ.و )133( .ٌ.أيزاض َجبد ػبو
الهذف من المقرر-:
التعريؼ بعمـ أمراض النبات  ،الخسائر الناتجة عف اإلصابة المرضية
يضتىي انًمزر -:
مقدمة عف عمـ أمراض النبات – الخسائر الناتجة عف اإلصابو المرضية  -التقسيمات المختمفػة ألمػراض

النبات.العبلقة الغذائية بيف الطفيػؿ وعائمػة – الطػرؽ العامػة لمكافحػة األمػراض التػى تصػيب المحاصػيؿ المختمفػة
–اىـ األمػراض فػى مصػر التػى تصػيب محاصػيؿ الحقػؿ ونباتػات الخضػر والزينػة وأشػجار الفاكيػة -د ارسػة ىػذه

األم ػراض مػػف حيػػث األع ػراض وتػػاريخ المػػرض وأىميتػػو األقتصػػاديو  -طػػرؽ حػػدوث اإلصػػابو ودورة المػػرض -

وسائؿ انتشارة  -الظروؼ البيئيو المبلئمة -طرؽ المكافحة.
انًزارغ :
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

جوف تشاركر ووكر
جورج أجريوس

 -6أ.و )131( .ٌ.أيزاض َجبتبد انخعز
يضتىي انًمزر -:
مقدمة تاريخية عف اكتشاؼ أمراض الخضروات  -دراسو ألىـ األمػراض الفسػيولوجيو والفطريػو والبكتيريػة
والفيروسية التى تصػيب محاصػيؿ الخضػر ( مثػؿ الطمػاطـ والبطػاطس والصػميبيات والقرعيػات والبقوليػات ..الػخ)
اليامػػة المنزرعػػة فػػى جميوريػػو مصػػر العربيػػو مػػف حيػػث أعػراض المػػرض والمسػػبب ودورة المػػرض وطػػرؽ انتشػػارة

وأىـ طرؽ المكافحة.
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انًزارغ.
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

 -3أمراض الخضر

جوف تشاركر ووكر
جورج أجريوس

حسيف العروسى

 -7أ.و )132( .ٌ.أيزاض أشزبر انفبكهخ
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة عػػف تػػاريخ واألىميػػة االقتصػػاديو ألمػراض الفاكيػػة  -د ارسػػو تفصػػيميو ألمػراض محاصػػيؿ الفاكيػػة

اليامػػة فػػى مصػػر مثػػؿ الم ػوالح والعنػػب والمػػانجو والمػػوز والنخيػػؿ وغيرىػػا -وذلػػؾ مػػف حيػػث األىميػػو األقتصػػاديو
لممرض ومدى انتشاره واألعراض والمسبب المرضى وطرؽ انتقاؿ المرض والمكافحة .استخدامات التقنية الحديثة

مثؿ زراعة األنسجة وغيرىا فى انتاج شتبلت وبذور الفاكية خالية مف الفيروسات والمسببات المرضية األخرى
انًزارغ :
 -1أم ارض النبات

جوف تشاركر ووكر

 -3أمراض المحاصيؿ البستانية

حسيف العروسى

 -2أمراض النبات

جورج أجريوس

 -8أ.و )133( .ٌ.أيزاض َجبتبد انشَُخ واألشزبر انخشجُخ
انهذف يٍ انًمزر-:
التعريؼ باألىمية االقتصادية ألمراض نباتات الزينة واألشجار الخشبية
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة عػػف األىميػػة االقتصػػادية ألم ػراض نباتػػات الزينػػة واألشػػجار الخشػػبية .المسػػببات المرضػػية المعديػػة

األم ػراض الغيػػر معديػػو  -أم ػراض البػػادرات – أم ػراض الجػػذور  -أم ػراض األوراؽ لمنباتػػات الخشػػبيو  -أم ػراض
األوراؽ لمنبات ػػات المخروطي ػػو  -أمػ ػراض الس ػػاؽ  -أمػ ػراض األعف ػػاف  -أمػ ػراض نبات ػػات الظ ػػؿ و نبات ػػات البي ػػوت

الزجاجيو – أمراض أشجار الغابات -أمراض نباتات الزينة الحولية و المعمرة.
انًزارغ.
جوف تشاركر ووكر
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

جورج أجريوس

 -9أ.و )134( .ٌ.األيزاض انُجبتُخ فً انًخشٌ وأحُبء انتسىَك
انهذف يٍ انًمزر-:
التعريؼ باألىمية اإلقتصادية لؤلمراض النباتية أثناء التخزيف والتسويؽ.
يضتىي انًمزر -:
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مقدمػػة عػػف األىميػػة اإلقتصػػادية لؤلمػراض النباتيػػة أثنػػاء التخػزيف والتسػػويؽ .د ارسػػة المعػػامبلت الخاصػػة

لمثمار واألجزاء النباتية أثناء الجمع والتسويؽ والتخزيف -األمراض التي تياجـ النباتات في المزرعة واثنػاء الجمػع
والتسويؽ والتخزيف -عبلقة ظروؼ التخزيف في مصر بانتشار األمراض النباتية
انًزارغ.
جوف تشاركر ووكر
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

جورج أجريوس

 -13أ.و )135( .ٌ.انجكتُزَب انًًزظخ نهُجبد
انهذف يٍ انًمزر-:
التعريؼ بأنواع البكتريا المرضية مف حيث صفاتيا العامة وطرؽ دخوليا لمنبات
يضتىي انًمزر -:
مقدمػة عػػف أنػواع البكتريػػا المرضػػية مػػف حيػػث صػفاتيا العامػػة وطػػرؽ دخوليػػا لمنبػػات -األمػراض البكتيريػػة
التى تصيب المحاصيؿ المختمفة مثػؿ محاصػيؿ الحقػؿ ونباتػات الخضػر وأشػجار الفاكيػة ونباتػات الزينػة -د ارسػة

ىذه األمػراض مػف حيػث األعػراض وتػاريخ المػرض وأىميتػو األقتصػادية -طػرؽ حػدوث اإلصػابة ودورة المػرض-

وسائؿ انتشاره  -الظروؼ البيئية المبلئمة -طرؽ المكافحة.
انًزارغ:
أمراض النبات البكتيرية والفيروسية

سعد زكى و عصمت عبلـ
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 -11أ.و )136( .ٌ.أيزاض انُجبد انًُُبتىدَخ
انهذف يٍ انًمزر-:
التعريؼ باألمراض النيماتودية  -أنواع النيماتودا الممرضو لمنبات وطرؽ اإلصابو فى كؿ نوع
يضتىي انًمزر -:
مقدمة عف األمراض النيماتودية  -أنواع النيماتودا الممرضو لمنبات وطػرؽ اإلصػابو فػى كػؿ نػوع -د ارسػة

تفصػػيميو لؤلمػراض النيماتوديػػو الشػػائعة مػػف حيػػث األعػراض والمسػػبب وطريقػػة اإلصػػابو ودورة المػػرض والظػػروؼ
البيئيو المبلئمو وطرؽ إنتشاره ووسائؿ المكافحة -دراسو لبعض أنواع المبيدات النيماتوديو وتأثيرىا عمى النبات.
انًزارغ.
أمراض النبات النيماتودية

عمى حسف حسيف

 – 12أ.و )137( .ٌ.فسُىنىرُب انفطزَبد انًًزظخ نهُجبد
انهذف يٍ انًمزر-:
عزؿ وتنقية الفطريات ومعرفة انواع البيئات ودراسة العوامؿ الفسيولوجية عمى نمو الفطريات
يضتىي انًمزر -:
عػزؿ وتنقيػػة الفطريػػات  -تركيػػب الخميػػو الفطريػػو – أنػواع البيئػػات المغذيػػة الفطريػػة  -التغذيػػو الكربونيػػو -

التمثيػػؿ الكربػػونى  -التػػنفس-.التغذيػػو وتمثيػػؿ النيتػػروجيف -.التغذيػػو الغيػػر عضػػويو والتمثيػػؿ الغػػذائى -احتياجػػات
الفطريػػات مػػف العناصػػر الغذائيػػة األخػػرى ومػػف الفيتامينػػات -الج ػراثيـ الفطريػػة و طريقػػة إنباتيػػا .تػػأثير العوامػػؿ

الفيزيائية (الح اررة – الرطوبة – درجة الحموضة 33الخ) عمػى نمػو الفطػر -تػأثير العوامػؿ الكيميائيػو عمػى نمػو
الفطر.
انًزارغ.
1- Physiology of Fungi . V W. Cochrane
2- Parasites Physiology in Fung .

 -13أ.و )138( .ٌ.فسُىنىرُب انًُى
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة عػػف عمػػـ فسػػيولوجيا النبػػات  -األن ػواع المختمفػػة مػػف الخبليػػا واألنسػػجة  -د ارسػػة تركيػػب الخبليػػا
اإلنشػػائيو – الجػػدر الخمويػػة -أن ػواع اليرمونػػات الطبيعيػػة وطػػرؽ تخميقيػػا  -د ارسػػة النشػػاط اليرمػػونى فػػى الخبليػػا

المختمفة -الطرؽ العامو إلستخبلص اليرمونات وطرؽ تقديرىا -التطبيقات الزراعية لمنظمات النمو.
انًزارغ.
فسيولوجيا النبات

محمد جماؿ الديف حسونة

 -14أ.و )139( .ٌ.فسُىنىرُب انتشهُز واإلحًبر
يضتىي انًمزر -:
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مقدمػػة عػػف عمػػـ فسػػيولوجيا التزىيػػر واإلثمػػار -د ارسػػة العوامػػؿ المختمفػػة الػػؤثرة عمػػى عمميػػة التزىيػػر وعقػػد

الثم ػػار وتك ػػويف ونض ػػج الب ػػذور مث ػػؿ ت ػػأثير الحػ ػ اررة واإلرتب ػػاع وفتػ ػرة اإلض ػػاءة م ػػع د ارس ػػة التغيػ ػرات الفس ػػيولوجية
المصاحبة لمتزىيػر واإلثمػار وذلػؾ لمحصػوؿ عمػى محصػوؿ جيػد كمػاً ونوعػاً  -د ارسػة التغيػرات الكيموحيويػة أثنػاء

فى مرحمة مابعد الحصاد
انًزارغ.

فسيولوجيا النبات

روبرت ـ .ديفميف و فرانسيس ىػ .ويذاف

 -15أ.و )143( .ٌ.انجُئه انُجبتُخ.
انهذف يٍ انًمزر-:
التعرؼ عمى عمـ البيئة النباتية ودراسة المعمومات األساسية عف أحواؿ معيشة النباتات.
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة عػػف عمػػـ البيئػػة النباتيػػة  -د ارسػػة المعمومػػات األساسػػية عػػف أح ػواؿ معيشػػة النباتػػات وتجمعيػػا فػػى
مواطنيا الطبيعية وعبلقاتيا بعضيا البعض وبظروؼ الوسط الذى تعيش فية-

د ارسػػة بع ػػض األمثم ػػة لتسمسػػؿ األغطي ػػة النباتي ػػة .العبلقػػة ب ػػيف النبات ػػات والحيوانػػات وعبلقتيم ػػا باإلنس ػػاف .البيئ ػػة

وصيانة الموارد الطبيعية.
انًزارغ.

 -1أمراض النبات

 -2أمراض النبات

جوف تشاركر ووكر

جورج أجريوس

 -16أ.و )141( .ٌ.تطجُمبد انضبست اِنً فً انشراػخ
انهذف يٍ انًمزر-:
التعريؼ بأىمية الحاسب اآللى فى دراسة أمراض النبات
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يضتىي انًمزر -:
أىمية الحاسب اآللى فى دراسة أمراض النبات -كيفية التعامؿ مع الحاسب اآللى-دراسة كيفية إستخداـ
ب ػرامج الحاسػػب الخاصػػة بأنظمػػة اإلنػػذار المبكػػر -ب ػرامج التحميػػؿ اإلحصػػائى  -الب ػرامج الخاصػػة بػػالتعرؼ عمػػى

أمراض النبات ومسبباتيا مما يمكف مف مقاومتيا
انًزارغ.
 -1أمراض النبات

جوف تشاركر ووكر

 -3إستخداـ الحاسب اآللى فى التحميؿ اإلحصائى

بيكر

 -2أمراض النبات

جورج أجريوس

 -17أ.وَ )233( ٌ.جبد سراػً (فسُىنىرُب انُجبد)
انهذف يٍ انًمزر-:
تعريؼ الطالب بعمـ وظائؼ األعضاء
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة فػػى عمػػـ فسػػيولوجيا النبػػات ،الخميػػو النباتيػػو :تركيبيػػا ،وظػػائؼ كػػؿ عضػػو بيػػا – أن ػواع المحاليػػؿ

وخصائصيا – الماء وعبلقتو بالخميو النباتيو – األسموزية وعبلقتيػا بنشػاط الخميػة  ،النفاذيػة والعوامػؿ التػى تػؤثر
عمييػا ،امتصػػاص المػػاء مػػف التربػػة ،صػػعود العصػػاره بالنبػػات  -النػػتح والعوامػػؿ التػػى تػػؤثر عميػػو  -التغذيػػو فػػى

النب ػػات وتركيب ػػو – األنزيم ػػات وأنواعي ػػا وطريق ػػو عممي ػػا بالنب ػػات  -التمثي ػػؿ الض ػػوئى بالنب ػػات – الت ػػنفس وأنواع ػػو
المختمفو فى النبات -اليرمونات النباتيو  :أنواعيا ،توزيعيا فى النبات وعبلقتيا بالنمو .
انًزارغ.
 -1فسيولوجيا النبات
 -2فسسيولوجى النبات
 -3فسيولوجيا النبات

جماؿ الديف حسونة
عزيز حجازى

عبد الغنى الباز

 -18أ.و )313( ٌ.أيزاض يضبصُم انضمم
انهذف يٍ انًمزر-:
أف يعػػرؼ الطال ػػب االم ػراض الت ػػى تص ػػيب المحاصػػيؿ الحقمي ػػة والمحاص ػػيؿ الزيتيػػة ومحاص ػػيؿ االلي ػػاؼ
والزيت والعمؼ وطرؽ مقاومتيا
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة اى ػػـ االمػ ػراض التػػى تص ػػيب المحاص ػػيؿ الحقميػػة والمحاص ػػيؿ الزيتي ػػة ومحاصػػيؿ االلي ػػاؼ والزي ػػت
والعمػػؼ وطػػرؽ مقاومتيػػا مقدمػػة عػػف عمػػـ أم ػراض المحاصػػيؿ  -مسػػببات ام ػراض النبػػات  -أىػػـ االم ػراض التػػى
تصيب المحاصيؿ الحقمية  -أمراض محاصػيؿ الحبػوب -امػراض محاصػيؿ الزيػت –امػراض محاصػيؿ األليػاؼ
– امػ ػ ػراض محاص ػ ػػيؿ العم ػ ػػؼ -أمػ ػ ػراض المحاص ػ ػػيؿ البقولية ،وطرؽ مقاومتيا
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انًزارغ.
 -1أمراض النبات ومقاومتيا

عمى كامؿ الغمراوى

 -2أساسيات أمراض النبات وأمراض المحاصيؿ الحقمية

مؤمف عبد الحؽ

 -19أ.و )311( ٌ.أسبسُبد أيزا ض انُجبد
انهذف يٍ انًمزر-:
الخسائر الناتجة عف امراض النبات تاريخ أمراض النبات
يضتىي انًمزر -:
الخسػػائر الناتجػػو عػ ػػف المػػرض النبػػات  -مسػػببات أمػراض النبػػات  -طػػرؽ إنتشػػار المسػػببات المرضػػية –

العوام ػػؿ البيئي ػػة وعبلقتي ػػا أمػ ػراض النب ػػات امثم ػػو لؤلمػ ػراض النباتي ػػو المتس ػػببو ع ػػف فيروس ػػات وبكتري ػػا وفطري ػػات

وطحالب ونباتات راقية ونيماتود
انًزارغ.

 -1اساسيات وطرؽ مقاومة االمراض النباتية
 -2امراض النبات

اسماعيؿ عمى ابراىيـ وحسيف العروسي

اسماعيؿ عمي ابراىيـ واخروف

 -23أ.و ) 312( .ٌ.أيزاض انشراػبد انًضًُخ
انهذف يٍ انًمزر-:
التعرؼ عمى العوامؿ التى تناسب حدوث وانتشار االمراض فى الزراعات المحمية والطرؽ المتبعة فػػى
حمايتيا.
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة ع ػػف أمػ ػراض الز ارعػػات المحمي ػػة ،الخس ػػائر التػػى تتع ػػرض لي ػػا الز ارعػػات المحمي ػػة -العوم ػػؿ الت ػػى
تناسب حدوث وانتشار األمراض فى الزراعات المحميػة -طػرؽ الوقايػة والمقاومػة لمسػببات األمػراض فػى ظػروؼ

الصػػوب  -أىػػـ األم ػراض التػػى تتعػػرض ليػػا الز ارعػػات فػػى الصػػوب الزجاجيػػة – ام ػراض الخيػػار  -ام ػراض

الطماطـ –أمراض الفمفؿ وغيرىا .
انًزارغ.
 -1امراض محاصيؿ الخضر
-2اساسيات امراض النبات
 -3امراض الخضر

غ3د3وكسوف

مصطفى كامؿ
حسيف العروسى

 -21أ.و )313( .ٌ.تمسُى انفطزَبد انًًزظخ نهُجبد
انهذف يٍ انًمزر-:
التعرؼ عمى االساس العممى لمتقسيـ تعريؼ الفطريات طرؽ التكاثر
يضتىي انًمزر -:
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مقدمػة عػػف عمػـ تقسػػيـ الفطريػػات ونبػذة تاريخيػػة -مممكػة الفطريػػات :األسػػاس العممػى لتقسػػيميا – تعريػػؼ

الفطريػ ػػات – التراكيػ ػػب الخض ػ ػرية واتكاثريػ ػػة لمفطريػ ػػات -التكػ ػػاثر فػ ػػى الفطريػ ػػات – الطػ ػػرؽ المتبعػ ػػة فػ ػػى تقسػ ػػيـ
الفطريات -األقساـ المختمفة لمفطريات الممرضة لمنبات.
انًزارغ.
عبد اهلل بف ناىر
 -1اساسيات عمـ الفطريات
 -2مقدمة عمـ الفطريات
 -3امراض النبات

كوتستاثيف جوف الكويولوس

حسيف العروسى

Morphology and Taxonomy of Fungi. E. A. Bessey -4

 -22أ.و )314( .ٌ.أيزاض انًضبصُم انجستبَُخ
انهذف يٍ انًمزر-:
االعراض العامةالمراض المحاصيؿ البستانية وطرؽ مكافحتيا
يضتىي انًمزر -:
مقدمة عف أمراض البساتيف ،األعراض العامة ألمراض المحاصيؿ البستانية ،األمراض التى تتعرض ليا

المحاصيؿ البستانية والطرؽ المتبعة فى مكافحتيا ،مسػببات األمػراض لمحاصػيؿ البسػاتيف المنتشػرة فػى مصػر –

امثمة ألمراض نباتات الخضر – امراض نباتات الزينة وامراض نباتات الفاكية وطرؽ مكافحتيا
انًزارغ.
 -1امراض المحاصيؿ البستانية ابراىيـ فتحىجماؿ الديف
 -2امراض اشجار الفاكية وطرؽ مقاومتيا محمد وجدى السواح

- 3امراض نباتات الزىور والزينة وتنسيؽ الحدائؽ محمد وجدى السواح

 -23أ و ٌ ( )315فسُىنىرُب انكبئُبد انًًزظخ
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 -24أ.و )438( ٌ.انًكبفضخ انًتكبيهخ نًسججبد أيزاض انُجبد
انهذف يٍ انًمزر-:
فػػى نيايػػة د ارسػػة المقػػرر يسػػتطيع الطالػػب التمييػػز بػػيف األم ػراض النباتيػػة المختمفػػة ويمكنػػو إعػػداد برنػػامج
مكافحة متكاممة ألمراض بعض المحاصيؿ اليامة فى المنطقة.
يضتىي انًمزر -:
مقدمػ ػػة وتعريػ ػػؼ بػ ػػالمقرر وأىميػ ػػة المكافحػ ػػة المتكاممػ ػػة لمسػ ػػببات األم ػ ػراض النباتيػ ػػة وامكانيػ ػػة تشػ ػػخيص
األمراض النباتية وتحديد الظروؼ المبلئمة النتشار األمراض والتعرؼ عمى إستراتيجيات مكافحة المرض النباتى
ودراسة تأثير الظروؼ البيئية عمى تطور ووبائية األمراض النباتية ودراسة أمثمة لتطبيؽ برامج المكافحة المتكاممة

ألمراض النبات.
انًزارغ
 -1المكافحة المستنيرة لؤلمراض النباتية بيف الحاضر والمستقبؿ لمدكتور زيداف ىندى عبد الحميد
 -2طرؽ مقاومة أمراض النبات لمدكتور /سمير ميخائيؿ

 -25أ.و )416( .ٌ.تىكسُُبد فطزَخ
انهذف يٍ انًمزر-:
معرفة انواع التوكسينات التى تفرزىا الفطريات وكيفية استخبلصيا.
يضتىي انًمزر -:
تتضػػمف د ارسػػة اإلف ػ ارزات الفطريػػة – أن ػواع التوكسػػينات -التوكسػػينات التػػى تفرزىػػا الفطريمػػت المختمفػػة -

وعبلقتيػػا بالقػػدرة المرضػػية  -الوصػػوؿ الػػى طػػرؽ غيػػر تقميديػػة لمنػػع قيػػاـ ىػػذه الفطريػػات بإنتػػاج التوكسػػينات –
استخبلص التوكسينات واختبارىا معمميا.
انًزارغ.
 -1الفطريات والسموـ الفطرية عبد اهلل عبد الحميد محمد

 -26أ.و )417( .ٌ.األوثئخ وتىلؼبد صذوث األيزاض انُجبتُخ
انهذف يٍ انًمزر-:
الطرؽ المستخدمةفى التنبؤ المبكرلبلمراض النباتية وطرؽ التنبؤبالمرض بالتقنيات الحديثة
يضتىي انًمزر -:
مقدمة عف تاريخ األوبئو النباتيو وأىميتيا ،التعريؼ باألوبئو النباتيو ،الطرؽ المستخدمو فى التنبؤ المبكر

لؤلمراض النباتيو – طرؽ التنبؤ بالمرض -النظـ الحديثػة وتقنيػات الحاسػب اآللػى والبػرامج المتبعػو فػى الكشػؼ
المبكر لحدوث المرض النباتى.
انًزارغ.
 -1اساسيات امراض النبات والتقنية الحديثة

عماد الديف وصفى
حافظ ابراىيـ محمود

-2عمـ االمراض العاـ
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 -27أ.و )418( .ٌ.فطزَبد انتزثخ وأيزاض انزذور
انهذف يٍ انًمزر-:
معرفة انواع الفطريات الكامنة فى التربة -طرؽ عزليا عبلقتيا بالمواد الغدائية فى التربة
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة عػػف فطريػػات التربػػة تتضػػمف طػػرؽ تكاثرىػػا وانتشػػارىا ،حصػػر أن ػواع الفطريػػات الكامنػػو فػػى التربػػة

والمسػػببة ألم ػراض النبػػات الشػػائعة – تػػأثر فطريػػات التربػػة بػػالظروؼ البيئيػػة المحيطػػة بيػػا -طػػرؽ عػػزؿ فطريػػات
التربػػة  -ود ارسػػتيا مػػف حيػػث صػػفاتيا التقسػػيمية والفسػػيولوجية والمرضػػية  -تػػاثير المعػػامبلت الزراعيػػة واألسػػمدة

وتركيب التربة عمى انتشار فطريات التربة الممرضة لمنبات .عبلقتيا بالمادة الغذائية المتوفرة بالتربة – الميكوىي از

وفائدتيا لجذور النباتات – بعض أمراض األجزاء النباتية النامية تحت سطح التربة
انًزارغ.
جوف تشارلز ووكر
 -1امراض النبات
- 2امراض النبات

-3ميكروبيولوجيا االراضى
-4عمـ الفطر

مصطفى كامؿ واخروف

سعد عمى زكى

عباس فتحى اليبللى

 -28أ.و )419( .ٌ.أيزاض انجذور
انهذف يٍ انًمزر-:
التعػ ػػرؼ عمػ ػػى طػ ػػرؽ نق ػ ػػؿ البذورلممسػ ػػببات المرضػ ػػية –مشػ ػػاكؿ التخ ػ ػزيف -طػ ػػرؽ حمايػ ػػة البػ ػػذور م ػ ػػف

المسببات المرضية وطرؽ المكافحة
يضتىي انًمزر -:

الب ػػذور وعبلقتي ػػا بنق ػػؿ المس ػػببات المرض ػػية  -نق ػػؿ اإلص ػػابة م ػػف الب ػػذرة الىالنب ػػات -المش ػػاكؿ المرض ػػية

لتخزيف البذور -انتاج بذور خاليػة مػف المسػببات المرضػية – طػرؽ حمايػة البػذور مػف اإلصػابة المرضػية -طػرؽ

مكافحة أمراض البذور  -الطرؽ المعممية الختبار سبلمةالبذور.
انًزارغ.
سمير ميخائيؿ
 -1امراض البذور
 -2امراض النبات

حسيف العروسى

 -3امراض القمح

محمد عبد الستار و زكية محمود

 -4امراض النبات

جورج اجوريوس

 -29أ.و )423( .ٌ.أيزاض يب ثؼذ انضصبد
انهذف يٍ انًمزر-:
دراسة االمراض التىتصيب الحاصبلت الزراعية بعد الحصادوطرؽ حمايتيا
يضتىي انًمزر -:
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مقدمػػة عػػف األم ػراض التػػى تصػػيب الحاصػػبلت الزراعيػػة بعػػد الحصػػاد ،الخسػػائر المتسػػببة عنيػػا -د ارسػػة

األم ػراض التػػى تصػػيب الحاصػػبلت الزراعيػػة بعػػد حصػػادىا وأثنػػاء النقػػؿ والتخ ػزيف -والعوامػػؿ التػػى تسػػاعد عمػػى
انتشارىا  -وطرؽ مكافحتو
انًزارغ.
-1امراض النبات
-2امراض النبات

-3امراض النبات

جوف تشارلز ووكر
اسماعيؿ عمى ابراىيـ

مصطفى العروسى

 -33أ.و )421( .ٌ.انتكُىنىرُب انضُىَخ فً أيزاض انُجبد.
انهذف يٍ انًمزر-:
التعػ ػػرؼ عممػ ػػى تػ ػػاريخ التكنولوجيػ ػػا الحيويػ ػػة وعبلفتيػ ػػا بػ ػػأمراض النبػ ػػات -أن ػ ػواع األحمػ ػػاض النوويػ ػػة –
تركيبيا .
يضتىي انًمزر -:
مقدمػة عػػف تػػاريخ التكنولوجيػػا الحيويػػة وعبلفتيػػا بػػأمراض النبػػات -أنػواع األحمػػاض النوويػػة – تركيبيػػا -
تناسخ األحماض النووية  -انزيمات البممرة وأنواعيا .بناء الحمض النووي

RNA

 -بناء البروتيف .التقنية الحديثػة

فىتشػخيص المسػػببات المرضػػية أو اكتشػاؼ األمػراض الكامنػػة أو السػػبلالت الممرضػة باسػػتخداـ تقنيػػة التكنولوجيػػا

الحيوية.
انًزارغ.
 -1أساسيات أمراض النبات والتقنية الحديثة

عمادد الديف وصفى
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 – 31أ.و )422( .ٌ.انؼاللخ ثٍُ انُجبد وانًسججبد انًزظُخ.
انهذف يٍ انًمزر-:
التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة بػػيف المسػػببات المرضػػية وعوائميػػا – اثبػػات العبلقػػة بػػيف الطفيػػؿ والعائػػؿ – العوامػػؿ
المختمفة المؤثرة فى نجاح العبلقة بيف الكائف الممرض وعائمو
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة عػػف العبلقػػة بػػيف المسػػببات المرضػػية وعوائميػػا – اثبػػات العبلقػػة بػػيف الطفيػػؿ والعائػػؿ – العوامػػؿ
المختمفػػة المػػؤثرة فػػى نجػػاح العبلقػػة بػػيف الكػػائف الممػػرض وعائمػػو -الطػػرؽ المختمفػػة التػػى تظيػػر مقاومػػة النبػػات
لممسببات المرضية داخميا أوعف طريؽ إفػ ارزات الجػذور النباتيػة – المستخمصػات النباتيػة واسػتخداميا فػى الوقايػة

والمقاومة.
انًزارغ.
 -1أمراض النبات
 -2أمراض النبات

جوف تشاركر ووكر
جورج أجريوس

 -32أ.و )423( .ٌ.فسُىنىرُب أيزاض انُجبد
انهذف يٍ انًمزر-:
التعػػرؼ عم ػػى عم ػػـ فس ػػيولوجيا أمػ ػراض النب ػػات – التج ػرثـ والعوام ػػؿ الم ػػؤثرة عمي ػػو -العبلق ػػة الفس ػػيولوجية

بيف العائؿ والطفيؿ
يضتىي انًمزر -:
مقدمػػة عػػف عمػػـ فسػػيولوجيا أم ػراض النبػػات – التج ػرثـ والعوامػػؿ المػػؤثرة عميػػو -العبلقػػة الفسػػيولوجية بػػيف

العائػػؿ والطفيػػؿ – أن ػواع التطفػػؿ –طػػرؽ إخت ػراؽ الطفيػػؿ لمعائػػؿ –ميكانكيػػة حػػدوث اإلصػػابة –ميكانكيػػة حػػدوث

المقاومة -مكونات المقاومة
انًزارغ.

1- Physiology of Fungi . V W. Cochrane
2- Parasites Physiology in Fungi

 -33أ.و )424( ٌ.آنُبد يمبويخ انُجبد نأليزاض.
انهذف يٍ انًمزر-:
التع ػػرؼ عوام ػػؿ المقاوم ػػة ف ػػى النب ػػات والعوام ػػؿ الم ػػؤثرة عميي ػػا -أنػ ػواع المقاوم ػػة ف ػػى النب ػػات -المقاوم ػػة
المورفولوجية -المقاومة الكيماوية
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يضتىي انًمزر -:
مقدمػػو عػػف عوامػػؿ المقاومػػة فػػى النبػػات والعوامػػؿ المػػؤثرة عمييػػا -أن ػواع المقاومػػة فػػى النبػػات -المقاومػػة
المورفولوجيػ ػػة -المقاومػ ػػة الكيماويػ ػػة – تفاعػ ػػؿ الحساسػ ػػية المفرطػ ػػة – ميكانكيػ ػػة حػ ػػدوث الحساسػ ػػية المفرطػ ػػة –

الفيتوالكسيف – أنواع الفيتوالكسيف.
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 -4لسى اإلَتبد انضُىاًَ وانذوارٍ
انًمزراد انذراسُخ نمسى اإلَتبد انضُىاٍَ وانذوارٍ
م

الرمز والرقم
الكودي

المقــــــــــرر

عدد الساعات
نظري

عممي

ساعة معتمدة

-1

أ ف ح 131

أساسيات اإلنتاج الحيواني والداجني

2

2

3

-2

أ ف ح 232

أساسيات رعاية حيواف

2

2

3

-3

أ ف ح 233

أساسيات رعاية دواجف

2

2

3

-4

أ ف ح 234

أساسيات فسيولوجي حيواف

2

2

3

-5

أ ف ح 235

أساسيات فسيولوجي دواجف

2

2

3

-6

أ ف ح 236

أساسيات تغذية حيواف

2

2

3

-7

أ ف ح 237

أساسيات تغذية دواجف

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-8
-9
-13
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-23
-21
-22
-23

ا3ح 338
ا3ح 339
ا3ح313
ا3ح311
ا3ح312
ا3ح313
ا3ح314
ا3ح423
ا3ح421
ا3ح422
ا3ح423
ا3ح424
ا3ح 315
ا3ح316
ا3ح317
ا3ح425

تغذية الحيواف
فسيولوجيا التناسؿ والتمقيح الصناعى
فسيولوجيا النمو وادرار ا لبف
الغدد الصماء
فسيولوجيا الدواجف
تغذية الدواجف
تحسيف وراثى لمحيواف والدواجف
نظـ االنتاج الحيوانى
فسيولوجيا االقممة
تكويف وتحميؿ العبلئؽ
التقنيات الحديثة في االنتاج الحيوانى
فسيولوجيا المناعة وانتاج البيض
رعاية ماشية المبف
رعاية ماشية المحـ
تصميـ تجارب االنتاج الحيوانى
انتاج اغناـ وماعز

تبثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى اإلَتبد انضُىاٍَ وانذوارٍ
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م
-24
-25
-26
-27
-28
-29

الرمز والرقم
الكودى
ا3ح426
ا3ح318
ا3ح319
ا3ح427
ا3ح428
ا3ح429

المقرر
تنشئة العجوؿ الرضيعة
انتاج بيض
انشاء مزارع الدواجف
تفريخ وحضانة
انتاج بدارى التسميف
تطبيقات الحاسب اآللى فى االنتاج الحيوانى والداجنى

86

عدد الساعات
نظرى عملى ساعة
معتمدة
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
3
3
3
3
2
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انًضتىي انؼهًٍ نًمزراد لسى اإلَتبد انضُىاًَ
 -1يمزرا3ٌ3س ( ) 131اسبسُبد االَتبد انضُىاًَ وانذارًُ ( 3وصذاد ) :
انهذف يٍ انًمزر-:
ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة العوامؿ التى أدت الى تقدـ االنتاج الحيوانى والدواجف في العالـ وخاصة في
الببلد المتقدمة مع استعراض الوضع الحالى في مصر – رعاية ماشية المبف بأنواعيا المختمفة – رعاية ماشية
المحـ بأنواعيا المختمفة – رعاية االغناـ والماعز – الدواجف ( تعريفيا ومنتجاتيا وفوائدىا – تركيب البيضة –

االخصاب – التفريخ – الحضانة – مزارع الدواجف وانشائيا ) 3
انًزارغ.
 -1تربية الحيواف والدواجف – د 3احمد عمى كامؿ 1987

 -2يمزر ا3ٌ3س( )232أسبسُبد رػبَخ صُىاٌ ( 3وصذاد ) :
انهذف يٍ انًمزر-:
ييدؼ ىذا المقرر الى اعطاء فكرة شاممة عف الزراعة الحيوانية ودور الحيوانات المزرعية في تغذية
االنساف ويتناوؿ المقرر أساسيات التحسيف الوراثى وأساسيات الرعاية وتطبيؽ ىذه األساسيات في االنتاج

الحيوانى والداجنى 3
انًزارغ.
 -1رعاية حيوانات المزرعة – ا 3د 3عبد الحميد محمد عبد الحميد

 -2حيوانات المزرعػة – ( ا3د 3جػوف ىامونػد ) ترجمػة ا3د 3احمػد عبػد السػبلـ الشػربينى – ا3د 3عمػى عبػاس
محمد – ا3د 3عبد الحميد قدرى

 -3اساسيات االنتاج الحيوانى ( د 3عمر يسرى – د 3صفاء الفت اميف – د 3محمد عبد المنعـ العشرى )
جامعة عيف شمس كمية الزراعة – رقـ االيداع 2333/11797

 -3يمزر ا3ٌ3س ( )233أسبسُبد رػبَخ دوارٍ ( 3وصذاد) :
انهذف يٍ انًمزر-:
ييدؼ ىذا المقرر الى اعطاء فكرة شاممة عف الدواجف ودور الدواجف في تغذية األنساف ويتناوؿ المقرر

أيضا أساسيات التحسيف الوراثى وأساسيات الرعاية وتطبيؽ ىذه األساسيات في الدواجف 3
انًزارغ.
 -1تربية الدواجف ورعايتيا – د 3سامى عبلـ 2334

2- Mack.o. North : (1978) Commercial chicken Production manual
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 -4يمزر ا3ٌ3س ( )234أسبسُبد فسُىنىرً صُىاٌ ( 3وصذاد ):
انهذف يٍ انًمزر-:
ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة تركيب ووظائؼ االجيزة المختمفة في المجترات مع التركيز عمى الجياز

اليضمى  ،التناسمى  ،التنفسى  ،واالخراجى
انًزارغ.
 -1ا3د 3محمد جماؿ الديف قمر – ا3د 3عبد الرحمف محمد البردى – ا3د 3حمدى محمد مراد
اساسيات فسيولوجيا االنتاج الحيوانى 3

 -2ا3د 3محمد يحيى حسينى درويش  :فسيولوجيا الحيواف

 -3فسيولوجيا حيوانات المزرعة  -ا3د 3جماؿ الديف عبد الرحيـ
4- Frandson,R.D. : Analomy and physiology of farm anima ls .U.S.A

 -5يمزر ا3ٌ3س ( )235أسبسُبد فسُىنىرً دوارٍ ( 3وصذاد ):
الهذف من المقرر-:

ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة تركيب ووظائؼ االجيزة المختمفة في الدواجف مع التركيز عمى الجياز

اليضمى  ،التناسمى  ،التنفسى  ،واالخراجى
المراجع.

 -1تش ػريح ووظػػائؼ أعضػػاء الطيػػور الداجنػػة – ا.د .عبػػد الفتػػاح عبػػد المعطػػي درويػػش -ا.د.محمػػد مصػػطفي
الحباؾ -دار السعادة لمطباعة-جميورية مصر العربية

 -2بيولوجيا الحيواف العممية د/أحمد حماد الحسيني-د/أميؿ شنوده دمياف 3دار المعارؼ بالقاىرة -جميورية
مصر العربية

 -6يمزر ا3ٌ3س( )236أسبسُبد تغذَخ صُىاٌ (  3وصذاد ) :
انهذف يٍ انًمزر-:
ييدؼ ىذا المقرر الى اعطاء فكرة شاممة عف العناصر الغذائية وأىميتيا في تغذية الحيواف ثـ دراسة

اليضـ واالمتصاص في الحيوانات المزرعية وييتـ المقرر ايضا بدراسة تقييـ األغذية وتقدير القيمة اليضمية ثـ

دراسة موازيف األغذية المختمفة ( ميزاف األزوت – ميزاف الكربوف – ميزاف الطاقة ) ثـ مقياس االغذية مثؿ

المركبات الكمية الميضومة – القيمة النشوية – الطاقة الصافية 3
انًزارغ.
)Animal Nutrition. P.Mc Donald , R.A.Edwards and J.F.D.Greenhalgh (1995
Feeding systems and Feed evaluation methods. M.K. Theodoro and J.France.
)(2000
 -3تغذية الحيوانات المزرعية ا3د 3محمود فؤاد بدر ()1969
 -4االسس العممية لتغذية الحيواف ا3د 3احمد غنيـ و ا3د 3محمد عمى رأفت ()1966

 -7يمزر ا3ٌ3س ( )237اسبسُبد تغذَخ دوارٍ ( 3وصذاد ) :
انهذف يٍ انًمزر-:
ييدؼ ىذا المقرر الى اعطاء فكرة شاممة عف العناصر الغذائية وأىميتيا في تغذية الدواجف ثـ دراسة
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اليضـ واالمتصاص في الدواجف وييتـ المقرر ايضا بدراسة تقييـ األغذية وتقدير القيمة اليضمية 3
انًزارغ.
1- Farag R., (1999) : Practical poultry production.
2- Anon (1999): Poultry and eggs – Poultry World –Technical Publications .
3- Heuser, G.F (2003) : Feeding Poultry: The classic Guide to poultry Nutration

 -8يمزر اَتبد صُىاًَ ( )338تغذَخ انضُىاٌ:
الهذف:
ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر الػػى د ارسػػة عػػف الغػػذاء والتغذيػػة والتركيػػب الكيمػػاوى لمغػػذاء ( العناصػػر الغذائيػػة ) –
المػػاء – الكربوىيػػدرات – البروتينػػات – الميبيػػدات -الفيتامينػػات – العناصػػر المعدنيػػة – ىضػػـ الغػػذاء وامتصػػاص
المركبات الغذائية الميضومة وتمثيميا واالستفادة منيا – معبلمبلت اليضـ وطرؽ قياسيا وحساب القيمة الغذائية

لم ػواد العمػػؼ المختمفػػة بػػالطرؽ المختمفػػة – تقيػػيـ األغذيػػة كمصػػادر لمبػػروتيف والطاقػػة وحسػػاب الطاقػػة بأقسػػاميا

المختمفة – حساب االحتياجات الغذائية لآلنواع المختمفة مػف الحيوانػات وتكػويف العبلئػؽ وتقيػيـ العبلئػؽ البلزمػة
ليا 3
المراجع:
1- Farm animal metabolism and nutrition
)J .P.f. D,Mello. (2000
2- Basic animal nutrition and Feeding
)G Pond , D.C.Church , K.R. Pond and P.A. schoknecht. (2005
اصوؿ التغذية لحيوانات ودواجف المزرعة ومواد العمؼ المصرية – ا3د 3محمد عمى رأفت 1968

 -9يمزر اَتبد صُىاًَ ( )339فسُىنىرُب انتُبسم وانتهمُش انصُبػً :
الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر الػى د ارسػة التركيػب التشػريحى والػوظيفى لمجيػاز التناسػمى فػي الحيػواف – د ارسػة ظػاىرتى

البمػػوغ والنضػػج الجنسػػى فػػي الحيػواف والعوامػػؿ المختمفػػة المػػؤثرة عمييػػا – د ارسػػة الػػدورات التناسػػمية فػػي الحيػواف –

استخداـ اليرمونات في التحسيف االدائى التناسمى .أىمية التمقيح الصناعى وخطواتو وطرؽ تخزيف السائؿ المنوى

وتخفيفو وحفظو وكذلؾ النظـ المختمفة لتوقيت الشياع والتمقيح فى حيوانات المزرعة.
المراجع:
1- Reproduction in farm Animals. Hafez, E.S.E U.S.A.
التناسؿ في حيوانات المزرعة – د 3سعد حافظ – امريكا
 -2فسيولوجيا حيوانات المزرعة – د 3جماؿ الديف عبد الرحيـ
3- Frandson,R.D.Anatomy and physiology of farm animals .U.S.A

 -13يمزر اَتبد صُىاًَ ( )313فسُىنىرُب انًُىوادرار انهجٍ :
الهذف:
ييدؼ ىذا المقررلدراسة تركيب الغدة المبنية ( مورفولوجيا وتشريحيا) – افراز مكونػات المػبف ( دىػف  ،بػروتيف
 ،الكتوز  ،معادف ) – تطور الغدة المبنية – ميكانيكية انتاج وافراز المبف – التحكـ العصبى واليرمونى في افػراز
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المبف – العوامؿ البيئية والداخمية المؤثرة عمى انتاج المػبف ومكوناتػة تشػوىات الضػرع 3كمػا اف ىػذا المقػرر ييػدؼ
ىذا المقرر لدراسة مقدمة في النمو – مقاييس النمو – مراحؿ النمو – تطور اجزاء الجسـ اثناء النمػو – الػتحكـ

اليرمونى والعصبى في النمو – التغيرات الكيميائية المصاحبة لمنمو – العوامؿ المؤثرة عمى النمو 3
المراجع:
 -1فسيولوجيا الحيواف ( ا3د 3مدحت حسيف خميؿ محمد – جامعة االزىر – دار الطباعة والنشر
االسبلمية – العاشر مف رمضاف المنطقة الصناعية – جميورية مصر العربية )

 -2أساسيات فسيولوجيا االنتاج الحيوانى

( ا3د 3محمد جماؿ الديف قمػر – ا3د 3محمػد محمػود الشػافعى –

ا3د 3عبد الرحمف البردى ) جميورية مصر العربية 3

 -3فسيولوجيا حيوانات المزرعة ( ا3د 3جماؿ عبد الرحيـ – جامعة االسكندرية )
 -4تطور الغدة المبنية ( ا3د 3ممدوح شبيطة -جامعة الفيوـ )

 -11يمزر اَتبد صُىاًَ ( )311انغذد انصًبء:
الهذف:

ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة انواع الغدد الصماء مف الناحية التشػريحية واليسػتولوجية والفسػيولوجية-

كيمياء اليرمونات – تنظيـ افراز اليرموف ونشاطيا داخؿ جسـ الحيواف

محتوي ػػات المق ػػرر  :يش ػػمؿ عم ػػى االت ػػى – مقدم ػػة – كيمي ػػاء اليرمون ػػات – المس ػػتقببلت – طريق ػػة عم ػػؿ

اليرم ػػوف – تنظ ػػيـ افػ ػراز اليرم ػػوف ونش ػػاطة – اعػ ػراض القص ػػور ف ػػي الغ ػػدد الص ػػماء  -الييبوت ػػاالمس – الغ ػػدة
النخاميػػة وىرموناتيػػا واىػػـ وظائفيػػا وتنظيميػػا الغػػدة الصػػنوبرية – الغػػدة الدرقيػػة والغػػدة جػػار الدرقيػػة – البنكريػػاس

كغ ػػدة ص ػػماء – الغ ػػدة الكظري ػػة – ىرمون ػػات بع ػػض االعض ػػاء االخ ػػرى مث ػػؿ الكمي ػػة – القن ػػاة اليض ػػمية – غ ػػدة
التيموسية
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 - 12يمزر اَتبد صُىاًَ ( )312فسُىنىرُب انذوارٍ :
الهذف:

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر الػػى د ارسػػة التركيػػب الييكمػػى لمػػدواجف – د ارسػػة االجيػزة ( الػػدورى – اليضػػمى –

التنفس ػػى – الب ػػولى – العص ػػبى – التناس ػػمى – االخ ارج ػػى – العض ػػمى ) – فس ػػيولوجيا التفػ ػريخ والفق ػػس – االتػ ػزاف

الحرارى – المائى – الحامضى القاعدى – وظائؼ اليرمونات والغدد الصماء – التناسؿ في الطيور المختمفة
المراجع:
1- Avian physiology, Sturkie, P.D. Springer – Verlag, new york, Heidelberg,
Berlin
 -2تش ػريح ووظػػائؼ اعضػػاء الطيػػور الداجنػػة -ا3د 3عبػػد الفتػػاح عبػػد المعطػػى درويػػش  ،ا3د 3محمػػد
مصطفى الحباؾ  -دار السعادة لمطباعة – جميورية مصر العربية

 -13يمزر اَتبد صُىاًَ ( )313تغذَخ انذوارٍ:
الهذف:

ييدؼ ىذا المقرر الى د ارسة عف الغذاء والتغذية والتركيب الكيماوى لمغذاء ( العناصر الغذائية ) –

الماء – الكربوىيدرات – البروتينات – الميبيدات -الفيتامينات – العناصر المعدنية – ىضـ الغذاء وامتصاص

المركبات الغذائية الميضومة وتمثيميا واالستفادة منيا – معبلمبلت اليضـ وطرؽ قياسيا وحساب القيمة الغذائية

لمواد العمؼ المختمفة بالطرؽ المختمفة – تقييـ األغذية كمصادر لمبروتيف والطاقة وحساب الطاقة بأقساميا

المختمفة – حساب االحتياجات الغذائية لآلنواع المختمفة مف الدواجف وتكويف العبلئؽ وتقييـ العبلئؽ البلزمة ليا
3
المراجع:
)1- Farm animal metabolism and nutrition J .P.f. D,Mello. (2000
2- Basic animal nutrition and Feeding G Pond , D.C.Church , K.R. Pond and
)P.A. schoknecht. (2005
 -3اصوؿ التغذية لحيوانات ودواجف المزرعة ومواد العمؼ المصرية – ا3د 3محمد عمى رأفت 1968

 -14يمزر اَتبد صُىاًَ ( )314تضسٍُ وراحً نهضُىاٌ وانذوارٍ:
الهذف:
ييدؼ ىذا المقررلدراسة تطبيؽ مبادى الوراثة في تربية الحيواف والدواجف – تكرار الجيف في العشائر

الحيوانية – العوامؿ التى تؤثر عمى تكرار الجيف – متوسط العشيرة – وحساب متوسط اثر الجيف – متوسط

ابداؿ الجيف – المقاييس الوراثية لمصفات الكمية – حساب المكافىء الوراثى والمعامؿ التكرارى ومعامؿ االرتباط
الوراثى لمصفات في الحيواف والدواجف – طرؽ التزاوج المختمفة – التربية الداخمية – التربية الخارجية – أسس
االنتخاب في الحيوانات الزراعية والدواجف 3
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المراجع:
 -1مقدمة في عمـ الحيواف – ا3د 3احمد مستجير  – 1966مكتبة االنجمو المصرية – القاىرة
 -2تربية الحيواف – ا3د 3صبلح جبلؿ وا3د 3حسف كرـ  1975دار المعارؼ بمصر

 -3االسس العممية في تربية الحيواف – ا3د 3محمد توفيؽ رجب – ا3د 3عسكر احمد عسكر 1968

 -15يمزر اَتبد صُىاًَ (َ )423ظى االَتبد انضُىاًَ :
الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة تحديد فرع اإلنتاج الذى سوؼ يػتـ عمػى اساسػة تأسػيس مشػروع المزرعػة –
اختي ػػار الس ػػبلالت المناس ػػبة لتحقي ػػؽ الي ػػدؼ م ػػف المش ػػروع – اختي ػػار نظ ػػاـ االس ػػتقبلؿ – تحدي ػػد موق ػػع المزرع ػػة
والمساحات البلزمة لممروع – تحديد المساحات البلزمة إليواء الحيوانات مف الحظائر والمبلعب – تحديد المبانى

االدارية والمخازف البلزمة لممشروع – تحديد المساحات البلزمة مف األرض لزراعتيا باالعبلؼ الخضراء – عمؿ

التركيب العمرى لمقطيع عند التأسيس – عمؿ جدوى اقتصادية لممشروع 3
المراجع:
 -1انتاج المبف مف االبقار والجاموس – ا3د 3محمد توفيؽ رجب – ا3د عسكر احمد عسكر  -عاـ 1976
– دار النيضة العربية – القاىرة

 -16يمزر اَتبد صُىاًَ ( )421فسُىنىرُب االلهًخ :
الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر لدراسةأ ( فسيولوجيا االقممة)  :ييدؼ لدراسة أسس اقممة الحيوانات لمظروؼ البيئية –
التأثيرات العكسية لمعوامؿ البيئية عمى بعض االستجابات الفسيولوجية والتناسمية والمناعية واالنتاجية – ميكانيكية

التنظيـ الحرارى – ميكانيكة التنظيـ الحرارى وعبلقتيػا بالثبػات البيولػوجى لمجسػـ – طػرؽ الفقػد الحػرارى – المػدى
الحرارى الموائـ لمحيوانػات – االسػتجابة لمجػو الحػار – طػرؽ التكيػؼ والتنظػيـ العصػبى واليرمػونى والسػموكى فػي

حاالت االجياد الحرارى واالجياد بالبرودة – ميكانيكة التأقمـ عمى ندرة الغذاء والماء 3
المراجع:
-1فسيولوجيا الحيواف ( ا3د 3مدحت حسيف خميؿ محمد – جامعة االزىر – دار الطباعة والنشر االسبلمية –
العاشر مف رمضاف المنطقة الصناعية – جميورية مصر العربية )

-2أساسيات فسيولوجيا االنتاج الحيوانى

( ا3د 3محمد جماؿ الديف قمر –

ا3د 3محمد محمود الشافعى – ا3د 3عبد الرحمف البردى ) جميورية مصر العربية 3

 -3فسيولوجيا حيوانات المزرعة ( ا3د 3جماؿ عبد الرحيـ – جامعة االسكندرية )

 -17يمزر اَتبد صُىاًَ ( )422تكىٍَ وتضهُم انؼالئك:
الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة التقييـ الغذائى لمواد العمؼ المختمفة المستخدمة كمصادر لمطاقة

والبروتيف – التقييـ الغذائى لمخاليط االعبلؼ المركزة المتوازنة ولمخاليط المواد المالئو الجافة والخضراء – تحديد
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االحتياجات الغذائية مف الطاقة والبروتيف لحيوانات المزرعة المختمفة ( الرضيعة – المفطومة – النامية –
حيوانات االستبداؿ – المسمنو – العشار – الحبلبة – المجففة – الطبلئؽ – الكباش ) – العوامؿ المؤثرة عمى

الكمية المأكولة مف الغذاء – تكويف العبلئؽ التى تغطى االحتياجات مف العناصر الغذائية المختمفة – العبلئؽ

المتكاممة – صور تقديـ الغذاء وأثرىا عمى استفادة الحيواف – استخداـ برامج الحاسب اآللى في تكويف عبلئؽ
حيوانات المزرعة المختمفة – تحميؿ العبلئؽ معمميا لمتعرؼ عمى تركيزات العناصر الغذائية المختمفة بيا
وايضامف اىداؼ ىذا المقرر دراسة كيفية تكويف الغذاء الكامؿ لمدواجف – تقييـ البروتيف – تقييـ الطاقة وطرؽ

قياسيا – االضافات الغذائية – طرؽ تقييـ مواد العمؼ – االضافات الغير الغذائية – االحتياجات الغذائية في
مراحؿ العمر المختمفة
المراجع:
Nutrient requirements of dairy cattle (2001) -1
 -2التحميؿ الحقمى والمعممى في االنتاج الحيوانى – د 3عبد الحميد محمد عبد الحميد 1994

 -3تغذية الحيواف والدواجف – االسس العممية الحديثة والعبلئؽ واالعبلؼ ا3د 3احمد كماؿ ابو رية ()1967
 -4مواد العمؼ وتجييزىا – ا3د 3ايياب عمى اليبللى ()1986

 -5التقديرات الكيماوية الكمية الز ارعية لمواد العمؼ واالتباف ومنتجاتيا

 -6ا3د 3احمد غنيـ  -ا3د 3محمد طو الكاتب  -ا3د 3محمد عمى رأفت1952

 -18يمزر اَتبد صُىاًَ ( )423انتمُُبد انضذَخخ فٍ يزبل االَتبد انضُىاًَ
الهذف:

يستعرض ىذا المقرر لدراسة اىـ تطبيقات التكنولوجيػا الحيويػة فػي مجػاالت االنتػاج الحيػوانى مثػؿ

التمقػػيح الصػػناعى  ،نقػػؿ االجنػػو وحفظيػػا وتجنيسػػيا واليندسػػة الوراثيػػة والحيوانػػات الميندسػػة وراثيػػا  ،االستنسػػاخ ،
التبويض المتعدد  ،انضاج البويضات خارجيا واالخصػاب الخػارجى ومتابعػة نمػو وتطػور االجنػة خارجيػا  ،انتػاج

التوائـ المتطابقة  ،التشخيص المبكر لمحمؿ سواء بأستخداـ الموجات فوؽ الصوتية او بالتحميؿ اليرمونى  ،كذلؾ
يمكػػف اسػػتخداـ التقنيػػات الحيويػػة لتحسػػيف انتػػاج االلبػػاف مػػف حيوانػػات المزرعػػة بأسػػتخداـ اليرمونػػات او الببتيػػدات

النشػػطة حيويػػا والمنتجػػة عػػف طريػػؽ اليندسػػة الوراثيػػة – دور التكنولوجيػػا الحيويػػة فػػي االسػػتفادة مػػف م ػواد العمػػؼ

المختمفة – دور التكنولوجيا في التغذية التطبيقية لمحيواف
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المراجع:
1- A textbook of biotechnology . R.C. DuBey. 2004 S. Chand & company LtD
Ramnagar , New delhi – 110055
Element, of biotechn P.K. Gupta 2004 Rastogi Publication shivaji road .Mearut,
250002, india

 -19يمزر اَتبد صُىاًَ ( )424فسُىنىرُب انًُبػخ واَتبد انجُط:
الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة المناعة وكيفية تكوينيا وتطورىا فى جسـ الطائر واىميتيا بالنسبة لمطائر
مف الناحية االنتاجية والفسيولوجية ودراسة العوامؿ المختمفة التى تؤثر عمى مناعة الجسـ وكيفية زيادتيا وكذلؾ

ييدؼ المقرر لدراسة االصفات االنتاجية لدجاج البيض

ثانيا:المقررات االختيارية داخل التخصص:
 -23يمزر اَتبد صُىاًَ ( ) 315رػبَخ يبشُخ انهجٍ :
الهذف:
يي ػػدؼ ى ػػذا المق ػػرر ال ػػى د ارس ػػة االىمي ػػة االقتص ػػادية لم ػػبف ومنتجات ػػو – حيوان ػػات الم ػػبف الرئيس ػػية –

خصػػائص نمػػوذج حيوان ػػات المػػبف – بع ػػض سػػبلالت ماش ػػية المػػبف األص ػػيمة وثنائيػػة الغ ػػرض – بعػػض س ػػبلالت

الجػػاموس ( الينػػدى – الباكسػػتانى – الصػػينى – االفريقػػى ) – د ارسػػة مقارنػػة وضػػع االبقػػار والجػػاموس المصػػري
بالنسػبة لمسػػبلالت االجنبيػػة – المعػارض والتحكػػيـ فػػي حيوانػات المػػبف – انشػػاء وادارة ورعايػة قطعػػاف ماشػػية المػػبف

تشمؿ ( التناسؿ والتغذيػة وطػرؽ حمػب الماشػية وتسػجيؿ المػبف ) – العوامػؿ المػؤثرة عمػى انتػاج المػبف ومكوناتػو –

منحنى الحميب – الرضاعة وتنشئة العجوؿ الرضيعة – االنتخػاب واالسػتبعاد فػي قطعػاف ماشػية المػبف – انتخػاب

الطبلئؽ – انتخاب أناث ماشية المبف 3

 -21يمزر اَتبد صُىاًَ ( )316رػبَخ يبشُخ انهضى :
الهذف:

ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة الشروط الواجب توافرىػا فػي حيوانػات الحػـ– العوامػؿ المػؤثرة عمػى انتػاج

الحـ -طرؽ الرعاية التناسمية في قطعاف ماشية الحـ – انشاء مزارع ماشية المحـ 3

المصػػادر المختمفػػة النتػػاج المحػػوـ – نظػػـ انتػػاج المحػػوـ – الطػػرؽ المختمفػػة لتقيػػيـ حيوانػػات المحػػـ – نسػػب

التص ػػافى والعوام ػػؿ الم ػػؤثرة عميي ػػا – ط ػػرؽ تقس ػػيـ ال ػػذبائح – قطع ػػاف الذبيح ػػة – ط ػػرؽ حف ػػظ المح ػػوـ – الوس ػػائؿ

المختمفة لزيادة انتاج المحوـ 3
المراجع:
 -1انتػػاج المػػبف والمحػػـ فػػي المجت ػرات  -ا3د 3محمػػد توفيػػؽ رجػػب – ا3د 3عسػػكر احمػػد عسػػكر – 1976
انتاج المبف مف االبقار والجاموس – دار النيضة العربية  -القاىرة

 -2الحميب اآللى وانتاج المبف – ا3د احمد السيد بدراف  -1994دار المنشأة والمعارؼ االسكندرية

انتاج المبف والمحـ – ا3د 3مصطفى كماؿ حمادى  – 1973دار المطبوعات الجديدة – االسكندرية

 -22يمزر اَتبد صُىاًَ ( )317تصًُى تزبرة اإلَتبد انضُىاًَ :
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الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة التوزيعات والتصميمات المختمفػة – التصػميـ العشػوائى التػاـ – تصػميـ

القطاعػػات العش ػوائية – تصػػميـ المربػػع البلتينػػى – اختبػػارات المعنويػػة – معامػػؿ االرتبػػاط واالنحػػدار البسػػيط –
تحميؿ التبايف ألكثر مف مصدر – تصميـ التجارب العاممية وحساب التداخؿ – استعماالت مربع كاى 3
المراجع:
1- principles and Procedures of statistics
Steel,R.G.D. and Torrie. J. H. 1980
A Biometrical Appraoch 2 nd ed Mc. Grow . Hill Book Comp .New York . U. S. A.
 -2تصميـ التجارب الزراعية  -د 3محمود محمد عبد العزيز ( - )2334المكتبة المصرية لمطباعة والنشر 2
ش احمد ذو الفقار – لوراف – االسكندرية

3- Snedecor , G .W. – Cochral , W.G. 1982
atistical Methods 7 th .Ed Anes Iowa State Univ. , U.S. 1970

 -23يمزر إَتبد صُىاًَ ( )425إَتبد أغُبو ويبػش:
الهذف:

ييػػدؼ ىػػذا المقررلد ارسػػة االن ػواع المختمفػػة مػػف االغنػػاـ والمػػاعز وطػػرؽ رعايتيػػا وتكاثرىػػا والعوامػػؿ

المختمقػػة المػػؤثرة عمػػى العمميػػات اإلنتاجيػػة بيػػا -نمػػو وتطػػور وتكػػويف اليػػاؼ الصػػوؼ – التركيػػب المورفولػػوجى
واليس ػػتولوجى أللي ػػاؼ الص ػػوؼ – وزف الجػ ػزة والعوام ػػؿ الم ػػؤثرة عميي ػػا والط ػػرؽ المختمف ػػة لتحس ػػينيا – الص ػػفات

الطبيعية والكيميائية لمصوؼ – الطرؽ المختمفة لعممية الجز وغسيؿ الصوؼ – عمميات تصنيع الصوؼ
المراجع:
انتاج االغناـ – ا3د 3ممدوح شرؼ الديف – ا3د 3كماؿ السيد غنيـ 1963عاـ – مكتبة االنجمو
-1
المصرية 1989

 -24يمزر اَتبد صُىاًَ ( )426تُشئخ انؼزىل انزظُؼخ :
الهذف:

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر الػػى د ارسػػة بعػػض العمميػػات التػػى تجػػرى عمػػى العجػػوؿ الرضػػيعة – احتياجػػات

العجوؿ الرضيعة مف العناصر الغذائية المختمفة – انواع الرضػاعة – طػرؽ الرضػاعة المختمفػة – تغذيػة العجػوؿ

الرضيعة – انظمة فطاـ العجوؿ الرضيعة – العوامؿ المؤثرة عمى نمو العجوؿ الرضيعة – طرؽ تسػميف العجػوؿ

الرضيعة – طرؽ رعاية العجوؿ الرضيعة مف الميبلد وحتى الفطاـ 3
المراجع:
 -1انتاج وتربية العجوؿ – ا3د 3احمد السيد بدراف – دار منشأة المعارؼ – االسكندرية

 -25يمزر اَتبد صُىاٌ ( )318أَتبد ثُط :
ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر لد ارسػػة الصػػفات اإلنتاجيػػة لػػدجاج البػػيض – سػػبلالت البػػيض – اإلضػػاءة -الظػػروؼ

البيئية ألنتاج البػيض – المواصػفات الخارجيػة لػدجاج البػيض تكػاليؼ انتػاج البػيض  -صػفات البػيض الجيػد –

قياس إنتاج البيض -الرعاية الصحية لدجاج البيض
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 -26يمزر اَتبد صُىاٌ ( )319أَشبء يشارع انذوارٍ :
ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر لد ارسػػة أختيػػار مواقػػع م ػزارع الػػدواجف – مسػػاكف الػػدواجف – تصػػميـ و أنشػػاء م ػزارع
الدواجف – التحكـ البيئي في مساكف الدواجف – األدوات البلزمة لمزارع الدواجف

 -27يمزر اَتبد صُىاًَ ( )427تفزَخ وصعبَخ :
الهذف:

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر الػػى د ارسػػة تكػػويف البيضػػة وكيفيػػة المحافظػػة عمبػػى جػػودة بػػيض التفػريخ – ان ػواع

المفرخات – تشغيؿ المفرخات – توفير الظروؼ البيئية المبلئمة خبلؿ فترة التفريخ – االخصاب والعوامؿ المؤثرة
عميو – النمو الجنينى ومراحمة – العوامؿ التى تؤثر عمى النمو الجنينى – الفقس والعوامؿ المؤثرة عمية – تمييػز
الجػػنس واختيػػار الكتاكيػػت الناتجػػة – تجييػػز الحضػػانات – نظػػـ الحضػػانة المختمفػػة – الرعايػػة الصػػحية لمكتاكيػػت

خبلؿ فترة الحضانة – التحصينات البلزمة خبلؿ فترة الحضانة 3
المراجع:
 -1صناعة التفريخ وتربية الكتاكيت  -ا3د 3عز الديف فراج  -ا3د 3محمد عمى رأفت 1977
 -2دليؿ االنتاج التجارى لمدجاج – ا3د 3حسف العبليمى
– ا3د 3فتحى سعد – ا3د 3فريد اسينو

 -28يمزر اَتبد صُىاٍَ ( )428اَتبد ثذارٌ انتسًٍُ :
الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر لدراسة الصػفات اإلنتاجيػة لػدجاج المحػـ– سػبلالت المحػـ – اإلضػاءة -الظػروؼ البيئيػة

ألنتػػاج المحػػـ– المواصػػفات الخارجيػػة لػػدجاج المحػػـ تكػػاليؼ انتػػاج المحػػـ – صػػفات المحػػـ الجيػػد – قيػػاس إنتػػاج
المحـ -الرعاية الصحية لدجاج المحـ3

96

ـــــــالباب الخامس  :قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمى لهذه المقررات ـــــــــــ

 -29يمزر اَتبد صُىاًَ ( )429تطجُمبد انضبست األنٍ فٍ األَتبد انضُىاٍَ و انذوارٍ :
الهذف:
ييدؼ ىذا المقرر الى أستخدامات الحاسب األلي –مكونات الحاسب األلي – بعض البرامج التي تيدؼ
الي تعميـ الطالب كيفية دراسة بعض طرؽ تحميؿ نتائج األنتاج الحيواني و الدواجف
المراجع:
 -1اإلدارة اإللكترونية  :د/عبد الرحمف توفيؽ القاىرة 2333
مركز الخبرات المينية لئلدارة بميؾ

غدة المبنية – ميكانيكية انتاج وافراز المبف – التحكـ العصبى واليرمونى في افراز المبف – العوامؿ البيئية
والداخمية المؤثرة عمى انتاج المبف ومكوناتة تشوىات الضرع 3
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