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 قظـــــٌ اىجظبتُِ : -5
 

 انًمزراد انذراسُخ نمسى انجسبرٍُ
 

الرمز والرقم  م
 المقــــــــــرر الكودي

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
 3 2 2 أسبسُبد انجسبرٍُ 101ب س ف  -1
 3 2 2 أساسيات إنتاج الخضر 202ب س ف  -2
 3 2 2 أساسيات إنتاج الفاكية 203ب س ف  -3
 3 2 2 أساسيات إنتاج الزينة 204ب س ف  -4
 3 2 2 النباتات الطبية والعطرية 205ب س ف  -5
 3 2 2 فسيولوجيا أشجار الفاكية 306ب س ف  -6
 3 2 2 تكنولوجيا رى وتسميد أشجار الفاكية 307ب س ت  -7
 2 2 1 إنتاج الفاكية فى األراضى الصحراوية 308ب س ت  -8
 3 2 2 ج الفاكية مستديمة الخضرةإنتا 309ب س ف  -9
 3 2 2 إنتاج الخضر 310ب س ف  -10
 3 2 2 الحاصبلت البستانية دراسات خاصة في  311ب س ف  -11
 3 2 2 تكنولوجيا إكثار الحاصبلت البستانية 312ب س ف  -12
 3 2 2 200بحث  313ب س ف  -13
 3 3 - تدريب صيفي 314ب س ف  -14
 3 2 2 الخضر محاصيؿفسيولوجيا و ة تغذي 315ب س ف  -15
 2 2 1 نظـ إنتاج الخضر 316ب س ف  -16
 3 2 2 مقدمة في إنتاج الحاصبلت البستانية 317ب س ف  -17
 3 2 2 تطبيقات في الحاسب اآللي 318ب س ف  -18
 3 2 2 الزىور ونباتات الزينة 319ب س ف  -19
 3 2 2 زيارات ميدانية وتقارير عممية 420ب س ف  -20
 3 2 2 إنتاج فاكية متساقطة 421ب س ف  -21
نتاج الخضر المحمية 422ب س ف  -22  3 2 2 زراعة وا 
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 ربثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى انجسبرٍُ
 

 م
الرمز والرقم 

 المقــــــــــرر الكودي
 عدد الساعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 انيةتداوؿ وتخزيف الحاصبلت البست 423ب س ف  -23

 3 2 2 تربية حاصبلت بستانية 424ب س ف  -24

نتاج تقاوي الخضر 425ب س ف  -25  3 2 2 تقنيات تربية وا 

 3 2 2 التشجير والبيئة 426ب س ف  -26

 2 2 1 تنسيؽ خاص 427ب س ف  -27

 3 3 - تنسيؽ الحدائؽ والتنسيؽ الداخمي 428ب س ف  -28
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىي انؼهًٍ نًمزراد لسى انجسبرٍُ انًحز
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 أسبسُبد انجسبرٍُ   101ة.ص.ٌ  .1
 -انهذف يٍ انًمزر:

التعػػرؼ عمػػى اساسػػػيات انتػػاج الفاكيػػو والخضػػػر ونباتػػات الزينػػػة والمشػػتؿ وكػػذلؾ الطػػػرؽ الحديثػػة لمتكػػػاثر        
 والرى والتسميد والتقميـ واالسس الفنية ليذه العمميات .

 -يحزىي انًمزر :

 -سيات الفاكية وتشمل:أوال" أسا
اسػػػس انشػػػاا واكثػػػار  -العوامػػػؿ التػػػي تػػػؤثر عمػػػي نمػػػو وانتػػػاج أشػػػجار الفاكيػػػة  -تقسػػػيـ أشػػػجار الفاكيػػػة 

 خدمة بساتيف الفاكية -بساتيف الفاكية 

 -ثانيا" اساسيات الخضر وتشمل:
ت التربيػػػة أساسػػػيا -نظػػػـ االنتػػػاج المختمفػػػة  -عبلقػػػة البئيػػػة بانتػػػاج الخضػػػر  -القيمػػػة الغذائيػػػة لمخضػػػر 
أساسػػيات أو حصػػػاد وتػػداوؿ وتخػػزيف وتسػػػويؽ  -خدمػػة محاصػػػيؿ الخضػػر  -واالكثػػار الػػدقيؽ لنباتػػػات الخضػػر 

 محاصيؿ الخضر.
 ثالثا" أساسيات الزينة

 العوامؿ التي تؤثر عمي النمو الخضري واالزىار لنباتات الزينة-أ
 تكاثر خضري(-اكثار نباتات الزينة )تكاثر جنسي-ب
 -اتات الطبية والعطرية مف حيث:أساسيات النب-ج

 طرؽ التقسيـ-1 
 اىمية النباتات الطبية -2 

 زراعة مصدات الرياح-د
 المشتؿ ويشمؿ أنواع الصوب المستخدـ وأحواض التدفئة ,اىـ العمميات التي تجري عمي النباتات بالمشتؿ-ىػ

 انًزاعغ 

 دار المعارؼ بمصر. –( : اساسيات بساتيف الفاكيو 1963أحمد فاروؽ عبد العاؿ )   
 دار  –الفاكيو اساسيات انتاجيا  –( 1964حسف أحمد بغدادى , فيصؿ عبد العزيز منيسى )   
 المعارؼ بمصر.   
 دار الطباعة الحديثة بمصر . –( : بساتين الفاكيو 9969زكريا زيدان ، شوقى ايميا مكسيموس )-2
 مكتبة االنجمو المصرية . –اشجار الفاكيو (: اساسيات زراعة وأكثار 9965محمد ميدى العازونى )-3

4-Gardner . V. R . Bradford . F. E. G  and  Hooker. H. G (1959) Fundamental of fruit 

production. 

5-Ford. R and Biggs. T (1985) : Principles of vegetable crop production. London: 

Collins. 

6-Preece. J. E. and Read. P. E. (1993): The biology of Horticulture: An introductory 

text book. John Wiley and Sons. New York. NY. 
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 ( أسبسُبد إَزبط انخضز 202)  ة.ص.ٌ  -2
 -انهذف يٍ انًمزر:

 إكتساب الطبلب معرفة أساسيات االنتاج ونظـ الزراعة المختمفة المكشوفة والمحمية .-1
 المنتشرة فى مصر الوسطى . تعريؼ بأىـ الخضر-2

 -يحزىي انًمزر :

دور الظروؼ البيئية فى التوزيع  –االىمية االقتصادية لنباتات الخضر المختمفة  –تعريؼ عمـ الخضر  
أنػػػواع الخضػػػر  –األىميػػػة الغذائيػػػة لنباتػػػات الخضػػػر  –الجغرافػػػى والمسػػػاحة المنزرعػػػة ألنػػػواع الخضػػػر المحميػػػة 

عبلقة انتاج الخضر بالبيئػة  –استخداـ النظـ الحديثة فى انتاج الخضر  –المنزلية خضروات الحديقة  –العالمية 
 االسواؽ المحمية واالسواؽ العممية لمخضر . –والصحة العالمة لممجتمع 

 انًزاعغ 

 أساسيات إنتاج الخضر وتكنولوجيا الزراعات المكشوفة والمحمية  -9
  9986نشر والتوزيع الدار العربية لم  د. أحمد عبد المنعم حسن   

Ford. R and Biggs, T (1985). Principles  of vegetable crop production  London: 

Collins . 

Swiader. J . M. G. W. ware , and J.P MeCollum (1992). Producing  vegetable crops. 

4
th

 editing. Interstate publishers . 

 

 هه ( اسبسُبد انفبك203)ة.ص.ٌ  -3
 -انهذف يٍ انًمزر:

تعريػػػػؼ الطالػػػػب أىػػػػـ االسػػػػس العمميػػػػة لتقسػػػػيـ وتكػػػػاثر اشػػػػجار الفاكيػػػػو وطبػػػػائع الحمػػػػؿ وطػػػػرؽ التمقػػػػي  
 واالخصاب والعمميات البستانية المختمفة خصوصا  الحديثة منيا لتحسيف انتاجية وجودة ثمار الفاكيو المختمفة 

 -يحزىي انًمزر :

 ويشمؿ دراسة  
 مناطؽ انتشار الفاكيو -2    اقساـ الفاكيو  -1
  فسيولوجيا اشجار الفاكيو-4  التقسيـ النباتى ألشجار الفاكيو -3
 رى اشجار الفاكيو-6   األزىار فى اشجار الفاكيو-5
 تسميد اشجار الفاكيو-8 تأثير العوامؿ البيئيو عمى اشجار الفاكيو-7
 أكثار اشجار الفاكيو -10    تقميـ اشجار الفاكيو-9

 طؼ ثمار اشجار الفاكيو .ق -11
 انًزاعغ

 دار المعارؼ .مصر  –( اساسيات بساتيف الفاكيو 1963أحمد فاروؽ عبد العاؿ )-1
 دار المعارؼ بمصر  –( الفاكيو اساسيات انتاجيا 1964حسف أحمد بغدادى , فيصؿ عبد العزيز منيسى )-2
 دار الطباعة الحديثة بمصر . –( بساتيف الفاكيو 1969زكريا زيداف , شوقى ايميا مكسيموس )-3
 مكتبة االنجمو المصرية . –( اساسيات زراعة واكثار اشجار الفاكيو 1965محمد ميدى العازونى )-4
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دار المطبوعػات   -( اكثػار اشػجار الفاكيػو والقواعػد العمميػة واالسالسػب المصػرية 1977طو عبد اهلل نصػر )-5
 الجديدة .

Gardner. V. R, Bradford. F. G. and Hooker, H. G (1959) Fundamental of fruit 

production . 

 ( اسبسُبد اَزبط انشَُخ 204) ة.ص.ٌ  -4
 -انهذف يٍ انًمزر:

ييػػدؼ ىػػذا المقػػػرر الػػى المػػػاـ الطالػػب بالمعمومػػػات النظريػػة والخبػػػرات العمميػػة المتعمقػػػة باساسػػيات انتػػػاج         
وتطورىا التاريخى وأىميتيا ومجموعاتيا واحتياجاتيا البيئية وانتاجيا نباتات الزينة المختمفة مف حيث التعريؼ بيا 

 وتسويقيا .
 -يحزىي انًمزر :

اىمية نباتات الزينة تنسيقيا وتجميميا -التطور التاريخى لنباتات الزينة محميا وعالميا  –تعريؼ عمـ الزينة 
نباتيػة المختمفػة مػف حيػث التقسػيـ النبػاتى ومػف تقسػيـ نباتػات الزينػة الػى مجموعاتيػا ال –وبيئيا وصحيا واقتصاديا 

الضوا وخبلفة( الػنظـ الحديثػة فػى إنتػاج نباتػات  –حيث الجزا المستخدـ منيا ومف حيث احتاجاتيا البئية )الماا 
 التجارة المحمية والعالمية لنباتات الزينة. –الزينة 

 انًزاعغ.

بد الرحمف العرياف عوض ود. عبد العزيز كامؿ ترجمة د. ع –روى الرسوف  –مقدمة فى نباتات الزينة  -1
 (1985الضو )

 ( 1998ترجمة د. عيد محمد قريش ) –جارى ماكدانيؿ  –بساتيف الزينة -2
 (2003د. الشحات نصر أبو زيد ) –زراعة وانتاج نباتات الزىور والزينة -3
 (2005سوريا ) –جامعة البعث  – نباتات الزينة وتنسيؽ الحدائؽ والجزا النظرى والعممى د. فاتنة الشايب -4
 ( .1998تصميـ وتنسيؽ الحدائؽ د. أبو دىب محمد أبو دىب , د. طارؽ أبو دىب محمد ) -5

Griner , Ch . (2002) : Floriculture . Desiguing and Merchandizing. 

Ingels . J.S (2001) : Ornamental Hortieulture . Science. Operations and Management. 

Floriculture . Designing and Merchandising. Griner. Ch. (2002)  

 انُجبربد انطجُخ وانؼطزَخ  205ة.ص.ٌ  - 5
 -انهذف يٍ انًمزر:

كسػابو الخبػرات العمميػة والتطبيقيػة فػى مجػاؿ  ييدؼ ىذا المقرر الػى إلمػاـ الطالػب بالمعمومػات النظريػة وا 
ؾ مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػة أنواعيػػػا وطػػػرؽ زراعتيػػػا وحصػػػادىا وتسػػػويقيا وطػػػرؽ إنتػػػاج النباتػػػات الطبيػػػة والعطريػػػة وذلػػػ

 إستخبلص المواد الفعالة.
 -يحزىي انًمزر :

تقسػػيـ النباتػػات الطبيػػة  -اىميػػة النباتػػات الطبيػػة والعطريػػة  –تعريػػؼ النبػػات الطبػػى والعطػػرى  –مقدمػػة 
يئيػة وزراعية(اعػداد وتجييػز النباتػات الطبيػة العوامؿ التى تؤثر فى إنتاج النباتات الطبية والعطريػة )ب –والعطرية 

تخػػزيف( االسػػػواؽ المحميػػػة والعالميػػػة لمنباتػػػات الطبيػػػة  –تعبئػػػة  –تجفيػػػؼ  –تنظيػػػؼ  –والعطريػػة لمتسػػػويؽ )جمػػػع 
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المكونػػات الفعالػػة فػػى النباتػػات الطبيػػة والعطريػػة )الزيػػوت  –إنتػػاج النباتػػات الطبيػػة والعطريػػة عضػػويا  –والعطريػػة 
 التاننيات( امثمة مف المحاصيؿ الطبية والعطرية  –المواد المرة  –الجميكوسيدات  –ويدات القم –الطيارة 
 انًزاعغ.

 (1981د. فوزى طو قطب ) –زراعتيا ومكوناتيا  –النباتات الطبية  -1
 (.1992أساسيات اإلنتاج د. عمى الجدوى ) –تكنولوجيا النباتات الطبية والعطرية  -2

 (1986الشحات نصر أبو زيد )النباتات واألعشاب الطبية د.  -3

 (.1992د. الشحات نصر أبو زيد ) –الحبوب العطرية ومنتجاتيا الزراعية والدوائية  -4

 فسُىنىعُب أشغبر انفبكهخ 206 ة.ص.ٌ -6

 مدى تأثر شجرة الفاكية بالظروؼ البيئية وعمميات الخدمة المختمفة 

 ركُىنىعُب ري ورسًُذ أشغبر انفبكهخ 207 ة.ص.ٌ -7

 الماا والعناصر الغذائية والطرؽ الحديثة لمرى وتسميد أشجار الفاكية فى مناطؽ اإلستصبلحأىمية  

 إَزبط انفبكهخ فً األراضً انصحزاوَخ 208 ة.ص.ٌ -8

 تفيـ صفات األراضى الصحراوية وعيوبيا ومميزاتيا بالنسبة ألشجار الفاكية وأىـ األنواع التى تجود بيا 
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 هه يسزذًَخ انخضزح( اَزبط انفبك309)ة.ص.ٌ  -9
 -انهذف يٍ انًمزر:

تعريػؼ الطالػب بكيفيػة الخدمػة البسػػتانية لجميػع أنػواع الفاكيػو مسػػتديمة الخضػرة خصوصػا طػرؽ الخدمػػة 
الحديثة وأىـ عبلمات النضج وأىـ االصناؼ وكيفيػة تػداوؿ وتخػزيف ىػذة المحاصػيؿ وكػذلؾ االمػراض والحشػرات 

 التى تصيبيا .
 -يحزىي انًمزر :

 -دراسة الحاصالت اآلتية:ويشمل 

 االناناس -الباباظ –الزبدية  -القشطة -الجوافة –الزيتوف  –المانجو  –الموز  -نخيؿ البم   -الموال  

 -ػيٍ اُ َتٌ تْبوه مو ٍحظىه ٍِ حُج:

 -الوصػػؼ النبػػاتى وطبيعػػة حمػػؿ البػػراعـ الزىريػػة   -التقسػػيـ النبػػاتى لكػػؿ منيػػا  -نبػػذة تاريخيػػة عػػف منشػػأىا 
المعامبلت البستانية التى تجرى عمى كؿ منيا مػف حيػث الػرى والتسػميد  -مؿ البيئية التى تبلئـ كؿ منيا العوا

 والتقميـ والتكاثر ومقاومة االفات وحتى المحصوؿ واىـ األصناؼ.

 انًزاعغ 

 دار المعارؼ بمصر  –( بساتيف الفاكيو مستديمة الخضرة 1977أحمد فاروؽ عبد العاؿ ) -1
 دار الطباعة الحديثة بمصر  –( بساتيف الفاكيو 1969اف , شوقى ايميا مكسيموس )زكريا زيد-2
 دار الطباعة الحديثة بالقاىرة . –( بساتيف الفاكيو 1963عز الديف فراج , عبد المجيد بدوى ) -3
 القاىرة . –مكتبة االنجمو المصرية  –( انتاج محاصيؿ الفاكيو 1965مصطفى كماؿ حجازى )-4
دار المطبوعات  –( اكثار اشجار الفاكيو والقواعد العممية زاالساليب المصرية 1977اهلل نصر )طو عبد -5

 الجديدة .
 مكتبة التيسير بالمنيا  –( المانجو الطرؽ الحديثة لرعايتيا 2005فيصؿ فاضؿ أحمد )-6

Hulme. A. C. ed. (1970): The biochemistry of fruits and their products Vol I. York : 

Academic Press. 620 pp. 

Hulme. A. C. ed. (1971): The biochemistry of fruits and their products Vol I. York : 

Academic Press. 788 pp. 

Chandler. W. H. (1958) : Evergreen Orchards. 
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 ( اَزبط انخضز 310) ة.ص.ٌ -10
 -انهذف يٍ انًمزر:

ب الطالػػػب الميػػػارات االساسػػػية المسػػػتخدمة فػػػى انتػػػاج محاصػػػيؿ الخضػػػر ييػػػدؼ ىػػػذا المقػػػرر الػػػى اكسػػػا
المختمفة والتى تطمب تداخؿ العمـو التطبيقية المختمفة التى سبؽ دراستيا مع االشارة الى انتاج محاصيؿ الخضػر 

 المختمفة والمنتشرة فى مصر مقسمة طبقا ألسس التقسيـ العممية والزراعية المعروفة .
 -يحزىي انًمزر :

مقدمة عف محاصيؿ الخضر المزروعة فى مصر مف حيث طرؽ االنتاج وطرؽ التغمب عمي مشاكؿ 
 -االنتاج وتشمؿ النقاط التالية :

-االفات-التغذية-معامبلت الخدمة-مشاكؿ االنتاج المختمفة )تحديد الصنؼ -طرؽ الزراعة المختمفة 
والتخزيف لمحاصيؿ الخضر الرئيسية سواا كانت  االتجاىات الحديثة فى الزراعة والحصاد -التصنيع( -التسويؽ

 مزروعة بالطرؽ التقميدية او الغير تقميدية.

 
 انًزاعغ  

Hazar and M.G. Som (1999) Technology for vegetable production and improvement. 

Vedams Book (p) Ltd New Delhi India  

 َُخانحبصالد انجسزبدراسبد خبصخ فً  311 ة.ص.ٌ -11
 -انهذف يٍ انًمزر:

ييدؼ الى توجيو الطالب لدراسة اإلنتاج المتكامؿ ألىـ المحاصيؿ البستانية فى الفاكية والخضر والزينػة 
 والنباتات الطبية والعطرية والعوامؿ المؤثرة عمى اإلنتاج الجيد.

 -يحزىي انًمزر :

ختارة في أحد مجاالت ويشتمؿ عمى تكميؼ الطالب بعمؿ دراسة مرجعية الحد الموضوعات الم
 الحاصبلت البستانية.

 انًزاعغ

 تحدد عمى حسب الموضوع
 ( ركُىنىعُب اكضبر انحبصالد انجسبرُُخ 312) ة.ص.ٌ -12

 -انهذف يٍ انًمزر:

 تشجيع الطب عمى أىمية معرفة طرؽ االكثار المختمفة لمحاصبلت البساتينة  -1
 حاصبلت البساتينة أكتساب ميارة التطبيؽ واالكثار الدقيؽ ألىـ ال-2
 أكتساب الطبلب ميارة التحقؽ مف ظروؼ االكثار المبلئمة لكؿ محصوؿ ألنتاج تقاوى جيدة . -3
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 -يحزىي انًمزر :

 –البيئػػات  –االدوات  –طػػرؽ االكثػػار الػػدقيؽ مػػف حيػػث )تجييػػز المعمػػؿ  - مقدمػػة عػػف زراعػػة االنسػػجة
السػػػكوف -ار الجنسػػػي )البػػػذور ومواصػػػفاتيا وطػػػرؽ الزراعػػػةاالكثػػػ -االقممػػػة و الشػػػتؿ  –الزراعػػػة  –الجػػزا النبػػػاتي 
 -التفصيص -الخمفات-السرطانات-التطعيـ-االجزاا األرضية-التراقيد-االكثار الخضري )العقؿ -والتغمب عميو 

 البيئات واألواني واألوعية المستخدمة في االكثار التجاري

 انًزاعغ 

 دار المعارؼ .مصر  –الفاكيو ( اساسيات بساتيف 1963أحمد فاروؽ عبد العاؿ )-1
 مكتبة االنجمو المصرية . –( اساسيات زراعة واكثار اشجار الفاكيو 1965محمد ميدى العازونى )-2
دار المطبوعات   -( اكثار اشجار الفاكيو والقواعد العممية واالسالسب المصرية 1977طو عبد اهلل نصر )-3

 الجديدة .
 القاىرة. –المطبعة التجارية الحديثة  –تقنيات زراعة األنسجة النباتية  (.1996فوزي الفقي ) –ماجد زكي  -4
(. زراعة األنسجة النباتية وامكانيات استخداميا في الوطف العربي ؾ الزراعة 1986ميدي عثماف المرضي )-5

 العدداف الخامس والسادس. –والتنمية في الوطف العربي 
 االسكندرية. -دار المطبوعات الجديدة –راعة الفاكية (. أساسيات ز 1984محمد عمى أحمد باشا ) -6

Buchter, D.N. and Ingram, D.S. (1976). Plant tissue culture Arnold (Pub) Linited, 

London. 68p 

Bhojwanim, S.S. and Razdan, M.K. (1983). Plant tissue culture : theory and Practice. 

Elsevier, Amsterdam. 502P. 

Bose, T.K. (1991). Propagation of tropical and subtropical horticultural crops. South 

Asia Books. ISBN: 0836426495. 

 200ثحش  313 ة.ص.ٌ -13
 -انهذف يٍ انًمزر:

 تعميـ الطالب كيفية بمورة مشكمة البساتيف وكتابة تقرير عنيا. -1
 وكيفية تحديد المجاؿ الذى يريد اكتساب    خبرة فيو. اعطاا الطالب فكرة عف التدريب الصيفى -2

 -يحزىي انًمزر :

يقوـ الطالب بكتابة تقرير تحت اشراؼ عضو ىيئة تدريس بالقسـ عف موضوع يحدده المشػرؼ عمػي الطالػب فػي 
 مجاؿ الحاصبلت البستانية

 انًزاعغ

 تحدد بمعرة المشرؼ عمى الطالب
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 رذرَت صُفً 314 ة.ص.ٌ – 14
 -انًمزر: انهذف يٍ

اكتسػػاب الطالػػب اسػػس النشػػاط البسػػتاني المتعػػدد اإلطػػراؼ وكيفيػػة التنسػػيؽ بػػيف مفػػرادت سمسػػمة اإلنتػػاج التػػى 
تشمؿ المنتج والتاجر والمصنع والمستيمؾ وسوؼ يخير كؿ طالب بيف المجاالت البسػتانية المختمفػة بمعاونػة 

 اعضاا ىيئة التدريس المشرفيف عمى التدريب.
 -يحزىي انًمزر :

تقسـ الطمبو الي مجموعات وتقـو كؿ مجموعة بالتبادؿ مع المجموعات االخري بالتدريب الميداني في مجاالت 
 -البساتيف عمي أف يشمؿ التدريب عمي النقاط التالية:

كيفية اجراا عمميات  -طرؽ التطعيـ  -تقميـ األشجار المثمرة  -طرؽ الزراعة  -طرؽ االكثار المعممية والحقمية 
رحبلت عممية الي مناطؽ االنتاج المتخصصة فػي الحاصػبلت البسػتانية والمتػاحؼ الزراعيػة  -مة والحصاد الخد

 والحدائؽ العامة وبعض المحميات الطبيعية.
 انًزاعغ

 تحدد بمعرة المشرؼ عمى الطالب

 رغذَخ وفسُىنىعُب يحبصُم انخضز  315ة.ص.ٌ  -15
 -انهذف يٍ انًمزر:

 ييدؼ الى إكساب الطالب:
 ظـ التسميد المتوازف وأىمية العناصر الغذائية الكبرى والصغرى فى إنتاج الخضر ن -1
 التعريػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػالظواىر الفسػػػػػػػػػػػػػػػػػيولوجية المختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػة لممحصػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ وأىميػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػوازف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػذائى  -2

 إلتماميا.
 -يحزىي انًمزر :

العمميػات التػى  دراسػة -تشمؿ دراسػة االسػس الفسػيولوجية التػى تػتحكـ فػى النمػو والتطػور وانتػاج اجػزاا االكثػار 
دراسػة  -دراسػة التػوازف بػيف النمػو الخضػرى والنمػو الزىػرى والثمػرى  -تتحكـ فى االزىار واالثمار وعقػد البػذور 

دراسة تشخيص نقػص العناصػر وكيفيػة حسػاب  -اسس التغذية وطرؽ اضافة المغذيات فى محاصيؿ الخضر  
اا عمى أعػراض الػنقص وتحميػؿ التربػة واالنسػجة النباتيػة االحتياجات الغذائية فى الزراعة العضوية والتقميدية بنا

 وعبلقة ذلؾ بتحسيف الكـ والجودة لممنتج.

 انًزاعغ:

1- Fageria, N.K. (1992). Growth and mineral nutrition of field crops, 2
nd

 

edition amazon. Ca. 

2- Mohammed P. (2001). Handbook of plant and crop physiology "second 

edition" . ISBN 082470547. 

3- Wien, H.C. (1997). The physiology of vegetable crops. CAB international, 

New York. N.Y. 

4- Marschner, H. (1995) Mineral nutrition of higher plants 2
nd

 Fd. Academic 

Press London.  
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 َظى إَزبط انخضز  316ة.ص.ٌ  -16
 -انهذف يٍ انًمزر:

 ىذا المقرر تعريؼ الطالب بميارات : يقدـ
نتاج وتداوؿ وتخزيف محاصيؿ الخضر. -  المعامبلت الزراعية التى يتطمبيا تربية وا 
إكسػػػاب الطالػػػب ميػػػارة العمميػػػات الزراعيػػػة التػػػى تجػػػرى عمػػػى نطػػػاؽ تجػػػارى فػػػى زراعػػػة الخضػػػر المكشػػػوفة  -

 والمحمية والآلأرضية.
 -يحزىي انًمزر :

 -ة والغير تقميدية النتاج محاصيؿ الخضر فى مصر وتشمؿ:يشمؿ دراسة الطرؽ التقميدي
طػرؽ إنتػاج الخضػر  -طرؽ إنتاج الخضػر فػى األرض الفاصػمة   -طرؽ إنتاج الخضر فى الزراعة البلأرضية  

طػرؽ  -طرؽ إنتػاج الخضػر فػى الحقػؿ المفتػوح  -طرؽ إنتاج الخضر بغرض التصدير  -فى الزراعة العضوية 
 يات.إنتاج الخضر تحت المحم

 

 انًزاعغ: 

1- Rubatzky, V.E. and Yamagnchi, M. (1996). World vegetable-

Principals production and Nutritive values. And ed., Westport Ct, 

Chapman & hall publishing, Inc. 

2- Maynard D.N. and Hochmuth, G. (1997). N. Knott,s handbook for 

Vegetable growers 4
th
 ed. New York, Wiley. 

 يمذيخ فٍ إَزبط انحبصالد انجسزبَُخ  317ة.ص.ٌ  -17
 -انهذف يٍ انًمزر:

تعريؼ الطالب بالتقسيـ العممى لفروع عمـ البساتيف وأىـ الحاصبلت البستانية وأسس إنتاجيا لخمؽ  -1
ىتماـ بيف الطبلب وبيف الحاصبلت البستانية.  تقارب وا 

 لحاصبلت البستانية حيث تتعدد فرص العمؿ.فت  مجاالت لغرض عمؿ فى قطاع ا -2

 تعميـ الطبلب كيفية إعداد تقارير عممية عمى أسس أنتاج الحاصبلت البستانية أثناا الزيارات العممية. -3
 -يحزىي انًمزر :

أقتصاديات  -مناطؽ انتشار الحاصبلت البستانية  -التقسيـ النباتى لمحاصبلت البستانية   -ويشمل دراسة:
تأثير البيئية  -فسيولوجيا الحاصبلت البستانية  -مورمولوجيا الحاصبلت البستانية  -لبستانية الحاصبلت ا

 تصدير الحاصبلت البستانية. -اىمية الحاصبلت البستانية  -عمى الحاصبلت البستانية 
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 انًزاعغ.

1- Preece, J.E. and Read, P.E. (1993) the biology of Horticulture: An 

introductory text book. John Wiley and Sons, New York, NY. 

 رطجُمبد انحبست اِنٍ فٍ انجسبرٍُ    318ة.ص.ٌ  -18
 -انهذف يٍ انًمزر:

تعريؼ الطالب بالنمو المتزايد إلستخداـ تكنولوجيا الحاسب اآللى فى البساتيف وخاصة بالمصطمحات 
ه فى عممو البستانى فى المستقبؿ وكذلؾ إكساب العممية المستخدمة وباألسس العممية التى يمكف أف تساعد

 الطالب ميارة إمكانية إستخداـ الكمبيوتر فى اتمحكـ فى وسائؿ اإلنتاج المختمفة.
 -يحزىي انًمزر :

 -يشمل المقرر تطبيق بعض البرامج المتاحة في المجال البستاني مثل:
- Microsoft Access استخداـ - Microsoft Excelاستخداـ  - Microsoft wordاستخداـ 

 .The internet systemاستخداـ - Microsoft Power pointاستخداـ 
 انًزاعغ.

1- Newman, Michel E. (1994). Computer application in agriculture and 

agribusiness. Interstate printers and publishers, Danville Illinois. 

2- Camp, Foster, Moore (1998). Microcomputers application for students in 

agriculture. Interstate printers and publishers, Danville. Illinois.  

 انشهىر وَجبربد انشَُخ 319ة.ص.ٌ  -19
 -انهذف يٍ انًمزر:

ييدؼ ىذا المقرر الى إلماـ الطالب بطرؽ إنتاج الزىور ونباتات الزينة المختمفة وكيفية العناية بيا 
كساب الخبرات العممية والتطبيقية فى ىذا المجاؿ وكذلؾ التعريؼ بمجاميع نباتات الزينة وزىور القطؼ التى  وا 

 يتـ إنتاجيا فى مصر.
 -يحزىي انًمزر :

أنواع الزىور والنورات )مورفولوجيا وتشريحيًا  –أجزاا الزىرة والنورات  -ويشمؿ دراسة تعرؼ الزىرة
ىرة مثؿ العشبيات الميرة )حوليات شتوية وحوليات صيفية وعشبيات معمرة( ونباتات النباتات المو  –وتقسيميًا( 

الجارونيا( أبصاؿ الزينة )الصيفية  –البنفسج  –بسمة الزىور  –السنانير  –القرنفؿ  –الزينة الخاصة )األراولة 
تعريؼ واألىمية نباتات الزينة مف حيث ال –قطؼ الزىور ومعامبلت ما بعد القطؼ  –والشتوية( والورد 

األسيجة والمتسمقات والمدادات ونباتات الصوب والنباتات  –نخيؿ الزينة  -الشجيرات –والمجموعات )األشجار 
 المائية والنصؼ مائية والنباتات العصارية والشوكية.

 انًزاعغ. 

 (.1990د. مصطفى بدر وآخروف ) –الزىور ونباتات وتنسيؽ الحدائؽ  -1
 (1978د. محمد يسرى الغيطانى ) –الحدائؽ الزىور ونباتات وتنسيؽ  -2

 (.1985د. سميماف الحكيـ ) –نباتات الزينة  -3

 (.1992د. أبو دىب محمد أبو دىب ) –إنتاج نباتات الزينة  -4
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 (1994د. أبو دىب محمد أبو دىب ) –نباتات الزينة المنزلية  -5

نتاج نباتات الزينة وتنسيؽ الحدائؽ والزىور  -6  (.2004الدجوى )د. عمى  –موسوعة زراعة وا 

7-  Encyclopedia of frit trees and Edible flowering plants in Egypt. 

8- and the subtropics. A.G. Bircher and W.H. Bircher (2000). 

9- Gardening Manual. Bresler, J. (2000). 

10- Garden plants. Nikolajski, A (2001). 

 ُخ ( سَبراد يُذاَُخ ورمبرَز ػه420ً) ة.ص.ٌ -20
 -انهذف يٍ انًمزر:

القياـ بزيارات لمناطؽ إنتاج وتصنيع الحاصبلت البستانية المتخصصة وخاصة المزارع الخاصة بتعريؼ 
 الطبلب لمعمؿ بيا .وخمؽ قنوات بيف الطالب والمجتمع والتدريب عمى كتابة تقرير عممي واؼ.

 -يحزىي انًمزر :

ة الػػػي منػػػاطؽ إنتػػػاج وتصػػػنيع الحاصػػػبلت البسػػػتانية تقسػػػيـ الطمبػػػة الػػػي مجموعػػػات لعمػػػؿ زيػػػارات ميدانيػػػ
المختمفػػة وكتابػػة تقريػػر تحػػت اشػػراؼ عضػػو ىيئػػة تػػدريس بالقسػػـ عػػف موضػػوع بحػػدده المشػػرؼ عمػػي الطالػػب فػػي 

 مجاؿ الحاصبلت البستانية.
 انًزاعغ 

 تحدد المراجع المطموب طبقا لنوع النشاط فى المزرعة 

 األوراق ( إَزبط انفبكهخ يزسبلطخ 421)ة.ص.ٌ  -21
 -انهذف يٍ انًمزر:

تعريؼ الطالب بكيفية الخدمة البسػتانيو لجميػع أنػواع الفاكيػة المتسػاقطة األوراؽ خصوصػا طػرؽ الخدمػة 
الحديثة واىـ عبلمات النضج وأىـ االصناؼ . وكيفية تداوؿ وتخزيف ىذه المحاصيؿ وكذلؾ االمراض والحشرات 

 التى تصيبيا.
 -يحزىي انًمزر :

 -انحبصالد اِرُخ:  وَشًم دراسخ

 –الجػوز  –الكريػز  –البرقػوؽ  -الخػوخ والنكتػاريف -المشػمش  –السفرجؿ  –الكمثرى  –التفاح  –العنب 
 الموز. –التوت  –الكاكى  –التيف  –الرماف  –ابو فروة  -الفستؽ   -البندؽ  -البيكمف 
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 -عمي ان يتم تناول كل محصول من حيث :
 -الوصػػؼ النبػػاتى وطبيعػػة حمػػؿ البػػراعـ الزىريػػة   -تقسػػيـ النبػػاتى لكػػؿ منيػػا ال -نبػػذة تاريخيػػة عػػف منشػػأىا 

المعػامبلت البسػتانية الػى تجػرى عمػى كػؿ منيػا مػف حيػث التسػميد والػرى  -العوامؿ البئية التى تبلئـ كؿ منيا 
 والتقميـ والتكاثر ومقاومة االفات وحتى المحصوؿ واىـ األصناؼ.

 انًزاعغ 

 –منشئة المعارؼ  –( : الفاكيو متساقطة االوراؽ زراعتيا ورعايتيا وانتاجيا 1989)عاطؼ محمد ابراىيـ -1
 االسكندرية .

( : انتاج الفاكيو متساقطة 2002فيصؿ فاضؿ أحمد , محمد أحمد السيد , وفاروؽ حسف عبد العزيز ) -2
 مكتبة الصادؽ الجديدة . –االوراؽ 

 لصادؽ الجديدة مكتبة ا –( : العنب 1998فيصؿ فاضؿ أحمد ) -3
( : التحمػيبلت الكيميائيػة لمتربيػة 2000فيصؿ فاضؿ أحمد , جماؿ مصطفى الضػوى , معتػز حسػيف مرسػى )-4

 والمحاصيؿ البستانية والحقمية . دار حراا بالمنيا .
 دار الشروؽ بالقاىرة  –( انتاج التفاحيات فى المناطؽ الدافئة 1992جورج رمزى استينو )-5
مطػابع خػدمات  –( افات العنب وطرؽ مكافحتيا 1998ف قرشى , حسيف عبد القوى حسيف )محمد عبلا الدي-6

 الوحدات البستانية بوزارة الزراعة .
7-Chandier, W. H.(1952) :Deciduous Orchards . 3

rd
  Ed. Cyprus 

 ( سراػخ واَزبط انخضز انًحًُخ 422) ة.ص.ٌ -22
 -انهذف يٍ انًمزر:

 طرؽ الحماية المختمفة لمحاصيؿ الخضر  اكساب الطالب حساسيات-1
 اكتساب الطالب وزراعة وخدمة وحصاد خضر الصوب ذات العائد االقتصادى  -2

 -يحزىي انًمزر :

 -انشاا وتشغيؿ المزارع فى ظروؼ استخداـ المحميات وتشمؿ :
ظػػـ التدفئػػة ن -التركيػػب والمػػواد المسػػتخدمة  -نظػػـ التصػػميـ وعمميػػات الخدمػػة   -االسػػس التكنولوجيػػة  

امثمػػة النتػػاج بعػػض محاصػػيؿ الخضػػر تحػػت  -نظػػـ التسػػميد والػػرى والمكافحػػة المتكاممػػة  -والتبريػػد واإلضػػااة  
الظػػروؼ المحميػػة المختمفػػة مػػع االشػػارة الػػى التنبػػؤ بمواعيػػد الحصػػاد مػػف خػػبلؿ دراسػػة العوامػػؿ البيئيػػة والفيزيائيػػة 

 والكيمائية. 
 انًزاعغ 

1-Wittwer, S.H.& Castilla  ,N.(1995) .Protected cultivation of horticultural crops 

worldwide. Hort Technology , Vol .1:6-22 

2-Boyhan, G.E., D. granparry and  W.T. Kelly . (2000) .  

3-Greenhouse vegetaple  Production . Bullatin 1182. the University of Georgia 

college  of   Agricultural and Environmental Sciences , Cooperative Extension 

service . 
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 ( رذاول ورخشٍَ انحبصالد انجسزبَُخ423)ة.ص.ٌ  -23
 -انهذف يٍ انًمزر:

تعريػػؼ الطالػػب باىميػػة تخػػزيف الحاصػػبلت البسػػتانية واسػػس التػػداوؿ والتخػػزيف واىػػـ الطػػرؽ مػػع التركيػػز 
عمػػى الطػػرؽ الحديثػػة لتقميػػؿ الفاقػػد وكػػذلؾ انػػواع الفسػػاد والتمػػؼ اثنػػاا عمميػػات التخػػزيف واىػػـ وسػػائؿ اطالػػة فتػػػرة 

 زيف.التخ
 -يحزىي انًمزر :

 مراحؿ نضج الثمار. -1
 التركيب الكيمياوي لمثمار. -2
 التغيرات الطبيعية والكيمياوية أثناا نضج وتخزيف الثمار. -3
 االنضاج الصناعي -4
 معامبلت ما بعد الحصاد -5
 طرؽ تداوؿ وتخزيف الحاصبلت البستانية -6
 اسباب تدىور المحاصيؿ البستانية اثناا التخزيف  -7
 قد اثناا التداوؿ والتخزيف.وسائؿ تقميؿ الفا -8

 انًزاعغ

 0(: الحاصػػػبلت البسػػػتانية اعػػداد وانضػػػاج وتخػػػزيف 1963محمػػود عبػػػد الػػػرؤوؼ طايػػؿ ,يوسػػػؼ امػػػيف والػػى) -1
 القاىرة -مكتبة االنجمو المصرية

 (: ثمار الفاكية طبيعتيا اعدادىا تخزينيا وتصديرىا دار المعارؼ بمصر.1959صبلح محمود النيوى) -2

 -الطبعػة االولػى-(:فسيولوجيا ما بعد القطؼ وتػداوؿ الحاصػبلت البسػتانية1995لديف محمود اليتيـ)صبلح ا -3
 االسكندرية -المكتب الجامعى الحديث

1- Salunkhe , D.K., and  B.B., Desai (1984p) :Postharvest . 

Piotechnology of fruits . Vol .ll. Boca Raton, F.L: CRC press.168 pp. 

 رزثُخ انحبصالد انجسزبَُخ 424 .ٌة.ص -24
 -انهذف يٍ انًمزر:

 التعرؼ عمى طبيعة التمقي  واالكثار فى المحاصيؿ البستانية -1
 اكتساب ميارة اجراا التمقيحات المختمفة -2

 ممارسة االنتخاب الحقمى والمعممى لمتراكيب الوراثية المتميزة -3

 ج حقائؽ وراثيةتطبيؽ بعض المقاييس االحصائية عمى بعض النباتات الستنتا -4
 -يحزىي انًمزر :

 . مقدمة تاريخية 
 .أىمية تحسيف الحاصبلت البستانية 

 .كيفية استحداث االختبلفات الوراثية 
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 .دراسة أمثمة لجينـو الحاصبلت البستانية 

 .دراسة دور الوراثة المندلية والكمية فى تحسيف الحاصبلت البستانية 

  وبعض الظواىر الوراثية. دراسة االختبلفات الكروموسومية والطفرات 

  استخداـ الطرؽ المختمفة لمبيوتكنولوجى فى تحسيف الحاصبلت البستانية 

  دراسة طرؽ التربية المختمفة لممحاصيؿ البستانية الذاتية والخمطية و خضرية التكاثر 

  ؿ خضرية( لبعض االمثمة مف محاصي –خميطة  –كيفية تطبيؽ طرؽ تحسيف الحاصبلت البستانية )ذاتية
 نباتات الزينة  –أشجار الفاكية  –الخضر 

 انًزاعغ

 أسس تربية النبات
 (1991احمد عبد المنعـ حسف     )الدار العربية لمنشر والتوزيع  0د0ا

 تربية نباتات الخضر
 (1993احمد عبد المنعـ حسف     )الدار العربية لمنشر والتوزيع 0د0ا

Bassett, M.J.1986 Preeding Vegetapla crops Westport,  

Conn: AVI  pup, Company  

Kaoo, G1994 . Vegetapl preeting . Vedams  e-Book (P) ltd. New    

Delhi: 110034, lndia  

 رمُُبد رزثُخ وإَزبط رمبوي انخضز 425ة.ص.ٌ  -25
 -انهذف يٍ انًمزر:

اتية والخمطية إكساب الطبلب الخطوات الرئيسية إلنتاج أصناؼ خضر محسنة مف المحاصيؿ الذ -2
 والخضرية التكاثر.

 تعريؼ الطالب بحقوؽ المربى فى إنتاج أصناؼ وسبلالت جديدة. -3

 تعريؼ الطالب بطرؽ إنتاج تقاوى الخضر ومراحؿ اإلعتماد. -4
 -يحزىي انًمزر :

دراسة طرؽ تحسيف الخضر الرئيسية )الذاتية والخمطية و خضرية التكاثر(النتاج تراكيب وراثية تصم  
 المختمفة وخاصة في:لؤلغراض 

انتػػاج أصػػناؼ الصػػوب والزراعػػة  -إنتػػاج أصػػناؼ الزراعػػات العضػػوية   -إنتػػاج أصػػناؼ الزراعػػات التقميديػػة 
 انتاج أصناؼ الزراعات المفتوحة. -الؤلرضية 

 -دراسة اسس وطرؽ إنتاج بذور الخضر المختمفة وتخزينيا مف حيث:–ب 
ى يبدآ مف الزراعة حتػى الحصػاد ومعػامبلت مػا بعػد الحصػاد خطوات اعداد التقاوى مف حيث خط االنتاج الذ

دراسػػػة بيولوجيػػػا البػػػذور )التمقػػػي   -التػػػى تشػػػمؿ النقػػػؿ والفػػػرز والتػػػدريج والمعاممػػػة بالمبيػػػدات الفطريػػػة والتعبئػػػة 
التعريػػػؼ  -العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػي اإلنبػػػات والسػػػكوف وسػػػرعة اإلنبػػػات   -واالخصػػػاب التطػػػور ونضػػػج البػػػذرة( 
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 ذور وطرؽ الحماية منيابأمراض الب
 انًزاعغ

1- Cupta, S.K. (2000). Plant breeding: theory and Techniques. Jodhpur, 

Agro. ISBN. ISBN. 81-7754-056-4. 

2- George, R.A. (2000). Vegetable seed production. CABI Publishing ISBN: 

0851993362. 

 انزشغُز وانجُئخ  426ة.ص.ٌ  - 26
 -ًمزر:انهذف يٍ ان

ستخدامو  كسابو الخبرات العممية فى مجاؿ التشجير وا  ييدؼ ىذا المقر الى إلماـ الطالب بالمعمومات النظرية وا 
 لتجميؿ وتحسيف البيئة وتنميتيا وكيفية تشجير األماكف والمناطؽ المختمفة مف شوارع وطرؽ ومدف وقرى.

 -يحزىي انًمزر :

صر والعالـ )غابات طبيعية او صناعية( و دراسػة األشػجار ويشمؿ إعطاا فكرة عف انواع الغابات فى م
العوامؿ  –الخشبية مف حيث النمو االبتدائى والثانوى وفسيولوجيا النمو وخصائص النمو وكذلؾ النمو الكمبيومى 

ية الرياح والعناصر الغذائ –االكسجيف  –الرطوبة  –الحرارة  –البيئية المؤثرة عمى نمو األشجار الخشبية )الضوا 
تشػػػػجير الحػػػػدائؽ والشػػػػوارع والميػػػػاديف والطػػػػرؽ الزراعيػػػػة والطػػػػرؽ  –( اغػػػػراض التشػػػػجير بيئياوجماليػػػػا واقتصػػػػاديا 

تشػػجير  –انشػػاا االحزمػػة الواقيػػة والخضػػراا  –انشػػاا مصػػدات الريػػاح فػػى المػػزارع وحػػدائؽ الفاكيػػة  –الصػػحراوية 
نػواع مػف األشػجار الخشػبية واشػجار الزينػة دراسػة ا –انشاا غابات عمػى ميػاة الصػرؼ الصػحى  –المدف الحديثة 

 المستخدمة فى التشجير 
 انًزاعغ

 (1998د. عبد الوىاب بدر الديف ) –األشجار والبيئة  -1
نتاج شتبلتيا د. عبد الوىاب بدر الديف ) -2  (.1993بذور األشجار الخشبية وا 

3- Multipropose tree species. K. R. Solanki; A. K. Basavie and A. K. 

Hande (2000) 

4- Flora of Egypt checklist. Boulos, L. (1995). 
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 رُسُك خبص 427ة.ص.ٌ  -27
 -انهذف يٍ انًمزر:

كسابو الخبرات العممية فى مجاؿ التنسيؽ  ييدؼ ىذا المقر الى إلماـ الطالب بالمعمومات النظرية وا 
 خضراا.الخاص لممدف والقرى السياحية والمبلعب الرياضية والمنتزىات والمسطحات ال

 -يحزىي انًمزر :

 -ويشمل دراسة كيفية اجراء:
تصػػػميـ  -السػػػاحمية وغيرىػػػا( -الصػػػحراوية-الصػػػناعية-الجديػػػدة-تنسػػػيؽ وزراعػػػة وتجميػػػؿ المػػػدف )الكبيػػػرة

دراسػػة عػػف عبلقػػة العناصػػر االنشػػائية والنباتيػػة  -انشػػاا وزراعػػة المبلعػػب الرياضػػية  -وتنسػػيؽ القػػري السػػياحية 
اختيػػار النباتػػات المناسػػبة  -راعػػة المسػػطحات الخضػػراا وتنظػػيـ شػػبكات الػػري الخاصػػة بيػػا ز  -بػػالنواحي النباتيػػة 

مبلعػػػب رياضػػػية( سػػػواا كانػػػت أشػػػجار او شػػػجيرات أو -قػػػري سػػػياحية-حسػػػب األغػػػراض السػػػابقة )مػػػدف بانواعيػػػا
 اسيجة أو أحواض زىور أو متسمقات أو المسطحات الخضراا.

 انًزاعغ.

 (1981العفيفى )تصميـ وتنسيؽ الحدائؽ د. طارؽ  -1
 (.1998تصميـ وتنسيؽ الحدائؽ د. أبو دىب محمد أبو دىب , د. طارؽ أبو دىب محمد ) -2

 (.1972د. عمى حمزة ) –تنسيؽ الحدائؽ والمسطحات الخضراا  -3

 (.1984د. مصطفى بدر ) –تنسيؽ الزىور وتجميؿ المبانى  -4

 رُسُك انحذائك وانزُسُك انذاخهً 428ة.ص.ٌ  -28
 -:انهذف يٍ انًمزر

كسػابو خبػػرات عمميػة فػػى مجػاؿ إنشػػاا وتنسػػيؽ  ييػدؼ ىػػذا المقػرر إلػػى إلمػاـ الطالػػب بمعمومػات نظريػػة وا 
الحدائؽ العامة والخاصة بجميع أنواعيا وفى مجاؿ التنسػيؽ الػداخمى لؤلمػاكف المختمفػة بالنباتػات والزىػور وكػذلؾ 

 كف المختمفة.في مجاؿ رعاية وصيانة النباتات فى الحدائؽ بأنواعيا وداخؿ األما
 -يحزىي انًمزر :

التطور التاريخي لطراز  –األىمية البيئية واالقتصادية والتقسيـ والتنسيؽ لمحدائؽ والتنسيؽ الداخمى 
النظـ المختمفة  –العوامؿ المؤثرة تصميـ وتنسيؽ الحدائؽ  –أساسيات تنسيؽ الحدائؽ  –التصميـ والتنسيؽ 

 –خطوات إنشاا وتنسيؽ الحديقة  –النواحي النباتية  –باتية واإلنشائية النواحى الن –لتصميـ وتنسيؽ الحدائؽ 
كثار نباتات التنسيؽ الداخمي  –أنواع الحدائؽ العامة  لداخمي العوامؿ المؤثرة عمى نباتات التنسيؽ ا –تعريؼ وا 

استعماالت  –قممة( األ –األواني  –التنظيؼ التربية والتقميـ  –التسميد  –الري  –رطوبة ال –الحرارة  –)الضوا 
 تنسيؽ الزىور. –أمثمة لمنباتات الورقية والزىرية  –وطرؽ تنسيؽ النباتات بالداخؿ 
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 انًزاعغ

 (.1972تنسيؽ الحدائؽ والمسطحات الخضراا د. عمى حمزة ) -1
 (1981د. طارؽ العفيفى ) –تصميـ وتنسيؽ الحدائؽ  -2

 (.1989كريـ محمد العراؽ )د. سامى  –د. محسف خمؼ محمود  –الزينة وىندسة الحدائؽ  -3

1- Herbs and Spices. Morton, J. F. (1976) 

2- Herbs, Health, Cookery. Loewenfeld, C. and Back, P. (1982). 

Trease and Evans Pharmacognosy. Evans, W.C. (2001) 
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 قظـــــٌ ػيىً األغذَخ : -6
 

 انًمزراد انذراسُخ نمسى ػهىو األغذَخ
 

 م
مز والرقم الر 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
 2 2 1 أساسيات صناعات غذائية 101ص ف ع  -1

 3 2 2 ميكروبيولوجيا األغذية  102ص ف ع  -2

 3 2 2 مراقبة جودة األغذية والشروط الصحية 203ص ف ع   -3

 3 2 2 اصة بوتكنولوجيا السكر والمنتجات الخ 304ص ف ع  -4

 3 2 2 كيمياا وتحميؿ األغذية 305ص ف ع  -5

 3 3 2 إدارة وتنظيـ مصانع حفظ األغذية 306ص ف ع  -6

 3 2 2 قواعد ومبادئ طرؽ حفظ األغذية 307ص ف ع  -7

 3 2 2 تكنولوجيا الحفظ في العبوات 308ص ف ع  -8

 3 2 2 تكنولوجيا الحفظ بالتبريد والتجميد 309ص ف ع  -9

 3 2 2 أساسيات تغذية اإلنساف 310ص ف ع  -10

 3 2 2 تكنولوجيا الحفظ بالتجفيؼ والتجفيد 311ص ف ع  -11

 3 3 2 ىندسة مصانع األغذية ومنتجاتيا 312ص ف ع  -12

 3 3 2 تكنولوجيا الحفظ بالمواد الحافظة 313ص ف ع  -13

 3 2 2 تكنولوجيا طرؽ حفظ االغذية  314ص ف ع  -14

 2 - 2 أمف صناعي 315ص ف ع   -15

 2 2 1 تكنولوجيا الزيوت العطرية ومكسبات الطعـ 316ص ف ع   -16

 3 3 2 تكنولوجيا الزيوت والدىوف الغذائية ومنتجاتيا 417ص ف ع  -17

 3 2 2 تكنولوجيا الحبوب ومنتجاتيا 418ص ف ع  -18

 3 3 2 تكنولوجيا المحـو واألسماؾ ومنتجاتيا 419ص ف ع  -19

 3 2 2 تكنولوجيا التخمرات الصناعية 420ص ف ع  -20

 3 2 2 المراقبة الغذائية 421ص ف ع  -21

ربثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى ػهىو  األغذَخ
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 المقــــــــــرر الرمز والرقم الكودي م
 عدد الساعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 القواعد الصحية لمصانع األغذية 422ص ف ع  -22

 3 2 2 فساد األغذية والتسمـ الغذائي  423ص ف ع  -23

 3 2 2 رؼجئخ ورغهُف األغذَخ ويُزغبرهب 424ص ف ع  -24

 3 2 2 بحث ومناقشات 425ص ف ع  -25

 2 - - دراسات خاصة 426ص ف ع   -26
 3 2 2 ميكروبيولوجيا األغذية وفسادىا 427ص ف ع  27

 3 2 2 ة التطبيقية وتغذية الفئات الخاصةأساسيات التغذي 428ص ف ع   -28

 3 3 2 تكنولوجيا منتجات الحاصبلت البستانيو 429ص ف ع  -29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًحزىي انؼهًٍ نًمزراد لسى ػهىو األغذَخ
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 وحذاد(. 3أسبسُبد صُبػبد غذائُخ ) 101ص ٌ ع  -1
 انهذف يٍ انًمزر

 لب بمكونات الغذاا وصفاتو وخواصو ومصادره وطرؽ حفظو.ييدؼ ىذا المقرر الى تعريؼ الطا
 محتوي المقرر

خػواص  -االحتياجات الغذائية اليومية  –مكونات الغذاا  –مصادر المواد الغذائية  –يتناوؿ ىذا المقرر 
مراقبػػة الجػػودة  -الحالػػة الصػػحية لمغػػذاا -أسػػس طػػرؽ حفػػظ الغػػذاا وعوامػػؿ الفسػػاد -الجػػودة لؤلغذيػػة ومنتجاتيػػا

تػػػأثير المعػػػامبلت التطبيقيػػػة والمػػػواد  -تعبئػػػة وتغميػػػؼ األغذيػػػة –القػػػوانيف الغذائيػػػة ومواصػػػفات الجػػػودة لؤلغذيػػػة و 
 المضافة لؤلغذية.

 انًزاعغ:

1- Borgstrom, G. (1968): Principles of Food Science (Vol.1 – Food Technology). The 

Macillam Company New York, London. 

2- Borgstrom, G. (1968): Principles of Food Science (Vol. 2 – Food Microbiology & 

Chemistry). The Macillam Company, New York, London 

3- Stewart. G.F. and Amerine, M.A. (1973) 

- Introduction to Food Science and Technology. 

- Academic Press, New York and London.    

 وحذاد(. 3يُكزثُىنىعُب األغذَخ ) 102ٌ ع  ص -2
  انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ المقرر الى تعريؼ الطالب بانواع ودراسة الكائنات الحية الدقيقة واىمياتيا مف الناحية االقتصػادية 
 والطرؽ المختمفة لمحد مف نموىا لمنع قساد االغذية.

 يحزىٌ انًمزر

العوامػػؿ المػػؤثرة  –خميػػرة( وعبلقتيػػا بفسػػاد أو إنتػػاج األغذيػػة  –فطػػر  –انػػواع األحيػػاا الدقيقيػػة )بكتريػػا  
مصػادر تمػوث األغذيػة وفسػادىا واإللمػاـ  –أسس حفظ األغذية وأنػواع الفسػاد الميكروبػي  –عمى نموىا ونشاطيا 

 ببعض التخمرات الصناعية.
 انًزاعغ:

1- Mossel, D.A.A. (1977): Microbiological of Foods the university of mtrecht – 

Utrecht- Netherlands. 

2- Adaems, M.R. and Moss, M.O. (1995): Food Microbiology. The Royal Society of 

Chemistry. 

3- Adams. M.R. and Moss, M.O.(2000) : Food Microbiology . The Royal Society of 

Chemistry. 
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 وحذاد(. 3انصحُخ ) يزالجخ عىدح األغذَخ وانشزوط 203ص ٌ ع  -3
 انهذف يٍ انًمزر

ييػػدؼ المقػػرر الػػى دراسػػة تطبيػػؽ بػػرامج الجػػودة الشػػاممة فػػى مصػػانع االغذيػػة ومراحػػؿ الشػػروط الصػػحية 
 0االـز توافرىا داخؿ المنشاة الغذائية بما يحقؽ السبلمة واالماف لممنتجات الغذائية 

 يحزىٌ انًمزر

ألغذية وكذا المواد األولية والميػاه والخامػات التػى تسػتخدـ الشروط الصحية الواجب توافرىا فى مصانع ا 
فى التصنيع الغذائى إدارة الجودة الشاممة لمصانع األغذية مع تقديـ طػرؽ ونظػـ مراقبػة الجػودة العالميػة. القػوانيف 

مػػاكف الشػػروط الصػػحية الواجػػب توافرىػػا فػػى القػػائميف والعػػامميف بمصػػانع األغذيػػة وأ –الغػػش الغػػذائى  –الغذائيػػة 
 تخزيف المواد الغذائية الخاـ والمصنعة.

 انًزاعغ:

1- Hershdoerfer, S.M. (1967) 

- Guality Control in the Food Industry (Vol. 1) 

- Academic Press, London and New York 

2- Hershdoerfer, S.M. (1968) 

- Quality Control in the Food Industry (Vol. 2) 

- Academic Press, London and New York 

3- Hershdoerfer, S.M. (1972) 

- Quality Control in the Food Industry (Vol. 3) 

- Academic Press, London and New York 

 وحذاد(. 3ركُىنىعُب انسكز ويُزغبره انخبصخ ) 304 ص  ٌ ع -4
 انهذف يٍ انًمزر

بنجر السكر(  –مف المصادر المختمفة )قصب السكر ييدؼ المقرر إلى التعريؼ بطرؽ إنتاج السكر  
 وكيفية اجراا عمميات التكرير ودراسة بعض المنتجات السكرية التي تستخدـ كمحميات.

 يحزىٌ انًمزر

طرؽ انتاج السكر الخاـ مف مصادره المختمفة ودراسة تكنولوجيا التكرير والتنقية والصناعات التكميمية   
فساد السكر  –ليذه الصناعات كما يشمؿ المقرر بعض المنتجات السكرية الخاصة وأيضا المنتجات الثانويو 

 ومنتجاتو والمواصفات الخاصة بو.
 انًزاعغ:

1- Birch, G. G. and Parker, K. T. (1979) 

- Sugar: Science and Technology 

- Applied Science Publishers LTD London. 

2- Plews, R. W. (1970)  

- Analytical Publishing Company Limited . London New York, Amsterdam. 

3- Junk, W.R. and Pancoast, H. M. (1973) 

- Handbook of sugars (for Processors, Chemists  and Technologists). 

       - The AVI Publishing Company, INC. 

 د(.وحسا 3مَُُبء وتحيُو األغذَخ ) 305ص ُ ع  -5
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 انهذف يٍ انًمزر

 ييدؼ المقرر الى تعريؼ الطالب بأىمية تحميؿ األغذية ودراسة مكوناتيا الكيميائية وتقييميا تغذويا.
 يحزىٌ انًمزر

 -مقدمة عف الطرؽ المختمفة لتحميؿ االغذية لتحديد درجة جودتيا والكشؼ عف مدى تعرضيا لمغش
التعرؼ مع مكونات المادة  –طرؽ التحميؿ المختمفة  –يؿ طريقة أخذ عينات المواد الغذائية وحفظيا لمتحم

 –مواد ممونة  –فيتامينات  –معادف  -رماد –بروتيف  –دىوف  –كربوىيدرات  –الغذائية المختمفة )رطوبة 
 أحماض عضوية ... الخ(. –صبغات 
 انًزاعغ:

1- Pomeranz, Y. and Meloan, C. (1971) 

- Food Analysis (Theory and Practice) 

- The AVI Publishing Company, INC, 

2- Meloan, C. E. and Pomeranz, Y. (1973) 

- Food analysis laboratory experiments   

- The AVI Publishing Company, INC, 

3- Aurand, L. W. and Woods, A. E. (1973) 

- Food Chemistry 

- The AVI Publishing Company, INC. Westport, Connecticut.  

 وحساد(. 3إزارح وتْظٌُ ٍظبّغ حفظ األغذَخ ) 306ص ُ ع  -6

 انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ المقرر الى معرفة الطالب كيفية ادارة مصانع االغذية وتقسيـ النظاـ االنتاجى وعبلقتة بادارة االنتاج 
 ودراسة مستويات االدارة المختمفة وعوامؿ نجاح ادارة اى مشروع اقتصادى

 يحزىٌ انًمزر 

س اإلدارة فى مؤسسات التصنيع الغذائى واىـ العمميات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والغير بشرية وكذلؾ أس 
دراسة بعض نماذج مصانع االغذية  –عمميات التسويؽ دراسة عمؿ جدوة اقتصادية لممشروعات الغذائية 

 واسموب االدارة فى ىذة المصانع.
 انًزاعغ:

1- Joslyn M. A. and Heid, J. L. (1963)  

- Food Processing Operations (Vol. 1) their management, Machines, Materials 

and Methods. 

       - The AVI Publishing Company, Inc. London. 
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2- James, K. and Elmar, K. (1974) 

- Controlling and Analyzing costs in Food Service Operations. 

- John Wiley & Sons INC.  

 قىاػس وٍجبزئ طزق حفظ األغذَخ . 307ص ُ ع   -7 

 انهذف يٍ انًمزر 

معرفػة  –ييدؼ ىذا المقرر الى تعريؼ الطالب بطرؽ حفظ وتصػنيع األغذيػة المختمفػة حيوانيػة أـ نباتيػة 
 الطالب أيضًا بتأثير طرؼ الحفظ المختمفة عمى مكونات المادة الغذائية وقيمتيا الغذائية.

 يحزىٌ انًمزر

طػػػرؽ حفػػػظ اال غذيػػػة بػػػدرجات الحػػػرارة  –وؿ ىػػػذا المقػػػرر اسػػػس طػػػرؽ الحفػػػظ المؤقتػػػة والمسػػػتديمة يتنػػػا
طػػرؽ الحفػػظ  –الحفػػظ بػػالمواد الحافظػػة الكيميائيػػة  –طػػرؽ حفػػظ االغذيػػة بػػدرجات الحػػرارة المنخفضػػة  -المرتفعػػة 
 تاثير طرؽ الحفظ المختمفة عمي المكونات الغذائية.   –باالشعاع 
 انًزاعغ:

Pyke, M. (1970): Food Science and Technology John Murray 50 Albemarll st. 

London. 

Stewart, G.F. and Amerine, M. A. (1973) 

- Introduction to Food Science and Technology. 

- Academic Press, New York and London. 

 .وحساد( 3)تنْىىىجُب اىحفظ فٍ اىؼجىاد  308ص ُ ع  -8

 انًمزر  انهذف يٍ

والعوامػػؿ التػػي  –ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر الػػى معرفػػة الطالػػب باىميػػة الحفػػظ بػػالعبوات واالنػػواع المختمفػػة منيػػا 
 تؤثر عمي عممية الحفظ.

 يحزىٌ انًمزر

مػػػدى صػػػبلحية  -خطػػػوات صػػػناعة العمػػػب الصػػػفي  –مقدمػػػة تاريخيػػػة عػػػف طريػػػؽ الحفػػػظ فػػػى العبػػػوات  
 -إختبػػار جػػودة األغذيػػة المعمبػػة -خطػػوات التعميػػب –انع التعميػػب الميػػاه المسػػتخدمة فػػى مصػػ -األغذيػػة لمتعميػػب

مواصػفات  –مصادر البكتريػا المسػببة لفسػاد المعمبػات  –فساد األغذية المعمبة  –تعبئة األغذية المعمبة وتخزينيا 
 التسمـ الغذائى بفعؿ األغذية المعمبة. –القيـ الغذائية لؤلغذية المعمبة  –األغذية المعمبة 

 غ:انًزاع

1- Hersom, A. C. and Hulland, E.D. (1980) 

- Canned Foods (Thermal Processing and microbiological. Seven edition) 

- Churchill – Livingstone   

2- Houem, T. and Kvale, O. (1977). 

- Physical, Chemical and biological changes in food caused by thermal 

processing. 

- Applied Science Publishers, LTD London.  
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 .وحساد( 3)تنْىىىجُب اىحفظ ثبىتجزَس واىتجَُس  309ص ُ ع  -9

 انهذف يٍ انًمزر

التجميػػد(  –ييػدؼ المقػػرر الػى إعطػػاا الطالػب معمومػػات عػف اىميػػة اسػتخداـ الحػػرارة المنخفصػة )التبريػػد 
 عمي المكونات الغذائية اثناا عمميات الحفظ بالتبريد والتجميد. في حفظ االغذية المختمفة والعوامؿ التي تؤثر

 يحزىٌ انًمزر

سػائؿ التبريػد  –أسػس نظػاـ التبريػد  –مراكز صناعة الحفظ بالتبريد والتجميد فى جميورية مصػر العربيػة 
 –د العازلػػة المػػوا –اإلعتبػػارات الواجػػب مراعاتيػػا فػػى التبريػػد الصػػناعى  –طػػرؽ التبريػػد  –تبريػػد بعػػض األفذيػػة  –

القػػيـ الغذائيػػة لؤلغذيػػة  –األغذيػػة المجمػػدة  –سػػريع(  –طػػرؽ التجميػػد )بطػػيا  –وحػػدة التبريػػد  –التمػػؼ التبريػػدى 
ميكروبيولوجيػا األغذيػػة  –الفقػد فػى القػػيـ الغذائيػة أثنػاا التحضػير واإلعػػداد والتجييػز لمتجميػد  –المبػردة والمجمػدة 
مراقبػػة الجػػودة فػػى مصػػانع تجميػػد  –نظافػػة مصػػانع تجميػػد األغذيػػة  –دة نقػػؿ األغذيػػة المجمػػ –المبػػردة والمجمػػدة 

 طرؽ تقدير جودة األغذية المجمدة. –األغذية 
 انًزاعغ:

1- Norman, W. D. and Donald, K. T. )1977)- Fundamentals of Food Freezing. 

        - AVI Publishing Company, INC. 

2- Cox, P. M. and Mitchell, P. (1979). 

- Deep Freezing (theory and practice) 

- Faber and Faber, London  

 وحساد( . 3أطبطُبد تغذَخ اإلّظبُ ) 390ص ُ ع -90

  انهذف يٍ انًمزر

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر إلػػى تعريػػؼ الطالػػب مكونػػات الغػػذاا واألىميػػة الغذائيػػة ليػػذه المكونػػات واالحتياجػػات 
 ذية الناتجة عف نقص الغذاا وكيفية عبلجيا.اليومية منيا بمراض سوا التغ

 يحزىٌ انًمزر

تنظػيـ  –مكونػات الغػذاا الرئيسػية  –أسػس التغذيػة السػميمة  –المفاىيـ والتعاريؼ والمصطمحات الغذائيػة 
ىشاشػة  -تدعيـ األطعمة بالمعادف والفيتامينات  أمػراض سػؤ التغذيػة )األنيميػا –نشر الثقافة الغذائية  –الوجبات 

 الػخ 000الببلجرا  –اـ العظ
 انًزاعغ:

1- Wilson, E. D. ; Fisher, K. H. and Fuqua, M. E. (1971) 

- Principles of nutrition (Second edition) 

- Wiley Eastern Private Limited. 

2- Harris, R. S. and Karmas, E. (1975). 

- Nutritional evaluation of food processing  

        -The AVI publishing company, INC 

3- Williams, M. H. (2002). 

- nutrition for Health, Fitness and sport (6 Edition) 

        - Mc Grow Hill Com[any, INC.   

 وحساد(. 3تنْىىىجُب اىحفظ ثبىتجفُف واىتجفُس ) 399ص ُ ع -99
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  انهذف يٍ انًمزر

رفػػة الطالػب بطػرؽ الحفػػظ بػالتجفيؼ والتجفيػد والعوامػؿ المػػؤثرة عمػى جػودة األغذيػػة ييػدؼ المقػرر الػى مع        
 0المجففة وقيمتيا الغذائية وأمثمة لتجفيؼ المواد الغذائية

 يحزىٌ انًمزر

التجفيػػػػؼ  –طػػػػرؽ التجفيػػػػؼ الشمسػػػػي  –األسػػػػس فػػػػي صػػػػناعة التجفيػػػػؼ  –طريقػػػػة الحفػػػػظ بػػػػالتجفيؼ  
تجفيػػؼ  –تجفيػػؼ ثمػػار الفاكيػػة الكاممػػة والمخمػػرات  –ميػػة التجفيػػؼ خطػػوات عم –أنػػواع المجففػػات  –الصػػناعي 

تعبئػػة  –تخػػزيف األغذيػػة المجففػػة  –القيمػػة الغذائيػػة لؤلغذيػػة المجففػػة  –تجفيػػؼ المحػػـو واألسػػماؾ  –الخضػػراوات 
حسػػاب نسػػػبة  –الكشػػؼ عػػف اإلنزيمػػات بػػالمواد المجففػػة  –العوامػػؿ المحػػددة لمػػدة التجفيػػؼ  –األغذيػػة المجففػػة 

 استخداماتيا (. –التجميد كطريقة حفظ )أىميتيا  –لتجفيؼ ا
 انًزاعغ:

1- Torry, M. (1974) 

- Dehydration of fruits and vegetables 

- Noyes Data Corporation. 

2- Goldblith, S. A.; Rey, L. and Rothmayr, W.W. (1975) 

- Freez During and advanced food Technology  

- Academic Press London; New York, San Francisco  

3- Williams- Garduer, A. (1971) 

- Industrial During 

- Geerge Godwin LTD 

4- Melor, J. D. (1978) 

- Fundamentals of Freeze-During  

       - Academic Press. London, New York.  

 (.وحذاد 3هُذسخ يصبَغ األغذَخ ) 312ص ٌ ع  -12

  انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ المقرر إلى معرفة الطالب أىمية دراسة ىندسة اآلالت  والمعدات المستخدمة في مصانع األغذية 
 0ومعرفة األسس النظرية لعمؿ ىذه المعدات بحيث تتبلئـ مع ظروؼ وتصنيع وانتاج المواد الغذائية

 يحزىٌ انًمزر

أساسػػػيات الطاقػػػة وطػػػرؽ انتقػػػاؿ الحػػػرارة والمعػػػامبلت  أساسػػػيات عمػػػـ ىندسػػػة التصػػػنيع الغػػػذائى ودراسػػػة   
 –مبػػػادىا الػػػديناميكا الحراريػػػة )الترمػػو ديناميكػػػا( المػػػراوح والمضػػػخات  –النقػػػؿ اآللػػػي لممػػػواد الغذائيػػة  –الحراريػػة 

اسػتعماؿ الطاقػة الكيربائيػة  –المعادف المستعممة فػى صػناعة األدوات والمعػدات المختمفػة  –توازف المادة والطاقة 
مصادر الميػاه وطػرؽ الػتخمص  –تصميـ معامؿ األغذية  –فصؿ المواد الغذائية  –أدوات الخمط واإلستحبلب  –

 منيا.
 انًزاعغ:

1- Joslyn, M. A. and Heid, J. L. (1963) 

- Food Processing operations (vol. 1). Their management, machines, Materials 

and methods. 

- The AVI publishing company, INC. London. 
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2- Heid. J. L. and Joslyn, M. A. (1963) 

- Food Processing operations (Vol. 2) 

- The AVI Publishing company, INC. London 

3- Fellows, P. (2000).  

- Food Processing Technology (Principles and Practice) – Second edition, CRC 

Press. 

4- Brennan, J. G.; Butters, J.R.; Cowell, N. D.; Lilly, A.E. Engineering, E. T. (1969). 

- Food Engineering Operations 

        - Elsevier Publishing Company Limited. London, N. Y. 

 وحساد(. 3تنْىىىجُب اىحفظ ثبىَىاز اىحبفظخ ) 393ص ُ ع -93

  انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالب بالمواد الحافظة المستخدمة فػى حفػظ األغذيػة سػواا كانػت طبيعيػة         
 0او صناعية والحدود المسموح بيا مف ىذه المواد بما ال يؤثر عمى صحة االنساف

 يحزىٌ انًمزر 

عمى طبيعية وصفات المواد المضافة لؤلغذيػة بصػفة عامػة والمػواد الحافظػة بصػفة خاصػة واسػتخداماتيا         
 –الجوانػػب الصػػحية  –تقػػدير المػػادة الحافظػػة  –ىػػدؼ وتطػػور حفػػظ األغذيػػة  –التطبيقيػػة فػػي تصػػنيع األغذيػػة  

ية وعمػى عوامػؿ الفسػاد وخاصػة الحيويػة القوانيف الغذائية ومدى تأثير المواد الحافظة عمى خواص وصفات األغذ
 ومنيا األحياا الدقيقية واألنزيمات.

 انًزاعغ:

1- Thomas, E. Furia (1970) 

- Handbook of food additives  

- The Chemical Rubber Co. (CRC) 

2- Nicholas, D. Pintauro (1974) 

- Food additives to extend shelf life. 

        - Noyes Data Corporation, New Jersey, London.  
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 وحذاد(. 3ركُىنىعُب طزق حفظ األغذَخ  ) 314ص ٌ ع  -14
 انهذف يٍ انًمزر

ييػػػدؼ ىػػػػذا المقػػػرر إلػػػػى تعريػػػؼ الطالػػػػب طػػػرؽ الحفػػػػظ التقميديػػػة بالتعميػػػػب والتجفيػػػؼ والتبريػػػػد والتجميػػػػد  
 دمة فى حفظ األغذية والتدخيف والمواد الحافظة وكيفية تطبيقيا وأىمية الطرؽ المستخ

 يحزىٌ انًمزر 

ختبػػارات الجػػودة لؤلغذيػػة المعمبػػة وفسػػادىا والقيمػػة الغذائيػػة   خطػػوات صػػناعة العمػػب الصػػفي  وخطػػوات التعميػػب وا 
القيمػػػة الغذائيػػػة  –أسػػػس صػػػناعة التجفيػػػؼ وطػػػرؽ التجفيػػػؼ  –مقدمػػػة عػػػف الحفػػػظ بػػػالتجفيؼ  -لؤلغذيػػػة المعمبػػػة
مقدمػة عػف مركػز صػناعة الحفػظ  –حسػاب نسػبة التجفيػؼ  –األغذية المجففػة تخزيف وتعبئة  –لؤلغذية المجففة 

القيمػػة الغذائيػػة لؤلغذيػػة المجمػػدة ومراقبػػة الجػػودة فػػي  –طػػرؽ التبريػػد والتجميػػد  –بالتبريػػد والتجميػػد عالميػػا ومحميػػا 
ة والتػدخيف واسػتخداـ الحفظ باإلشعاع والمواد الحافظ –التمؼ التبريدي  –المواد العازلة  –مصانع تجميد األغذية 

 الطرؽ الحديثة فى عمميات الحفظ.
 انًزاعغ:

1- Stewart, G. F. and Amerine, M. A. (1973) 

- Introduction to Food Science and Technology. 

- Academic Press, New York and London. 

2- Pyke, M. (1970) 

- Food Sciences and Technology. 

- John Murray 50 Albemarle st. London 

 وحساد(.. 3أٍِ طْبػٍ ) 395ص ُ ع  -95

 انهذف يٍ انًمزر

ييػػػدؼ ىػػػذا المقػػػرر الػػػى  معرفػػػة الطالػػػب بأىميػػػة اآلمػػػف الصػػػناعى فػػػى الحفػػػاظ عمػػػى المعػػػدات وسػػػبلمة         
 0العامميف فى مصانع األغذية واىـ التشريعات البلزمة لبلماف داخؿ مصانع األغذية 

 يحزىٌ انًمزر

المخػػػػػاطر الميكانيكيػػػػػة والطبيعيػػػػػة  –دليػػػػؿ العمػػػػػؿ لمجػػػػػاف األمػػػػف الصػػػػػناعي وحػػػػػاالت األمػػػػػف الصػػػػناعي   
 –األمػػػراض المينيػػػة  –معاينػػػة وتحقيػػػؽ الحػػػوادث  –اإلطفػػػاا ومكافحػػػة الحريػػػؽ  –والكيميائيػػػة فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ 

 –األمػف الصػناعي  مشػرؼ –أىػـ أحكػاـ قػانوف العمػؿ فػي مجػاؿ األمػف الصػناعي  –تشريعات األمػف الصػناعي 
 عبلقة األمف الصناعي بزيادة اإلنتاج.

 انًزاعغ:

1- Basser, C. ; Kupke, E. and Gniza, E. 

- Industrial Accident Prevention Technical Fundamentals. 

- The Dresden Control Institute for Industrial Safety and Protection, Dresden. 
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 (.وحسح 2ىىىجُب اىشَىد اىؼطزَخ وٍنظجبد اىطؼٌ )تنْ 396ص ُ ع  -96

 انهذف يٍ انًمزر

لماـ الطالب دراسة الحبوب العطرية ومكوناتيا لمحصوؿ عمى الزيوت   ييدؼ المقرر الى معرفة وا 
 0دراسة الصفات العضوية والكيميائية ليذه الزيوت –العطرية والمنكيات بغرض استخداميا فى التصنيع الغذائى 

 ًمزريحزىٌ ان

طػرؽ تنقيػة  –األىميػة اإلقتصػادية لمزيػوت العطريػة  –الطرؽ المختمفة النتػاج الزيػوت والعجػائف العطريػة   
الخصػائص الطبيعيػة والكيميائيػة لمزيػوت العطريػة  –الزيوت العطرية وتنقية الزيوت العطرية ومواصفاتيا القياسػية 

مكسبات الطعـ الطبيعية والمقمدة وطرؽ الحصوؿ  دراسة –غش الزيوت العطرية وطرؽ الكشؼ عنيا  –المختمفة 
 عمييا .

 انًزاعغ:

1- Guenther, E. (1984): 

- The Essential Oils (Vol. 1). (History – Origin in plants Production – Analysis) 

- D. Van Nostrand Company, INC. 

 وحذاد(. 3) ركُىنىعُب انشَىد وانذهىٌ انغذائُخ ويُزغبرهب 417ص ٌ ع  -17

   انهذف يٍ انًمزر

ييػدؼ ىػذا المقػرر الػػى تعريػؼ الطالػب بأىميػػة الزيػوت والػدىوف الغذائيػػة واالقتصػادية والصػناعية وطػػرؽ 
 0انتاج واستخبلص الزيوت والدىوف والعوامؿ التى تؤثر عمى جودتيا 

 يحزىٌ انًمزر

طػػرؽ تنقيتيػػا  –سػػتخراج الزيػػوت والػػدىوف طػػرؽ ا –تركيػػب الزيػػوت والػػدىوف الغذائيػة  –مصػادر الزيػػوت والػػدىوف 
اسػػػتبلـ وتخػػزيف المػػواد األوليػػة لمزيػػوت والػػدىوف و االسػػػتخدامات  –تعبئػػة وتخػػزيف الزيػػوت والػػدىوف  –وتكريرىػػا 

نتػػػاج  –فسػػاد الزيػػوت الغذائيػػػة وكيفيػػة المحافظػػػة عمييػػا  –الصػػناعية لمزيػػوت والػػػدىوف  ىدرجػػة الزيػػػوت النباتيػػة وا 
كشػػػؼ الغػػػش فػػػى الزيػػػوت  –لتحمػػػيبلت الطبيعيػػػة والكيميائيػػػة لمزيػػػوت والػػػدىوف الغذائيػػػة ا –المسػػػمى والمػػػارجريف 

 الغذائية المنتجات الثانوية لصناعة الزيوت الغذائية وأىميتيا.
 انًزاعغ:

1- Hlie, Y. H. (1996) 

- Bailey's industrial oil and fat products. (5
th
 edition., Col. 2) –Edible oil and fat 

products, oils and oilseeds. 

- John Wiley & Sons INC. New York. 

2- Swern, D. (1979) 

- Bailey industrial oils fats (Vol. 1 , 4 Ed.) 

- John Wiley and Sons, INC. London. 

3- Gumstone, F. D. and Norris, F. A. (1983) 

- Lipids in foods (chemistry, Biochemistry and Technology) 

- Pergman Press. Oxford, New York, Sydney. 
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 وحساد(. 3تنْىىىجُب اىحجىة وٍْتجبتهب )  498ص ُ ع -98

  انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالب بالحبوب ومنتجاتيا واألىمية الغذائية ليا وأنواع وطرؽ تصنيع 
 0المنتجات المختمفة 

 يحزىٌ انًمزر

حبػوب ومكوناتيػا الطبيعيػة والكيماويػة أىمية الحبوب الغذائية واإلقتصادية عالميُا ومحميًا وأيضًا تركيػب ال
إنتػػاج األنػػواع  -صػػناعة الخبػػز –إنتػػاج الػػدقيؽ  –بعػػض الصػػناعات القائمػػة عمػػى الحبػػوب )صػػناعة الطحػػف  –

وانتاج النشا والجموكوز -المنتجات الثانوية لصناعة الطحف –صناعة أغذية األطفاؿ(  –المختمفة مف المخبوزات 
 0وطرب االرز
 انًزاعغ: 

1- Matz, S. A. (1970): Cereal Technology. The AVI Publishing Company, INC. 

2- Gallagher, E. J. (1984): Cereal Production Butterworth and Co, (Publishers) LTD. 

3- Syltan, W. T. (1976): Practical Baking (3
cd

 Ed.). The AVI Publising Company, 

INC.  

 وحساد(. 3ىىجُب اىيحىً واألطَبك وٍْتجبتهب)تنْى 499ص ُ ع  -99

 انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ ىذا المقرر إلػى تعريػؼ الطالػب  بػالمحـو واقسػاميا المختمفػة وقيمتيػا الغذائيػة وطػرؽ حفػظ وتػداوؿ  
 المحـو واالسماؾ وامثمة لبعض المنتجات المختمفة مف المحـو واألسماؾ وكيفية تصنيعيا

 يحزىٌ انًمزر 

االتجاىػػػات الحديثػػة فػػػي إنتػػػاج  –اإلنتػػػاج العػػػالمي والمحمػػى  –القتصػػػادية لمحػػـو واألسػػػماؾ ومنتجاتيػػا األىميػػة ا 
 –التركيػػػػب الكيميػػػػائي والبيوكيميػػػػائي لمعضػػػػبلت  –المحػػػػـو واألسػػػػماؾ وكػػػػذلؾ التركيػػػػب التشػػػػريحي واليسػػػػتولوجي 

أىـ األمراض التي  –الفساد  –الطراوة  –التيبس الرمي والتحمؿ الذاتي  –التغيرات الحيوية والكيميائية بعد الموت 
حفػػظ وتخػػزيف المحػػـو  –التقيػػيـ الميكروبيولػػوجي والحسػػي لمحػػـو واألسػػماؾ  –تنتقػػؿ عػػف طريػػؽ المحػػـو واألسػػماؾ 

التعػػػاوف الػػػدولي فػػػي مجػػػاالت تصػػػنيع المحػػػـو واألسػػػماؾ  –الثبػػػات التخزينػػػي لممنتجػػػات المختمفػػػة – واألسػػػماؾ 
 يتـ التعرض أيضا فى ىذا المقرر الى لحـو الدواجف ومنتجاتيا. –والتشريعات الدولية والمحمية 

 انًزاعغ:

1- Laweie, R. A. (1985): Meat Science (4
th
 ed.) 

- Pergamon Press, New York, Toronto, Sydney. 

2- Wil, N. R. P. (1981):  

- Meat and Meat Product (Factors affecting quality control). 

- Applied Science publications, London, New York. 

3- Gillies, M.T. (1975): Fish and shellfish processing Noges Data Corporation. 

4- Henrickson, R. L. (1978) 

- Meat, Poultry and Seafood Technology. 

- Prentice Hall, Inc Englwood Cliffs, New Jersey. 
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 وحساد(. 3ىىجُب اىترَزاد اىظْبػُخ )تنْى 420ص ُ ع -20

 انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعريؼ باستخداـ الكائنات الحية الدقيقة في انتاج وتصنيع بعض المنتجػات ذات االىميػة 
الغذائية والتصنيعية ودراسة العوامؿ والظروؼ المبلئمة لنمو ىذه الكائنات لمحصوؿ عمػي منػتج ميكروبػي بطريقػة 

 صادية.اقت
 يحزىٌ انًمزر

طػرؽ تنميتيػا  –مقدمة عف الكائنات الدقيقة واحتياجاتيا الغذائية وشرح التمثيؿ الغذائي لمكائنػات الدقيقيػة 
الكحوؿ  –الخؿ  –الخميرة  –بعض الصناعات القائمة عمى التخمرات الصناعية )المولت  –ميكانيكية التخمر  –

 وبعض المنتجات االخري. –المخمبلت  –وتيف وحيد الخمية حمض الستريؾ وبعض أنواع البر  –الجمسريف 
 انًزاعغ:

1- Carl, S. Pederson (1979): Microbiology of Food Fermentation (Second edition). 

AVI Publishing Co. INC. 

2- Stambury, P.F. Whitaker, A. and Hall, S. (2000) 

- Principles of Fermentation Technology. 

- Butterworth Heinemann, Elsevier Science LTD 

 وحساد(. 3اىَزاقجخ اىغذائُخ ) 429ص ُ ع  -29

  انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ المقرر الى تعريؼ الطالب الطرؽ المستخدمة لتقبـ االغذية وتحديد صفات الجودة الواجب توافرىا 
 في االغذية حتي تصب  مقبولة وصالحة لبلستيبلؾ االدمي.

 ىٌ انًمزريحز

عبلقة قسػـ مراقبػة الجػودة  –العوامؿ المؤثرة في درجة الجودة  –المقصود بتقييـ األغذية ومراقبة الجودة    
كيفيػة تقػدير عوامػؿ الجػودة سػواا الحسػية أو  –باألقساـ األخرى بالمصنع وما ىي مسئوليات قسػـ مراقبػة الجػودة 

 جودة العالمية.الكيميائية أو الحيوية تطبيؽ القوانيف ومقايس ال
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 انًزاعغ:

1- Hershdoerfer, S. M. (1972) 

- Quality Control in The Food industry (Vol. 3) 

- Academic Press, London and New York. 

2- Hershdoerfer, S. M. (1968) 

- Quality Control in The Food industry (Vol. 2) 

- Academic Press, London and New York. 

3- Hershdoerfer, S. M. (1967) 

- Quality Control in The Food industry (Vol. 1) 

- Academic Press, London and New York. 

 

 وحساد(. 3اىقىاػس اىظحُخ ىَظبّغ األغذَخ ) 422ص ُ ع  -22

 انهذف يٍ انًمزر

انع األغذيػة لمحصػوؿ عمػى ييدؼ المقرر الى معرفة الطالب الى أىميػة تػوافر الشػروط الصػحية فػى مصػ
 0منتج غذائى امف مف ناحية السبلمة الصحية 

 يحزىٌ انًمزر

الشروط الصحية الواجب توافرىا في مصانع األغذية والقائميف عمى عممية التصنيع واألدوات المستخدمة   
 –حيػة الصػحية في عممية التصنيع وكذلؾ مدى تطابؽ الخامات والمياه المستخدمة في عمميات التصػنيع مػف النا

 –عمميػػػات النظافػػػػة  –االشػػػػتراطات الصػػػحية المتعمقػػػة بمتخمفػػػات  –االشػػػتراطات الصػػػحية فػػػي المبػػػاني واآلالت 
 .  كأسموب حديث لبلماف الصحي. HACCP  المقصود باالشتراطات والقواعد الصحية تطبيؽ نظاـ اؿ

 انًزاعغ: 

1- Hershdoerfer, S. A. (1967) 

- Quality Control in the Food Industry (Health Problems in Quality Control) 

- Academic Press, London and New York. 

 وحذاد(. 3فسبد األغذَخ وانزسًى انغذائٍ ) 423ص ٌ ع -23

  انهذف يٍ انًمزر

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر الػػى معرفػػة الطالػػب ماىيػػة فسػػاد األغذيػػة وتقسػػيـ األغذيػػة مػػف حيػػث قابميتيػػا لمفسػػاد 
 0وأنواع التسمـ الغذائى   –بات الفساد ومظاىر فساد األغذية وكيفية منع حدوث الفساد وتاخيره ومسب

 يحزىٌ انًمزر

المصػادر  –أسػس تحديػد مػدى صػبلحية الغػذاا لئلسػتخداـ   –المقصود بفسػاد األغذيػة والتسػمـ الغػذائى   
تقسػػيـ األغذيػػة حسػػب  –لتجييػػز والتصػػنيع تمػػوث األغذيػػة أثنػػاا التػػداوؿ واإلعػػداد وا –واألسػػس فػػي فسػػاد األغذيػػة 

 –حشػرات وطفيميػػات(  –طبيعيػة  –غيػر حيويػػة  –عوامػػؿ تمػؼ وفسػاد األغذيػػة )حيويػة  –قابميتيػا لمفسػاد والتمػؼ 
سػكر  –خبػز  –دقيػؽ  –الفسػاد الميكروبػي لؤلغذيػة )حبػوب  –التغيرات التػي تحػدثيا األحيػاا الدقيقيػة فػي الغػذاا 

المحـو واألسػماؾ  ... الػخ( العوامػؿ التػي تػؤثر عمػى  –عصائر الخضر والفاكية  –فاكية  -خضر  –ومنتجاتو 
 الوقاية منو( –أعراضو  –التسمـ الغذائى )أنواعى  – نمو األحياا الدقيقة المسببة لتمؼ وفساد األغذية

 انًزاعغ:

1- Hobbs, B.C. and Gilbert, R. (1978). 
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- Food Poisoning and Food Hygiene (4
th
 Ed.) 

- Edward Arnold Publishers LTD 

2- Hobbs, B.C. and Gilbert, R. (1974). 

- Food Poisoning and Food Hygiene (3
th
 Ed.) 

- Edward Arnold Publishers (LTI) 

 وحساد(. 3تؼجئخ وتغيُف األغذَخ وٍْتجبتهب ) 424ص ُ ع  -24

 انهذف يٍ انًمزر

ب أىمية التعبئة والتغميؼ فى المحافظة عمى جودة وسبلمة األغذية ييدؼ ىذا المقرر الى تعريؼ الطال 
ووصوليا الى المستيمؾ بالصورة المقبولة صحيا مع دراسة أنواع العبوات التى تتناسب مع طبيعة المواد 

 0الغذائية
 يحزىٌ انًمزر

ؿ واالطبلع عمى إحدى أىمية التعبئة والتغميؼ في مجاؿ التصنيع الغذائي مف خبلؿ مدى التطور في ىذا المجا
التكنولوجيا العصرية واىتماـ العالـ بيذه التقنية الجديدة التي تحمي المنتجات الغذائية وتزيد مف توزيعيا وقبوليا 

التكمفة االقتصادية لمتعبئة  –أىمية أنواع العبوات وخصائصيا وخاماتيا وتصميـ وتشكيؿ وتنفيذ العبوات  –
العبوات وطرؽ الحفظ المستخدـ في التصنيع الغذائي  –ذاا وصحة اإلنساف عبلقة العبوات بالغ –والتغميؼ 

 الطرؽ الحديثة فى تعبئة وتغميؼ األغذية .
 انًزاعغ:

1- Stanley, S. and Roger, C. G. (1970) 

- Food Packaging  

- The AVI Publishing Company, INC. 

 وحساد(. 3ثحج وٍْبقشبد ) 425ص ُ ع  -25

رر تختبر قدرة الطالب عمى البحث واالطبلع بعد تحديد موضوع معيف يقوـ بدراستة والبحث فية فى ىذا المق
وتجميع مادة عممية مرتبطة بو والتعرؼ عمى ما ىو جديد وتقديـ تقرير شامؿ مكتوب يستعرض فيو كؿ ما قاـ 

زمبلئو مف الطبلب والسادة بو  مع مناقشتة بيدؼ ىذا المقرر إلى اختبار مقدرة الطالب عمى عمؿ سيمنار أماـ 
 أعضاا ىيئة التدريس بالقسـ.
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 وحساد(. 3زراطبد ذبطخ ) 426ص ُ ع  -26

ييدؼ ىذا المقرر الى قياـ الطالب بإعداد بحث مرجعي في أحد مجاالت عمـو األغذية ويتـ مناقشة  
ضاا ىيئة التدريس الطالب في ىذا البحث المرجعي الذي يمقيو في حمقات النقاش التي تتـ بحضور جميع أع

 بالقسـ.

 وحساد(. 3ٍُنزوثُىىىجُب األغذَخ وفظبزهب ) 427ص ُ ع  -27

  انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة تموث االغذية وفسادىا والكائنات الحية الدقيقة المسببة لمفساد والعوامؿ 
 0الفساد المختمفة التى تؤثر عمى نمو الميكروبات والطرؽ المستخدمة لمنع حدوث

 يحزىٌ انًمزر 

معرفة أنواع الفساد  –خميرة(  –فطر  –مصادر تموث األغذية باألحياا الدقيقة المختمفة )بكتريا   
التغيرات التي تحدثيا األحياا الدقيقة في  –العوامؿ المؤثرة عمى نمو ونشاط األحياا الدقيقة  –الميكروبي 

 –األسماؾ  –والبروتينات والدىوف( فساد األغذية المختمفة )المحوـ  األغذية المختمفة )التغيرات فى الكربوىيدرات
 فساد األغذية الطازجة .... الخ(.  –األغذبية المجمدة والمجففة  –المعمبات  –الحبوب 
 انًزاعغ:

1- James, M. Jay (1978) 

- Modern Food Microbiology (Second Edition) 

- D. Van Nostrand Company. 

2- Adams, M. R. and Moss, M.O. (1995) 

- Food Microbiology  

- The Royal Society of Chemistry 

3- Adams, M. R. and Moss, M.O. (2000) 

- Food Microbiology (Second Edition) 

- The Royal Society of chemistry. 

 ساد(.وح 3أطض اىتغذَخ اىتطجُقُخ وتغذَخ اىفئبد اىربطخ ) 428ص ُ ع  -28

 انهذف يٍ انًمزر

ييدؼ ىذا المقرر الى تعريؼ الطالب كيفية تطبيؽ أسس التغذية فى تغذية األصحاا والفئات الخاصة  
 0التى تحتاج الى برامج تغذوية تتوقؼ عمى نوعية ىذه الفئات

 يحزىٌ انًمزر

ئية أثناا المراحؿ العمرية اإلحتياجات الغذا –التمثيؿ الغذائى  –أىـ المصطمحات الخاصة بالتغذية والغذاا  
التغذية  -الرضع( وكذا اإلحتياجات الخاصة –كيفية التخطيط لوجبات الفئات الحساسة _الحوامؿ  –المختمفة  
 -التغذية العبلجية) مرضى السكر -ىـر الدليؿ الغذائى –نظاـ المجموعات الغذائية  -سوا التغذية   –المثمى 

 . الػػخ 0و الكبد –ارتفاع ضغط الدـ 
 انًزاعغ:

1- Blank, F. (1999) 
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- Hndbook of Food and Nutrition  

- Agro Botanical Publishers (India) 

2- Williams, M. H. (2002) 

- Nutrition for Health, Fitness and Sport (Sixth edition). 

- Mc Graw- Hill Companies, INC. 

3- Suitor, C. U. and Crowley, M. F. (1984) 

- Nutrition Principles and Application in Health Promotion (2
nd

 ed.) 

- Philadelphia : J. B. Lippincott Company 

 وحذاد( . 3ركُىنىعُب يُزغبد انحبصالد انجسزبَُخ ) 429ص ٌ ع  -29

  انهذف يٍ انًمزر

فػػػى التصػػػنيع الغػػػذائى وأىميتيػػػا ييػػػدؼ ىػػػذا المقػػػرر إلػػػى دراسػػػة أىػػػـ المحاصػػػيؿ البسػػػتانية التػػػى تسػػػتخدـ 
 0الغذائية وطرؽ حفظيا وتصنيعيا وتداوليا 

 يحزىٌ انًمزر

أىميتيػػػػا  –نباتػػػػات طبيػػػػة وعطريػػػػة(  –خضػػػػر  –الخامػػػػات البسػػػػتانية المسػػػػتخدمة فػػػػي التصػػػػنيع الغػػػػذائي )فاكيػػػػة 
 –ات التصنيع الغذائي مدى مبلامتيا لعممي –األىمية الغذائية  –االقتصادية في التصنيع الغذائي عالميا ومحميا 
طػػػرؽ الحفػػػظ  –تصػػػنيع الفواكػػػو المسػػػكرة  –المػػػرمبلد(  –مربػػػات  -طػػػرؽ تصػػػنيع المنتجػػػات الخاصػػػة ) شػػػراب 
تأثير طرؽ التصنيع والحفاظ عمػى الخػواص الطبيعيػة والكيميائيػة  –المختمفة )تعميب وتجفيؼ الخضر والفاكية ( 

ؼ الطالب بالطرؽ المختمفة إلنتاج زيت الزيتوف وطرؽ الكشػؼ تعري –تحميؿ الخضر والفاكية  –والقيمة الغذائية 
 عميو والتعرؼ عمى مدى غشو بالزيوت األخرى.

 انًزاعغ:

1- Paul, J. K. (1975) : Fruit and Vegetable Juice Processing Noges Data 

Corporation. 

2- Fellows, P. (2000):  

- Food Processing Technology (Principles and Practice) Second edition. 

- CRC Press 
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 قظـــــٌ ػيىً األىجبُ.  -7
 

 انًمزراد انذراسُخ نمسى ػهىو األنجبٌ
 

الرمز والرقم  م
 المقــــــــــرر الكودي

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
 2 2 1 أسبسُبد ػهىو االنجبٌ 101أ ؿ ب  -1
 3 2 2 تجاتياكيمياا وتحميؿ المبف ومن 102أ ؿ ب  -2
 3 2 2 األىمية الغذائية والصحية لمبف  203أ ؿ ب  -3
 3 2 2 كيمياا وتكنولوجيا الدىوف المبنية 304أ ؿ ب  -4
 3 2 2 كيمياا وتكنولوجيا بروتينات المبف 305أ ؿ ب  -5
 3 2 2 االلباف الخاصة والمستحدثات المبنية 306أ ؿ ب  -6
 3 2 2 منتجات لبنية عامو 307أ ؿ ب  -7
 3 2 2 الرقابة الصحية والجودة والتشريعات المبنية  308أ ؿ ب  -8
 3 2 2 ميكروبيولوجيا المبف ومنتجاتو 309أ ؿ ب  -9
 3 2 2 المبف السائؿ ومعامبلتو 310أ ؿ ب  -10
 3 2 2 تعبئة وتغميؼ األلباف ومنتجاتيا 311أ ؿ ب  -11
 3 2 2 المبنية المواد المضافة في الصناعات 312أ ؿ ب  -12
 3 2 2 المموثات البيئية لؤللباف 313أ ؿ ب  -13
 3 2 2 تكنولوجيا جبف 414أ ؿ ب  -14
 3 2 2 تكنولوجيا المثموجات المبنية 415أ ؿ ب  -15
 3 2 2 التخمرات المبنية وااللباف المتخمرة 416أ ؿ ب  -16
 3 2 2 ع االلباف تكنولوجيا المنتجات الثانوية ومخمفات مصان 417أ ؿ ب  -17
 3 2 2 مراقبة جودة األلباف ومنتجاتيا 418أ ؿ ب  -18
 3 2 2 اإلدارة الفنية لمصانع االلباف والمشروعات المبنية 419أ ؿ ب  -19
 2 - 2 دراسات خاصػػػة 420أ ؿ ب  -20
 3 2 2 موضوعات مختارة متقدمة في عمـو األلباف 421أ ؿ ب  -21
 3 2 2 الطبيعية لمبف ومنتجاتو  الكيمياا 422أ ؿ ب  -22
 3 2 2 كيمياا وميكروبيولوجيا الجبف 423أ ؿ ب  -23
 
 

 انًحزىي انؼهًٍ نًمزراد لسى ػهىو األنجبٌ
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 ( أسبسُبد ػهىو االنجبٌ 101أ ل ة )-1
 -انهذف يٍ انًمزر:

لمامػو بالمكونػات المختمفػػػػة لتركيػب المػبف والحالػة التػػي  دراسػة الطالػب تعريػؼ المػبف مػػف الوجيػة العمميػة وا 
يوجد عمييا ودراسػة مكونػات المػبف مػف الناحيػة الغذائيػة وأىميتيػا والػدور الػذي يقػوـ بػو كػؿ مكػوف فػي الصػناعات 
المبنية المختمفة ودراسة خواص المبف مػف النػواحي الحسػية والطبيعيػة ومقارنػة لػبعض ألبػاف الثػدييات المختمفػة مػف 

 ثرةىا والعوامؿ المؤ حيث المكونات األساسية ونسب تواجد
 -يحزىي انًمزر:

فػػراز المػػبف  -انتػػاج المػػبف  الصػػفات الطبيعيػػة الحسػػيو  -مكونػػات المػػبف  -التركيػػب العػػاـ لمػػبف  -تكػػويف وا 
مقارنو بيف ألباف بعض الثدييات  مف حيث التركيب والخػواص والصفات والقيمػة الغذائيػة لمػبف  -والكيميائية لمبف 

المعػػامبلت الحراريػػة التػػي تجػػرى  -تجميػػع وتسػػويؽ المػػبف  -إنتػػاج لػػبف نظيػػؼ وجيػػد  - ميكروبيولوجيػػا االلبػػاف -
 عمي المبف .
 انًزاعغ:

1- Fundamental of Dairy chemistry (1965) : Webb Johnson and Alfrod  CBS 

publishers of distributors  

2- Dairy chemistry and physics (1984) : By walstra  p. and Jenness, R. Publi, by john 

Wiley, N.Y.    

 ( كًُُبء ورحهُم انهجٍ ويُزغبره 102أ ل ة ) -2
 انهذف : 

دراسػػػة الطالػػػب بالمكونػػػات المختمفػػػة الداخمػػػة فػػػي تركيػػػب المػػػبف وكيفيػػػة التعػػػرؼ عمػػػي طػػػرؽ تحميػػػؿ ىػػػذه 
ي كيفيػة اسػتخداـ األدوات المكونػات وتحميميػا فػي المنتجػات المبنيػة المختمفػة ػ إكسػاب الطالػب الميػارات البلزمػة فػ

 واألجيزة البلزمة لمتحميؿ .
  -انًحزىٌ:

 ػ بعض الخواص الكيميائيػػػػة لمبف 3ػ تركيب المبف     2ػ  تعريؼ المبف      1)أ (
 ػ  العوامؿ التي تؤثر عمي تركيب المبف   4   

 األمبلح ػ 4ػ الدىوف    3ػ البروتينيات    2ػ الكربوىيدرات  1)ب( مكونات المبف :ػ 
 ػ مكونات أخػري  8ػ الماا          7ػ األنزيمات       6ػ الفيتامينات   5   
 المعامبلت الحرارية لمبف ) التسخيف ػ  التبريد (  -)ج(
 الثبات الحراري لمبف  -)د(
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 انًزاعغ:

1- Dairy chemistry and physics ( 1984) : By  walstra p. and jenness, R. publi, by john 

Wiley, N.Y.  

2- chemistry and Testing of Dairy products (2000) : Forth edition  Henry v. Atherton. 

JA. Ivew lander   

3- Milk quality (1995) : By F. Harding  Blackie Academic professional  

 ( األهًُخ انغذائُخ وانصحُخ نالنجبٌ :  203أ ل ة ) -3
 انهذف :  

ب بتعريؼ المبف والتركيب الكيميائي والدور الذي يساىـ فيو في غذاا اإلنساف ػ دور مكونات دراسة الطال
المبف وعبلقتو ببعض األمراض ػ والػدور الػذي تسػاىـ بػو مكونػات المػبف فػي عػبلج بعػض األمػراض وكػذلؾ أىميػة 

 االلباف المتخمرة .
 -انًحزىي:

نػػات المػػبف فػػي غػػذاا اإلنسػػاف ػ بروتينػػات المػػبف مقدمػػة عػػف مكونػػات المػػبف ػ الػػدور الػػذي تسػػاىـ بػػو مكو 
والبيتيدات الناتجة وأىميتيا كغذاا وعبلج    ػ   دىف المبف والمركبات المصػاحبة لػو ودورىػا التغػذوي العبلقػة بػيف 
دىف المبف وأمراض القمب حقيقية أـ وىـ ػ األىمية الصحية والطبيػػػػة لسػكر البلكتػوز ومشػتقاتو ػ عػدـ تحمػؿ سػكر 

كتوزػ الكالسيوـ والفوسفور في المبف وىشاشة العظاـ ػ الدور الذي تساىـ بػػو مكونات المبف ومنتجاتو في عبلج البل
 أمراض الضغط والقولوف ػ االلباف المتخمرة ودورىا في تحسيف صحة اإلنسػاف .

 انًزاعغ:

1- Dairy foods and nutrition (1999) : Gregory D. Miller, Judith K, Jarvis, Lois D, 

McMcbean. Second ed. CRC BOCA, Raton London. New York, Washington  D.C 

 ( كًُُبء وركُىنىعُب انذهىٌ انهجُُخ : 304أ ل ة )  -4
 انهذف : 

تعريؼ الطالب بالتركيب الكيميائي لدىف المبف والصورة المتواجد عمييا ىذا الدىف وكذلؾ المواد المرتبطة 
دىف المبف وكذلؾ التغيػرات الكيميائيػة التػي تحػدث لمػدىف وكػذلؾ تعريػؼ الطالػب بنػواتج المػبف بدىف المبف وثوابت 

الدىنية وكيفية الحصػوؿ عمييػا ودراسػة مكونػات ىػذه المنتجػات وأوجػو االخػتبلؼ بينيػا وأثػر ذلػؾ عمػي اسػتعماليا 
كسػػاب الطالػػب الميػػارة فػػي كيفيػػة فصػػؿ الػػدىف لموصػػوؿ ليػػذه الم نتجػػات ودراسػػة صػػفات وطػػوؿ مػػدة حفظيػػا ػ وا 

 وتركيب كؿ منتج دىني واستعماالتو .
 -انًحزىي:

مقدمػػة وتعريػػؼ المنتجػػات الدىنيػػة ػ طػػرؽ فصػػؿ القشػػدة ) الترقيػػد والفػػرز (  التركيػػب الكيميػػائي لمقشػػدة 
خفوقػة ػ وأىميتيػا الغذائيػة واسػتخداماتيا ػ أنػواع القشػدة المختمفػة ػ )القشػدة الحمػوة ػ القشػدة المتخمػرة ػ القشػدة الم

القشػدة المسػخنة ( ػ خػواص وعيػوب كػؿ نػوع وحسػابات القشػدة ػ طػرؽ الحفػظ لمقشػدة ػ  والتصػافي ػ الزبػد وقيمتػو 
الغذائية وأنواعو وتركيبة ػ نظريات الخض ػ خطوات صناعة الزبد وطرؽ دراسة الزبد بالطريقػة التقميديػة وخواصػيا 

التبريد وقوة الحفظ ػ طرؽ صناعة السػمنة وخواصػة وقػوة حفظػة وحفظيا ػ الطريقة المستمرة لصناعة الزبد  ػ فساد 
وقػوة حفظػة وفسػاده وغشػو ػ المػار جػريف وطػرؽ صػناعتو وخواصػة وقػوة  ( Butter oil )وغػش السػمف ػ زيػت الزبػد 
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 حفظة ػ  االختبارات التي تجري عمي كؿ منتج مف المنتجات السابقة ػ تقييـ وتحكيـ منتجات المبف الدىنية .
 غ:انًزاع

1- The milk fat globule, 1974 : By H, Muller p.walstra CAP and documention, 

wageningen. The Netherlands  

2- Milk composition MProduction and biotechnology (1997) - by Ras Welch , D,J.W  

Burns , SR Davis , A.I.  popay and C.G.  Prosser. Ag   Research caB International  

 ( كًُُبء وركُىنىعُب ثزورُُبد انهجٍ 305أ ل ة ) -5
 انهذف : 

تعريؼ الطالب بمعمومات عف مفيـو البروتينيات وتقسيميا وأىميتيا مػف النػواحي التصػنيعية  والتغذويػة ػ 
 وتدريب الطالب عمي الطرؽ المختمفة لفصؿ ىذه البروتينيات .

 -انًحزىٌ:

 –التحضير التجاري  –طرؽ فصؿ البروتيف  –نات المبف وانواعيا بالتفصيؿ دراسة عف تقسيـ بروتي 
 القيمة الغذائية والبيولوجية. –استخداماتيا الصناعية المختمفة  –الخواص الوظيفية 

1- Milk  proteins , chemistry and molecular biology (1971) 

Hugh A. McKenzie vol. z  

Academic press. New York and London.    

2- Fundamental of dairy chemistry Webb Johnson and  Alford CBS  

     Publishers  distributions 

 ( األنجبٌ انخبصخ وانًسزحذصبد انهجُُخ:306أ ل ة )  -6
 انهذف : 

ا التي تعريؼ الطالب بأنواع االلباف الخاصة وأىميتيا الغذائية والصحية وما ىو الجديد والبدائؿ ومنتجاتي
 تظير في األسواؽ وكذلؾ االلباف ذات الطبيعة الحيوية والمحتوية عمي البكتريا العبلجية .

 -انًحزىي :

لػػبف  - Dالمػػبف المجػػنس ػ لػػبف الخثػػرة الطريػػة ػ المػػبف المجفػػؼ سػػريع الػػذوباف ػ المػػبف المطعػػـ بفيتػػاميف
 االسػيدفمس غيػر المتخمػر ػ المػبف الخػض الشػكوالتو ػ المػبف الخػالي والمػنخفض فػي محتػواه مػف البلكتػوز ػ لػبف 

Butter milk . ػ االلباف الحيوية المحتوية عمي البكتريا العبلجية 
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 -انًزاعغ:

 ـ2001المبف ومنتجاتو ودورىما في التغذية والصحة      
 د./ طارؽ مراد النمر     ػ مكتبة بستاف المعرفة     

 ( يُزغبد نجُُخ ػبيه :307أ ل ة )  -7
  انهذف :

تزويد الطالب بتعريفات بعض المنتجات المبنية وأوجو االختبلؼ بينيا وتدريب الطالب عمي بعض   
الصناعات المبنية التي يمكف القياـ بيا سواا بمفرده أو بالمشاركة مع زمبلئو وتعريؼ الطالب بمقومات عمؿ 

 مشروع بسيط لؤللباف .   
 -انًحزىي:

ة ػ االلباف المتخمرة ػ الجبف ػ المثموجات المبنية ػ االلباف المكثفة والمجففة المبف كمادة خاـ ػ  االلباف السائم
 ػ المنتجات المبنية الدىنية .

 -انًزاعغ:

1- Dairy technology ( 1983 ): By p. walstra  A.jellema . MA. J. S. VAN Boekel  

 ( انزلبثخ انصحُخ وانزشزَؼبد انهجُُخ :308أ ل ة )  -8
 انهذف :  

تعريػػؼ الطالػػب بعمميػػات النظافػػة والتعقػػيـ فػػي مصػػانع المبػػاف والتػػي تشػػمؿ المنظفػػات والمسػػاحيؽ وأمثمػػة 
 لبعضيا ػ طرؽ الغسيؿ والتعقيـ والعنصر البشري واألمف الصناعي بمصانع االلباف .

 -انًحزىي:

وتعقيميػا ػ المراقبػة  مكونػات المػبف ػ التحميػؿ الكيميػائي لمػبف ػ انتػاج المػبف النظيػؼ ػ تنظيػؼ أوانػي الحميػب
 الصحية عمي االلباف ومنتجاتيا ػ منتجات االلباف ودورىا في نقؿ 

األمراض ػ اختبارات سبلمة االلباف ومنتجاتيا ػ المعامبلت الحرارية ودورىا في القضاا عمي الميكروبات المرضية 
فػػات فػػي مصػػانع االلبػػاف وطػػرؽ ػػػ الػػنظـ الصػػحية لتعبئػػة االلبػػاف ػ  التفتػػيش الصػػحي عمػػي منشػػ ت االلبػػاف ػ اآل

 مكافحتيا .
 انًزاعغ:

1- Hygienic milk production, castle, M.E (1985): The sotlish milk Marketing Board  

ISBN 0903438070  

 ( يُكزوثُىنىعُب انهجٍ ويُزغبره :309أ ل ة )  -9
 انهذف : 

صحة العامة ومف النواحي االقتصادية تعريؼ الطالب بأىمية دراسة ميكروبيولوجيا االلباف مف حيث ال
ومف النواحي اإلنتاجية ) الصناعية ( ػ تزويد الطالب بمعمومات عف تصنيؼ وتقسيـ الميكروبات ومصادر تموث 
المبف بالميكروبات والعوامؿ المؤثرة عؿ نموىا  في المبف وكيفية إنتاج لبف نظيؼ وجيد وبعض المعامبلت لمحد 

 .بعض المموثات وتأثيرىا عمي جودة المبف مف نمو الميكروبات وأيضا
 -انًحزىٌ:
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األحياا الدقيقة المرتبطة باأللباف وكيفية القضاا عمييا ػ ميكروبيولوجيا المبف الخاـ ػ ميكروبيولوجيا 
ػ االلباف المجففة والمركزة والمكثفة ػ ميكروبيولوجيا المثمجات القشدية والمنتجات المشابية ػ ميكروبيولوجيا القشدة 
 ميكروبيولوجيا الزبدة ػ ميكروبيولوجيا البادئات ػ ميكروبيولوجيا الجبف ػ ميكروبيولوجيا منتجات االلباف المتخمرة .

1- Advances in the microbiology and biochemistry of cheese and Fermented milk. 

Davies F.L. and law. B.A (1984) Elsevier 

Applied science publishers , London and New York . 

 -انًزاعغ:

 ميكروبيولوجي الحميب ومنتجاتو . تحرير آر روينسوف 
 ترجمة د./ ابراىيـ المييزع              د./ حمزه أبو طربوش     

 د./ حمد الكنيؿ                   د./ ابراىيـ أبو لحية             
 جزا  2الكتاب يقع في   1977ود إصدار النشر والمطابع    جامعة الممؾ سع     

 ( انهجٍ انسبئم ويؼبيالره :ـ 310أ ل ة )  -10
 انهذف : 

لمػػاـ الطالػػب بػػالطرؽ المختمفػػة لمعػػامبلت المػػبف  دراسػػة الطالػػب أثػػر الحػػرارة واسػػتخداميا فػػي حفػػظ المػػبف وا 
ة فػي كػؿ منيػا وتػأثير الحرارية وتزويػد الطالػب بخطػوات إجػراا الطػرؽ المختمفػة فػي الصػناعة واألجيػزة المسػتخدم

 . المعامبلت الحرارية المختمفة لصفات المبف الناتج ػ المواصفات القياسية لطرؽ الحفظ المختمفة
 -انًحزىي:

مقدمػػة عػػف أنػػواع االلبػػاف السػػائمة المنتشػػرة فػػي السػػوؽ ػ المعػػامبلت الحراريػػة التػػي تجػػري عمػػػي المػػبف ) 
أثير المعاممة الحرارية عمي مواصفات المبف ػ القيمة الغذائية والصحية ػ ت UHTالبسترة ػ الغمياف ػ التعقيـ ( لبف اؿ

وعبلقتيا بالمعامبلت الحرارية ػ معامبلت المػبف فػػػػي المزرعػة ػ طػرؽ حفػظ المػبف ػ تجنػيس المػبف ػ االختبػارات التػي 
ػ الترشي  الدقيؽ لمػبف  تجري لمحكـ عمي كػفااة عممية التجنيس ػ نشاط الميكروبات في المزرعة ػ طرؽ تنقية المبف

 وأىمية طرؽ الحصوؿ عمييا ػ األسس المبنية عميو ػ المعامبلت الحرارية ػ التركػػيز والتجفيؼ .
 -انًزاعغ:

 معامبلت المبف السائؿ    أ.د./ جماؿ الديف الصادؽ     د./ عبده السيد شحا تو  -1
 المعامبلت الحرارية في مصانع االلباف  -2        

 (        الدار العربية لمنشر والتوزيع2001أ.د./ عبد اهلل محمد جعفر )         

 ( رؼجئخ ورغهُف االنجبٌ ويُزغبرهب :311أ ل ة ) -11
 انهذف :  

تزويد الطالب بأىمية التعبئة والتغميؼ وأنواع العبوات والمواد الداخمة في صناعة ىذه العبوات ػ وطرؽ 
الطالب بتأثير عمميات التعبئة والتغميؼ وأثرىا عؿ عمميات التسويؽ ليذه  تعبئة المبف ومنتجاتو وأيضا إلماـ

 المنتجات .
 -انًحزىي:
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أىمية تعبئة وتغميػؼ المنتجػات المبنيػة ػالعوامؿ التػي يتوقػؼ عمييػا نػوع وطريقػة التغميػؼ ػ أنػواع الخامػات 
ني المػبف ومنتجاتػو ػ الكرتػػوف أشػير الخاصة لعبوات وأواني المبف ومنتجاتو ػ صفات الخامات الخاصة بعبوات وأوا

العبوات المستخدمة في صناعة االلباف ػ كيفية تصنيعو وتشكيمو ػ طرؽ تعبئة االلباف السائمة ػ طػرؽ تعبئة االلباف 
المتخمػرة ػ طػرؽ تعبئػة الجبنػة الطريػة ػ  والجػبف المنقوعػة فػي محمػوؿ ممحػي ػ طػرؽ تعبئػة الجػبف النصػؼ جافػة 

ؽ تعبئػة المنتجػات الدىنيػة ػ طػرؽ تعبئػة األيػس كػريـ ػ طػرؽ تعبئػة منتجػػات االلبػاف الموجػودة والجبف الجافػة ػ طػر 
 في صورة مجففة.

 -انًزاعغ:

ماجد بشر األسود _وزارة التعميـ والبحث العممى _جامعة 1987التعبئة والتغميؼ فى التصنيع الغذائي .  -1
 صبلح الديف _العراؽ

 يومنشأة االسكندر  نبيؿ مينا _ ليمى السباعي ات االلبافتعبئو وتغميؼ أال غذيو ومنتج -2

 ( انًىاد انًضبفخ فٍ انصُبػبد انهجُُخ :ـ312أ ل ة ) -12
 انهذف :  

تعريػػؼ الطالػػب مػػا ىػػي المػػواد المضػػافة فػػي الصػػناعات المبنيػػة المختمفػػة وتأثيرىػػا عمػػي خػػواص وصػػفات 
 د المسموح باستخداميا .وجودة المنتج النيائي وتزويد الطالب لمعمومات عف الحدو 

 -انًحزىي:

دراسػات تفصػميو عػف إضػافة كػبل مػف البادئػات ػ أمػبلح الكالسػيوـ ػ األمػبلح مثػػػبطة ػ المػواد الحامضػة ػ 
المواد الممونة والقاصرة لموف ػ المواد مكسبو لمطعػـ ػ ممػ  الطعػاـ ػ مػػػواد مثبتػة ومػواد مسػتحمبة ػ المنفحػة ػ المنفحػة 

إضػافة اإلنزيمػات أخػػرى مثػؿ اإلنزيمػات البكتيريػة ػ اإلنزيمػات الفطريػة ػ اإلنزيمػات النباتيػة ػ الجافةػػ دراسػة عػف 
 ودراسات عف الحػػدود المسموح باستخداميا.

 -انًزاعغ:

 ـ1970صناعات االلباف . الجبف ػ الزبد   حسيف طو النجـ بغداد  ػ1   
  1983ػ صناعة الجبف وااللباف المتخمرة بغداد 2   
 د./ لطفي عبد المطمب         د./ رياض محمد سميـ        

 ( انًهىصبد انجُئُخ نألنجبٌ :313أ ل ة ) -13
 انهذف : 

تزويػػد الطالػػب بتعريفػػات عػػف مفيػػـو البيئػػة ػ أنػػواع المموثػػات بوجػػة عػػاـ لؤللبػػاف ومنتجاتيػػا وتػػأثير ىػػذه 
 نفايات مصانع االلباف .المموثات عمي صفات وخواص المنتجات المبنية ػ وكيفية التخمص مف 

 -انًحزىي:

مفيـو البيئة النظيفة ػ األنواع المختمفة لممموثات ػ التأثير السمبي لممموثات عمي كؿ مف النبات والحيػواف ػ 
تػأثير المموثػات عمػي صػحة اإلنسػاف ػ تػأثير المموثػات عمػي كػؿ التركيػب الكيمػاوي والمحتػوي الميكروبػي لؤللبػاف ػ 

 تصنيع المنتجات المبنية المختمفة ػ نفايات مصانع االلباف ودورىا في تموث البيئة .تأثير المموثات عمي 
 كيمياا المنظفات والمطيرات  -)ىػ( 
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 طرؽ تحميؿ المبف ومنتجاتو. -)و(
 -انًزاعغ: 

 1996ػ المموثات الكيميائية والبيئية 
 زيداف ىندي عبد الحميد        .  محمد ابراىيـ عبد المجيد    
 دار العربية لمنشر والتوزيع ال   

 ـ1997ػ البيئة واإلنساف , دراسة في مشكبلت اإلنساف مع البيئة 
 زيد الديف عبد المقصود   دار المعارؼ باإلسكندرية   

 (1999ػ اإلنساف وتموث البيئة )
 الدار المصرية المبنانية    محمد السيد أرناؤوط   

 غجٍ ان( ركُىنىعُب 414أ ل ة )  -14
 ذف: انهـ

تزويد الطالب  بمعمومات عف تصنيؼ وتقسيـ الجبف والطػرؽ المختمفػة لصػناعتيا وتػدريب الطالػب لمقيػاـ 
بمفػػردة أو بالمشػػاركة مػػع غيػػره مػػف الػػزمبلا لصػػناعة أنػػواع وأصػػناؼ الجػػبف ػ وتعريػػؼ الطالػػب بمقومػػات عمػػؿ 

 مشروع بسيط ليذا المنتج .
 -انًحزىي:

ة الجبف وقيمتو الغذائية ػ طرؽ تسمية وتقسيـ الجػبف ػ عبلقػة مكونػات ونبذه تاريخية ػ أىمية صناعمقدمة 
المبف المختمفة بصفات الجبف الناتج ػ المعامبلت المختمفة التػي تجػري عمػي المػبف المعػد لصػناعة الجػبف وعبلقتيػا 

الجػبف ػ بجػودة  الجػبف ػ تعػديؿ تركيػب المػبف المعػد لصػناعة الجػبف ػ المػواد والخامػات التػي تضػاؼ فػي صػناعة 
طػرؽ التجػبف المختمفػة ػ الخطػوات العامػة فػي صػناعة الجػبف ػ الطػرؽ الحديثػة والمسػتمرة لصناعػػػة الجػبف ػ طػرؽ  
التسوية ونبذة مختصرة عف طرؽ اإلسراع مف التسوية والمقاييس التي تستخدـ لتحديػػػد عمميػات التسػوية واإلسػراع 

 ؿ ظيورىا في الجبف وكيفية عبلجيا .منيا تصافي الجبف ػ تحكيـ الجبف ػ العيوب المحتم
 -انًزاعغ:

1- Fundamental of cheese science (2000). 

By p,F. Fox , Timothy p. Guinee, Timothy M. Cogan Paul  L.H. 

Mcsweeney . 

An Aspen publication aspen , publishers. Inc . Gathering, 

Maryland   

2- Encyclopedia of Dairy science (2003) by Hubert   
Roginski , John w. fapuay and Patrick F.Fox. 

Academic press , by - Elsevier science . 

 (   أ.د./ عبده السيد شحا تو المكتبة األكاديمية9997تكنولوجيا الجبن ) األسس العممية    

 ( ركُىنىعُب انًضهىعبد انهجُُخ : 415أ ل ة )  -15
 انهذف : 

لػػػب بتعريػػػؼ ليػػػذه المثموجػػػات وأنواعيػػػا وكيفيػػػة عمػػػؿ مخػػػاليط مختمفػػػة وتػػػدريب الطالػػػب عمػػػي تزويػػػد الطا
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 خطوات الصناعة وحسابات الريع وأيضا إكساب الطالب بميارات عمؿ مشروع مصغر ليذا المنتج .
 -انًحزىي:

طػرؽ إضػافة  -االلباف المركزة ػ تعريػؼ االلبػاف المركػزة ػ أنواعيػا ػ طػرؽ تصػنيع المػبف المكثػؼ المحمػػي  
سػكر السػكروز ػ عمميػة التسػخيف االبتػدائي ػ بمػورة سػكر البلكتػوز ػ التعبئػة ػ التخػزيف ػ العيػوب السػائدة فػي المػبف 

طرؽ تصنيع المبف المبخر ) المكثؼ الغير المحمي ( التسخيف االبتدائي ػ التبخير  -المكثؼ المحمي ػ استعماالتو 
تعقيـ ػ العوامؿ التي تؤثر في التجبف الحػراري لمػبف ػ قػوة حفػظ المػبف المكثػؼ الغيػر ػ التجنيس ػ التبريػػد ػ التعبئة ػ ال

صػػناعة المػػبف -محمػي ػ المػػبف المكثػؼ الغيػػر محمػػي كغػػذاا ػ العيػػوب الشائعػػػػة  فػػي المػػبف المكثػؼ الغيػػر محمػػي. 
سطوانات وصفات االلباف المجفؼ ػ طرؽ التجفيؼ باالسطوانات والعوامؿ المؤثرة عمي كفػػػااة عممية التجفيؼ باال

الناتجة ػ التجفيؼ بطريقة الرزاز وصػفات المػبف الناتجػة ػ نبػذة تاريخيػة عػف صػناعة المثموجػات المبنيػة  ػ  العوامػؿ 
التي ساعدت عمي تطور الصناعة ػ التسمية والتقسيـ ػ المػػػواد الخاـ الداخمية في الصناعة ) مواد خاـ لبنيػة وغير 

لعامة لصناعة وتركيب المخموط وتعػديؿ التركيػب ػ الحموضػة والمعاممػة الحراريػة ػ التجنػيس  ػ لبنية ( ػ الخطوات ا
التبريػد ػ التعميػب ػ التجميػد ػ التعبئػػػة ػ التصػمب ػ التخػزيف ػ التسػويؽ ( ػ صػناعة األنػػواع المختمفػة مػف المثمجػات ػ 

تجاىات الحديثة لصناعة المثمجات ػ  العيوب صناعػػػة مسحوؽ األيس كريـ ػ تحضير األيس كريـ في المنزؿ ػ اال
المحتمػؿ ظيورىا في المثمجات وكيفية التغمب عمييا ػ التقييـ والتحكيـ في المثمجات المبنيػة ػ أىػـ االختبػارات التػي 

 تجري عمي المثمجات .
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 -انًزاعغ:

1- Ice- cream . (1977)  

By W,S Arbuckle.  

Van, nostrand  Reinhold company  

 رياض محمد سميـ ػ مديرية دار الكتب لمصناعة والنشر   1987ثمجات المبنية الم

 ( انزخًزاد انهجُُخ واالنجبٌ انًزخًزح : 416أ ل ة )  -16
 انهذف : 

تعريػػػؼ الطالػػػب بمفيػػػوـ البػػػادئ وأنواعػػػو وصػػػفاتو واسػػػتعماالتو وتػػػدريب الطالػػػب عمػػػي تحضػػػير البػػػادئ 
اللبػاف المتخمػرة وأىميتيػا ودراسػة الطالػب لصػناعة الزبػادي واالتجاىػات وتنشيطة ػ وأيضا تعريؼ الطالب بػأنواع ا

 الحديثة ليذه الصناعة وتدريبو عمييا وحساب التكمفة .
 -انًحزىي :

نبذه تاريخية ػ أنواع البادئات المستخدمة في الصناعات المبنية ػ التمثيؿ الغذائي ػ تمثيػؿ البلكتػوز ػ تمثيػؿ 
مثبطات نمو البادئات وتشمؿ المضادات الحيويػة ػ البكتيريوسػينات ػ البكتربوفػاج ػ بقايػا  السترات ػ تمثيؿ البروتيف ػ

المػػواد المنظفػػة والمطيػػرات ومثبطػػات أخػػري ػ انتػػاج مػػزارع البادئػػات ػ االلبػػاف المتخمػػرة المحتويػػة عمػػي حػػامض 
لػبف االسػيدوفيمس ػ لػبف وتشػمؿ المػبف الخػض ػ عيوبػو ػ اليوغػورت ػ التطػورات الحديثػة فػي صػناعة اليوغػورت ػ 

لػػبف البيفيػػدس   -الخػػض البمغػػاري ػ االلبػػاف المتخمػػرة المحتويػػة عمػػي حػػامض ولحػػـو وتشػػمؿ الكفيػػر ػ الكػػوميس 
Bifidus milk  بأنواعػو المختمفػة وطػرؽ صػناعة كػؿ منػتج لبنػي ػ األىميػة الغذائيػة والصػحية والعبلجيػة لؤللبػاف

  المتخمرة . 
 انًزاعغ:

1- Fermentation microbiology and biotechnology . (1999) : By M.T.  EL Mansi and 

C.F.A Bryce Taylor Francis group 

2- Applied dairy  microbiology (2001) :By Elmer H. March and James L. Steele 

Marcel Decker Inc 

3- Encyclopedia of Dairy science ( 2003): Hubert roginski John w. Fuquay and 

paretic f. fox Academic press by Elsevier science. 

 ( ركُىنىعُب انًُزغبد انضبَىَخ ويخهفبد يصبَغ نألنجبٌ:ـ417أ ل ة ) -17
 انهذف : 

تعريؼ الطالب ما ىو المنتج الثانوي وأنواعو في المنتجات المبنية المختمفة وكيفية الحصوؿ عمييا ػ 
مف  وتزويد الطالب بمعمومات عف كيفية االستفادة مف ىذه المنتجات في الصناعات األخرى وكيفية التخمص

 مخمفات مصانع االلباف بدوف التأثير عمي البيئة .
 -انًحزىي:

 ػ تعريؼ المنتج الثانوي ػ  أنواع ىذه المنتجات وتشمؿ :ػ1
 حامض البلكيؾ ػ طرؽ الحصوؿ عميو       
 أػ الطريقة المباشر والطريقة الغير مباشرة         
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 ب ػ كيفية تنقية الكتات الحامض وحمض البلكتيؾ        
 ج ػ طرؽ أخري لصناعة حامض البلكتيؾ        
 تحضير الريبوفبلفيف وطرؽ تركيزه  وتنقيتو       

 تحضير كحوؿ االثيؿ :ػ تنمية مزرعة الخميرة ػ تخمير الشرش ػ عممية التكرير 
 -انتاج أغذية الخمائر :
 -تحضير البلكتوز    :

ف ػ  استعماالت سكر البلكتوز ػ درجات صناعتو مف شرش الكازيف ػ تنقيتو ػ صناعتو مف شرش الجب
سكر البلكتوز ػ نطاؽ الصناعة ػ  الصعوبات التي تقابؿ أثناا عممية فصؿ البلكتوز تحضير البيتاالكتوز 

 تحضير البلكتوز المحمي .
 -تحضير الكازيف : 

  أنواع الكازيف ػ  الطريقة العامة لتصنيع الكازيف ػ  الترسب والتصفية والكبس والتجفيؼ ػ
 Sheffieldطريقة    Universalأنواع خثره الكازيف ػ  طرؽ تحضير الكازيف بالطريقة المستثمرة ػ طريقة الػ 

 -: الشرش بروتيف تحضيرػ   استعماالت الكازيف ػ عيوب الكازيف وكيفية منعيا ػ مواصفات الكازيف 
 منعيا .  طرؽ تحضير بروتينات الشرش ػ أنواعيا ػ استعماالتيا ػ عيوبيا وكيفية 

 انًزاعغ:

1- By products From milk (1950) : By Earle O. whittier and Byron H.webb. Reinhold 

publishing corporation by weaverly press, Inc. 

 ( يزالجخ عىدح االنجبٌ ويُزغبرهب :ـ418أ ل ة )  -18
 انهذف : 

ا لضػػماف جػػودة المنػػتج والتشػػريعات المبنيػػة ػ تعريػػؼ الطالػػب بمفيػػـو الجػػودة والشػػروط الواجػػب مراعاتيػػ
وتزويده بمعمومات عف الشئوف الصحية في مصانع االلباف ومخمفات ىذه المصػانع وكيفيػة الػتخمص منيػا وأيضػا 

 تزويد الطالب بمعني المواصفات الدولية االيزو.
 -انًحزىي:

ودة ػ الشروط الواجػب مراعػػاتيا مفيـو الجودة وخصائصيا والمسئوليات التي يتحمميا قسـ المراقبة والج
لضماف جودة المنتج والتشريعات المبنية ػ المواصفػػات القياسية ) مضمونيا ػ أنواعيػػا ػ جودة المبف الخاـ والغش ( 

ػ الخامات األولية لتصنيع المنتجات المبنية ) أنواعيا ػ مصادرىاػ المواصفات القياسية ( ػ الشئوف الصحية في 
ف ػ مخمفات مصانع االلباف وكيفية التخمص منيا ػ عمميػػات التنظيؼ والتعقيـ في مصانع االلباف ػ مصانع االلبا

تأثير العمميات التصنيعية عمي جودة المنتجات المبنية ػ تقدير جودة المنتجػػات المبنية مف خواص طبيعية وحسية 
ػد وادارة جودة الغذاا ػ المواصفات الدولية االيزو ومركبات الطعـ والرائحة ػ  عبلقة الجودة وشيادة المطابقة ػ توحي

9000 .) 
 انًزاعغ:

1- Food microbiology (1978) Fraizier W.C, Westhaf  D.C. MCG raw - Hill book 
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company  

2- Milk quality (1995) Harding , F. editor Chapman Hill 

3- Dairy technology . principles of milk properties and process (1999): Walstra, R, 

Geurts, T.J Noomen,A, Jellema ,A and M.A.S.A Van boekel Marcel Dekker ,INC 

NewYork Basel.  

 ( االدارح انفُُخ نًصبَغ االنجبٌ وانًشزوػبد انهجُُخ :419أ ل ة )  -19
 انهذف : 

دارة مصػػانع ا اللبػػاف ػ وكػػذلؾ الخامػػات والمعػػادف تعريػػؼ الطالػػب بالشػػروط الواجػػب توافرىػػا فػػي إنشػػاا وا 
 المستخدمة في أجيزة ومعدات مصانع االلباف ػ وتعريؼ الطالب أسموب ادارة  االنتاج في مصانع األلباف .

 -انًحزىي:

 -االشػتراطات الواجػب مراعاتيػا عنػد إنشػاا مصػانع االلبػاف  -مقدمة عف ادارة مصانع االلباف وأىميتيػا 
اللباف السترجاع المبف المجفؼ والشروط الواجب مراعاتيا وعبلج مشاكؿ العسر فػي الماا المستخدـ في مصانع ا

والتخطػػيط  -األعمػاؿ الموكمػة لمػدير المصػنع   -الماا وأف وجػد وأىميػة اتخػاذ القػرار وتػأثير ذلػؾ عمػي المصػنع 
 أف وجد . لمصانع االلباف والتنظيـ داخؿ مصانع االلباف ػ التوجيو والرقابة واصبلح الخمؿ اإلداري

 -انًزاعغ:

 ( 1998_ فف األداره )
 بيتر دركر _ تعريب عبد اليادي الميداني مكتبو البيكاف

 (2003أداره البيئة نحو االنتاج النظيؼ )
 د/زكريا طاحوف . جمعيو المكتب العربى لمبحوث والبيئة

 ( دراسبد خبصخ :ـ420أ ل ة ) -20
 انهذف : 

ض المفاىيـ مثؿ الميكروبات الصديقة وعبلقتيا بالنواحي الصحية تزويد الطالب بمعمومات جديدة عف بع
 والغذائية ػ وتدريب الطالب عمي تصنيع بعض المنتجات المبنية ذات التأثير الحيوي .
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 -انًحزىي:

مفيـو الميكروبات الصديقة ػ التأثيرات الصحية والغذائية لمميكروبات الصديقة ػ تصنيػػع المنتجػات المبنيػة 
 أثر اضافة الميكروبات الصديقة عمي الخصائص الوظيفية والحيوية  لمنتجات االلباف   . الحيوية ػ
 -انًزاعغ:

 تراجع مواقع الجامعات األوروبية واألمريكية عمى الشبكة الدولية لممعمومات.

 ( يىضىػبد يخزبرح يزمذيخ فٍ ػهىو االنجبٌ :421أ ل ة )  -21
 انهذف :  

ي الفروع المختمفة مف عمـو االلباف مف كيمياا وميكروبيولوجيا وتكنولوجيا تعريؼ الطالب بما ىو جديد ف
 االلباف وذلؾ لكي يكوف الطالب عمي دراية بما يحدث مف حولة في ىذا الموضوع .

 -انًحزىي:

دراسة تفصميو لمتركػػػيب الكيميائي لمبف ودراسة تفصميو لممواد الدىنية في المبف وأىـ التغيػرات التػي يمكػف 
تحػدث فييػػا ػ ودراسػة تفصػػميو عػف كيػػزيف المػػبف والعوامػػؿ المػػؤثرة عمػي ثبػػات معقػػد الكيػزيف ودور الكيػػزيف فػػي  أف

العمميػات التصػنيعية المختمفػة لمػبف ػ ودراسػػػة تفصػميو عػف بروتينيػػات الشػرش ودور ىػذه البروتينيػات فػي صػػػفات 
 الصغرى الموجودة في المبف .المبف وفي العمميػػات التصنيعية المختمفة ػ ودراسة المكونات 

 -انًزاعغ:

 تراجع مواقع الجامعات األوروبية واألمريكية عمى الشبكة الدولية لممعمومات. 

 ( انكًُُبء انطجُؼُخ نهجٍ ويُزغبره :ـ422أ ل ة ) -22
 انهذف : 

 تعريػػؼ وتزويػػد الطالػػب بمعمومػػات عػػف كيميػػاا وطبيعػػة المػػبف وتػػأثير مكونػػات المػػبف عمػػي ىػػذه الصػػفات
 ومدي تأثيرىا عمي خواص وصفات وجودة المنتجات المبنية المختمفة .

 -انًحزىي:

دراسػة الخػواص الطبيعيػة والكيميائيػة  لمػبف مثػؿ الحموضػة ػ التوصػيؿ الكيربػائي المزوجػة ػ جيػد التأكسػد 
الرطوبة وتوزيعيػا )  واالختزاؿ ػ التوتر السطحي ػ درجة الغمياف ػ درجة التجمد ػ معامؿ االنكسارػ  جموده الخثرة ػ 

الماا الحػر ػ والمػاا المػرتبط ػ المػاا النشػط ( وعبلقػة ذلػؾ بالمعػامبلت التصػنيعية المختمفػة والتغيػرات التػي تحػدث 
 في المنتجات المبنية.      

 انًزاعغ:

1- Dairy chemistry and physics (1984)  By walstra p.and jenness, R Publi, by john 

wiley, NY. 
 يُكزوثُىنىعُب انغجٍ و( كًُُبء 423أ ل ة ) -23

 انهذف : 

دراسة الطالب بالمكونات األساسػية الداخمػة فػي تركيػب الجػبف وأيضػا المػواد المضػافة فػي صػناعة الجػبف 
ومػدي تأثيرىػا عمػي خػواص وصػفات جػودة الجػبف ػ تعريػؼ الطالػب بػأىـ التفػاعبلت الكيمائيػة التػي تحػدث لمجػبف 

 عمميات التسوية .ودور األنزيمات في 
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 -انًحزىي:

مقدمة ػ نبذة تاريخية ػ أنواع البادئات المضافة ػ ودراسة عف ميكانيكية التمػثيؿ الغذائي ػ نظاـ تمثيؿ 
نتاج  مزارع البادئات ػ دراسة عف  البلكتوز ػ تمثيؿ السترات ػ تمثيؿ البروتيف ػ ودراسة مثبطات نمو البادئات وا 

لعوامؿ المؤثرة عمي معدؿ التسوية ػ تفاعبلت التسوية ونظاـ تحمؿ كبل مف عوامؿ وطرؽ التسوية وأيضا ا
 البلكتوز ػ البروتيف ػ الدىف ػ  ودراسة  طرؽ اإلسراع مف تسوية الجبف .   

  انًزاعغ:

1- Fundamental of cheese science (2000). By p,F. Fox , Timothy p. Guinee, Timothy 

M. Cogan Paul  L.H. Mcsweeney . An Aspen publication aspen , publishers. Inc . 

Gathering, Maryland   

2- Encyclopedia of Dairy science (2003) by Hubert Roginski , John w. fapuay and 

Patrick F.Fox. Academic press , by - Elsevier science . 
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 قظـــــٌ اىنَُُبء اىشراػُخ.  -8
 

 انذراسُخ نمسى انكًُُبء انشراػُخ انًمزراد
 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
 101ؾ ي ز  -1

 مَُُبء ػبٍخ وغُز ػضىَخ
2 2 3 

 3 2 2  (1كيمياا عضوية ) 102ؾ ي ز  -2

 3 2 2  (1كيمياا حيوية ) 203ؾ ي ز  -3

 3 2 2 يةكيمياا تحميم 204ؾ ي ز  -4

 3 2 2 كيمياا الكربوىيدرات 305ؾ ي ز  -5

 3 2 2 كيمياا البروتينات 306ؾ ي ز  -6

 3 2 2 كيمياا الزيوت والدىوف 307ؾ ي ز  -7

 3 2 2  كيمياا عضوية تخميقية 308ؾ ي ز  -8

 3 2 2 (2كيمياا عضوية ) 309ؾ ي ز  -9

 3 2 2 تطبيقات الحاسب اآللى فى الكيمياا 310ؾ ي ز  -10

 3 2 2 كيمياا طبيعية وتحميمية 311ؾ ي ز  -11

 3 2 2 كيمياا السوائؿ الحيوية 312ؾ ي ز  -12

 3 2 2 كيمياا النظائر المشعة واستخداماتيا 313ؾ ي ز  -13

 3 2 2 2كيمياا حيوية  314ؾ ي ز  -14

 3 2 2  كيمياا البيئة 315ؾ ي ز  -15

 3 2 2 ائي في النباتكيمياا التمثيؿ الغذ 316ؾ ي ز  -16

 3 2 2 كيمياا الماا 317ؾ ي ز  -17

 3 2 2 كيمياا الوراثة 318ؾ ي ز  -18

 3 2 2 كيمياا طبيعية 319ؾ ي ز  -19

 3 2 2 كيمياا حيوية طبيعية 320ؾ ي ز  -20

 3 2 2 كيمياا المواد الممونة ومضادات األكسدة 421ؾ ي ز  -21
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 نكًُُبء انشراػُخربثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى ا

 

 م
الرمز والرقم 

 المقــــــــــرر الكودي
 عدد الساعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 كيمياا عضوية حيوية 422ؾ ي ز  -22

 3 2 2 كيمياا المناعة 423ؾ ي ز  -23

 3 2 2 الكيمياا الخضراا 424ؾ ي ز  -24

 3 2 2 كيمياا الفيتامينات واليرمونات 425ؾ ي ز  -25

 3 2 2 كيمياا اإلنزيمات 426ؾ ي ز  -26

 3 2 2 كيمياا التحميؿ القياسي لممنتجات الزراعي 427ؾ ي ز  -27

 3 2 2 كًُُبء ثُىنىعُب انغشَئبد 428ؾ ي ز  -28

 3 2 2 دراسات خاصة ومناقشات 429ؾ ي ز  -29

 3 2 2 كيمياا مضادات التغذية 430ؾ ي ز  -30

 3 2 2 المركبات الثانوية فى النباتكيمياا  431ؾ ي ز  -31

 3 2 2 كيمياا مخمفات المزارع 432ؾ ي ز  -32

 3 2 2 كيمياا المضافات الغذائية والسمـو 433ؾ ي ز  -33

 3 2 2 كيمياا حيوية تطبيقية 434ؾ ي ز  -34

 3 2 2 كيمياا القمويدات 435ؾ ي ز  -35

 3 2 2 وافكيمياا التمثيؿ الغذائى فى الحي 436ؾ ي ز  -36

 3 2 2 كيمياا النباتات الطبية والعطرية 437ؾ ي ز  -37
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 انًحزىي انؼهًٍ نًمزراد لسى انكًُُبء انشراػُخ

 مَُُبء ػبٍخ وغُز ػضىَخ    909ك ٌ س   -9
General and inorganic  chemistry  

 اىهسف :

عضوية التي تمكف الطالب مػف اسػتيعاب  ييدؼ ىذا المقرر إلى دراسة أساسيات الكيمياا العامة والغير
 مختمؼ جوانب المقرر التي تستخدـ في شرح محتويات مقررات الكيمياا األخرى خبلؿ مراحؿ دراستو الجامعية.

 اىَحتىي : 

أنػواع الػػروابط  -يتنػاوؿ ىػذا المقػػرر دراسػة تسػمية المركبػػات الغيػر عضػػوية البسػيطة بأقسػاميا المختمفػػة 
حاصػؿ  -االتػزاف األيػوني  -قطبية الرابطة والعػـز القطبػي  -بيف الكيروسالبية ونوع الرابطة الكيميائية والعبلقة 
الصورة الغازية وقوانيف الغازات والنظرية الحركيػة  -األكسدة واالختزاؿ  -المحاليؿ المنظمة  -اإلذابة والترسيب 

التفػاعبلت عمػى السػطوح  -الكيميائيػة  العوامؿ التػي تػؤثر عمػى سػرعة التفػاعبلت -الكيمياا الحركية  -لمغازات 
 تخميؽ البوليمرات وىدميا. -كيمياا الجزيئات العديدة )البوليمرات(  -وفي الحالة الصمبة 

 اىَزاجغ :

1- Rodriguez, F. (1985). Principles of polymer systems. Mc Gram-Hill 

international Book company. 

2- Halum, J.R. (1995). Elements of General organic and Biological chemistry. 

Ninth Edition. John Wiley & Sons. 

3- Bloomfield , M.M. (1992). Chemistry and the living organism. Fifth edition. 

John wiley & sons. 

دار الفكر  –ية  (. أسس الكيمياا العامة والغير عضو 2000مصطفى محمود عمارة ) –أحمد مدحت اسبلـ  -4
 القاىرة. –العربي 

 سوريا. –منشورات جامعة البعث  –(. الكيمياا الؤلعضوية 2000منير بيطار ) –ممدوح غدير  -5

       Organic chemistry (1)(1كًُُبء ػضىَخ )   102ن  ٌ س  -2
 اىهسف :

يمياا وبصفة خاصة ىذا المقرر يتي  لمطالب الذي يدرسو مف فيـ واستيعاب كثير مف مقررات الك 
 الكيمياا الحيوية والعضوية الحيوية وكيمياا االنزيمات وغيرىا.
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 اىَحتىي : 

يتنػػػاوؿ ىػػػذا المقػػػرر دراسػػػة تسػػػمية وطػػػرؽ تحضػػػير المركبػػػات العضػػػوية المختمفػػػة مثػػػؿ الييػػػدروكربونات 
ألليفاتيػػة والعطريػػة المشػػبعة وغيػػر المشػػبعة والكحػػوالت وااللدىيػػدات واألحمػػاض العضػػوية واإلسػػترات واألمينػػات ا

 باإلضافة إلى مبادئ ميكانيكية التفاعبلت العضوية والكيمياا الفراغية والتشابو.
 اىَزاجغ :

دار الفكر  –(. أسس الكيمياا العضوية االليفاتية   1998مصطفى محمود عمارة ) –أحمد مدحت اسبلـ  -1
 القاىرة. –العربي 

 القاىرة. –دار الينا   -العضوية (. الكيمياا1958فتحي أحمد عبد الحافظ ) -2
 الكيمياا العضوية. -(1980محمد شوقي محمد ) –أحمد سيد النواوي  -3
 المنيا –مطبعة السعيد  –الكيمياا العضوية  –( 1984أحمد حسف السيد ) -4
ا (. الكيميا1983ترجمة احمدي عبد العزيز ياسيف وآخروف ) –دونالدج كراـ وآخروف  –ستانمي ىػ بايف  -5

 ساف فرانسيكو. –نيويورؾ  –دار ماكحروىيؿ لمنشر  –المجمد الثاني  –العضوية 

 Biochemistry   (1)( 9مَُُبء حُىَخ )  203ك  ٌ س -3
 اىهسف :

ييدؼ ىذا المقرر إلى اكتساب الطالب الميارات األساسية وفيمة لمختمؼ العمميات الحيوية التي تتـ في 
 يواني.خبليا الكائف الحي النباتي والح

 اىَحتىي : 

محتويػػات ىػػػذا المقػػػرر دراسػػػة خػػػواص وتفػػػاعبلت المكونػػات الحيويػػػة فػػػى الخميػػػة النباتيػػػة منيػػػا والحيوانيػػػة 
وكذلؾ خبليا الكائنات الدقيقة والفيروسات والتى تشػمؿ المػواد الكربوىيدراتيػة والبروتينػات والػدىوف  باإلضػافة إلػى 

خػػواص وتقسػػيـ اإلنزيمػػات ودورىػػا فػػى التمثيػػؿ الغػػذائى لكػػؿ مػػف  األحمػػاض النوويػػة. كمػػا يتنػػاوؿ المقػػرر دراسػػة
وحسػػاب الطاقػػة الناتجػػة عػػف التمثيػػؿ الغػػذائى مػػع اإلشػػارة إلػػى سمسػػمة النقػػؿ  -الكربوىيػػدرات والبروتينػػات والػػدىوف 

مينات االلكترونى فى الخبليا الحية. كما يشمؿ المقرر عمى البناا الضوئى فى النبات باإلضافة إلى تركيب الفيتا
 واليرمونات وتصنيفيا والوظائؼ الفسيولوجية ليا.

 اىَزاجغ :

 مكتبة االنجمو المصرية. -(. الكيمياا الحيوية 2002حمادي أحمد إسماعيؿ ) -1
 المكتبة األكاديمية. –المجمد األوؿ والثاني  –(. أسس الكيمياا الحيوية  1996عبد المنعـ محمد االعسر ) -2
 –(. الكيميػاا الحيويػة العامػة  2002عماد الػديف جمعػة ) –محمد محمود يوسؼ  –بنا عمرو عبد الرحمف ال -3

 اإلسكندرية. –شركة الجميورية الحديثة لتحويؿ وطباعة الورؽ  
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  Analytical chemistryكًُُبء رحهُهُخ      204ن ٌ س  -4
 اىهسف :

لتي تستخدـ في التقديرات الكمية دراسة ىذا المقرر تمكف الطالب مف كيفية تحضير مختمؼ المحاليؿ ا 
 وأسس تقدير تمؾ المكونات إضافة إلى اكتساب ميارة طرؽ الفصؿ الكروماتجرافي والتفريد الكيربي.

 اىَحتىي : 

يتناوؿ ىذا المقرر دراسة أوليات الحساب الكيميائى وكذلؾ دراسة التحميؿ الكمى بأقسامو المختمفة مف 
دة واالختزاؿ والترسيب والقياس اليودى ومعايرة المعقدات وتحميؿ المياه. كما تفاعبلت الحموضة والقموية واألكس

 يشمؿ المقرر أساسيات الفصؿ لمتحميؿ الكروماتوجرافى وااللكتروفوريسس.
 اىَزاجغ :

1- Chemical Analysis in the Laboratory (2002). By I Mueller-Harvey;University of 

Reading UK  

2- John A., Dean, (1995). Analytical Chemistry Handbook, McGraw-Hill Companies. 

3- Gary D. Christian. (1994). Analytical Chemistry. New York: John Wily & Sons. 

Inc. 

 دار الفجر لمنشر والتوزيع. -(. أسس الكيمياا التحميمية 2005محمد مجدي عبد اهلل واصؿ ) -4
 دار الينا لمطباعة. –(. الكيمياا التحميمية الكمية  1966حافظ )فتحي أحمد عبد ال -5

       Chemistry of carbohydratesكًُُبء انكزثىهُذراد  305ن ٌ س  -5
 اىهسف :

حيث أف الكربوىيدرات مف أكثر المركبات شيوعًا في الكائنات الحية وعمى ذلؾ فدراسة ىذا المقرر تمكف  
 يا وأقساميا وتفاعمتيا داخؿ وخارج األنظمة الحيوية.الدارس مف معرفة مختمؼ خواص

 اىَحتىي : 

يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة تركيػػب السػػكريات األحاديػػة وتسػػميتيا وتفاعبلتيػػا والتوزيػػع الفراغػػى لمسػػكريات  
دراسة تأثير المؤكسدات المتخصصة عمػى السػكريات ومشػتقاتيا مػف اسػيتاؿ  -المختمفة لتوضي  التشابو بينيا    

 الخ . دراسة السكريات األوليجو والعديدة اليامة المتجانسة منيا وغير المتجانسة.…كيتاؿ وأسترات و 
 اىَزاجغ :

1- Sharon, N. (1975). Complex carbohydrates. Their chemistry, Biosynthesis and 

Function A set of lecture. Notes. Addison - Wesley publishing company, 

Massachu setts. 
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   Chemistry of proteinsكًُُبء انجزورُُبد   306ن ٌ س  -6
 اىهسف :

نظرًا ألىمية البروتيف لكافة األنظمة الحيوية فإف دراسة ىذا الجزئ لمعرفة كافة أقسامو وأشكالو وأبنيتو  
 ىذا المقرر.األربع يمعب دورا أساسيا في مختمؼ العمميات الحيوية , وىذا ما ييدؼ إليو مف دراسة 

 اىَحتىي : 

دراسػة طػرؽ اسػتخبلص وتنقيػة البروتينػات مػػف  -يتنػاوؿ ىػذا المقػرر دراسػة  تقسػيـ وتصػنيؼ البروتينػػات  
مصادرىا المختمفة _ إثبات أف البروتيف المسػتخمص نقيػا قبػؿ دراسػة مكوناتػو مػف األحمػاض األمينيػة المختمفػة _ 

راسة تخميؽ األحماض األمينية والبيتيدات معمميا _ التخميػؽ الحيػوى دراسة مستويات البناا األربع لمبروتينات _ د
 لمبروتينات وصفات بعض البروتينات اليامة مثؿ الييموجموبيف.

 اىَزاجغ :

1- Murray, R.K.; Granner, D.K.; Mayes, P.A. and Rodwell, V.W.(2000). Harper’s 

Biochemistry. Twenty-fifth edition. Appelton & lange , California. 

2- Peptides and Proteins (2002).  By S Doonan;University of East London UK.  

 Chemistry of oils and fatsكًُُبء انشَىد وانذهىٌ    307ن ٌ س  -7
 اىهسف :

اـ حيث أف الدىوف تمعب دورًا أساسيا في تكويف األغشية النووية باإلضافة إلى استخداميا كمصدر ى 
 لمطاقة التي يحصؿ عمييا الكائف الحي مف المصادر المختمفة وىذا يعكس أىمية دراسة ىذا المقرر.

 اىَحتىي : 

يتناوؿ ىذا المقرر دراسة أىمية الزيوت والدىوف _ تركيب وصفات األحمػاض الدىنيػة المختمفػة _ تقسػيـ  
دور  -نيػػػػة المختمفػػػػة ومشػػػػتقات المبيػػػػدات المبيػػػػدات المختمفػػػػة وأىميتيػػػػا وصػػػػفاتيا _ تخميػػػػؽ وىػػػػدـ األحمػػػػاض الدى

 المبيدات عمى المستوى الخموى.
 اىَزاجغ :

1- Pohinski, R.C. (1976). Modern concepts in Biochemistry. Allyn and Bacon. 

2- O'Brien, Richard , D. (2004). Fats and oils. CRS press LLC. 

Hamilton, R.J. (1998). Lipids analysis of oils and fats. Chapman and Hall. 

   Synthetic organic chemistryكًُُبء ػضىَخ رخهُمُخ    308ن ٌ س  -8
 اىهسف :

كثير مف المركبات العضوية الحمقية المتجانسة منيا وغير المتجانسة تكوف ذات تأثير مثبط أو منشط  
إلى تمكيف الطالب مف دراسة األقساـ المختمفة لبعض العمميات الحيوية في الكائنات الحية وىذا المقرر ييدؼ 

 لتمؾ المركبات وكيفية قياس تأثيرىا البيولوجي عمى بعض الكائنات الحية.
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 اىَحتىي : 

يشتمؿ ىذا المقرر دراسة المركبات الحمقية المتجانسة وغير المتجانسة مف حيػث طػرؽ تخميقيػا وصػفاتيا 
 أو مثبطات لبعض العمميات الحيوية فى الكائنات الدقيقة. وتأثيراتيا البيولوجية مف حيث كونيا منشطات

 اىَزاجغ :

1- Norman, R.O.C. and Coxon , J.M. (1993). Principles of organic synthesis. 

chapman & Hall Ltd. 

2- Carruthers , W. (1987). Modern methods of organic synthesis. Combridge Univ. 

Press. 

3- Organic Synthetic Methods (2002). By J R Hanson;University of Sussex UK. 

 Organic chemistry (2)( 2كًُُبء ػضىَخ )    309ن ٌ س -9 
 اىهسف :

ييدؼ ىذا المقرر إلى تمكيف الطالب مف معرفة ميكانيكية التفاعبلت المختمفة لممركبات العضوية عند  
 دة كفااة تمؾ التفاعبلت.تخميقيا مما يمكف مف فيـ كيفية زيا

 اىَحتىي : 

الوضع الفراغي لمجزيئات والكيمياا الفراغية وتأثير -يتضمف ىذا المقرر دراسة ميكانيكية التفاعبلت الكيمائية 
 الوضع الفراغي في مختمؼ التفاعبلت الكيميائية.

 اىَزاجغ :

1- Clayden, J.; Greeves , N., Warren, S. and Worner , P. (2001). Organic Chemistry. 

Oxford universty Press. 

2- Morris, D.G. (2001). Stereochemistry. University of Glasgow, UK. 

دار الوفاا لدنيا  –(. األسس اإللكترونية لمميكانيكية التفاعبلت العضوية   2004يوسؼ لطفي عمي ) -3
 الطباعة والنشر. 

 ألنٍ فٍ انكًُُبء انشراػُخرطجُمبد انحبست ا   310ن ٌ س  -10
 اىهسف :

ييدؼ ىذا المقرر إلى اكتساب الطالب ميارات استخداـ الحاسب اآللي في الكيمياا الزراعية لمختمؼ  
العمميات الكيميائية التي يحتاجيا الدارس في ىذا المجاؿ , كما ييدؼ إلى تدريب الطالب كيفية استخداـ  

دارة وتنظيـ عمؿ الكثير مف األجيزة الحاسب اآللي في كتابة المعادالت وا لرموز الكيميائية , وكيفية التحكـ وا 
العممية بواسطة الحاسب اآللي باإلضافة إلى كيفية البحث واالطبلع مف خبلؿ الشبكة العنكبوتية )االنترنيت(  

 في فروع مجاالت عمـ الكيمياا المختمفة.



 ـــــــــــ : قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمى لهذه المقررات الباب الخامســـــــ

 155 

 اىَحتىي : 

دراسػػة كيفيػػة اسػػتخداـ  -األلػػي فػػي دراسػػة الكيميػػاا الزراعيػػة  يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة أىميػػة الحاسػػب
كيفيػة  -برامج التحميؿ االحصػائي  -برامج الحاسب األلي الخاصة لكتابة مسارات التفاعبلت الكيميائية المختمفة 
 االستفادة مف أجيزة الكمبيوتر المتصمة بأجيزة التحاليؿ القياسية المختمفة.

    Physical and analytical Chemistryؼُخ ورحهُهُخكًُُبء طجُ   311ن ٌ س -11
 اىهسف :

تمعػػب الػػديناميكا الحراريػػػة وكيميػػاا السػػطوح وكيميػػػاا األطيػػاؼ دورا أساسػػػيا فػػي التعػػرؼ عمػػػى كثيػػر مػػػف  
المستخمصػػات الطبيعيػػة أو المركبػػات المخمقػػة , وعمػػى ذلػػؾ فدراسػػة ىػػذه الصػػفات الطبيعيػػة فػػي الكيميػػاا التحميميػػة 

 ىتماـ بدراسة ىذا المقرر.تستحؽ اال
 اىَحتىي : 

سرعة التفاعبلت  -االدمصاص  -كيمياا السطوح -يتضمف ىذا المقرر دراسة االتزاف الكيميائي  
كيمياا األطياؼ واستخداماتيا في التعرؼ عمى مركب مستخمص  -مبادئ الديناميكا الحرارية  -الكيميائية 

 طبيعيا أو مخمؽ.
 اىَزاجغ :

1-Milling, A.L. (1999). Surface characterization methods principles. Techniques, and 

Applications. Marcel Dekker.  

 .Instrumental analysis(. التحميؿ اآللي 1997عصاـ األشقر ) -2
 Physical chemistry of food(. الكيمياا الفيزيائية لمنتجات األغذية 1987عبده عمي ميدي حسف ) -3

products  

 Chemistry and biological fluidكًُُبء انسىائم انحُىَخ  312ن ٌ س  -12
 اىهسف :

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر إلػػى تمكػػيف الػػدارس مػػف معرفػػة مكونػػات وأسػػاس عمػػؿ مختمػػؼ السػػوائؿ الحيويػػة فػػي  
  الكائنات الحية واستيعاب والكشؼ عف أي خمؿ يحدث لتمؾ المكونات.

 اىَحتىي : 

ة فػػى مسػػار اليضػػـ) المعػػاب, العصػػير المعػػدى, العصػػير المعػػوى, العصػػير البنكرياسػػى, السػػوائؿ الحيويػػ
 -وظػائؼ الكمػى والػدـ  -توازف الحمض والقاعدة لمدـ  -الييموجموبيف وتبادؿ الغازات  -كيمياا الدـ -الصفراا( 
 تجمط الدـ.
 اىَزاجغ :

1- Murray, R.K.; Granner, D.K.; Mayes, P.A. and Rodwell, V.W.(2000). Harper’s 

Biochemistry. Twenty-fifth edition. Appelton & lange , California.   

 كًُُبء انُظبئز انًشؼخ واسزخذايبرهب   313ن ٌ س -13
Chemistry of isotopes and its application 

 اىهسف :

حيػػػة بالخميػػػة وفػػػي بعػػػض تمعػػػب النظػػػائر دورًا أساسػػػيا فػػػي كيفيػػػة دراسػػػة مسػػػارات كثيػػػر مػػػف المكونػػػات ال 
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 األحياف تكوف الوسيمة الوحيدة لمكشؼ عف ىذه المسارات وىذا يعكس أىمية دراسة ىذا المقرر.
 اىَحتىي : 

طػرؽ قيػاس النشػاط اإلشػعاعي والعوامػؿ التػي تػؤثر عمػى  -يتناوؿ ىػذا المقػرر : دراسػة النظػائر المشػعة 
اسػتخداـ النظػائر كوسػيمة فعالػة -لعمميػات الحيويػة المختمفػةتطبيقات النظائر المشعة فػي الزراعػة وا -ىذا النشاط 

لدراسة مسار ىدـ أو تكويف أي مف المركبات التي يستخدميا الكائف الحي مما يؤدي إلى اقتراح المسار الصحي  
 الذي يصعب دراستو بأي وسائؿ أخرى.

 اىَزاجغ :

1- Holum , J.R. (1978). Fundamental of General organic and Biological chemistry. 

John Wiley & sons. 

        2Biochemistry (2)كًُُبء حُىَخ 314ن ٌ س  -14
 اىهسف :

حيػػػػث أف االنزيمػػػػات مػػػػف أىػػػػـ العوامػػػػؿ الحيويػػػػة المسػػػػاعدة لمختمػػػػؼ العمميػػػػات الحيويػػػػة األساسػػػػية منيػػػػا  
  لمسارات وغيرىا.والثانوية. وييدؼ ىذا المقرر إلى اكتساب الدارس ميارة فيـ ودراسة ىذه ا

 اىَحتىي : 

-ميتابولـز المركبات األساسػية والثانويػة  -يتناوؿ ىذا المقرر دراسة كيمياا اإلنزيمات وقرائف اإلنزيمات 
 مسارات التخميؽ الحيوى لبعض النواتج الطبيعة مف المسارات المختمفة فى خبليا الكائف الحى الحيواني والنباتي.

 اىَزاجغ :

1- Metzler, D.A. (1977). Biochemistry. The chemical reactions of living cells. 

Academic press. 

     Environmental chemistryكًُُبء انجُئخ 315ن ٌ س   -15
 اىهسف :

يعتبر التموث البيئي مف أىـ المشكبلت التي تسبب الكثير مف األمراض وعمى ذلؾ فاف الوعي بكيفية  
", كؿ ىذه  ر التموث المختمفة وكيفية استخداـ وسائؿ آمنة لمتخمص مف تمؾ المموثات حماية البيئية مف مصاد

 العوامؿ تعتبر مف األىداؼ الرئيسية لدراسة مقرر كيمياا البيئة.
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 اىَحتىي : 

يتناوؿ ىذا المقرر دراسػة المركبػات الكيميائيػة المختمفػة التػى يسػتخدميا اإلنسػاف وتػؤدى إلػى تمػوث البيئػة 
األثر البيولوجى لتمؾ المركبات والمسػتوى المسػموح بػو مػف ىػذا  -صورة مبيدات أو ألى أغراض أخرى سواا فى 
المعػػادف  -أفضػػؿ الطػػرؽ لقيػػاس ومعالجػػة الممونػػات البيئيػػة سػػواا كانػػت طػػرؽ كيميائيػػة أو بيولوجيػػة -المركبػػات 

 الثقيمة كمصادر خطيرة لمتموث سواا التربة أو الماا وكيفية معالجتيا.
 اجغ :اىَز

1- Clark, (2005). Environmental Chemistry. Nova Science Publisher. 

2- Baird, B.F.; Baird, C.; Canm, M.C. (2004). Environmental Chemistry. WTT 

Freeman & Co. 

3- Scott, G.(1999). Polymers and the Environment. Aston University, UK.   

الدار العربية  –(. السمية البيئية والتفاعبلت الحيوية لمكيمائيات والمبيدات   2000ميد )زيداف ىند عبد الح -4
 لمنشر والتوزيع.

دار ىبػة النيػؿ لمنشػر والتوزيػع  –(. المموثات البيئية والتسمـ الخمػوي  2000عبلا الديف بيومي عبد الخالؽ ) -5
 القاىرة. –

  القاىرة -مكتبة الثقافة الدينية  –سمـو البيئية والسمـو الخموية  (. آليات ال2001فتحي عبد العزيز عفيفي ) -6

 كًُُبء انزًضُم انغذائً فً انُجبد  316ن ٌ س  -16
Chemistry of plant metabolism  

 اىهسف :

ييػػدؼ ىػػػذا المقػػرر إلػػػى فيػػـ واسػػػتيعاب عمميػػات التمثيػػػؿ الغػػذائي فػػػي النبػػات والعوامػػػؿ التػػي تػػػؤثر عمػػػى  
 والحبوب أثناا تكوينيا أو انباتيا ودراسة العوامؿ التي تؤثر عمى ىذه العمميات الحيوية.مكونات البذور 

 اىَحتىي : 

يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر ميتػػابولـز النيتػػروجيف بواسػػطة النباتػػات سػػواا كػػاف فػػى صػػورة نتػػرات أو أمونيػػا بدراسػػة 
دراسػػة اإلنزيمػػات  –األمينيػػة المختمفػػة المسػػارات المختمفػػة النبػػات لتخميػػؽ المركبػػات النيتروجينيػػة مثػػؿ األحمػػاض 

تخميػػؽ وىػػدـ السػػكرات –التػػى تقػػوـ بػػالتحوالت المختمفػػة وكيفيػػة تنظػػيـ عمػػؿ ىػػذه اإلنزيمػػات عمػػى مسػػتوى الجػػيف 
 -التنفس الضػوئى  -الفركتاف( البناا الضوئى فى النباتات ثبلثية ورباعية الكربوف  –السميموز  –العديدة )النشا 

 ئية أثناا إنبات وتكويف البذرة .التغيرات البيوكيميا
 اىَزاجغ :

1- Bonner, J. and Varner, J.E. (1976). Plant Biochemistry. Third Edition. Academic 

Press. 
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 Chemistry of waterكًُُبء انًبء  317ن ٌ س  -17
 اىهسف :

الػػب لؤلسػػس المختمفػػة المػػاا ىػػو عصػػب الحيػػاة , لػػذلؾ فػػإف دراسػػة ىػػذا المقػػرر ييػػدؼ إلػػى اسػػتيعاب الط 
لتقدير مكونات المياه ودراسة مقاييس الجودة في الماا المستخدـ لكافة األغراض الستخداـ أحدث الطرؽ في ىػذا 

 المجاؿ.
 اىَحتىي : 

طريقػػػة جمػػػع  -يتنػػػاوؿ ىػػػذا المقػػػرر دراسػػػة مقػػػاييس الجػػػودة فػػػى المػػػاا المسػػػتخدـ فػػػى مختمػػػؼ األغػػػراض 
عػػػدادىا لقيػػػاس مكونػػػات عي أسػػػس الطػػػرؽ المسػػػتخدمة فػػػى تقػػػدير مكونػػػات المػػػاا )قيػػػاس  -نػػػات المػػػاا العينػػػات وا 

تقػدير مسػتوى بكتريػا  -( TDSقيػاس المػاد الصػمبة الذائبػة الكميػة) -األكسجيف الذائب والعوامػؿ التػى تػؤثر عميػو 
ى األنيونػات كأحػد مكونػات الميػػاه الطبيعيػة واألسػس التػػ -درجػة حموضػة المػػاا كأحػد مقػاييس الجػػودة  -كػوالى( 

الكاتيونػػػات كأحػػػد مكونػػػات المػػػاا وأسػػػاس تقػػػدير ىػػػذه الكاتيونػػػات بػػػالطرؽ  -يقػػػوـ عمييػػػا تقػػػدير ىػػػذه المكونػػػات 
 Atomic Absorptionالكيميائيػة المختمفػة مػع دراسػة طػرؽ القيػاس القػائـ عمػى االمتصػاص الػذرى بالتفصػيؿ 

Spectrophotometry 
 اىَزاجغ :

1- Kegley, S.E. and Andrews, J. (1998). The chemistry of water. The university 

Science Books, Sausalito, California.   

  Genetic chemistryكًُُبء انىراصخ  318ن ٌ س  -18
 اىهسف :

مػف حيػث تركيػب وتناسػخ الجػزئ  DNAوالػػ  RNAييدؼ ىذا المقرر إلى تمكيف الطالب مف دراسػة الػػ  
 بروتيف واألساس الجذري لؤلمراض الوراثية.ودراسة الطفرات والتخميؽ الحيوي لم

 اىَحتىي : 

وتناسػػخو فػػي كػػؿ مػػف  DNAوتركيػػب الػػػ  RNAوالػػػ  DNAيتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة : ميتػػابولـز الػػػ 
 )وتخميقيػػا  RNAوأنػػواع الػػػ  RNAتركيػػب  الػػػ  -( Replicationخبليػػا الكائنػػات الحيػػة أوليػػة وحقيقػػة النػػواة )

Transcription التخميػػػؽ الحيػػػوي لمبػػػروتيف فػػػي -ىا فػػػي كػػػؿ مػػػف الكائنػػػات الحيػػػة أوليػػػة وحقيقػػػة النػػػواة ( واعػػػداد
المكونػات الكيميائيػة األزمػة لمتخميػؽ  -الطفػرات الوراثيػة (  -الكائنات الحية أوليػة وحقيقػة النػواة .)الشػفرة الوراثيػة 

استنسػػاخ الػػػػ  -راض الوراثيػػة األسػػاس الجزيئػػػي لؤلمػػ -خطػػوات التخميػػؽ  -الحيػػوي لمبػػروتيف بواسػػطة الريبوسػػػـو 
DNA  إكثػػار الػػػ  -واسػػتخداماتو فػػي اليندسػػة الوراثيػػة ودور إنزيمػػات التحديػػدDNA  بواسػػطةPolymerase 

Chain Reaction  -  تحديد تتابع القواعد في كبل مف الػDNA  والػRNA . 
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 اىَزاجغ :

1- Campbell, P.N. and Smith, A.D. (2000). Biochemistry Illustrated. Chur Chill 

livingstone, Edenburgh , London , New York. 

2- Stryer, L. (1985). Biochemistry. W.H. Free man, Oxford. 3rd edition.  

3- Lehninger, A.L. (1975). Biochemistry. Second edition. Worth Publishers. 

4- Nucleic Acids (2004). Doonan;University of East London UK 

    Physical chemistryكًُُبء طجُؼُخ  319ن ٌ س  -19
 اىهسف :

ىناؾ كثير مف األجيزة العممية التي تستخدـ في مختمؼ التقػديرات العمميػة تعتمػد فػي عمميػا عمػى بعػض  
الصفات الطبيعية مثؿ الضوا , اإلشعاع , وكيمياا السػطوح , لػذلؾ ييػدؼ ىػذا المقػرر إلػى دراسػة ىػذه الصػفات 

 ب الدارس األسس المختمفة لؤلجيزة العممية التي يتعامؿ معيا.حيث يستوع
 اىَحتىي : 

سرعة ومرتبة  -قوانيف الديناميكا الحرارية وتطبيقاتيا  -يتناوؿ ىذا المقرر دراسة االتزاف الكيميائى  
 االشعاعية. الكيمياا الضوئية -كيمياا الغرويات -الكيمياا الكيربية -كيمياا السطوح  -التفاعبلت الكيميائية

 اىَزاجغ :

1- Warren, S W and Warren S Warren (2000). The physical basis of Chemistry 

Science - 211 pages Provided by Elsevier.  

2- Mark Ladd (1998). Introduction to physical Chemistry. Science - 533 pages 

Provided by Cambridge University Press 

(. الكيمياا 1979مراجعة محمد عبد المقصود النادي ) –جوردف.ـ. بار ترجمة : أحمد محمد عزاـ  -3
 الفيزيائية.

 Physical Biochemistryكًُُبء حُىَخ طجُؼُخ  320ن ٌ س  -20
 اىهسف :

يوية ذات الوزف الجزئ العػالي تعتمػد فػي طريقػة فصػمو وتشخيصػيا عمػى اسػتخداـ كثير مف المركبات الح 
كثير مف الطرؽ التي تعتمد في طريؽ عمميػا عمػى بعػض الصػفات الطبيعيػة التػي يقػـو عمييػا عمػؿ ىػذه األجيػزه 

 وىذا ما ييدؼ إليو ىذا المقرر.
 اىَحتىي : 

خيص الجزيئػػػات البيولوجيػػػة ذات الػػػوزف يتنػػػاوؿ ىػػػذا المقػػػرر دراسػػػة أسػػػس الطػػػرؽ المختمفػػػة لفصػػػؿ وتشػػػ
القيػاس  -الجزيئى العالى ) اإلنزيمات والبروتينات والمواد الكربوىيدراتية وغيرىا( مثؿ الطرد المركزي فائؽ السرعة

طػػرؽ الفصػػؿ الكرومػػاتوجرافى عمػػى  - (UV-visible light-NMR- spectroscopy)الضػػوئى اإلشػػعاعى 
ؿ بالتفريد الكيربى بالطرؽ المختمفة. دراسػة سػرعة التفػاعبلت اإلنزيميػة المختمفػة الفص -الورؽ والرقائؽ واألعمدة 

 دراسة تركيب ووظائؼ البروتيف واألحماض النووية.  -

http://www.google.com/url?q=http://www.cambridge.org
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 اىَزاجغ :

1- Freifelder, D. (1976). Physical Biochemistry Applications to Biochemistry and 

Molecular Biology. W.H. Freeman and Company , San Francisco. 

 كًُُبء انًىاد انًهىَخ ويضبداد األكسذح     421ن ٌ س -21
 Chemistry of colored and Antioxidant compounds  

 اىهسف :

كثير مف المركبات الممونة الطبيعية تعتبر مضادات لؤلكسدة التي ليػا دور حيػوي ىػاـ وتحمػي مػف كثيػر  
ييػػدؼ إلػػى دراسػػة األسػػاس النظػػري ليػػذه األلػػواف وعبلقاتيػػا بموجػػات الطيػػؼ  مػػف األمػػراض لػػذلؾ فػػإف ىػػذا المقػػرر

  الضوئي وفعؿ بعض ىذه المواد كمضادات لؤلكسدة. 
 اىَحتىي : 

-يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة عبلقػػة ألػػواف الصػػبغات النباتيػػة المختمفػػة بػػأطواؿ موجػػات الطيػػؼ الضػػوئى 
مركبػػػػات  -مركبػػػػات الكينويػػػػد -التتراتربينويػػػػد الفبلفونيػػػػد  -دراسػػػػة الصػػػػبغات فػػػػى كػػػػؿ مػػػػف مركبػػػػات التترابيػػػػروالت 

اسػػػػتخداـ الصػػػػبغات النباتيػػػػة فػػػػى تكػػػػويف المنتجػػػػات الغذائيػػػػة ودور البيوتكنولػػػػوجى فػػػػى تطػػػػوير ىػػػػذه  -اإلنػػػػدوؿ 
 االستخدامات ودراسة المواد التي تعمؿ كمضادات لؤلكسدة.

 اىَزاجغ :

1- Allen, R.L.M. (1971). Colour chemistry. Thomas Nelson and Sons, Ltd. 

2- Christie, R.M. (2001). Colour Chemistry. Heriot-Watt University, UK   
  Bioorganic Chemistryكًُُبء ػضىَخ حُىَخ    422ن ٌ س  -22

 اىهسف :

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر إلػػى فيػػـ أسػػس التفػػاعبلت العضػػوية لػػبعض المػػواد الحيويػػة بالخميػػة مثػػؿ األحمػػاض  
 ينية والبروتينات وغيرىا والنشاط الضوئي ليذه المركبات.األم

 اىَحتىي : 

يتنػػػػاوؿ ىػػػػذا المقػػػػرر: دراسػػػػة الجزيئػػػػات التػػػػي تتكػػػػوف منيػػػػا الكائنػػػػات الحيػػػػة حيػػػػث يشػػػػمؿ المقػػػػرر دراسػػػػة  
الرابطة الييدروجينية  -نشاطيا الضوئي والصور الفراغية المختمفة  -األحماض األمينية مف حيث أنواع الروابط 

األحمػػػاض األمينيػػػة البروتينيػػػة والببتيػػػدات  –البػػػروتيف  –تػػػأثير ازألجػػػزاا الكارىػػػة لممػػػاا عمػػػى ارتبػػػاط الجزيئػػػات و 
األحمػػاض  –تركيػػب وصػػفات السػػكريات البسػػيطة والعديػػدة  –البسػػيطة والعديػػدة والمسػػتويات البنائيػػة لمبروتينػػات 

األحمػاض الدىنيػػة كحجػػر بنػاا لمػػدىوف والزيػػوت -أقسػػاميا –تفاعبلتيػػا  –صػفاتيا  –تسػػميتيا  –النوويػة )تركيبيػػا 
طػػرؽ فصػػؿ مكونػػات الخبليػػا الحيػػة  –أقسػػاميا ( المكونػػات الكيميائيػػة لمخميػػة  –صػػفاتيا  –تفاعبلتيػػا  –)رموزىػػا 

 وطرؽ تقدير أوزاف تمؾ المكونات بطرؽ مختمفة.
 اىَزاجغ :

1- Holum , J.R. (1978). Fundamental of General organic and Biological chemistry. 

John Wiley & sons. 

  Immune Chemistryكًُُبء انًُبػخ     423ن ٌ س  -23
 اىهسف :

ييػػدؼ ىػػذا المقػػرر إلػػى دراسػػة الجيػػاز المنػػاعي والػػدور الػػذي يقػػوـ بػػو كػػؿ مكػػوف مػػف مكونػػات األنظمػػة  
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 المناعية المختمفة.
 اىَحتىي : 

تقسػػيـ خبليػػا النظػػاـ المنػػاعي ومصػػادرىا والػػدور  -منػػاعي يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة : مقدمػػة لمجيػػاز ال 
االسػتجابة المناعيػة  -طريقػة تخميقيػا  -تركيب األجساـ المضاده  -الذي تقوـ بو االنتجينات واألجساـ المضادة 

 -الجيػػػاز الميمفػػػاوي ودورة فػػػي النظػػػاـ المنػػػاعي  -تفػػػاعبلت الجسػػػـ المضػػػاد مػػػع األنتجػػػيف  -األوليػػػة والثانويػػػة 
 اـ المضادة وتفاعبلتيا. األجس

 اىَزاجغ :

Roitt, I. And Brostoff, J. (1998). Immunology. Mosby. 

 –دار المعارف  –  نحف والعمـو البيولوجية في مطمع القرف الحادي والعشريف(. 2000منير عمى الجنزوري )
 القاىرة.

   Green chemistryكًُُبء خضزاء   424ن ٌ س  -24
 اىهسف :

اـ مواد بديمة وآمنة لؤلسمدة الكيماوية والمبيػدات الحشػرية يػؤدي إلػى الحصػوؿ عمػى غػذاا أمػف إف استخد 
 وىذا ما يطمؽ عميو بالزراعة النظيفة , وييدؼ ىذا المقرر إلى دراسة األساس العممي لمزراعة النظيفة.

 اىَحتىي : 

يماويػػة والمبيػػدات الحشػػرية والتػػى يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة أسػػس اسػػتخداـ مػػواد بديمػػة وامنػػة لؤلسػػمدة الك 
تػػؤدى إلػػى زيػػادة اإلنتػػاج دوف التػػأثير عمػػى البيئػػة مثػػؿ اسػػتخداـ مضػػادات األكسػػدة وبعػػض الكائنػػات الدقيقػػة مثػػؿ 
الفطريات والبكتريا فيما يسػمى بالزراعػة العضػوية أو الزراعػة النظيفػة  دراسػة كيفيػة اسػتخبلص وتقػدير المكونػات 

واد المسػػتخدمة وتفسػػير مختمػػػؼ التفػػاعبلت البيولوجيػػة التػػى تحػػػدث نتيجػػة اسػػتخداـ ىػػػذه النباتيػػة التػػى تتػػأثر بػػػالم
 أسس استخداـ الطاقة البديمة النظيفة.-الوسائؿ فى اإلنتاج الزراعى 

 اىَزاجغ :

1- Nelson, (2004). Agricultural application in green Chemistries. Oxford Univ. Press.   

2- Lancaster, M. (2002). Green Chemistry. An Introductory Text. University of York, 

UK.  

 –(. المستخمصات النباتية والفاعمية البيولوجية 2002محمود السيد عطي ) –فتحي عبد العزيز عفيفي  -3
 مكتبة الثقافة الدينية.
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 كًُُبء انفُزبيُُبد وانهزيىَبد    425ن ٌ س   -25
Chemistry of vitamins and hormones 

 اىهسف :

تمعب الفيتامينات واليرمونات دورا حيويا ىاما داخؿ خبليا الكائف الحي , وييدؼ ىذا المقػرر إلػى دراسػة  
 األقساـ المختمفة لكبل مف ىذه المركبات والفعؿ التنظيمي لميرمونات والتأثير الحيوي لمفيتامينات.

 اىَحتىي : 

ينػػات بأقسػػاميا المختمفػػة مػػف حيػػث التركيػػب والخػػواص والػػدور الحيػػوى ليػػا. يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة الفيتام
 الفعؿ التنظيمى لميرمونات فى الكائنات الحية. -اليرمونات النباتية والحيوانية والوظائؼ الفسيولوجية 

 اىَزاجغ :

1- Murray, R.K.; Granner, D.K.; Mayes, P.A. and Rodwell, V.W.(2000). Harper’s 

Biochemistry. Twenty-fifth edition. Appelton & lange , California.   

 Chemistry of Enzymesكًُُبء اإلَشًَبد  426ن ٌ س  -26
 اىهسف :

ييدؼ ىذا المقرر إلػى فيػـ واسػتيعاب أسػس عمػؿ اإلنزيمػات فػي العمميػات الحيويػة ودور ىػذه اإلنزيمػات  
 في اليندسة الوراثية.

 اىَحتىي : 

العوامػػؿ التػػي تػػؤثر  -طريقػػة عمػػؿ االنزيمػػات  -المقػػرر دراسػػة الطبيعػػة الكيميائيػػة لئلنزيمػػات يتنػػاوؿ ىػػذ 
دراسػة ميكانيكيػة عمػؿ االنزيمػات  -مثبطػات االنزيمػات  -طرؽ قياس النشاط االنزيمػي  -عمى نشاط االنزيمات 

 دور االنزيمات في اليندسة الوراثية. -بأقساميا المختمفة 
 اىَزاجغ :

1- Fersht, A. (1985). Enzyme Structure and Mechanism. W.H. Freeman and 

Company. 

2- Murray, R.K.; Granner, D.K.; Mayes, P.A. and Rodwell, V.W.(2000). Harper’s 

Biochemistry. Twenty-fifth edition. Appelton & lange , California.   
 –كسدة واالختزاؿ في مسارات تنفس النبات وطرؽ تقديرىا (. إنزيمات األ2003مصطفى حممي مصطفي ) -3

 القاىرة. –مكتبة أوزيزيس 

 كًُُبء انزحهُم انمُبسً نهًُزغبد انشراػُخ   427ن ٌ س  -27
Standard analytical chemistry of agricultural products 

 اىهسف:

قديرات الزراعية بعد دراسة طرؽ ييدؼ ىذا المقرر إلى استيعاب الدارس لؤلساس العممي لكفااة الت 
 االستخبلص المختمفة واألساس العممي الذي بني عميو عمؿ الجيزة المختمفة النتي تستخدـ في ىذه التحميبلت 

 اىَحتىي : 

تقػدير تركيػز -طػرؽ االسػتخبلص -يتناوؿ ىذا المقرر دراسة طرؽ أخذ العينات النباتية لمتحميػؿ الكيمػاوى
تقػػدير بعػػض الثوابػػت -التحميػػؿ بالتفريػػد الكيربػػى -ؿ الكرومػػاتوجرافى  بمختمػػؼ أنواعػػو التحميػػ-أيػػوف األيػػدروجيف 

 طرؽ التقدير المونى.-مثؿ نقطة االنصيار , الغمياف, التجمد, المزوجة, االنكسار, الدوراف النوعى, الكثافة 



 ـــــــــــ : قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمى لهذه المقررات الباب الخامســـــــ

 163 

 اىَزاجغ :

1- Multon, J.L. (1995). Analysis and control methods for food and agricultural 

products. Wiley -IEEE. 

2- Multon, J.L. and Dieter, L. (1997). Analysis and control methods for food and 

agricultural products, analysis of food constituents. Wiley- IEEE. 

 المكتبة األكاديمية. –(. التحاليؿ الطبيعية والكيميائية لمزيوت والدىوف   1995رضواف صدقي فرج ) -3
 Physical chemistry of food(. الكيمياا الفيزيائية لمنتتجات األغذية 1987عبده عمي ميدي حسف ) -4

products . 

    Molecular biological chemistryكًُُبء ثُىنىعُب انغشَئبد    428ن ٌ س  -28
 اىهسف :

,   التي تتطور باستمرار حيث أف كؿ يـو يأتي بجديد تعتبر البيولوجيا الجزيئية مف العمـو الديناميكية 
( , وكيفيػػة الػػتحكـ فػػي عمػػؿ RNA & DNAوييػدؼ ىػػذا المقػػرر إلػػى دراسػػة تركيػػب الخميػػة والمػػادة الوراثيػػة. )

 الجينات في الكائنات الحية كما ييدؼ المقرر إلى معرفة أسس اليندسة الوراثية.
 اىَحتىي : 

وظػػائؼ كػػؿ مكػػوف مػػف -الخميػػة فػػى كػػؿ مػػف الكائنػػات الدقيقػػة والراقيػػة  يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة تركيػػب
كيفيػة تنظػيـ عمػؿ الجينػات  -والبػروتيف  DNA  ,RNAدراسة تركيػب وتخميػؽ كػؿ مػف  -مكونات ىذه الخبليا 
 دراسة أسس تكنولوجيا اليندسة الوراثية. -فى الكائنات الحية 

 اىَزاجغ :

1- Edelman, G.(1992). An introduction to molecular biology. New York. 

2- Hanson,JW (1986). An Introduction to Molecular Biology. New York.  

3- Walker, J.M.(2000). Molecular Biology and Biotechnology. 4th Edition. 

University of Hertfordshire Hatfield UK   

 Chemistry of special subjects دراسبد خبصخ ويُبلشبد   429ن ٌ س  -29
 اىهسف :

ييدؼ ىذا المقرر إلى تدريب الطالب عمى كيفية استخداـ كافة األجيزة العممية الحديثة بالقسـ إلجراا  
 التقديرات المختمفة.
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 اىَحتىي : 

يمقيػو يقوـ الطالب بإعداد بحث عممى بأحد مجاالت الكيمياا الحيوية الزراعية ويػتـ مناقشػة الطالػب فيمػا 
 فى حمقات النقاش التى تتـ بحضور جميع أعضاا ىيئة التدريس بالقسـ.

   chemistry of Antinutritional factors كًُُبء يضبداد انزغذَخ 430ن ٌ س  -30
 اىهسف :

ييدؼ ىػذا المقػرر إلػى إلمػاـ الطالػب بمضػادات التغذيػة التػي تنتشػر فػي كثيػر مػف الحبػوب والبػذور التػي  
  لئلنساف أو كعمؼ لمحيواف وكيفية التخمص مف ىذه المضادات. تستخدـ كغذاا
 اىَحتىي : 

يتناوؿ ىذا المقرر دراسة  مضػادات التغذيػة فػى بػذور وحبػوب ودرنػات مختمػؼ المحاصػيؿ التػى تسػتخدـ 
إلػػى  إضػػافة -فػػى التغذيػػة مثػػؿ مثبطػػات اإلنزيمػػات المحممػػة لمبروتينيػػات واإلنزيمػػات المحممػػة لممػػواد الكربوىيدراتيػػة 

المركبات الفينولية وعديدة الفينوالت وحمض الفيتيؾ وسػكرات عائمػة الرافينػوز مػف حيػث كيفيػة اسػتخبلص وتقػدير 
 دراسة التأثير الفسيولوجى والبيولوجى لتمؾ المركبات. -تنقيتيا وتشخيصيا  -ىذه المثبطات 

 اىَزاجغ :

1- Richardson, M. (1980): Protein inhibitors of enzymes. Food Chem., 6: 235-253. 

2- El-Morsi, E. A. (2002). Review: Legume seed -amylase inhibitors: Their 

functions, characteristics and structural features In Proceeding 1st 

Conference for Agricultural and Environmental Sciences (MCAES 1st) 25-

28 March 2002. 1-17 

3- EL-Morsi, E.A. (1998). Review: Natural plant enzyme inhibitors in some Egyptian 

legume crops. In: “The proceeding of the eight conference of crop sciences. 

November , Faculty of Agric., Suez Canal Univer. Ismalia, Egypt.pp. 352-

364.  

4- EL-Morsi, E. A. (1996). Proteinase inhibitors in some Egyptian legume seeds. In 

The proceedings of Egyptian Conference of Home Economics, Menoufia 

University, Faculty of Home Economic, 24-25 March, 1996, pp 135-190. 

5- EL-Morsi, E.A. (2001). Mini review Legume seed protease inhibitors: their 

functions, actions, and characteristics. In the proceeding of 1st International 

Conference of Egyptian British Biological Society. July 29-30, 2001 

Ismailia, Egypt.  

 كًُُبء انًزكجبد انضبَىَخ فٍ انُجبد -431ن ٌ س -31
 Chemistry of plant secondary compounds 

 اىهسف :

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعمؽ في دراسة المركبات الثانوية التي يكونيا النبات , حيث أف لكثير مػف ىػذه  
  لفنيوالت.المكونات أىمية تطبيقية كمواد مضادة لمسرطاف مثؿ المركبات عديدة ا

 اىَحتىي : 

يتناوؿ ىذا المقرر تقسيـ المركبات الثانوية المختمفػة التػى يكونيػا النبػات ودراسػة ميتػابولـز ىػذه المركبػات 
المركبات الثانوية التى تحتوى عمى النيتروجيف  )القمويدات المشتقة مف  –ايزوبرينويدات  –التى تشمؿ: الفينوالت 
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كمػا يتنػاوؿ المقػرر دور المركبػات  –األحماض األمينية غير البروتينيػة  -األخرى األحماض األمينية والقمويدات 
 الثانوية فى النبات وأىمية تمؾ المركبات لئلنساف. 

 اىَزاجغ :

1- Lee, P.J. and Lee, R.C. (1999). Plant Biochemistry and Molecular Biology. John 

Wiley & Sons , England. 

2- Vickery, M.L. and Vickery, B. (1981). Secondary plant Metabolism. The Mac 

Hillan Press. L.T.D. 

  Chemistry of agricultural wastesكًُُبء يخهفبد انًشارع  432ن ٌ س  -32
 اىهسف :

تمثؿ مخمفات المزارع مشكمة اقتصادية وبيئية فػي آف واحػد وييػدؼ ىػذا المقػرر إلػى دراسػة أفضػؿ السػبؿ  
  فادة مف ىذه المخمفات.لبلست

 اىَحتىي : 

مخمفػػات الحقػػؿ مػػف –يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة عناصػػر وطبيعػػة التركيػػب الكيمػػاوي لممخمفػػات الزراعيػػة 
مخمفػػات مػػزارع اإلنتػػاج الحيػػواني  –مخمفػػات الصػػناعات الزراعيػػة والغذائيػػة   -حيػػث تصػػنيفيا وتقييميػػا كيماويػػا 

 المخمفات إلنتاج مركبات ميمة اقتصاديا لتحقيؽ االستفادة المثمى منيا. كيفية معالجة وتدوير ىذه –واألسماؾ 
 اىَزاجغ :

1- Kniel, L.B. and Hutchinson, B.S. (2002). Using the agricultural, Environment and 

food literrature. Marcel Dekker.  

 كًُُبء  انًضبفبد انغذائُخ وانسًىو 433ن ٌ س   -33

          Chemistry of food additives  
 اىهسف :

ىناؾ كثير مف المضػافات الغذائيػة المفيػدة إلػى أف بعػض ىػذه المضػافات يكػوف ليػا تػأثير سػاـ ولمتعػرؼ  
  عمى كيفية الحماية مف خطر ىذه المضافات كاف اليدؼ األساسي لدراسة ىذا المقرر.

 اىَحتىي : 

ي تضػػػاؼ إلػػػى الغػػػذاا والمػػػواد المسػػػببة لمنكيػػػو فػػػى الغػػػذاا يتنػػاوؿ ىػػػذا المقػػػرر دراسػػػة المػػػواد الحافظػػػة التػػػ
مكسػػػبات الرائحػػػة الطبيعيػػػة والمصػػػنعة فػػػى الفواكػػػو والخضػػػروات ومنتجػػػات األلبػػػاف  -الطبيعيػػػة منيػػػا والمصػػػنعة 

التػػأثير السػػاـ الػػذى قػػد ينػػتج عػػف بعػػض المضػػافات  -والمحػوـ _ممونػػات الغػػذاا الطبيعيػػة والمصػػنعة وسػػبب المػػوف 
 ير ذلؾ عمى العمميات الحيوية بالكائنات الحية المستيمكة ليذه األغذية.الصناعية وتأث

 اىَزاجغ :

1- Branen, A.L. Davidson, P.M. (2002). Food Additives. 

 Applied biochemistryكًُُبء حُىَخ رطجُمُخ    434ن ٌ س  -34
 اىهسف :

التأثير الحيوي ليذه المركبات كاف اليػدؼ  يوجد كثير مف المركبات الحيوية ليا أىمية تطبيقية , ولمعرفة 
  مف دراسة ىذا المقرر.

 اىَحتىي : 
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تأثير  –يتناوؿ ىذا المقرر أنواع الخمؿ فى عمميات التمثيؿ الغذائى واألمراض الناتجة عنيا وتوارثيا 
األكسدة  دور مضادات –الطرؽ الحديثة لتقدير النقص فى اإلنزيمات  –نقص بعض اإلنزيمات وكيفية معالجتيا 

 فى عبلج بعض األمراض.
 اىَزاجغ :

1- Lee, P.J. and Lee, R.C. (1999). Plant Biochemistry and Molecular Biology. John 

Wiley & Sons , England. 

2- Finkelstin , M.; McMillian, J.D. and Davison, B.H. (2002). Applied biochemistry 

and biotecnology. Humana Press 

 Chemistry of alkaloidsكًُُبء انمهىَذاد  435ن ٌ س  -35
 اىهسف :

لمقمويػػدات أىميػػة حيويػػة فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت وييػػدؼ ىػػذا المقػػرر إلػػى اكتسػػاب الطالػػب معرفػػة كيفيػػة  
  تكويف ىذه المركبات واستخبلصيا وتقديرىا كميًا.

 اىَحتىي : 

 –البيريػػػديف  –البيػػػروؿ  –يػػػر المتجانسػػػة مثػػػؿ الفيػػػوراف يتنػػػاوؿ ىػػػذا المقػػػرر دراسػػػة المركبػػػات الحمقيػػػة غ
كيفيػػة  –قمويػػدات الكوكػػاييف  –قمويػػدات األتػػروبيف  –خػػواص القمويػػدات والتخميػػؽ الحيػػوى لبعضػػيا مثػػؿ النيكػػوتيف 

  تقدير القمويدات كميا.
 اىَزاجغ :

1- Geissman , T.A.; Crout, D.H.G. (1969). Organic chemistry of secondary plant 

metabolism. Freeman Cooper Company. 

2- Bentley, K.W. (1998). Isoqunoline alkaloids. 512 pages 
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 كًُُبء  انزًضُم انغذائٍ فٍ انحُىاٌ 436ن ٌ س  -36

Chemistry of animal metabolism  
 اىهسف :

متعػرؼ عمػى ىػذا االخػتبلؼ لػـز يختمؼ التمثيؿ الغذائي لمحيواف في كثير مف النػواحي عنػو فػي النبػات ول 
دراسة ىذا المقرر حيث ييدؼ إلى معرفػة المسػارات المختمفػة لكػؿ مػف البروتينػات والػدىوف والكربوىيػدرات والػدور 

 الحيوي الذي تقوـ بو االنزيمات أثناا ىذه العمميات الحيوية.
 اىَحتىي : 

ات إلػػى مكوناتػػو مػػف األحمػػاض األمينيػػة يتنػػاوؿ ىػػذا المقػػرر دراسػػة ميتػػابولـز النيتػػروجيف )ىػػدـ البروتينػػ 
 -األساسػػية وتكػػويف االدرينػػاليف , اليسػػتاميف , الثيروكسػػيف , والسػػيروتونيف ( والتخميػػؽ الحيػػوي وميتػػابولـز اليػػيـ 

دورة  -األكسػدة اليوائيػة لمجموكػػوز -كتػابولـز الجموكػوز واألحمػاض الدىنيػة واألكسػدة بيتػػا فػي األحمػاض الدىنيػة 
ىػػدـ  -نظػاـ نقػؿ االلكترونػات فػي الخميػة الحيػة وتكػويف جزيئػات االدينوسػيف ثبلثػي الفوسػفات حػامض السػتريؾ و 

تركيز سكر الجموكوز في الػدـ , تػأثير اليرمونػات والعوامػؿ األخػرى عمػى تنظػيـ ميتػابولـز  -وتخميؽ الجميكوجيف 
عضػػػبلت( بالتمثيػػػؿ  -ة أنسػػػجة دىنيػػػ -كبػػػد  -الجميوكػػػوجيف والجموكػػػوز وعبلقػػػة أعضػػػاا الجسػػػـ المختمفػػػة )مػػػخ 

 الغذائي.
 اىَزاجغ :

1- Lehninger , A.L. (1975). Biochemistry. Worth Publishers. 

 كًُُبء انُجبَبد انطجُخ وانؼطزَخ  437ن ٌ س  -37

 Medicinal chemistry Ornamntal 
 اىهسف :

اض , وييػدؼ ىػذا المقػرر كثير مف النباتات الطبية والعطرية ليا تػأثير مفيػد فػي عػبلج الكثيػر مػف األمػر 
إلى استخبلص وتقدير والتعرؼ عمى المركبات التي يكوف ليا ىذا التأثير وكيفية التعامؿ معيا دوف حدوث تأثير 

 ضار. 
 اىَحتىي : 

يتناوؿ ىذا المقرر دراسػة طػرؽ اسػتخبلص وتنقيػة المػواد الكيميائيػة الفعالػة فػي النباتػات الطبيػة والعطريػة 
 رموز ىذه المركبات وتفاعبلتيا ومسارات تخميؽ ىذه المركبات بواسطة ىذه النباتات. وطرؽ تقدير واستنتاج

 اىَزاجغ :
1- Trease, G.E. and Evans, W.C. (1976). Pharmacognosy. Eleventh Edition. Bailliere 

Tindall, London. 

2- Dejey, M.A. (1979). Health plants of the world Atlas of Medicinal plants. Newsweek 

Books, New York. 

3- Evans, W.C. (2002). Trease and Pharmacognosy. Bailliere Tindall, Churchill 

livingstone , Mosby. 

 قظـــــٌ اىَحبطُو اىشراػُخ.  -9
 

 انًمزراد انذراسُخ نمسى انًحبصُم
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الرمز والرقم  م
 المقــــــــــرر الكودي

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
 2 2 1 أسبسُبد يحبصُم 101ـ ح ص  -1
 3 2 2 إَزبط يحبصُم انحمم  102ـ ح ص  -2
 3 2 2 أسبسُبد رزثُخ انُجبد  105ـ ح ص  -3
 3 2 2 تشريعات زراعية 202ـ ح ص  -4
 3 2 2 إنتاج محاصيؿ الحبوب والبقوؿ 303ـ ح ص  -5
 3 2 2 ؼ والزيت والصبغاتإنتاج محاصيؿ األليا 304ـ ح ص  -6
 3 2 2 متقدـ  نباتتربيو  305ـ ح ص  -7
 3 2 2 الحشائش ومقاومتيا 306ـ ح ص  -8
 3 2 2 بيئة المحاصيؿ الحقمية 307ـ ح ص  -9
 3 2 2 إكثار وجودة  التقاوي  308ـ ح ص  -10
 3 2 2 متقدـ  إنتاج محاصيؿ الحقؿ 309ـ ح ص  -11
 3 2 2 ت المحاصيؿ الحقمية وتقسيمياعمـ نباتا 310ـ ح ص  -12
 3 2 2 تخطيط برامج الحاسب اآللي 311ـ ح ص  -13
 3 2 2 الماا وعبلقتو بالمحاصيؿ 312ـ ح ص  -14
 3 2 2 انتاج محاصيؿ الغذاا  313ـ ح ص  -15
 3 2 2 حصاد وتخزيف وتداوؿ المحاصيؿ  314ـ ح ص  -16
 2 2 1 نظـ انتاج المحاصيؿ 315ـ ح ص  -17
 3 2 2 الدورة الزراعية والتكثيؼ الزراعي 416ـ ح ص  -18
 3 2 2 طرؽ تحسيف المحاصيؿ 417ـ ح ص  -19
 3 2 2 إنتاج محاصيؿ السكر والعمؼ  418ـ ح ص  -20
 3 2 2 دراسات خاصة وندوة  419ـ ح ص  -21
 3 2 2 استغبلؿ األراضي المستصمحة وزراعتيا  420ـ ح ص  -22
 3 2 2 صميـ وتحميؿ التجارب الزراعيةت 421ـ ح ص  -23
 3 2 2 إنتاج محاصيؿ العمؼ والمراعى 422ـ ح ص  -24

 ربثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى انًحبصُم
 

 عدد الساعات المقــــــــــررالرمز والرقم  م
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ساعة  عممي نظري الكودي
 معتمدة

 3 2 2 موضوعات مختارة بالمغة اإلنجميزية 423ـ ح ص  -23

 3 2 2 تربية المحاصيؿ المقاومة 424ـ ح ص  -24

 3 2 2 تربيو المحاصيؿ لمقاومة اإلجيادات غير الحيوية 425ـ ح ص  -25

 3 2 2 المحاصيؿ الصناعيةإنتاج  426ـ ح ص  -26

 2 2 1 التقنيات الحديثة فى تحسيف المحاصيؿ  427ـ ح ص  -27

 2 2 1 تقيـ نواتج التربية 428ـ ح ص  -28
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 انًحزىي انؼهًً نًمزاراد لسى انًحبصُم

 أسبسُبد يحبصُم .  101و ػ ص  -1

عبلقػة  –توزيع المحاصػيؿ فػى العػالـ ومصػر  –نشأة وتطور عمـ المحاصيؿ  –تطور الزراعة وانتشارىا  
طػػػرؽ  –التقسػػػيـ (  –لتسػػػوية ا –عمميػػػات تجييػػػز االرض لمزراعػػػة ) الحػػػرث  –البيئيػػػة بنمػػػو وانتػػػاج المحاصػػػيؿ 

عمميػػات الخدمػػة المختمفػػة بعػػد الزراعػػة مػػف رى وتسػػميد وخبلفػػة مقاومػػة  –مواعيػػد الزراعػػة  –التقػػاوى  –الزراعػػة 
 الدوره الزراعية والتكثيؼ الزراعى  .  –الميكنة الزراعية  –عمميات الحصاد لممحاصيؿ المختمفة  –الحشائش 
 انًزاعـغ:

 .  1986النجمو ا –محمد السيد رضواف   -ة اساسيات الزراعة الحقمي -
 . 1963دار المعارؼ  –د. السيد سعد قاسـ  –اساسيات انتاج المحاصيؿ  -

 . 1978االنجمو  –د. مصطفى عمى مرسى  –اساسيات انتاج المحاصيؿ  -

 .  1964االنجمو  –د. ىبلؿ السيد الخطاب  –اسس زراعة المحاصيؿ  -

 دار النشر  . –د. عبد العظيـ احمدعبد الجواد  –االنتاج اساسيات  –مقدمة فى عمـ المحاصيؿ  -

 

 رشزَؼبد سراػُخ 202و ػ ص  -2
 -انهذف:

تمثؿ التشريعات الزراعيػة فػي مجػاالت الزراعػة خاصػة انتػاج المحاصػيؿ الحقميػة جػزا ىػاـ لضػبط عمميػة  
الزراعيػػة مػػف حيػػث  اإلنتػػاج ومسػػتمزماتيا لػػذلؾ يجػػب أف يوضػػع إطػػار تشػػريعي لضػػماف سػػبلمة تػػداوؿ الحاصػػبلت

 مبيدات(. –تسميد  –ري  –مستمزمات االنتاج )تقاوي  –الزراعة  –االنتاج 
 -انًحزىٌ :

دور الزراعػة فػي اكثػار التقػاوي )تقػػاوي  –تشػريعات األصػناؼ الجديػدة  –تشػريعات انتػاج واكثػار التقػاوي  
صػػػيغة عقػػػود اسػػػتيراد  –تجػػػار فييػػػا تشػػػريعات اسػػػتيراد وتصػػػدير التقػػػاوي واال –القمػػػ ......(  –الػػػذرة  –القطػػػف 

تشػػريعات  –تشػػريعات اسػػتخداـ الميػػاه فػػي ري محاصػػيؿ الحقػػؿ  –تشػػريعات الػػدورة الزراعيػػة  –وتصػػدير التقػػاوي 
 –االتشػػريعات الخاصػػة بتخػػزيف وتػػداوؿ الحاصػػبلت الزراعيػػة  –تػػداوؿ األسػػمدة والمبيػػدات والمحافظػػة عمػػى البيئػػة 

 يؿ الصناعية.التشريعات الخاصة بمواصفات المحاص
 -انًزاعغ:

 كتاب القطف. -نصر حسف أنور  –محمد مجدي الديف كشؾ  -
 دار المعارؼ بمصر. –كتاب إنتاج القطف  –عمى الخشف  -
 تكنولوجيا المحاصيؿ الحقمية. –عناف عبد الجميؿ  –محمد عيد عيسى العيدي  -
 مكتبة االنجموا. –أسس عمـ تكنولوجيا البذور  –ألفت الباجوري  -
 ري محاصيؿ الحقؿ. –مصطفى عمى مرسي  -
 اَزبط يحبصُم انحجىة وانجمىل .   303و ػ ص  -3

اىميػة الحبػوب فػى تغذيػة  –االنتػاج العػالمى لمحاصػيؿ الحبػوب –االىمية االقتصادية لمحاصيؿ الحبػوب 
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 –لتقسػػػيـ ا –الوصػػػؼ النبػػػاتى  –عبلقػػػة الظػػػروؼ البيئيػػػة بنمػػػو وانتػػػاج محاصػػػيؿ الحبػػػوب والبقػػػوؿ  –االنسػػػاف 
 –وطرؽ ميعاد الزراعة  –التقسيـ  –التسوية  –عممية التجييز لبلرض قبؿ وبعد الزراعة ) الحرث  –االصناؼ 

الشعير  –االرز  –اىـ محاصيؿ الحبوب ) القم   –كمية التقاوى ( وعمميات الخدمة والحصاد ومقاومة االفات 
التػرمس  –الحمبػة  –الحمص  –العدس  –الفوؿ البمدى   محاصيؿ البقوؿ ) –الذرة الشامية (  –الذرة الرفيعة  –
 ) 

 انًزاعـغ:

 .  1979االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –محاصيؿ الحبوب  -
 . 1996الدولية لمنشر  –عبد الحميد البرنس  –محاصيؿ الحبوب والبقوؿ  -

 المكتبة األكاديمية .    –عبد الحميد حسانيف  –الذرة الشامية والذرة الرفيعة  -

 اَزبط يحبصُم األنُبف وانشَذ وانًصجغبد  304ػ ص و  -4

الدوؿ المنتجة لمقطف ومحاصيؿ االلياؼ المختمفة ودور كؿ منيػا فػى االنتػاج  –مقدمة عامة عف االلياؼ 
االنتػػاج المصػػرى واىميتػػة العالميػػة ودورة فػػى  –التجػػارة العالميػػة واالفريقيػػة والعربيػػة ليػػذه المحاصػػيؿ  –العػػالمى 

البيئػػة الزراعيػة االرضػػية والجويػة وعبلقتيػػا بنمػػو  –مورفوجيػا نبػػات القطػف –تقسػيـ القطػػف  –رية الصػناعة المصػػ
موقػػع القطػػػف فػػػى الػػدورة الزراعيػػػة والتركيػػػب المحصػػػولى  –وانتاجيػػة وجػػػودة القطػػػف المصػػرى باصػػػنافة المختمفػػػة 

جنى القطػف  –والرى والتسميد استجابة القطف الفسيولوجية واالنتاجية لطرؽ الزراعة والخؼ والعزيؽ  –المناسب 
طرؽ الزراعة والرى  التسميد وعبلمػات النضػج   –موقعو فى الدورة  الزراعية  –انتاج الكتاف  –والجنى المحسف 

وغيرىػػا مػػف محاصػػيؿ االليػػاؼ (   –السيسػػاؿ–محاصػػيؿ االليػػاؼ الثانويػػة ) الجػػوت  –والحصػػاد وتعطػػيف الكتػػاف 
 –عبػاد الشػمس  –محاصػيؿ الزيػت ومػدى مسػاىمتيا فػى انتػاج الزيػت   -اىـ   -زراعتيا ورعايتيا وحصادىا :

الكػػػانوال وموقػػػع كػػػؿ محصػػػوؿ فػػػى الػػػدورة  –القػػػرطـ  –الفػػػوؿ السػػػودانى  –خػػػس الزيػػػت  –فػػػوؿ الصػػػويا السمسػػػـ 
البيئػة االرضػية والجويػة المناسػبة وتػاثير ميعػاد الزراعػة والػرى واالصػناؼ عمػى المحصػوؿ  –المساحة المنزرعػة 

 الحناا ومحاصيؿ الصبغات االخرى وظروؼ انتاجيا . –لزيت وصفات ا
 انًزاعـغ:

 زراعة عيف شمس  –مصطفى عمى مرسى  –المحاصيؿ الزيتية  -
 . 1962االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –محاصيؿ الحقؿ  -

  1972دار المعارؼ  –عمى عمى الخشف  –انتاج المحاصيؿ  -

 عة عيف شمس . زرا –عبد العظيـ عبد الجواد  –انتاج المحاصيؿ  -

 . يزمذو  َجبدرزثُخ   305و ػ ص   -5

الصػػػفات الكميػػػة  –العقػػػـ وعػػػدـ التوافػػػؽ الجنسػػػى  –طػػػرؽ التكػػػاثر فػػػى النباتػػػات  –اىػػػداؼ تربيػػػة النبػػػات  
الطػرؽ  –اليندسػة الوراثيػو وتربيػة النباتػات  –الطفػرات وتربيػة النباتػات  –التضاعؼ الكروموسومى  –والوصفية 

طػػرؽ  –التيجػػيف المباشػر  –التيجػيف  –باتػػات الذاتيػة والخمطيػػة التمقػي  ) االنتخػاب  /االسػػتيراد العامػة لتربيػة الن
 التربية لمقاومة االمراض واالفات .  –اليجيف الرجعى (  –طريقة التجميع  –تسجيؿ النسب 

 انًزاعـغ:



 ـــــــــــ : قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمى لهذه المقررات الباب الخامســـــــ

 172 

 . 1964دار المعارؼ  –احمد انور عبد البارى  –اساسيات تربية القطف  -
 .  1964دار المعارؼ  –السيد سعد قاسـ  –ية المحاصيؿ اساسيات ترب -

 الدار العربية لمنشر  . –احمد عبد  حسف  –االسس العامة لتربية النبات  -

 انحشبئش ويمبويزهب  .  306و ػ ص  -6

 –العبلقة بيف الحشائش والمحاصيؿ  –تكاثر الحشائش  –اىمية الحشائش  –تعريؼ الحشائش وتصنيفيا 
طػرؽ  –اسػتجابة النباتػات المورفولوجيػة والفسػيولوجية لمبيػدات االعشػاب  –ؿ المبيدات العشػبية امتصاص وانتقا

 مقاومة الحشائش  . 
 انًزاعـغ:

 .  1968دار المعارؼ   –احمد سيد النواوى  –اسس تخطيط مقاومة الحشائش  -
 .  1965دار المعارؼ  –احمد سيد النواوى  –مبيدات الحشائش  -

 . 1963االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  -زا الثالثالج –محاصيؿ الحقؿ  -

 محمد محمود زيف الديف  –مقاومة الحشائش واالعشاب  -

 .  1981دار المعارؼ  –عمى تاج الديف  –مبيدات االعشاب واالدغاؿ  -

 ثُئخ انًحبصُم انحمهُخ . 307و ػ ص -7

النبػػػػػػػات –لنبػػػػػػػات العوامػػػػػػػؿ المناخيػػػػػػػة ونمػػػػػػػو ا –الظػػػػػػػروؼ االرضػػػػػػػية ونمػػػػػػػو النبػػػػػػػات  –تعريػػػػػػػؼ البيئػػػػػػػة 
 التجميع بوعاا المحصوؿ والبيئة .  –انتاج المادة الجافة والبيئة  –تعاقب النباتات –التوطف  –والكسااالخضرى 

 انًزاعـغ:

 . 1961مصطفى عمى مرسى االنجمو  –اساسيات انتاج  –محاصيؿ الحقؿ  -
 . 1979االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –كفااة التمثيؿ الضوئى  -
 . 1986االنجمو  –محمد السيد رضواف  –اعة الحقمية اساسيات الزر  -
  1989عبد العظيـ احمد عبد الجواد  –عمـ المحاصيؿ  –اساسيات االنتاج  -
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 اكضبر وعىدح انزمبوي  . 308و ػ ص   -8

 –التغيػػػػرات  –االنبػػػػات  –العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة عمػػػػى حيويػػػة التقػػػػاوى  –فسػػػػيولوجيا التقػػػاوى  –انتػػػاج التقػػػػاوى 
 –التػػنفس  –التركيػػب الكيميػػائى البػػذور  –تخػػزيف التقػػاوى  –معػػامبلت التقػػاوى  –التػػى تحػػدث بالبػػذور الكيمائيػػة 
 اختبارات التقاوى المختمفة (  .  –) اخذ العينات  –فحص التقاوى  –السكوف 
 انًزاعـغ:

 محاضرات  –دار النشر لمجامعات  –عبدالعظيـ عبد الجواد  –محاصيؿ الحقؿ  -
 1978االنجميز  –مصطفى عمى مرسى  –الحقؿ اسس انتاج محاصيؿ  -
  1983الفت الباحورى االنجميز  –اسس عمـ تكنولوجيا البذور  -
 1991طالب / احمد عيسى الدار الدولية لمنشر  –فحص البذور واكثارىا  -
 1958المعارؼ الحديثو –مصطفى عمى مرسى  –بذور المحاصيؿ  -

 .   ويزمذ اَزبط يحبصُم انحمم  309و ػ ص  -9

 –فسػػػيولوجيا المحاصػػػيؿ  –الوصػػػؼ النبػػػاتى والتقسػػػيـ  –ىميػػػة المحاصػػػيؿ فػػػى تغذيػػػة وكسػػػاا االنسػػػاف ا
 –العمػؼ  –والبقػوؿ  –االىمية  االقتصادية والظروؼ البيئية المناسػبة لمنمػو لجميػع محاصػيؿ الحقػؿ ) الحبػوب 

ىـ محاصػيؿ الحبػوب والبقػوؿ اىـ االفات ال –الزيت (  عمميات الخدمة قبؿ وبعد الحصاد  –السكر  –االلياؼ 
 وااللياؼ والزيت والسكر والعمؼ االخضرالمحاصيؿ الحقميةالرئيسية فى العالـ . 

 انًزاعـغ:

 . 1962االنجمو  –د. مصطفى عمى مرسى  –محاصيؿ الحقؿ  -
 مطبعة دار العمـ .  –حامد محمود البمقينى  –زراعة المحاصيؿ المصرية  -

 .  1972دار المعارؼ  –شف د. عمى عمى الخ –انتاج المحاصيؿ  -

 د. عبد الفتاح عبد الوىاب .  –محاضرات  –محاضرات فى انتاج محاصيؿ الحقؿ  -

 ػهى َجبربد انًحبصُم انحمهُخ ورمسًُهب 310و ػ ص  -10

عبلقو الماا  –النقؿ والتوزيع ) التقسيـ  –تثبيت الكربوف بواسطة الكساا الخضرى  –التمثيؿ الضوئى 
 االزىار واألثمار . –النمو الخضرى  –البذور واالنبات الجذور  –يولوجيا تثبيت النتروجيف ب

 انًزاعـغ:

 1963االنجمو  –عمى كامؿ العمراوى  –مقدمو فى عمـ نبات المحاصيؿ  -
  1991عبد العظيـ عبد الجواد االىراـ  –مقدمو فى عمـ نبات المحاصيؿ  -

 1980دار المعارؼ  –عمى عمى الخشف  –انتاج المحاصيؿ  -

 رخطُظ ثزايظ انحبست االنً . 311و ػ ص  -11

 فى تحميؿ نتائج التجارب الزراعية               
 انًبء وػاللزخ ثبنًحبصُم  312و ػ ص  -12

االتجاىػات  الحديثػة فػى  –صوره عامة لمموارد واالحتياجات المائيػة الحاليػة المسػتقبمية اا بالتربػة والنبػات 
طرؽ الرى ) الرى السطحى   –فبلحة الرى الحقمى  –فسيولوجيا الماا  –اا اىمية وخصائص الم –ترشيد الرى 
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 االجياد المائى ونمو النبات رى محاصيؿ الحقؿ   –الرذاذى  –التنقيط  –
 انًزاعـغ:

 2005عبدا لحميد القراميطى  االنجمو  -محمد معتوؽ  –رى المحاصيؿ والمقنعات المائية  -
     1989مكتبة االنجمو  –عبدالجواد واخروف عبد العظيـ  –انتاج محاصيؿ الحقؿ  -
 . 1983االنجمو  –محمد السيد رضواف  –أساسيات الزراعة الحقمية  -
 . 1979االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –اسس انتاج المحاصيؿ  -
  .1978االنجمو  –مصطفى عمى مرسى واخروف  –رى محاصيؿ الحقؿ  -

 اَزبط يحبصُم انغذاء . 313و ػ ص  -13

تعرؼ عمى محاصيؿ الغذاا فى المناطؽ المعتدلة والحارة والظروؼ البيئية فى ىذه المناطؽ المقررلم
 الزيت (  –البقوؿ  –الحبوب  –وعبلقتو بمحاصيؿ الطاقة ) السكر 

 انًزاعـغ:

 دار الكتب العممية لمنشر –كماؿ رشدى فؤاد  –تقسيـ الجبوب ومنتاجتيا  -
 جوادعبد العظيـ عبد ال –انتاج محاصيؿ الحقؿ  -

 1979االنجمو  -مصطفى عمى مرسى –محاصيؿ الحبوب  -

 توكؿ يونس رزؽ –المحاصيؿ الزيتية والسكرية  -

 مصطفى عمى مرسى  –المحاصيؿ الزيتية  -

 1985االىراـ  –عمـ المحاصيؿ وانتاج الغذاا ) مترجـ( محمد خيرى السيد  -
 حصبد ورخشٍَ ورذاول انًحبصُم  314و ػ ص  -14

دراسة  –السكر (  –البقوؿ  –الحبوب  –رة عمى كمية وجودة محاصيؿ ) الزيت دراسة العوامؿ المؤث
 طرؽ استخبلص الجزا االقتصادى وكيفية التداوؿ بعد الحصاد .

 انًزاعـغ:

 عبد العظيـ احمد عبد الجواد –انتاج محاصيؿ الحقؿ  -
 1991الدار الدولية اانشر  –طالب احمد عيسى  –فحص البذولر واكثارىا  -
 1983الفت ايس جورى االنجمو  –وتكنولوجيا البذور اسس عمـ  -

 َظى اَزبط انًحبصُم . 315و ػ ص  -15

دراسة المقومات التكنولوجية التى تحقؽ اعمى انتاجية لممحاصيؿ وأعمى استفادة مف المواد الزراعية تحت 
 ظروؼ الزراعة المتباينة وخاصة باالراضى الجديد اراضى الوادى

 انًزاعـغ:

 عبد العظيـ لحمد عبدالجواد –يؿ الحقؿ انتاج محاص -
 1991الدار الدولية لمنشر  –طالب احمد عويس  –فحص البذور واكثارىا  -

 1983االنجمو  –الفت انس جورى  –اسس عمـ وتكنولوجيا البذور  -
 المكتبة الوطنية ببغداد . –طالب احمد عيس  –فسيولوجيا نباتات المحاصيؿ  -
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 دار الفكر العربى . –عبدالمة زيف العابديف  –ة الزراعة فى جميورية مصر العربي -

  1961االنجمو  –عز الديف فراج  –الزراعة الحديثة والتجارب الزراعية  -

 انذورح انشراػُخ وانزكضُف انشراػً .   416و ػ ص -16

 –تربػة بقايا المحاصيؿ السابقة وتأثيرىا عمػى خصػوبة ال  -مزايا الدورة  الزراعية  –تاريخ الدورة الزراعية 
الػػػدورات الزراعيػػػة فػػػى مصػػػر .  –تصػػػميـ الػػػدورات الزراعيػػػة  –الزراعػػػة المتكػػػررة  –تقيػػػيـ المحاصػػػيؿ السػػػابقة 

 التكثيؼ وتحميؿ المحاصيؿ .  –التجميع الزراعى  وتنظيـ الدورة الزراعية 
 انًزاعـغ:

 .  1986االنجمو  –محمد السيد رضواف  –اساسيات الزراعة الحقمية  -
 .  1980 –عمى عمى الخشف  –الجزا االوؿ  – انتاج المحاصيؿ -

 .  1944 –السيد محمد الجبرى  –الدورة الزراعية  -

 القاىرة  .  –كمية الزراعة  –محمود الشاغر  –دورة المحاصيؿ  -

 طزق رحسٍُ انًحبصُم .  417و ػ ص  -17

اىػداؼ  –التمقػي  اىػداؼ وطػرؽ تربيػة المحاصػيؿ ذاتيػة وخمطيػة  –مقدمة عف طرؽ التربيػة قػديما وحػديثا 
بػػرامج التربيػػة لممقاومػػة لبلمػػراض والحشػػرات الظػػروؼ  –وطػػرؽ تربيػػة  المحاصػػيؿ المحاصػػيؿ خضػػرية التكػػاثر 

 المعاكسة اكثار تقاوى االصناؼ الجديدة . 
 انًزاعـغ:

 مطبعة مصر . –عمى حسف شاىيف  –مذكرات فى اسس تربية النبات  -
 . 1967ار المعارؼ د –عمى عمى الخشف  –قواعد تربية النباتات  -

 . 1964احمد انور عبد البارى  –اساسيات تربية القطف  -

 .  1964دار المعارؼ  –السيد سعد قاسـ  –اساسيات تربية المحاصيؿ  -

 .  1991الدار العربية  –احمد عبد المنعـ حسف  –اساسيات تربية النبات  -

 اَزبط يحبصُم انسكز وانؼهف .  418 و ػ ص -18

االىمية االقتصادية واالحتياجات البيئية  –حاصيؿ السكرية ومحاصيؿ العمؼ توزيع وتصنيؼ الم
 –فسيولوجيا النمو لممحاصيؿ السكرية ومحاصيؿ العمؼ   -الكساا الخضرى  –واالرضية والمبلئمة 
وعمميات الرعاية المحصولية وعبلقتيما بانتاج وجودة محاصيؿ السكر وطرؽ قياس  –المعامبلت الزراعية 

 جودة . الحش والرعى وصناعة الدريس والسيبلج لمحاصيؿ العمؼ صفات ال
 انًزاعـغ:

  1991الدار الدولية لمنشر  –عباس حساف شويمة  –انتاج المحاصيؿ الصناعية  -
  1980دار المعارؼ  –عمى عمى الخشف  –انتاج المحاصيؿ  -
 عيف شمس  –توكؿ يونس رزؽ  –المحاصيؿ الزيتية والسكرية  -
 المكتبة المصرية  –محسف ادـ عمر  –حقؿ فى االراضى الجديدة زراعة محاصيؿ ال -

 دراسبد خبصخ وَذوح .  419 و ػ ص  -19
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موضوعات عامة فى انتاج المحاصيؿ وعمـ المحاصيؿ واالتجاىات الحديثة فى انتاج المحاصيؿ الحقمية 
تخصص الطالب ) انتاج  وطرؽ اكثارىا عف طريؽ بحث يقوـ بجمع مادتة العممية وكتابتة ومناقشتة فى مجاؿ

 تربية (  . –
 انًزاعـغ:

 . 1968االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –اساسيات البحوث الزراعية  -

 اسزغالل االراضً انًسزصهحخ وسراػزهب . 420و ػ ص   -20

تقسيـ  –التبخير (  –تكوف االمطار  –الرياح  –عوامؿ المناخ ) الضغط الجوى  –النظاـ البيئى الجاؼ 
 –اراضى الصحارى  –اراضى المناطؽ الجافة  –مقاومة النباتات لمجفاؼ  –لى اقاليـ مناخية االراضى ا

مصادر المياه  –االراضى  الرممية  –االراضى الجنسيةوزراعتيا  –استزراع االراضى الجيرية الصحراوية 
ى والمناطؽ الجافة تقنيات استزراع الصحار  –مصادر المياه فى الساحؿ الشمالى الغربى  –الصحارى المصرية 

 مخاطر استزراع الصحراا . –الزراعة الجافة والمطرية  –
 انًزاعـغ:

 المكتبة المصرية  –محسف ادـ عمر  –زراعة محاصيؿ الحقؿ فى االراضى الجديدة  -
 عيف شمس  –توكؿ يونس رزؽ  –المراعى ومحاصيؿ العمؼ المصرية  -
 المطابع االميرية  –مصطفى الجبمى  –مستقبؿ الزراعة والغذاا فى مصر  -
 دار اليبلؿ  .   –عبد الحميـ منتصر  –صحارى مصر  -

 رصًُى ورحهُم انزغبرة انشراػُخ. 421و ػ ص  – 21 

 –تقسيـ العينات والتشتت العشوائية  –الصبغو واىميتيا–العشيرة  –التعاريؼ واالصطبلحات االحصائية 
 –التوزيع الطبيعى  –االحتماؿ  -س النزعة المركزيةمقاي–عرض وتمخيص البيانات  –التوزيع  –ثوابت العشيرة 
المربع  –التبلـز البسيط  –توزيع مربع كاى  –توزيع ت  -التوزيعات المتقطعة –االرتداد  –تحميؿ التبايف 

 التجاربب العاممية والمنشقة .  -التجارب العشوائيةوالقطاعات والكاممةالعاممة –البلتينى 
 انًزاعـغ:

 1968االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –الزراعية اساسيات البحوث  -
 .  1994السعودية   –دار المريخ  –محمد محمد الطاىر االماـ  –تصميـ وتحميؿ التجارب  -
  1964 –السيد سيد قاسـ ولطفى ىندى  –مبادى االحصاا التجريبى  -
 1973–مصطفى عاى مرسى ونعمت نور الديف  –التجارب الزراعية  -

 يحبصُم انؼهف وانًزاػً. اَزبط  422و ػ ص  -22

زراعة  –محاصيؿ العمؼ فى برامج استصبلح االراضى  –تقسيـ محاصيؿ العمؼ االخضر والمراعى 
 –االعبلؼ النجيميو الجولية  –االعبلؼ البقولية  –المخاليط العمفيو  –تسميد محاصيؿ العمؼ  –نباتات العمؼ 

القيمة الغذائية االعبلؼ  –السييبلج  –التدريس  – زراعة المراعى المرويو –االعبلؼ النجيمية المعمرة 
 اقتصاديات االعبلؼ –الخضراا 
 انًزاعـغ:
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  1974 –دار الكتاب لمنشر  –محمد –محاصيؿ العمؼ والمراعى  -
 1978االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –انتاج محاصيؿ الحقؿ  -
 عيف شمس –توكؿ يونس رزؽ  –المراعى ومحاصيؿ العمؼ  -

 ىضىػبد يخزبرح ثبنهغه االَغهُشَخي 423و ػ ص  - 23

 الباب الخامس : قائمة المقررات لبلقساـ العمميو بالكمية والمحتوى العممى ليذه المقررات .  
 رزثُخ انًحبصُم انًمبويخ 424و ػ ص  -24

وراثػػػػو الصػػػػفات الكميػػػػو اجمػػػػع  –طػػػػرؽ التكػػػػاثر واىميتيػػػػا فػػػػى تربيػػػػة النبػػػػات االساسػػػػى الػػػػوراثى النباتيػػػػو 
 طرؽ التربية باليجيف . –الظواىر المستعممة فى انتاج اليجف التركيبية  –طرؽ التربية  –ـز الجيرميبل

 زراعو االنسجة واالستفادة منيا. –التضاعؼ  –الطفرات  -
العوامؿ المؤثرعمى التكرر الجينى فى العشػائر صػغيرةالحجـ الطفػرات والحمػؿ  –الجينات فى العشائر  -

 التفاير والمكافىا الوراثى . –مية الجينات والصفات الك –الوراثى 

 انًزاعـغ:

 1881مطبعو االديب بغداد  –مبادى تربية وتحسيف النباتات حميد جموب عمى  -
 الزقازيؽ –عبد الحميد حسف سالـ –تربية المحاصيؿ لمقاومى االمراض والحشرات  -

 1985احمد عفيفى االنجمو  –لرسس الةراثية والسيتولوجية  -

  
 رزثُخ انًحبصُم نًمبويخ االعهبداد غُز انحُىَخ. 425و ػ ص  - 25    

التربية الظروؼ البيئية   -األساسي الفسييولوجى لممحصوؿ –التربية لزيادة الكفااة االنتاجيو       
 القاسية 
 التربية لتحمؿ درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة. -
 التربية لتحمؿ فترة االضااة السائدة. -
 لمتربة ومياه الرى التربية لتحمؿ المموحو -

 التربية لتحمؿ نقص الرطوبة . التربية لتحمؿ مموثات البيئة -

 انًزاعـغ:

 1964دار المعارؼ  –السيد سعد ىاشـ  –اساسيات تربيو المحاصيؿ  -
 . 1971مطبعو المصرى  –عمى عمى الخشف  –قواعد تربية النباتات  -

 انًحبصُم انصُبػُخ . إَزبط  426و ػ ص  -26

الكػانوال  –عبػاد الشػمس  –الفوؿ السودانى  –تمثيؿ الزيوت ) فوؿ الصويا  –تركيب الكيماوى ال –التقسيـ 
الكتاف ( سػكر القصػب وبنجػر  –االعداد وصفات التيمة ( ) القطف  –محاصيؿ االلياؼ  –السمسـ  –القرطـ  –

 السكر والصفات الجودة . 
 انًزاعـغ:

 زراعة عيف شمس -توكؿ يونس رزؽ –المحاصيؿ الزيتية والسكرية  -
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 زراعة عيف شمس –توكؿ يونس رزؽ  –الجزا الثانى  –المحاصيؿ السكرية  -
 زراعة عيف شمس –مصطفى عمى مرسى  –المحاصيؿ الزيتية  -
 1991الدولة لمنشر  –عباس حساف تويكيو  –انتاج المحاصيؿ الصناعية  -

 انزمُُبد انحذَضخ فً رحسٍُ انًحبصُم. 427  ص و ػ -27

 فى تحسيف إنتاجية المحاصيؿمات كؿ مف زراعة االنسجة واليندسة الوراثية ااستخدتعريؼ الطالب ب
 انًزاعـغ:

 1968االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –اساسيات البحوث الزراعية  -
 1991الدولية لمنشر  –محمد عيد عيسى  –تكنولوجيا المحاصيؿ الحقمية  -
 1979مو االنج –مصطفى عمى مرسى واخروف  –كفااة التمثيؿ الضوئى  -

 رمُى َىارظ انززثُخ . 428و ػ ص  – 28

يف تقػػدير الفعػػؿ الجينػػى ( التحسػػ –نػػات التبػػايف و يـ مػػواد ونػػواتج التربيػػة ) مكيػػلتق دراسػػة الطػػرؽ المختمفػػة
 تفاعؿ التراكيب الوراثية مع البيئة . –ربية مواد الت تقنيات –المتوقع مف االنتخاب 

 انًزاعـغ:

 المكتبة االكاديمية . –احمد عبد المنعـ حسف  –االساس الفسيولوجى الوراثى  -
 1985االنجمو  –احمد عفيفى  –االسس الوراثية السيتولوجية فى تربية النبات  -
 1968االنجمو  –مصطفى عمى مرسى  –اساسيات البحوث الزراعيو  -
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 قظـــــٌ اىَُنزوثُىىىجُب اىشراػُخ.  -90
 
 

 انشراػُخ انًمزراد انذراسُخ نمسى انًُكزوثُىنىعُب
 

الرمز والرقم  م
 المقــــــــــرر الكودي

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
 3 2 2 ميكروبيولوجيا زراعية عامة 201ـ ؾ ز  -1
 3 2 2 الميكروبات الصديقة 202ـ ؾ ز  -2
 3 2 2 الكائنات المنتجة لممضادات الحيوية  203ـ ؾ ز  -3
 3 3 2 ة لمموثات البيئةمعالجة بيولوجي 304ـ ؾ ز  -4
 3 2 2 فطريات وخمائر  305ـ ؾ ز  -5
 3 2 2 تقسيـ بكتيريا   303ـ ؾ ز  -6
 2 2 1 تقنيات ميكروبيولوجية 307ـ ؾ ز  -7
 3 2 2 ميكروبيولوجيا تحوالت العناصر 308ـ ؾ ز  -8
 3 2 2 ميكروبيولوجيا أراضي  309ـ ؾ ز  -9
 3 2 2 قة الجذورمنطميكروبيولوجيا 310ـ ؾ ز  -10
 3 2 2 دراسات خاصة  311و ن س   -11
 3 2 2 ميكروبيولوجيا تطبيقية 412ـ ؾ ز  -12
 3 2 2 فسيولوجيا الكائنات الدقيقة 413ـ ؾ ز  -13
 3 2 2 سمـو ميكروبية  414ـ ؾ ز  -14
 3 2 2 تخمرات ميكروبيولوجية 415ـ ؾ ز  -15
 3 - 3 مناقشات   416ـ ؾ ز  -16
 3 2 2 فيروسات بكتيرية 417ـ ؾ ز  -17
 3 2 2 أكتينومايستات 418ـ ؾ ز  -18
 3 2 2 ميكروبيولوجيا المياه  419ـ ؾ ز  -19
 3 2 2 طحالب   420ـ ؾ ز  -20
 3 2 2 المخمفاتميكروبيولوجيا  421ـ ؾ ز  -21
 3 2 2 إنزيمات ميكروبية  422ـ ؾ ز  -22
 3 2 2 تسميد حيوي   423ـ ؾ ز  -23
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 اىَحتىي اىؼيٍَ ىَقزراد قظٌ اىَُنزوثُىىىجُب اىشراػُخ
 

 يُكزوثُىنىعُب سراػُخ ػبيخ 201و ن س  -1

 -أشػكاؿ وتجمعػات الكائنػات الدقيقػة -تسمية الميكروبػات -فكرة عامة عف عمـ الميكروبيولوجي -مقدمة تاريخية
 -التػرمـ والتطفػؿ -زراعػة الكائنػات الدقيقػة -يقػةالجراثيـ والتجرثـ في الكائنات الدق -تكاثر ونمو الكائنات الدقيقة

فكػػرة  -فكػػرة عامػػة عػػف الطحالػػب -فكػػرة عامػػة عػػف الفيروسػػات البكتيريػػة -األمػػاكف الطبيعيػػة لتواجػػد الميكروبػػات
 -مصػػػادر الطاقػػػة فػػػي الكائنػػػات الدقيقػػػة -الظػػػروؼ البيئػػػة المحػػػددة لنمػػػو الكائنػػػات الدقيقػػػة -عامػػػة عػػػف الخمػػػائر
العوامػؿ الكيماويػػة والفيزيائػة المػػؤثرة عمػى حيػػاة ونشػػاط  -أنػواع تفػػاعبلت التمثيػؿ الميكروبػػي -التمثيػؿ الميكروبػػي
فكػػرة عامػػة عػػف تطبيػػؽ عمػػـ الميكروبيولػػوجي فػػي  -فكػػرة عامػػة عػػف ميكروبيولوجيػػا األراضػػي -الكائنػػات الدقيقػػة

 -يكروبيولوجيػػا األغذيػػةفكػػرة عامػػة عػػف م -بكتيريػػا الميثػػاف -مجػػاالت الصػػناعة, الطػػب, ومعالجػػة ميػػاة المجػػاري
 فكرة عف إنتاج المضادات الحيوية.

 انهذف

 دراسة عامة لعمـ الميكروبيوجيا الزراعية
 انًزاعغ 

(. أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية . الدار العربية لمنشر 2002عادؿ محمود حماد ) ;جابر زايد بريشة 
 والتوزيع, القاىرة. 

 ( الميكروبيولوجيا الزراعية, مطابع جامعة المنيا2004شة )عادؿ محمود حماد, وجابر زايد بري

( عمـ البكتيريات. الجزا األوؿ, دار 1997مصطفى أبو الدىب, حسيف الكشير, سيد القزاز, و عالية شعيب )
 المعارؼ, القاىرة.

Csuros, Maria and Csuros, C. (1999) Microbiological Examination of Water and 

Wastewater. Lewis Publishers, London, New York 

Schlegel, H. (1993) General Microbiology. Cambridge University Press, NY, USA 
 

  Probioticsانًُكزوثبد انصذَمخ  202و ن س  -2

ت الميكروبا -الميكروبات الصديقة في مجاؿ إنتاج األغذية الوظيفية -أىـ أجناس الميكروبات الصديقة -مقدمة
مػواد التفاعػؿ التػي تسػاعد عمػى سػيادة الميكروبػات الصػديقة  -الصديقة في مجاؿ الوقاية مف األمػراض وعبلجيػا

عبلقة الميكروبات الصديقة بالميكروبات األخرى فػي  -ميكانيكية فعؿ الميكروبات الصديقة -في القناة اليضمية
 القناة اليضمية لئلنساف والحيواف.

 انهذف

 العبلجية والغذائية لمميكروبات ودورىا في إنتاج األغذية العبلجيةالنتعريؼ باألىمية 
 انًزاعغ

( األغذية المتخمرة وعبلقتيا بصحة اإلنساف. الييئة المصرية 2002جابر زايد بريشة, و أحمد شوقي زىراف )
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 العامة لمكتاب, القاىرة.

روبات الصديقة, كمية الزراعة, جامعة ( األغذية العبلجية والميك2005جابر زايد بريشة, وأحمد شوقي زىراف )
 الممؾ سعود, الرياض, السعودية

 ( تكنولوجيا الخمائر, مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي )تحت الطبع( 2005جابر زايد بريشة )

Dash, S K,  Allan,  N. and Ley, M. (1998)  Health Benefits of Probiotics. Provided by 

BL Publications through the Google Books Partner Program 

Fuller, R. (1997) Probiotics 2: Applications and Practical Aspects.   Springer  

Salminen, S Von Wright, A.  and Ouwehand, A. (2004)  Lactic Acid Bacteria. Marcel 

Dekker Inc. USA  

 َخ انكبئُبد انًُزغخ نهًضبداد انحُى 203و ن س  -3

الخػػػواص المورفولوجيػػػة ألجنػػػاس الميكروبػػػات  -أىػػػـ المضػػػادات الحيويػػػة المنتجػػػة بواسػػػطة الميكروبػػػات -مقدمػػػة
الوضػػػع التقسػػػيمي ألجنػػػاس الميكروبػػػات المنتجػػػة لممضػػػادات  -المنتجػػػة لممضػػػادات الحيويػػػة عمػػػى نطػػػاؽ تجػػػاري

المختمفػػة مػػف البنسػػميف. البيئػػات  مسػػارات التمثيػػؿ الغػػذائي الخاصػػة بإنتػػاج األنػػواع -الحيويػػة عمػػى نطػػاؽ تجػػاري
إنتػػاج  -العوامػػؿ التػػي تػػؤثر سػػمبًا أو إيجابػػًا عمػػى عمميػػة إنتػػاج البنسػػميف -الغذائيػػة المسػػتخدمة فػػي إنتػػاج البنسػػميف

مسارات التمثيؿ الخاصة بإنتاج  -Penicillium chrysogenumالبنسميف عمى نطاؽ تجاري باستخداـ الفطر 
العوامػػؿ التػػي تػػؤثر سػػمبًا أو إيجابػػًا  -غذائيػػة المسػػتخدمة فػػي إنتػػاج االستربتوماسػػيفالبيئػػات ال -االستربتومايسػػيف

 Streptomycesالبكتيريـا  إنتػاج االستربتومايسػيف عمػى نطػاؽ تجػاري باسػتخداـ -عمػى إنتػاج االستربتوماسػيف

griseus  
 انهذف

كفػػػااة عاليػػػة فػػػي وقػػػؼ نشػػػاط  دراسػػػة تخمػػػرات إنتػػػاج المضػػػادات الحيويػػػة وكيفيػػػة اختيػػػار سػػػبلالت ميكروبيػػػة ليػػػا
 الميكروبات الضارة في الزراعة والصناعة. 

 انًزاعغ

(. أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية . الدار العربية لمنشر 2002عادؿ محمود حماد ) ;جابر زايد بريشة 
 والتوزيع, القاىرة.

  

An, Z (2004) Handbook Of Industrial Mycology. . Marcel Dekker Inc., NY, USA  

Lancini, G. (1994) Biotechnology of Antibiotics and Other Bioactive Microbial 

Metabolites. Springer 

Michael J Waites, M. and Morgan, N. (2001) Industrial  Microbiology.  Blackwell 

Publishing  

Schlegel, H. (1993) General Microbiology. Cambridge University Press, NY, USA 
 يؼبنغخ ثُىنىعُخ نًهىصبد انجُئخ 304و ن س  -4

اليػػػػػػػػدـ الميكروبػػػػػػػػي لبقايػػػػػػػػا المبيػػػػػػػػدات  -CODتعريػػػػػػػػؼ وتقػػػػػػػػدير الػػػػػػػػػ  -BODتعريػػػػػػػػؼ وتقػػػػػػػػدير الػػػػػػػػػ  -مقدمػػػػػػػػة
تػػدوير المخمفػػات السػػائمة المموثػػة  -تػػدوير المخمفػػات الصػػمبة المموثػػة لمبيئػػة -التمػػوث النتراتػػي -والييػػدروكربونات
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 المعالجة البيولوجية لمياة المجاري مع إنتاج مصادر جديدة لمطاقة. -لمبيئة
 انهذف

دراسة خواص المواد المموثة لمبيئة والمشاكؿ التي تعترض تحمميا بواسطة الميكروبات وأىـ الميكروبات 
 المستخدمة في مجاؿ معالجة مموثات البيئة مع توضي  مسارات التفاعؿ 

 انًزاعغ

Csuros, Maria and Csuros, C. (1999) Microbiological Examination of Water and 

Wastewater. Lewis Publishers, London, New York 

De Vries, R. P. and Visser, J. ( 2001) Aspergillus Enzymes Involved in Degradation 

of Plant Cell Wall Polysaccharides. Microbiol. Mol. Biol. Rev.,  65(4): 497 - 

522. 
Diaz, L. F. Savage, G. M., Eggerth, L. L.  and Golueke, C. G. (1993). Composting 

and Recycling Municipal Solid Waste. Leuis Pub., Bocaraton, Ann Arbor, London, 

Tokyo. 

Michael, J. (1999) Anaerobic Metabolism and its Regulation, in:  Biotechnology: 

Environmental Processes 1, Wastewater Treatment, Vol.11a (Winter, J. Ed.) pp 

456-478 New York: Wiley-Vch 
 فطزَبد وخًبئز 305و ن س  -5

التراكيب المتحممة لمظػروؼ غيػر  Saprophytism and parasitismالترمـ والتطفؿ  -أواًل الفطريات:  مقدمة
الفطريػػات  -التكػػاثر الجنسػػي وتكػػويف الجػػراثيـ الزيجيػػة  Class Zygomycetesات الزيجيػػة الفطريػػ -المبلئمػػة
نتاج الجػراثيـ البيضػية Oomycetesالبيضية   Class Ascomycetesالفطريػات األسػكية  -التكاثر الجنسى وا 

 Class Basidiomycetesالفطريػات البازيديػة   -التكػاثر البلجنسػى فػي  الفطريػات األسػكية التكػاثر الجنسػى
( (Fungi Imperfectiالفطريـات الناقصـة  -أىمية الفطريـات البازيديـة التكـاثر الجنسـى التكـاثر الالجنسـى

 Alternariaفطر 

مجموعػػػة  -خميػػػرة الخبيػػػز التجاريػػػة    Saccharomyces cerevisiaeمجموعػػػة  -الخمػػػائر: مقدمػػػةثانيـــًا 
مجموعة  -مجموعة الخمائر المحممة لمنشا -Kluyveromycesجنس  -الخمائر التي تتحمؿ األسموزية العالية

 -الصفػػات العبلجية لمخمػػػػائر  -األماكف الطبيعية لتواجد الخمائر - Phaffia rhodozymaالخمائر البازيدية 
 تكاثر الخميرة

 انهذف

ادية تركيب خبليا الفطريات والخمائر وتقسيميا بشكؿ عاـ ثـ دراسة الصفات ذات األىمية االقتصدراسة 
 والعبلجية والبيئية لمفطريات والخمائر.

 انًزاعغ 

 ( تكنولوجيا الخمائر, مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي )تحت الطبع(.2005جابر زايد بريشة )

 ( الميكروبيولوجيا الزراعية, مطابع جامعة المنيا2004عادؿ محمود حماد, وجابر زايد بريشة )
Kevin Kavanagh, K. (2005) Fungi: Biology and Applications. John Wiley & Sons 
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Inc. England. 

Kirsop, B. and Hawksworth , S. (2003) Filamentous Fungi, Cambridge University 

Press, USA 

Tibor Deak, T. (1996)  Handbook of Food Spoilage Yeasts. CRC Press Inc., LLC, 

USA.   

 رمسُى ثكزُزَب 303و ن س  -6

جنس  -Nitrosomonasجنس  Nitrobacteriaceaeأواًل: قسـ البكتيريا السالبة لجراـ ذاتية التغذية: )العائمة 
Nitrobacter-  جنس ( البكتيريا التي تؤكسد الكبريت ومركبات الكبريتThiobacillus.) 

 Staphylococcusجنس  Micrococcaceaeثانيًا: قسـ البكتيريا الكروية الموجبة لصبغة جراـ: )العائمة 
استربتوكوكس المبف  -Streptococcusجنس  Streptococcaceaeالعائمة  -Methanococcusجنس 

Streptococcus lactis Streptococcus cremoris -  العائمةPeptococaceae  جنسSarcina ) 

جػػػػػػػنس  Bacillusجػػػػػػنس  Bacillaceaeثالثػػػػػػًا: قسػػػػػػـ العصػػػػػػويات والكرويػػػػػػات المكونػػػػػػػة لمجػػػػػػراثيـ: ) العائمػػػػػػة 
 (Clostridiumالكموستريديـ 

جنس  Lactobacillaceرابعًا: قسـ العصويات الموجبة لجراـ وغير المكونة لمجراثيـ: ) العائمة: 
Lactobacillus) 

جػػػػػػػػػػنس  Pseudomonadaceaeخامسػػػػػػػػػػًا: قسػػػػػػػػػػـ البكتيريػػػػػػػػػػا اليوائيػػػػػػػػػػة والسػػػػػػػػػػالبة لصػػػػػػػػػػبغة جػػػػػػػػػػراـ: )العائمػػػػػػػػػػة 
Pseudomonas-  العائمػػػػػػػػةAzotobacteraceae  جػػػػػػػػنسAzotobacter  جػػػػػػػػنسAzomonas-  العائمػػػػػػػػة

Rizobiacea  جنسRhizobium  جنسBradyrhizobium  جنسAgrobacterium 

جنس  Enterobacteriaceaeسادسًا: قسـ البكتيريا غير اليوائية اختيارًا والسالبة لجراـ: )العائمة 
Escherichia  جنسSalmonella) 

 (Bacteroidesجنس  Bacteriodaceae ة والسالبة لجراـ: )العائمة سابعًا: قسـ البكتيريا غير اليوائي

 ( Desulfovibrioثامنًا: أجناس سالبة لجراـ غير محددة العائمة: )جنس 

 (Corynebacteriumتاسعًا: قسـ العصويات غير المنتظمة والموجبة لجراـ وغير المتجرثمة:)جنس 

العائمة  - Frankiaجنس   Frankiaceaeالعائمة  -Mycobacteriaceaeعاشرًا: األكتينومايستات: )العائمة 
Streptomycetaceae  جنس(Streptomyces  

 انهذف

 تسييؿ التعامؿ مع الميكروب بعد معرفة وضعو التقسيمي وخصائصو.
 انًزاعغ 

 ( الميكروبيولوجيا الزراعية, مطابع جامعة المنيا2004عادؿ محمود حماد, وجابر زايد بريشة )
Fred, E. Baldwin, I. and McCoy E. (2002)  Root Nodule Bacteria and Leguminous 
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Plants. UW-Madison Libraries Parallel  

Lakshman P Samaranayake, L. (2002) Essential Microbiology for Dentistry. Elsevier 

Health Sciences. 

Stace, C. (1992)   Plant Taxonomy and Biosystematics. Cambridge University Press, 

USA.  

 رمُُبد يُكزوثُىنىعُخ 307س  ن و -7

تقنيػػة تثبيػػت  -طػػرؽ حفػػظ المػػزارع الميكروبيػػة-عػػزؿ وتنقيػػة المػػزارع الميكروبيػػة -التعقػػيـ واختبػػار كفائتػػو -مقدمػػة
 -ة االقتصػػػػاديةخصػػػائص الميكروبػػػات ذات األىميػػػ -تقنيػػػة تثبيػػػت الخبليػػػا الميكروبيػػػة -اإلنزيمػػػات الميكروبيػػػة

 -المخمػػػرات اليوائيػػػة -المزرعػػػة المغمػػػورة -المزرعػػػة السػػػاكنة -العوامػػػؿ المػػػؤثرة عمػػػى نمػػػو ونشػػػاط الميكروبػػػات
معمػػؿ  -التخمػػر المسػػتمر وحسػػاباتو -التخمػػر المتقطػػع -مخمػػرات الغشػػاا البيولػػوجي -المخمػػرات غيػػر اليوائيػػة

 استخبلص المنتجات الميكروبية.
 انهذف

يػػة إلجػػراا التجػػارب والبحػػوث فػػي مختمػػؼ أفػػرع الميكروبيولوجيػػا الزراعيػػة مػػع مواكبػػة التطػػوير دراسػػة الطػػرؽ العمم
 الذي يحدث في ىذه الطرؽ

 انًزاعغ:

(. أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية . الدار العربية لمنشر 2002عادل محمود حماد ) ;جابر زايد بريشة 
 والتوزيع، القاىرة. 

Allman, A.R. (1999). Fermentors: Design, operation and applications. In: 

Fermentation Microbiology and biotechnology. (El-Mansi, M. and Bryce, C. 

eds.).pp. 9-47. Taylor & Francis Ltd., 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE. 

Chibata, i. (1998): Immobilized Enzymes, Research and Development. Wiley, 

New York. 

Cooney, C.L. (1993). Bioreactors: design and operation. Science 210: 728-733. 

Fukui, S. and Tanaka, A. (1992). Immobilized microbial cells. Annual Review of 

Microbilogy 36: 145-172. 

 يُكزوثُىنىعُب رحىالد انؼُبصز 308و ن س  -8

اسػتجابة النباتػات  -ميكانيكية إذابة الفوسفور -الميكروبات المذيبة لمفوسفور -تحوالت عنصر الفوسفور -مقدمة
ميكروبيولوجيػا تحػوالت  -الميكروبػات الممثمػة لمكبريػت -تحػوالت عنصػر الكبريػت -لمنمقي  بميكروبػات الفوسػفور

 يؿ العتاصر الثقيمة وأىميتيا البيئية.ميكروبات تمث -ميكروبيولوجيا تحوالت عنصر البوتاسيوـ -عنصر الحديد
 انهذف

 التعرؼ عمى الدور الذي تمعبو الميكروبات في توفير العناصر الغذائية في صورة ميسرة لمنباتات.
 انًزاعغ

( ميكروبيولوجيا األراضي. مكتبة األنجمو، 9990سعد زكي، محمد الصاوي، و عبد الوىاب عبد الحافظ ) 
 القاىرة

Bollag, J. and Stotzky, G. (1990) Soil Biochemistry.  Marcel Dekker Inc., USA. 

Schroth, G. and  Sinclair, F. (2003) Trees, Crops and Soil Fertility: Concepts and 
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Research Methods. CABI Publishing, UK 

Sumner, M. (1998) Handbook of Soil Science. CRC Press, LLC, USA.  

Turner, B., Frossard, E. and Baldwin, D. (2005) Organic Phosphorus in the 

Environment.  . CABI Publishing, UK 

 يُكزوثُىنىعُب أراضٍ 309و ن س  -9

تحمػؿ المػواد العضػوية فػي التربػة, تحمػؿ النشػا, تحمػؿ – دورة الكربػوف  -الميكروبات كأحد مكونات التربػة -مقدمة
, تحمػػؿ اليوريػػا, التػػأزت, ميكروبػػات التػػأزت, النػػواحي تحمػػؿ الكيتػػيف, تحمػػؿ المجنػػيفيميسػػميموز, السػػميموز, تحمػػؿ الي

الميكروبػػػات المثبتػػػة  -نسػػػبة ؾ:ف وتمثيػػػؿ النيتػػػروجيف -الضػػػارة لعمميػػػة التػػػأزت, اختػػػزاؿ النيتػػػرات وعكػػػس التػػػأزت
لبيارنكيػػػػػػػػػػػػػػػػػا , اAzomonas, االزومونػػػػػػػػػػػػػػػػػاس Azotobacterلمنيتػػػػػػػػػػػػػػػػػروجيف ال تكافميػػػػػػػػػػػػػػػػػًا, األزوتوبػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتر 

Beijerinckia الدركسػػػػػػػػػػػػػيا ,Derxia الكميبسػػػػػػػػػػػػػيبل ,klebsiella االزوسػػػػػػػػػػػػػبيريمبلـ ,Azospirillum ,
 -, ميكروبػػػػػػػػات أخػػػػػػػػرىCyanobacteria, الطحالػػػػػػػػب الخضػػػػػػػػراا المزرقػػػػػػػػة Clostridiumكموسػػػػػػػػتريديـو 

 التخصػص فػى -Bradyrhizobium, جػنس Rhizobiumالميكروبات المثبتػة لمنيتػروجيف تكافميػًا, جػنس 
 .الفرانكيا وتثبيت النيتروجيف الجوى –مراحؿ تكوف العقدة الجذرية  -البكتيريا العقدية

 انهذف

توضي  أىمية الميكروبات كمكوف رئيسي مف مكونات التربة الزراعية, وعبلقتيا بأنواع النباتات السائدة وعبلقتيػا 
 ائية وخصوصًا عنصر النيتروجيف.بنوع التربة, وكيفية تفعيؿ دور الميكروبات في تحوالت العناصر الغذ

 انًزاعغ 

( ميكروبيولوجيا األراضي. مكتبة األنجمو, 1990سعد زكي, محمد الصاوي, و عبد الوىاب عبد الحافظ ) 
 القاىرة

Alexander, M. (1977) Introduction to Soil Microbiology Wiley and Sons, New York 

Bollag, J. and Stotzky, G. (1990) Soil Biochemistry.  Marcel Dekker Inc., USA. 

Sumner, M. (1998) Handbook of Soil Science. CRC Press, LLC, USA. 

 يُكزوثُىنىعُب انًخهفبد 421و ن س  -10

معوقات االستفادة مف  -المخمفات السائمة -المخمفات الصناعية الصمبة -المخمفات الزراعية الصمبة -مقدمة
استخداـ المخمفات  -المعالجة األولية لممخمفات قبؿ االستفادة منيا -ت االستفادة مف المخمفاتتقنيا -المخمفات

استخداـ المخمفات في إنتاج البروتيف الحيوي كغذاا لئلنساف  -Compostفي إنتاج السماد العضوي الصناعي 
دور  -ي إنتاج بدائؿ الطاقةاستخداـ المخمفات ف -استخداـ المخمفات الزراعية في إنتاج السيبلج -والحيواف

أضافة مصادر ميكروبية خارجية لتنشيط االستفادة مف المخمفات  -الميكروبات الطبيعية في تدوير المخمفات
 تدوير المخمفات لمتخمص مف الميكروبات الممرضة لئلنساف والحيواف. -الصمبة والسائمة

 انهذف

 تحويميا مف مواد ضارة غمى ثرة قوميةالتعرؼ عمى مدى خطورة المخمفات مف الناحية الصحية و 
 انًزاعغ 

(. أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية . الدار العربية لمنشر 2002عادؿ محمود حماد ) ;جابر زايد بريشة 
 والتوزيع, القاىرة.
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Gabriel Bitton, G. (1999) Wastewater Microbiology. Wiley IEEE, Canada 

Palmisano, A. and Barlaz, N. (1996)  Microbiology of Solid Waste. CRC Press Inc. 

Pepper, I. (1995) Environmental Microbiology: A Laboratory Manual. Elsevier.  

 دراسبد خبصخ  311و ن س  -11

يقوـ القسـ بتحديد موضوع بحثي لكؿ طالب ويوقـو الطالب بعمؿ دراسة تحت إشراؼ عضو ىيئة تدريس بالقسـ 
 مى أف يقدـ الطالب بحثًا عمميًا مفصبًل عف موضوع البحث تحت الدراسة وتناقش ىذه األبحاث بالقسـ.ع

 تنمية ميارات الطالب في مجال البحث العممي. : انهذف
 يُكزوثُىنىعُب رطجُمُخ 412و ن س  -12

ميكروبات بالتصنيع عبلقة ال -ميكروبات منطقة الجذور( -ميكروبيولوجيا التربة )دورة النيتروجيف -مقدمة
 -الميكروبات كغذاا لئلنساف والحيواف -إنتاج أغذية متخمرة -تعطيف التيؿ والكتاف -الزراعي )صناعة السيبلج

ميكروبيولوجيا  -إنتاج الغاز الحيوي كمصدر لمطاقة -صناعة الخؿ( -التطبيقات العممية لئلنزيمات الميكروبية
 -ميكروبيولوجيا المياه الطبيعية -تطيير اليواا( -عف طريؽ اليواااألمراض المنقولة  -اليواا )تموث اليواا

 ميكروبيولوجيا مياه الشرب. 
 انهذف

 معرفة األىمية االقتصادية والغذائية والبيئية والصحية لمكائنات الحية الدقيقة
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 انًزاعغ:

الصناعة والطب. كمية ( اإلنزيمات الميكروبية وتطبيقاتيا في 2005أحمد شوقي زىراف و جابر زايد بريشة )
 الزراعة, جامعة الممؾ سعود, الرياض, السعودية

Alexander, M. (1977) Introduction to Soil Microbiology Wiley and Sons, New York. 

Krasilnikov, M. (1991) On the role of soil bacteria in plant nutrition. J Gen Appl 

Microbiol 7, pp. 128–144. 

Michael,  N.G. James (2004) Aspartic Proteinases Retroviral and Cellular Enzymes. 

Kluwer Academic Publishers, Edmonton, Canada 

Paul, E.A.  and Clark, F.E.. Soil Microbiology and Biochemistry Academic Press, San 

Diego, CA (1988). 

Pilnik, W. and Voragen, A.G.J. (1970). In: Biochemsitry of fruits and their products 

(Hulme A.C. ed.). Vol. 1. Academic Press. London. 

Schink, B. (1997) Energetics of syntrophic cooperation in methanogenic degradation. 

Microbiol. Mol. Biol. Rev. 61: 262-280. 

Zinder, S. (1993) Physiological ecology of methanogenes, in: Methanogenesis: 

Ecology, Physiology, Biochemistry, Genetics (Ferry, J. G., Ed.) pp 128-206. 

New York: Chapman &Hall 

 فسُىنىعُب انكبئُبد انذلُمخ  413و ن س  -13

منحنػػى  -الجػػراثيـ الداخميػػة -كػػة الخميػػةحر -تكػػاثر الخميػػة -تركيػػب الخميػػة-الصػػفات المورفولوجيػػة لمخميػػة -مقدمػة
التػػػنفس  -مسػػػارات التمثيػػػؿ الغػػػذائي-مصػػػادر الطاقػػػة لمميكروبػػػات -المتطمبػػػات األساسػػػية لحيػػػاة الخميػػػة -النمػػػو

-نبػذة عػف التصػنيع الحيػوي لئلنزيمػات -تفاعبلت حامض البيروفيػؾ -التنفس البلىوائي لمخمية -اليوائي لمخمية
 المضادات الحيوية. نبذة عف التصنيع الحيوي لبعض

 دراسة التركيب الدقيؽ لمخمية وأىـ التفاعبلت التي تقـو بيا : انهذف
 انًزاعغ:

( اإلنزيمػػات الميكروبيػة وتطبيقاتيػا فػي الصػناعة. كميػة الزراعػػة, 2005أحمػد شػوقي زىػراف و جػابر زايػد بريشػة )
 جامعة الممؾ سعود, الرياض, المممكة العربية السعودية.

(. أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية . الدار العربية لمنشر 2002عادؿ محمود حماد ) ;يشة جابر زايد بر 
 والتوزيع, القاىرة.

( عمػػـ البكتيريػػات, الجػػزا األوؿ, دار 1997مصػػطفى أبػػو الػػدىب, حسػػيف الكشػػير, سػػيد القػػزاز وعاليػػة شػػعيب )
 المعارؼ, القاىرة.

Michael, J. (1999) Metabolism and its Regulation, in:  Biotechnology: Environmental 

Processes 1,  Vol.11a (Winter, J. Ed.) pp 456-478 New York: Wiley-Vch 

Rombouts, F.M. and Pilnik, W.(1980). In: Economic Microbiology. Vol. 5: Microbial 

enzymes and bioconversions. (Rose. A.H. ed.). Academic press. London. 

Salminen, S. and Wright, A.V. (1998). Lactic acid bacteria. Microbiology and 
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functional aspects. 2
nd

 edition. Marcel Dekker, INC 

Zinder, S. (1993) Physiological ecology of methanogenes, in: Methanogenesis: 

Ecology, Physiology, Biochemistry, Genetics (Ferry, J. G., Ed.) pp 128-206. 

New York: Chapman &Hall 

 سًىو يُكزوثُخ 414و ن س  -14

 -الميكروبػات المنتجػة لمسػموـ -تقسيـ السمـو الميكروبيػة -مصادر التسمـ -نبذة تاريخية عف السموـ الميكروبية
دورة السػمـو  -تقػدير السػموـ -لمسػموـ الخواص الطبيعية والكيماوية -العوامؿ البيئية المسئولة عف تكويف السموـ

التػأثيرات  -ىضػـ وامتصػاص السػموـ -السموـ وعمميات التصنيع الغػذائي-التمثيؿ الميكروبي لمسموـ -في البيئة
نبػػػذة عػػػف  -التشػػػريعات الخاصػػػة بالسػػػموـ -السػػػمـو والحػػػرب البيولوجيػػػة -طػػػرؽ إزالػػػة السػػػـ -البيولوجيػػػة لمسػػػموـ

 الصحة العامة.
 انهذف

مى الميكروبات المنتجة لمسموـ ومدى خطورتيػا عمػى صػحة اإلنسػاف والحيػواف, والتعػرؼ عمػى مظػاىر التعرؼ ع
 فساد األغذية وكيفية القضاا عمى ميكروبات الفساد أو تجنبيا.

 انًزاعغ 

Rajeev K. U. and  Urushidani, T. (2002)   Advances in Microbial Toxin Research and 

Its Biotechnological Exploitation. Springer 

Helferich, W.  and Winter, C.  (2000) Food Toxicology. CRC Press, USA. 

Sinha, K.  and Bhatnagar, D. (1998) Mycotoxins in Agriculture and Food Safety. 

Marcel Dekker Inc. USA. 

D'Mello, J. (2003) Food Safety: Contaminants and Toxins. CABI Publishing, UK. 

 

 رخًزاد يُكزوثُىنىعُخ  415و ن س  -15

بكتيريػػػا تخمػػػر  -بكتيريػػػا حػػػامض الخميػػػؾ -بكتيريػػػا حػػػامض البلكتيػػػؾ -أىػػػـ ميكروبػػػات التخمػػػر )الخميػػػرة-مقدمػػػة
تخمػػػػر المزرعػػػػة  -أجنػػػػاس فطريػػػػات تخمػػػػر حػػػػامض السػػػػتريؾ( فػػػػي المجػػػػاالت المختمفػػػػة -األسػػػػيتوف والبيوتػػػػانوؿ

 -تخمر حػامض البلكتيػؾ -Solid state fermentationالتخمر بدوف ماا  -رعة المغمورةتخمر المز -الساكنة
 تخمرات ميكروبات الكرش في الحيواف.-بيوتانوؿ-تخمر ألسيتوف -التخمر الخمي -التخمر الكحولي

 انهذف

التجػػػاه دراسػػػة سػػػموؾ الميكروبػػػات كإنعكػػػاس لمظػػػروؼ البيئػػػة المحيطػػػة وكيفيػػػة توجيػػػو نفػػػاعبلت الميكروبػػػات فػػػي ا
 المرغوب فيو.

 انًزاعغ 

( اإلنزيمػػات الميكروبيػػة وتطبيقاتيػػا فػػي الصػػناعة والطػػب. كميػػة 2005أحمػػد شػػوقي زىػػراف و جػػابر زايػػد بريشػػة )
 الزراعة, جامعة الممؾ سعود, الرياض, السعودية.

 ( تكنولوجيا الخمائر, مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي )تحت الطبع( 2005جابر زايد بريشة )

(. أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية . الدار العربية لمنشر 2002عادؿ محمود حماد ) ;زايد بريشة  جابر
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 والتوزيع, القاىرة.

 ( الميكروبيولوجيا الزراعية, مطابع جامعة المنيا2004عادؿ محمود حماد, وجابر زايد بريشة )
 

Yuan-kun, L. (2003) Microbial Biotechnology: Principles and Applications. World 

Scientific  Publishing Co. Pte. Ltd., USA 

 يُبلشبد )يُكزوثُىنىعُب سراػُخ( 416و ن س  -16

في ىذا المقرر يتـ تحديد موضوعات بحث لمطالب في مجاؿ الميكروبيولوجيا الزراعية التطبيقية مثؿ 
يولوجيا المعالجة البيولوجية لممخمفات الزراعية ميكروبيولوجيا األراضي أو ميكروبيولوجيا األغذية أو ميكروب

 .والصناعية .. الخ وتناقش ىذه الموضوعات أسبوعيًا بالقسـ
 انهذف

 تشجيع الطالب عمى ممارسة تجميع المادة العممية 
 فُزوسبد ثكزُزَخ 417و ن س  -17

 -ة الفيروساتتسمي -الخصائص المميزة لمفيروسات: تعريؼ الفيروسات -اكتشاؼ الفيروسات -مقدمة
إصابة البكتيريا  -الفيروسات البكتيريةوتركيب  مورفولوجيا  -( Bacteriophageالفيروسات البكتيرية )البكتيريوفاج 
, مناعة البكتيريا Lysogenic infection, اإلصابة الميسوجينية Lytic infectionبالبكتيريوفاج, اإلصابة التحممية 

زراعة  -Host rangeالمدى العوائمي لمفيروسات البكتيرية  -ات البكتيريةتواجد الفيروس -لئلصابة بافاجات
حماية البكتيريا المفيدة في التربة مف  -الفيروسات البكتيرية كأعداا لمبكتريا المفيدة في التربة -الفيروسات

 -حمايتيا مف ذلؾإصابة البكتيريا المستخدمة في الصناعة بالفيروسات البكتيرية وكيفية  -الفيروسات البكتيرية
 . Viroidsالفيرودات  -استخداـ البكتيريوفاج في العرؼ عمى األنواع البكتيرية

 انهذف

التعرؼ عمى الفيروسات البكتيرية )البكتيروفاج( وكيفية حماية الميكروبات المفيدة في الزراعة والصناعة مف 
 اإلصابة بالبكتيريوفاج

 انًزاعغ

Dimmock, N., Easton, A. and  Leppard, K. (2001) Introduction to Modern Virology. 

Blackwell Publishing 

Johnson, A.  Ziegler, R. and  Lukasewycz, O. (2001) Microbiology and Immunology.  

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 

McCall, D. (2000) Introduction to Microbiology. Blackwell Publishing 

Wagner, E. and Hewlett, M. (2003) Basic Virology. Blackwell Publishing. 

Wilson, K. and Walker, J. (2000) Principles and Techniques of Practical 

Biochemistry.  Cambridge University Press, NY, USA. 

 أكزُُىيبَسزبد 418و ن س  -18

العوامؿ المؤثرة  -أىمية األكتينوميستات في تحمؿ المواد العضوية -سيمي لؤلكتينوميستاتالوضع التق -مقدمة
-دور األكتينوميستات في المقاومة البيولوجية-فسيولوجيا األكتينوميستات -عمى نمو ونشاط األكتينوميستات
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 استخداـ األكتينوميستات في إنتاج الكومبست. 
 انهذف

ة لؤلكتينومايستات ودورىا في إنتاج السماد العضوي والصناعي وفي تحويؿ التعرؼ عمى األىمية االقتصادي
 العناصر الغذائية مف الصورة المعقدة إلى الصورة الحرة.

 انًزاعغ

Arora, D.  Bharat, R.  Mukerji, K. (2001) Handbook of Applied Mycology 

Diallo, A. and  Vinay Chandrasekhara, V. (2004) Microbiology Recall. Lippincott 

Williams & Wilkins, Philadelphia, USA 

Kayser, F., Bienz, K. and Zinkernagel, R.  (2004) Medical Microbiology. Thieme. 

Kim H Tan, K. (2000) Environmental Soil Science. Marcel Dekker Inc., NY, USA.  

Marcel Dekker Inc., NY, USA.  

Palmisano, A. and Barlaz, M. (1996) Microbiology of Solid Waste. CRC Press Inc., 

USA.  

 يُكزوثُىنىعُب انًُبح 419و ن س  -19

 -األمراض المنقولة عف طريؽ الميػاة المموثػة-القوانيف والمواصفات القياسية لممياة-تموث المياة واألضرار الناجمة
االختبػػارات الكيمائيػة لجػػودة -االختبػارات الطبيعيػة لجػػودة الميػاة-لجػة الميػػاةمعا-جمػػع عينػات الميػػاة -تعقػيـ الميػاة

-كيفيػة التفرقػة بػيف أفػراد مجموعػة القولػوف-التحاليؿ البيولوجية لممياة )الكشؼ عف بكتيريػا القولػوف الكميػة -المياة
طريقػػة تقػػدير  -ازي السػػبحيتقػػدير بكتيريػػا القولػػوف البػػر -الكشػػؼ عػػف العقػػديات-اختبػػار بكتيريػػا الكوليفػػوـر البػػرازي

الكشػػػػػؼ عػػػػػف الجارديػػػػػا المبيػػػػػا, أنتاميبػػػػػا ىسػػػػػتوليتكا, -بكتيريػػػػػا الحديػػػػػد والكبريػػػػػت-البكتيريػػػػػا غيػػػػػر ذاتيػػػػػة التغذيػػػػػة
 .الطحالب,ميكروب الكوليرا, السالمونيبل

 انهذف

وثػػة واألسػػاليب التعػػرؼ عمػػى كميػػة وأنػػواع الميكروبػػات السػػائده فػػي الميػػاه النقيػػة ومقارنتيػػا بميكروبػػات الميػػاه المم
 الحديثة في تنقية المياه مف المموثات.

 انًزاعغ

Csuros, Maria and Csuros, C. (1999) Microbiological Examination of Water and 

Wastewater. Lewis Publishers, London, New York 

Edwin E Geldreich, E. (1996) Microbial Quality of Water Supply in Distribution 

Systems. CRC Press Inc., LLC, USA  

Francis H. Chapelle, F. (2000) Ground-Water Microbiology and Geochemistry 

John Wiley & Sons Inc. Canada. 

 طحبنت 420و ن س  -20

  - Brown algaeالطحالب البنية  - Green algaeالطحالب الخضراا  -تكاثر الطحالب  -مقدمة
األىمية االقتصادية لمطحالب ) معالجة الصرؼ الصحي  -تغذية الطحالب  - Red algaeالحمراا  الطحالب

 الطحالب كغذاا(. -الطحالب كمصدر لمفيتامينات  -خصوبة التربة  -
 انهذف

 دراسة تركيب خمية الطحاب وتقسيم الطحالب واستخداميا في مجال الزراعة والصناعة وتنقية المياه.
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 انًزاعغ

 Cichoke, A. (1998) The Complete Book of Enzyme Therapy: A Complete and Up-

To-Date Reference to Effective Remedies. Avery, NY, USA.  

Jahns, M Mann, D.  and Van Den Hoek, C. (1996) Algae: An Introduction to 

Phycology. Cambridge University Press, USA. 
 

 يُكزوثُىنىعُب يُطمخ انغذور 310و ن س  -21

تػػأثير جػػذور النباتػػات عمػػى ميكروبػػات  -طػػرؽ دراسػػة منطقػػة الريزوسػػفير -تعريػػؼ منطقػػة الريزوسػػفير –مقدمػػة 
العوامػؿ المػؤثرة عمػى  -تأثير الريزوسػفير عمػى أنػواع الميكروبػات – R/S ratioتأثير الريزوسفير  -الريزوسفير

العمميػػػػات  -الرطوبػػػػة -الحػػػػرارة -الضػػػػوا-عمػػػػر النبػػػػات -نػػػػوع النبػػػػات-ورميكروبػػػػات الريزوسػػػػفير )إفػػػػرازات الجػػػػذ
عبلقػػة ميكروبػػات  -التػػأثيرات الضػػارة( -تػػأثير ميكروبػػات الريزوسػػفير عمػػى النبػػات )التػػأثيرات المفيػػدة -الزراعيػػة(

 تحوير األحياا في الريزوسفير. -الريزوسفير بأمراض النبات
 انهذف

تات النامية والميكروبات المحيطة بمنطقة الجذور ومدى تأثر ىذه العبلقات دراسة العبلقات المتبادلة بيف النب
 بنوع النبات ونوع التربة. 

 انًزاعغ

( ميكروبيولوجيا األراضي. مكتبة األنجمو, 1990سعد زكي, محمد الصاوي, و عبد الوىاب عبد الحافظ ) 
 القاىرة

Alexander, M. (1977) Introduction to Soil Microbiology Wiley and Sons, New York. 

Pinton, R.  Varanni, Z. and  Nannipieri, P.  (2000)  The Rhizosphere. Marcel Dekker 

Inc., USA 

 إَشًَبد يُكزوثُخ 422و ن س  -22 

 ميكانيكيػػة إفػػراز اإلنزيمػػات الخارجيػػة, تفاعػػؿ وارتبػػاط البػػروتيف )اإلنػػزيـ( الػػذي سػػيتـ -تسػػمية اإلنزيمػػات -مقدمػػة
, تحريػر Signal Peptideإفرازه مع الغشاا الخموي, نقؿ ىذا البروتيف خبلؿ الغشاا الخموي, إزالة ما يسمى بالػػ 

حفػػز وكػػب  إفػػراز اإلنزيمػػات الخارجيػػة, كػػب   -ميكانيكيػػة فعػػؿ اإلنزيمػػات  -وخػػروج اإلنػػزيـ النشػػط خػػارج الخبليػػا
, دور المادة األولية سيمة التمثيػؿ فػي End product repressionإنتاج اإلنزيـ بواسطة نواتج التحمؿ النيائية  

, تػأثير عوامػؿ الغػذاا األخػرى عمػى إنتػاج اإلنزيمػات الخارجيػة, Catabolite repressionكب  إفراز اإلنزيمات 
تثبػػػيط فعػػػؿ  -صػػػفات الميكروبػػػات المنتجػػػة لئلنزيمػػػات -تػػػأثير العوامػػػؿ البيئيػػػة عمػػػى التصػػػنيع الحيػػػوي لئلنزيمػػػات

 -إنتػاج اإلنزيمػات عمػى نطػاؽ تجػاري -التثبيط التنافسي لئلنزيمات, التثبيط غير التنافسػي لئلنزيمػات اإلنزيمات,
أنػػواع تفػػاعبلت التمثيػػؿ الميكػػػروبيف تفػػاعبلت األكسػػدة واالختػػزاؿ, تفػػػاعبلت نقػػؿ المجموعػػات الفعالػػة, تفػػػاعبلت 

فػػػاعبلت التخميقػػػػ التطبيقػػػات العمميػػػة التحمػػػؿ المػػػائي, تفػػػاعبلت نػػػزع المجموعػػػات, تفػػػاعبلت تحػػػوؿ المتشػػػابيات, ت
 لئلنزيمات الميكروبية في الصناعة.

 انهذف

 تعريؼ الطالب بماىية اإلنزيمات وكيؼ تنتج وأىميتيا التجارية والطرؽ المبتكرة لتحسيف اقتصاديات إنتاجيا.
 انًزاعغ 

ي الصناعة والطب. كمية ( اإلنزيمات الميكروبية وتطبيقاتيا ف2005أحمد شوقي زىراف و جابر زايد بريشة )
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 الزراعة, جامعة الممؾ سعود, الرياض, السعودية.
Barredo, J. (2004)  Microbial Enzymes and Biotransformations. Humana Press Inc. 

Totowa, New Jersey.  
Cichoke, A. (1998) The Complete Book of Enzyme Therapy: A Complete and Up-

To-Date Reference to Effective Remedies. Avery, NY, USA. 

 رسًُذ حُىٌ  423و ن س  -23

البيئػػػات الغذائيػػػة المناسػػػبة  -عػػػزؿ الميكروبػػػات وتعريفيػػػا -أنػػػواع الميكروبػػػات المسػػػتخدمة كسػػػماد حيػػػوي -مقدمػػػة
 -يد الحيويميكانيكية فعؿ ميكروبات التسم -كيفية حفظ ميكروبات التسميد الحيوي -لميكروبات األسمدة الحيوية

تقيػيـ كفػااة ميكروبػات التسػميد  -اختيػار الحوامػؿ المناسػبة -إنتاج ميكروبات التسميد الحيوي عمػى نطػاؽ تجػاري
 نظرة مستقبمية. -كيفية التطبيؽ في الحقؿ -العوامؿ المؤثرة عمى كفااة ميكروبات التسميد الحيوي -الحيوي
 انهذف

والتسميد الحيوي وأييما أفضؿ اقتصاديًا وصػحية وىػؿ يمكػف تطػوير تعريؼ الطالب بالفرؽ بيف التسميد الكيماوي 
 األسمدة الحيوية بحيث يتـ االستغناا كميًا أو جزئيًا عف األسمدة الكيماوية.

 انًزاعغ
Altman, A. (1997) Agricultural Biotechnology. . Marcel Dekker Inc., USA. 
Fred Magdoff, F. and Weil, R. (2004)  Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture. CRC 

Press Inc. 
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 قظـــــٌ اىىراحخ.  -99        
 

 انًمزراد انذراسُخ نمسى انىراصخ
 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
1-  3 2 2 أساسيات وراثة )عاـ(  201و ر ث  

2- 202و ر ث    عمـ الخمية 
2 2 3 

3-  وراثة تطبيقية 203و ر ث  
2 2 3 

4-  3 2 2 الوراثة الزراعية 204و ر ث  

5-  3 2 2 وراثة األحياا الدقيقة 305و ر ث  

6-  وراثة جزيئية 306و ر ث  
2 2 3 

7- 307و ر ث    وراثة الطفرات  
2 2 3 

8-  3 2 2 الوراثة السيتولوجية 308و ر س  

9- اثة الصفات الكميةور  311و ر ث    
2 2 3 

10-  وراثة عشائر  312و ر ث  
2 2 3 

11- 313و ر ث    وراثة سيتوببلزمية 
2 2 3 

12-  وراثة فسيولوجية 314و ر ث  
2 2 3 

13-  وراثة كيميائية حيوية  315و ر ث  
2 2 3 

14-  3 2 2 األساسيات الوراثية لمتقنية الحيوية 316و ر س  

15- ا زراعة األنسجة والوراثة )أ(تكنولوجي 317و ر ث    
2 2 3 

16- 318و ر ث    3 2 2 )ب( تكنولوجيا زراعة األنسجة والوراثة 

17- 319و ر ث    3 2 2 تكنولوجيا زراعة األنسجة والوراثة )عاـ( 

18-  3 2 2 أساسيات اليندسة الوراثية  320و ر س  

19- 409و ر ث    ىندسة وراثية  
2 2 3 

20- 421و ر ث   جيا الجيناتتكنولو    
2 2 3 

21- 422و ر ث    3 2 2 تكنيؾ التقنية الحيوية 
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 ربثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى انىراصخ
 

الرمز والرقم  م
 المقــــــــــرر الكودي

 عدد الساعات
ساعة  عممي نظري

 معتمدة
22- 407و ر ث    3 2 2 انزمُُخ انحُىَخ وانزحسٍُ انىراصً 
23- عاـ     ات التقنية الحيويةتطبيق ) أ (410و رث    2 2 3 
24-  3 2 2 تطبيقات التقنية الحيوية فى الصناعات الغذائية  )ب( 410ورث  
25-  3 2 2 تطبيقات التقنية الحيوية فى التحسين الوراثى لمحيوان  )ت( 410ورث  
26- )ث( 410ورث    3 2 2 تطبيقات التقنية الحيوية فى مجال مكافحة أمراض النبات  
27- )ج( 410ورث    3 2 2 تطبيقات التقنية الحيوية فى مجال التخمص من المخمفات الزراعية 
28-  3 2 2  وأخبلقيات البحث العممى األماف الحيوي  408و ر ث  
29-  3 2 2 تقنية المعمومات الحيوية 423و ر ث  
30-  3 2 2 وراثة المناعة 424و ر ث  
31- 425و ر ث    3 2 2 بيولوجيا مقارف 
32- 426و ر ث    3 2 2 التكاثر واالستنساخ الخموي والجزيئي 
33- 427و ر ث    3 2 2 تحديد و تمييز الجنس 
34-  3 2 2 وراثة المقاومة 428و ر ث  
35- 429و ر ث    3 2 2 تكنيؾ وراثى 
36-  3 2 2 وراثة متقدمة 430و ر ث  
37-  3 2 2 الوراثة والمجتمع  431و ر ث  
38- 432و ر ث   ريخ و تطور عمـ الوراثةتا   2 2 3 
39-  3 2 2 تطبيقات الحاسب األلى فى عمـو الوراثة  433ورث  
40- 434ورث    3 2 2 التحسيف الوراثى فى الحيواف  
41-  3 4 4 تدريب صيفى   435و ر ث  

42- 409و ر ث    3 - 8 مناقشات  
43-  3 - 6 دراسات خاصة  436و ر ث  

44- قشاتبحث و منا  437و ر ث    6 - 3 
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 انهذف و انًحزىي انؼهًً نًمزراد لسى انىراصخ

 

  -:Principals of Genetics (General)( أطبطُبد وراحخ ػبً 209ورث ) -9
  -أهساف اىَقزر: 

 يتعرؼ الطالب عمى األسس اللنظرية والعممية لعمـو الوراثة .  -1
كيفية تداوليا والفحص الميكرسكوبى العممية لمتعرؼ عمى المادة الوراثية و   الخبرةيكتسب الطالب  -2

 والتعرؼ عمى الطفرات

 اىَحتىي اىؼيًَ :

 –األليميػة البيئػة وتأثيرىػا  –التعديبلت عمى قػوانيف منػدؿ  –قوانيف مندؿ  –نبذة تاريخية  -تعريؼ الوراثة
 ف التبػػػػػػػػػاي -األرتبػػػػػػػػػاط والعبػػػػػػػػػور الػػػػػػػػػوراثى   –لوراثػػػػػػػػػة )األسػػػػػػػػػاس المػػػػػػػػػادى لموراثػػػػػػػػػة( انظريػػػػػػػػػة الكروموسػػػػػػػػػومات 

 –الوراثػػة الكميػػة  –الوراثػػة البلنوويػػة   -تعيػػيف وتحديػػد الجػػنس   -) الطفػػرات الكروموسػػومية والطفػػرة الجينيػػة ( 
 التقنية الحيوية و الوراثة. –تخميؽ البروتيف  –الشفرة الوراثية  –المادة الوراثية  -وراثة العشائر

 -اىَزاجغ : 

 Priniciples of genetics ,Gardner (wiley) 
 

 :  Cytology( ػيٌ اىريُخ 202ورث ) -2
  -أهساف اىَقزر: 

 يتعرؼ الطالب عمى مكونات الخمية الحية ووظيفة كؿ منيا .  -1
نتقاليػػػػا إلػػػػى  -2  األجيػػػػاؿ التاليػػػػةيتعػػػػرؼ الطالػػػػب عمػػػػى المػػػػادة الوراثيػػػػة )الكروموسػػػػومات(وكيفية إنقسػػػػاميا وا 

 والتغيرات التى تطرأ عمييا . 
 حية ومراحؿ األنقساـ وتسجيؿ وتصوير النتائج . عمميًا الخبليا ال بيفحص الطال -3

 اىَحتىي اىؼيًَ :

 -الصفات الطبيعيػة لمبروتػوببلـز  -أنواع الخبليا المختمفة واألنسجة المختمفة  -تعريؼ العمـ   -مقدمة 
الميوزى االنقساـ  -االنقساـ الميتوزى  -وصؼ السيتوببلـز ومكوناتو المختمفة  -الصفات الكيماوية لمبروتوببلـز 

 -انقسػػػاـ الخميػػة الحيوانيػػػة )الميتػػػوزى(   -تكػػػويف البويضػػات  -تكػػػويف حبػػوب المقػػػاح  -تكػػويف جػػػدار الخميػػة  -
 -التغيػػرات الكروموسػػومات التركيبيػػة  -كروموسػػومات الغػػدد المعابيػػة  -الوقػػت الػػذى يسػػتغرقو االنقسػػاـ الميتػػوزى 

 االنقبلب  –االنتقاؿ  -الزيادة  -النقص 
  -اىَزاجغ :

Cell biology. DeRoebtis and Roberts dr. Saunders philadephis 
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 :  Quantitative Genetics( وراحخ اىظفبد مَُخ 399ورث ) -3
  -أهساف اىَقزر: 

لػػة لتحديػػد الثوابػػت الوراثيػػة لتمػػؾ و يتعػػرؼ الطالػػب عمػػى ماىيػػة الصػػفات الكميػػة والطػػرؽ اإلحصػػائية المتدا -1
 التحسيف الوراثى .الصفات وتوارثيا وكيفية تطبيؽ 

 يكتسب الطالب خبرة عممية لدراسة وراثة الصفات الكمية . -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

التبػايف  -التبػايف ومكوناتػو  -القػيـ والمتوسػطات  -وراثة الصفات الكميػة  -مقدمة عف الصفات الكمية  
المواامػة الوراثيػة  -قػوة اليجػيف  -التربية الداخميػة  -االنتخاب  -المكافئ الوراثى  -ودرجة التشابو بيف األقارب 

 . 
 -اىَزاجغ:

Quantitative Genetic, Falconar , وراثة العشائر الدكتور عبد العظيـ طنطاوى   , .  األسكندرية   

 

 :   Population Genetics( وراحخ ػشبئز 392ورث ) -4
  -أهساف اىَقزر: 

 ممة فى تقدير الثوابت الوراثية .يتعرؼ الطالب عمى العشائر والطرؽ اإلحصائية المختمفة المستع -1
 يكتسب الطالب الخبرة العممية لدراسة الثوابت الوراثية لمعشائرالمندلية المختمفة  . -2

 اىَحتىي اىؼيًَ :

العبلقػة بػيف  -التكػرار الجينػى  -العينػة مػف العشػيرة  -ما ىى العشػيرة  -الجينات فى العشائر  -مقدمة 
تطبيقػات عمػى  -تمثيػؿ العشػيرة بيانيػًا  -االتزاف فى العشائر الكبيرة الحجػـ  - التوزيع الجينى والتزاوج االعتباطى

االنتخػاب  -الطفػرة  -اليجػرة  -العوامػؿ التػى تػؤثر عمػى التكػرار الجينػى  -التكرار الجينى فى العشػائر المختمفػة 
 التكرار الجينى فى العشائر قميمة العدد .  -

  -اىَزاجغ : 

- Genetics and Evolution; M.R. Rose & C.E.Finch; Kluwer academic publisher 

- Biometerical Genetic, Mather K. and J.L.Links; cornell uni.  

 األسكندرية  ,, وراثة العشائر الدكتور عبد العظيـ طنطاوى 
 :  Microbial Genetics( وراحخ األحُبء اىسقُقخ 305ورث )  -5

  -أهساف اىَقزر: 

سػػػتخداميا فػػػى مجػػػاؿ الدراسػػػات الوراثيػػػة وخاصػػػة يتعػػرؼ الطالػػػب  -1 عمػػػى الكائنػػػات الدقيقػػػة وصػػػفاتيا الوراثيػػػة وا 
 البكتريا والفطريات والفيروسات .

 يكتسب الطالب القدرة العممية عمى إنماا الكائنات الدقيقة ودراسة السموؾ الوراثى . -2
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 اىَحتىي اىؼيًَ :

وراثة البكتريا )تركيب وتناسخ  المادة  –دراسات الوراثية مقدمة عامة عف الكائنات الدقيقة ومميزاتيا في ال
طػرؽ انتقػاؿ المػادة الوراثيػة بػيف الخبليػا  –استحداث وتصػنيؼ وعػزؿ الطفػرات فػي البكتريػا  -الوراثية في البكتريا 

الوراثيػة اإلنجػازات  -االتحػادات الوراثيػة الجديػدة ورسػـ الخػرائط الجينيػة فػي البكتريػا  –البكتيرية وبعضيا الػبعض 
اسػتحداث وتصػنيؼ وعػزؿ  –الجديدة فى البكتريا( , الوراثة في الفطريات )أىمية الفطريات فػي الدراسػات الوراثيػة 

رسـ الخرائط الوراثية فػي الفطريػات(  , وراثػة الفيروسػات )تقسػيـ ودورة حيػاة الفيروسػات  –الطفرات في الفطريات 
الفيروسػػات فػػي استنسػػاخ ونقػػؿ المػػادة الوراثيػػة  وبعػػض تطبيقػػات  اسػػتخداـ -التغيػػرات الوراثيػػة فػػي الفيروسػػات  –

 ذلؾ في تحسيف إنتاج الفكسينات والعبلج الجيني(.  
  -اىَزاجغ : 

- The Genetics of Bacteria and their Viruses; william Hayes (Blackwell) 

- Genetics of industrial Microorganisms. Macdonald (AP) 
 

 : Mutation Genetics وراحخ طفزاد  (307ورث ) -6
  -أهساف اىَقزر: 

يتعػػػرؼ الطالػػػب عمػػػى ماىيػػػة الطفػػػرات وكيفيػػػة حػػػدوثيا وأنواعيػػػا فػػػى الكائنػػػات المختمفػػػة ودورىػػػا فػػػى  -1
 الدراسات الوراثية والتحسيف الوراثى .

 يكتسب الطالب الخبرة العممية إلحداث الطفرات ومتابعتيا . -2     
 اىَحتىي اىؼيًَ :

تقػدير معػدالت الطفػور  –التقسيمات المختمفػة لمطفػرات وأنواعيػا – طبيعة الطفرات  –االليبلت  -مة مقد
الوسػػػائؿ  –المطفػػػرات الكيميائيػػػة والطبيعيػػػة وتأثيراتيػػػا المختمفػػػة عمػػػي الجيػػػاز الػػػوراثي  -فػػػي الكائنػػػات المختمفػػػة 

 الوراثي ودراسة التركيب والتعبير الجيني.  أىمية الطفرات في التحسيف -المختمفة إلصبلح أخطاا المادة الوراثية 
  -اىَزاجغ : 

Genetics and Mutagensis; J.H.Schroder (Springer-Verlag) 
 

 : Cytoplasmic Inheritance ( وراحخ طُتىثالسٍُخ 393ورث ) -7
  -أهساف اىَقزر: 

مررى البسسررتيثات يتعرررا اللالررى الررى المرراثي الوراييررة مررى سرريتوبس م الاليررة وةسرر  الترروار  واا ررة  -1
 والميتوكونثريا . 

  يكتسى اللالى الابري العملية لثراسة ال فات الاا ة بالوراية السيتوبس مية . -2
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 اىَحتىي اىؼيًَ :

توارث الببلسػتيدات والمػادة  -أسس التوارث فى السيتوببلـز  -مكونات التوارث فى السيتوببلـز  -مقدمة 
الحمزنػػػة فػػػى قوقػػػع  -دراسػػػة عامػػػؿ المػػػبف فػػػى الفئػػػراف  -والمػػػادة الوراثيػػػة بيػػػا تػػػوارث الميتوكونػػػدريا  -الوراثيػػػة بيػػػا 

 صفة القاتؿ فى البراميسيـو .  -الميمينيا 

  -اىَزاجغ : 

Genetics and Biotechnology ; V.Kuck(ed.)springer(2004) 
 

 : Molecular Genetics( اىىراحخ اىجشَئُخ 306ورث ) -8
  -أهساف اىَقزر: 

عمػػػى مػػػا ىيػػػة المػػػادة الوراثيػػػة وتركيبيػػػا وتناسػػػخيا وأدائيػػػا لوظئفيػػػا فػػػى الكائنػػػات األوليػػػة  يتعػػػرؼ الطالػػػب -1
 والراقية .

 يكتسب الطالب الخبرة العممية لعزؿ المادة الوراثية ودراستيا  . -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

الشفرة  –راثية تناسخ المادة الو  –التركيب الكيميائي والطبيعي لممادة الوراثية  -ماىية المادة الوراثية 
تنظيـ التعبير   -األساس الجزيئي  لمطفور  –التركيب الدقيؽ لمجينات  –الوراثية ومراحؿ  تخميؽ البروتينات 

 مقدمة عف اليندسة الوراثية.  –الجيني في الكائنات أولية النواة وحقيقية النواة 
  -اىَزاجغ : 

Recombinant DNA; J.D.Watson et al. (Scientific American Books) 
 

  -:Applied Genetics( وراحخ تطجُقُخ 203ورث ) -9
  -أهساف اىَقزر: 

سػػتعماالتيا فػػى التحسػػيف  -1 يتعػػرؼ الطالػػب عمػػى تطبيقػػات األسػػس الوراثيػػة فػػى مجػػاالت الحيػػاة المختمفػػة وا 
 الوراثى فى مجاؿ الزراعة الصحى خفظ التنوع الحيوى والبيئة النظيفة .

 ية فى الطرؽ المعممية لمدراسات الوراثية .يكتسب الطالب الخبرة العمم -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

التحسيف النباتى  -الثوابت الوراثية   –العشيرة مف منظور وراثى  –التصنيؼ والتقسيـ عمى أساس وراثى 
الورثػة و عػبلج امػراض  –استخداـ التكنولوجيا الحيوية فى التحسػيف  –استخداـ الطفرة فى التحسيف  –والحيوانى 

 .الوراثة و الحفاظ عمى البيئة –الوراثة و حفظ التنوع الحيوى – نسافاإل

  -اىَزاجغ : 

Conservation of Genetic Resources; D. Virchow (1999). springer 
 

 :  Physiological Genetics ( وراحخ فظُىىىجُخ 394ورث ) -90
  -أهساف اىَقزر: 

الحيػػػة ودورىػػػا فػػػى النشػػػاط الفسػػػيولوجى لمخميػػػة وعضػػػياتيا يتعػػػرؼ الطالػػػب عمػػػى المكونػػػات الوراثيػػػة بالخميػػػة  -1
 وتخميؽ البروتينات والشفرة الوراثية . 
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 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى تتبع مراحؿ التخميؽ الحيوى لمبروتيف .  -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

 -ئصػػيا األحمػػاض النوويػػة وخصا -التخميػػؽ الحيػػوى لمبػػروتيف  -الخميػػة ومكوناتيػػا ووظائفيػػا  -مقدمػػة 
الشػػػفرة  -األنزيمػػػات وأسػػػموب عمميػػػا  -أسػػػموب إنتػػػاج البروتينػػػات  -التركيػػػب البنػػػائى لمبروتينػػػات  -البروتينػػػات 

جينػػات  -الػتحكـ الجينػى فػى النشػاط الفسػيولوجى وعناصػره  -الوراثيػة وأسػموب ترجمتيػا إلػى بروتينػات وأنزيمػات 
 -تػى تػدؿ عمػى الػتحكـ الجينػى فػى النشػاط الفسػيولوجى الظواىر ال -جينات التشغيؿ  -جينات التنظيـ  -البناا 

 التمثيؿ الحيوى فى الخمية .  -تجميع عناصر المنتج فى سيتوببلـز الخمية 
  -اىَزاجغ : 

- The Biochemistry of cytodifferentiation. Truman D.E.S. Uni. Edinberg 

- Control of Gene Expression. Norman Maclean. Academic Press  
 

 : Biochemical Genetics( وراحخ مَُُبئُخ حُىَخ 395ورث ) -99
  -أهساف اىَقزر: 

يتعػرؼ الطالػب عمػػى التركيػب الكيميػػائى والخصػائص لؤلحمػاض النوويػػة وتناسػخيا والشػػفرة الوراثيػة وعمميػػات  -1
 التخميؽ الحيوى لمبروتيف .

لوراثيػػػة الكيميائيػػػة والطبيعيػػػة وكيفيػػػة يكتسػػػب الطالػػػب الخبػػػرة العمميػػػة فػػػى االتعػػػرؼ عمػػػى خصػػػائص المػػػادة ا -2
 تناسخيا واألجيزة المستخدمة لرصد تمؾ العمميات . 

  اىَحتىي اىؼيًَ :

التركيػب والخػواص وتػأثير بعػض المركبػات  -األحمػاض النوويػة  -القواعد الكيميائية األساسية  -تمييد 
 -جزيئػػات الحمػػض النػػووى الريبػػوزى  -النسػػخ نػػواتج عمميػػة  -الشػػفرة الوراثيػػة  -تناسػػخ المػػادة الوراثيػػة  -عمييػػا 

  عممية البناا الحيوى لبروتيف . التركيب الدقيؽ لمجينات .

  -اىَزاجغ : 

- Genetic structure and function; P.Smith-Keary (The Macmillan Press) 

- Genes I, Lew in( Oxford) 
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 :Cytogenetics( وراحخ طُتىىىجُخ 308)  -92
  -: أهساف اىَقزر

يتعرؼ الطالب عمى األساس المادى لموراثة والنظريات الدالة عمى ذلؾ وخصائص الكروموسومات والتغيرات  -1
 التى تحيط بالجياز الوراثى ودور ذلؾ فى التطور . 

 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى فحص خبليا اإلنقسامات الخموية ورصد التغيرات وتصورييا . -2
  اىَحتىي اىؼيًَ :

الشػكؿ الظػاىرى  -تقسيـ النباتات تبعًا لعدد الكروموسومات  -األساس المادى لموراثة  -وتعريؼ مقدمة 
طػػػرؽ عمػػػؿ الطػػػرز المجمػػػوعى الكروموسػػػومى  -أنػػػواع الكروموسػػػومات  –والتركيػػػب الطبيعػػػى لمكروموسػػػومات 

Karyotype–  موسػػومية التركيبيػػة التغيػػرات الكرو  –العبػػور الػػوراثي والنظريػػات المختمفػػة لتفسػػير حػػدوث العبػػور
  -دور التغيػػػرات الكروموسػػػومية فػػػى التطػػػور –والمجموعيػػػة وسػػػموكيا السػػػيتولوجى وتأثيرىػػػا عمػػػي التركيػػػب الػػػوراثى

 الحاالت السيتولوجية الغير عادية وتأثيرىا عمى انتقاؿ الجينات.
  -اىَزاجغ : 

- Cytogenetics of Animals; C.R.E.Halnan(1989) CAB International 

- The nucleus. Dalton , A.J.and F.Haguenan Academic press N.y. 
 

 ( األطبطُبد اىىراحُخ ىيتقُْخ اىحُىَخ396ورث ) -93

 Genetic bases for Biotechnology: 
  -أهساف اىَقزر: 

نمو وتكاثر  -المادة الوراثية  -يتعرؼ الطالب عمى األسس الوراثية لمتقنية الحيوية )تركيب الخمية  -1
نتقاؿ الصفات بيف األجياؿ ( .الخبل  يا وا 

 يكتسب الطالب الخبرة العممية والتطبيقية لزراعة الخبليا وتداوؿ الجينات . -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

المادة الوراثية  -تركيب الخمية الحية فى بدائيات و حقيقيات النواة  –مقدمة و تعريؼ بالتقنية الحيوية 
 –األىمية الوراثية لمزارع األنسجة واستخداماتيا المختمفة  -بيف الكائنات(  )تركيبيا و أدائيا لوظائفيا و تداوليا

اليندسة الوراثية و تكنولوجيا التداوؿ الوراثى بيف  -التباينات الوراثية الناتجة مف زراعة الخبليا و األنسجة 
 الطموحات و المعوقات الوراثية لمتقنية الحيوية. –الكائنات الحية 

  -اىَزاجغ : 

Recombenat DNA (J.D.Watson)Scientific Amercan Books Geves V Lewin Oxford  

 الرفػاعى وسػميرتوفيػؽ عبد الػرحيـ  .تقنيات  القرف الحادى والعشريف فى تحسيف النبات باستخداـ زراعة األنسجة
  الشوبكى

 

 ( تنْىىىجُب سراػخ األّظجخ و اىىراحخ  )أ( 397ورث ) -94
Tissue Culture Technology and Genetics (A) : 

  -أهساف اىَقزر: 
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 يتعرؼ الطالب عمى زراعة الخبليا واألنسجة واألعضاا النباتية . -1
حتياجاتيا . -2  يتعمـ الطالب طرؽ زراعة الخبليا المختمفة وا 
 يتدرب الطالب عمى الطرؽ المعممية لقياـ بعمميات زراعة األنسجة النباتية وما يواجييا مف مشاكؿ  . -3

 ؼيًَ :اىَحتىي اى

معمػػػػؿ زراعػػػػة  -األىميػػػػة الوراثيػػػػة لمػػػػزارع األنسػػػػجة واسػػػػتخداماتيا المختمفػػػػة  -مقدمػػػػة و تعريػػػػؼ بػػػػالعمـ 
اليرمونػات  –عمميػات التعقػيـ بمعامػؿ زراعػة األنسػجة  –إعداد البيئات الغذائية  -األنسجة )مكوناتو ومحتوياتو( 
األجنػػػػػػػػة الجسػػػػػػػػدية وتشػػػػػػػػكؿ األعضػػػػػػػػاا  –برنػػػػػػػػامج زراعػػػػػػػػة األجػػػػػػػػزاا النباتيػػػػػػػػة  -و منظمػػػػػػػػات النمػػػػػػػػو النباتيػػػػػػػػة 

Embryogenesis & Organogenesis -  الصػػفات   -التقنيػات المسػتخدمة فػى مػػزارع الخبليػا و األنسػجة
 -الصػػفات العامػة لسػموؾ كروموسػػومات خبليػا مػزارع األنسػػجة   -المورفولوجيػة وكػذلؾ الخمويػػة لمػزارع األنسػجة 

التحميػؿ الكمػى عمػى  -قواعد وأصػوؿ التكشػؼ فػى المػزارع  -األنسجة نظـ النمو فى مزارع الخبليا وكذلؾ مزارع 
 . المشاكؿ التى تواجو مزارع األنسجة واآلماؿ المعقودة عمييا  –تجارب زراعة األنسجة 

  -اىَزاجغ : 

- Biotechnology in Agriculture and Forestry, y.p.s.Bajaj (ed)   

- Plant Tissue Culture; M.Laimer & W.Ruker (Eds),Springer (2003) 

 ( تنْىىىجُب سراػخ األّظجخ و اىىراحخ 398ورث ) -95

 : Tissue Culture Technology and Genetics (B) )ب( 
  -أهساف اىَقزر: 

البذور المصنعة  -يتعرؼ الطالب عمى طرؽ زراعة الخبليا والبروتوببلست والمتوؾ والبويضات واألجنة  -1
 واإلكثار .

 مى الثبات الوراثى لمزارع الخبليا .يتعرؼ الطالب ع -2
 يكتسب الطالب المعارؼ الضرورية لتداوؿ زراعة الخبليا عمميًا . -3

 اىَحتىي اىؼيًَ :

مزارع المتوؾ و  -مزارع البروتوببلست  –مزارع معمقات الخبليا  –أنواع مزارع الخبليا و األنسجة 
 –اإلكثار الدقيؽ  –البذور المصنعة  –ارع الكالس مز  –مزارع األجنة  –مزراع األعضاا النباتية  –البويضات 

الثبات الوراثى و طرؽ الدراسات الوراثية و السيتولوجية لمزارع الخبليا و األنسجة  –إنتاج المركبات الثانوية 
 النباتية.

  -اىَزاجغ : 

- Androgenesis and Haploid Plants, Y.Chupeau; M.caboche,Y.Henry(Eds) Springer 

- Plant Tissue and cell culture. Street H.E. Uni of California 
 

 ( تنْىىىجُب سراػخ األّظجخ و اىىراحخ  )ػبً( 399ورث ) -96
Tissue Culture Technology and Genetics (General) : 

  -أهساف اىَقزر: 

( وعمميػات زراعػة  أوسػاط غذائيػة -يتعرؼ الطالب عمػى األسػس العامػة لتكنولوجيػا زراعػة األنسػجة )معامػؿ  -1
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ستخداماتيا المختمفة .  الخبليا وطبيعة نموىا وا 
 يتعرؼ الطالب عمى دور وسموؾ المادة الوراثية خبلؿ مراحؿ زراعة الخبليا واألنسجة النباتية. -2
 يكتسب الطالب الخبرة العممية لزراعة الخبليا واألنسجة النباتية  . -3

 اىَحتىي اىؼيًَ :

طػػػرؽ التػػػداوؿ داخػػػؿ  –األوسػػػاط الغذائيػػػة  –خبليػػػا و األنسػػػجة )المعامػػػؿ أساسػػػيات تكنولوجيػػػا زراعػػػة ال
 –الطػػرز المختمفػػة لعمميػػات النمػػو و التكشػػؼ و اإلسػػتيبلد لمػػزارع الخبليػػا و األنسػػجة داخػػؿ القػػوارير –المعامػػؿ( 

 –لوراثيػة حفػظ األصػوؿ ا –المنتجػات الصػيدالنية  -تطبيقات زراعة الخبليا و األنسجة المختمفػة )اإلكثػار الػدقيؽ
 –إنتػاج نباتػات خاليػة مػف األمػراض  –إنقاذ األجنػة  –مزارع األعضاا  –مزارع معمقات الخبليا و البروتوببلست 

الخمويػة و  الطػرؽ المختمفػة لمدراسػات الوراثػة –الدمج الخمػوى...الخ(  –اإلخصاب فى القوارير  –األجنة الجسدية 
 القوارير و النباتات المستولدة منيا.الثبات الكروموسومى خبلؿ عمميات الزراعة فى 

  -اىَزاجغ : 

- In vitro Techniques; A.Schafer - Menuhr; Kluwer academic pulisher  

- Biotechnology in Agric. and Foresty; Bajaj Y.P.S  

,د/  توفيؽتقنيات القرف الحادى والعشريف لتحسيف النبات باستخداـ زراعة األنسجة د / عبد الرحيـ 
 الشوبكى سمير

 

 : Principles of Genetic Engineering( أطبطُبد اىهْسطخ اىىراحُخ 320ورث ) -97
  -أهساف اىَقزر: 

 يتعرؼ الطالب عمى تركيب المادة الوراثية وكيفية أدائيا لوظائفيا  . -1
 يتعرؼ الطالب عمى كيفية التداوؿ الجينى بيف الكائنات الحية . -2

 اىَحتىي اىؼيًَ :

الشػػػفرة الوراثيػػػة ومراحػػػؿ  تخميػػػؽ  -التركيػػػب الكيميػػػائي والطبيعػػػي لممػػػادة الوراثيػػػة -مػػػادة الوراثيػػػة ماىيػػػة ال
 –اليندسػػة الوراثيػػة و تكنولوجيػػا التػػداوؿ الػػوراثى بػػيف الكائنػػات الحيػػة  -التركيػػب الػػدقيؽ لمجينػػات  -البروتينػػات 

الطموحات و المعوقػات  -ة و اليندسة الوراثية التكامؿ بيف مزارع الخبليا و األنسج –إنتاج كائنات محولة وراثيا 
 أماـ اليندسة الوراثية.

  -اىَزاجغ : 

- Genes I Lewin (Oxford) 

- Genetic Structure and function P.Smith-Keary (The Macmillan Press) 

 :  Genetic Engineering( هْسطخ وراحُخ 409ورث ) -98
  -أهساف اىَقزر: 

رق المستعملة لتثاول الجينات من ا ل ونقل بين الكائنات الماتلفة وإنترا  كائنرات يتعرا اللالى الى الل -1
 محولة ورايياً .

 يكتسى اللالى الابري العملية مى ا ل ونقل وتجهي  البنوك الجينية . -2
  اىَحتىي اىؼيًَ :

-ة الوراثيػة األنزيمات المستخدمة فى قطع ولصػؽ جزيئػات المػاد  -عزؿ وتنقية المادة الوراثية  –مقدمة 
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كثػػار المػػادة الوراثيػػة ) الببلزميػػدات , البكتريوفػػاج , الكوزميػػد , كروموسػػومات  أنػػواع النػػاقبلت المسػػتخدمة لنقػػؿ وا 
اليجػيف عػف طريػؽ  DNAتكػويف الػػ  –التحػوؿ الػوراثي  -الخميرة الصناعية , كروموسػومات البكتريػا الصػناعية(

اسػتراتيجية تحضػير  -ت المحممػة عمػى نػاقبلت المػادة الوراثيػة عزؿ وتعريؼ الجينا -قص ولصؽ المادة الوراثية 
األثػار الجانبيػة  –ورثيػا  الكائنػات المعدلػة –طرؽ نقؿ المواد الوراثية بيف الكائنات الحية  -وتجييز البنوؾ الجينية

 المحتممة لعمميات التعديؿ الوراثى لمكائنات الحية.

 -اىَزاجغ : 

- Recombinant DNA J.D.Waston et al .,(Scientific American Books)  

- Gene Expression Lewin (Wiley) 

- Molecular Genetics Gunther S.Stent "(Freeman) 

 

 : Gene Technology( تنْىىىجُب اىجُْبد 429ورث ) -99
  -أهساف اىَقزر: 

ستخدام -1 نشاا المكتبات الجينية وا   اتيا المختمفة  يتعرؼ الطالب عمى مكونات الجيف وطرؽ إستنساخو وا 
 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى عزؿ المادة الوراثية ودراسة تتابعيا وأستخداماتيا وتداوليا . -2

 اىَحتىي اىؼيًَ :

المعػػػػاد الصػػػػياغة  DNAوالحصػػػػوؿ عمػػػػى الػػػػػ  DNA cloning)تقنيػػػػات استنسػػػػاح المػػػػادة الوراثيػػػػة )
((Recombinant DNA) -  المكتبػػة الجينيػػةGenomic DNA library-   مسػػ  الػػػDNA   المستنسػػ

 PCRتكنولوجيػػػػا تفاعػػػػؿ البػػػػوليميريز المتسمسػػػػؿ   –لتحديػػػػد جينػػػػات )أو شػػػػظايا( محػػػػددة مػػػػف المػػػػادة الوراثيػػػػة 

technology   تحديػػد وتحميػػؿ التتػػابع النيكموتيػػدي فػػي الػػػ  –وتطبيقاتػػوDNA –  بعػػض تطبيقػػات تكنولوجيػػا الػػػ
DNA  راسة درجة القرابة والعبلقات التطورية بيف الكائنات المختمفػة د –المعاد الصياغة ) عمؿ بصمة وراثية– 

البروتييوميػػػػػػات  – Genomicsالجينوميػػػػػػات  -(Molecular markers عمػػػػػػؿ الواسػػػػػػمات الجزيئيػػػػػػة 
Proteomics .) 

  -اىَزاجغ : 

- Gene Cloning  

- Recombinant DNA J. D. Watson D. J. Benjamin Menlopark California 

- Experimental in molecular genetics Miller,J. H. Press cold springer 

- Molecular Biology of the gene. Watson D. S. Benjamin Menlapark California. 
 

 :Biotechnological Techniques (  تنُْل اىتقُْخ اىحُىَخ422) ورث -20
  -أهساف اىَقزر: 

 لة فى مجاؿ التقنية الحيوية وتطبيقاتيا .يتعرؼ الطالب الطرؽ المعممية المتداو  -1
يكتسب الطالب الخبرة العممية فى التعامؿ مع األجيزة المختمفة المستعممة فى كافة طرؽ التقنية الحيوية  -2

. 
 اىَحتىي اىؼيًَ :

 –الطرؽ المعممية لزراعة الخبليا و األنسجة  -األجيزة واألدوات المستخدمة فى معامؿ التقنية الحيوية 
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 –تكنيؾ الدمج الخموى  –زراعة الخبليا الفردية و البروتوببلست و الميكروسبور  –ات التعقيـ المختمفة عممي
عزؿ  –الطرؽ المعممية لمواسمات الجزيئية  –الطرؽ المباشرة و الغير مباشرة لمنقؿ الجينى  –طرؽ اإلستنساخ 
الحية تحت ظروؼ التبريد و تحت النيتروجيف الحفظ لمخبليا و األعضاا  –التفريد الكيربى  –المادة الوراثية 

 الطرؽ الحديثة فى مجاؿ الفحص السيتولوجى لممادة الوراثية. –السائؿ 
  -اىَزاجغ : 

Testing for Genetic Manipulation in plants; J. FJackson & H. F. Lins Kens(Eds) 
 

 اىتقُْخ اىحُىَخ و اىتحظُِ اىىراحً) 407) ورث -29

 Biotechnology and Genetic Improvement: 
  -أهساف اىَقزر: 

يتعرؼ الطالب عمى الوسائؿ التى أتاحتيا التقنية الحيوية لمتحسيف الوراثى لكائنات  الحية وذلؾ  -1
 باستخداـ تكنولوجيا زراعة الخبليا واألعضاا واألنسجة وكذلؾ اليندسة الوراثية .

 تحسيف الوراثى باستخداـ وسائؿ التقنية الحيوية .يكتسب الطالب الخبرة العممية فى الطرؽ المتبعة لم -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

الطػػػرؽ غيػػػر التقميديػػػة )طػػػرؽ  -طفػػػرات(  -مػػػدخؿ عػػػاـ عػػػف طػػػرؽ التحسػػػيف الػػػوراثى التقميديػػػة )تيجػػػيف 
 –إحػػداث التباينػػات الوراثيػػة عػػف طريػػؽ زراعػػة االنسػػجة و اليندسػػة الوراثيػػة  -البيوتكنولػػوجى( لمتحسػػيف الػػوراثى 

الػػدمج الخمػػوى و اليجػػف  –التباينػػات الوراثيػػة الجسػػدية  –النباتػػات األحاديػػة و التباينػػات الوراثيػػة الجاميطيػػة إنتػػاج 
ا لطفػرات واالنتخػاب فػى  -اإلخصػاب فػى القػوارير  –إنقاذ األجنة و اليجف المتباعػدة  –الجسدية  و اإلستنساخ 

  Cryoreservationحفػظ األصػوؿ الوراثيػة   -يؽ اإلكثػار الػدق -إنتاج نباتات خاليػة مػف األمػراض  -القوارير 
التقيػيـ الحقمػى و  - GMو إنتػاج الكائنػات المعدلػة وراثيػا    Genetic Transformationالتحػوؿ الػوراثى   -

  -المخػػػاطر المحتممػػػة لمنباتػػػات الميندسػػػة وراثيػػػًا  -الػػػوراثى لسػػػبلالت زراعػػػة األنسػػػجة و الكائنػػػات المعدلػػػة وراثيػػػًا 
 جى و التحسيف الوراثى فى الحيونات و الكائنات الدقيقة.البيوتكنولو 
  -اىَزاجغ :

- Biotechnology in Agriculture and Forestry, Y. S. P. Bajaj (ed)Vol.1-50,Springer 

(1986-2004) 

- Genetic Traons Formation of Plants; J. FJackson and H. F. Linskeens. (Eds) 

Springer(2003) 

Tissue Culture Techniques for Horti. Crop Torres K. C. Von Nostrad 

- Improvement of Plant throug Tissue culture Abdel-Rahem A.T. and El –Shoky Sn 

A. 
 

 :Applications of Biotechnologتطجُقبد اىتقُْخ اىحُىَخ )ػبً( ) أ490) ورث -22
  -أهساف اىَقزر: 

الطب  -الصناعة  -ت المختمفة لتطبيقات التقنية الحيوية )مجاؿ الزراعة يتعرؼ الطالب عمى المجاال -1
 التنوع الحيوى (  . -البيئة  -
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 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى طرؽ التقنية الحيوية . -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

 –الحيوى دور التقنية الحيوية فى المحافظة عمى التنوع  –تعريؼ بالتقنية الحيوية و مجاالتيا المختمفة 
تطبيقات التقنية الحيوية فى المجاؿ  –زيادة اإلنتاج الزراعى و الحيوانى  –المحافظة عمى نظافة البيئة 

الطموحات و المعوقات أماـ تطبيقات التقنية الحيوية  –التقنية الحيوية و عبلج األمراض و الطب  –الصناعى 
 الممكية الفكرية و برااات اإلختراع. –

  -اىَزاجغ : 

- Application of genetic Engineering to crop improvement; G. B. Collins, J. G. 

petolino Kluwer academic Piblishers. 

- Plant Responses to Abiotic Stress; H. Hirt and K. Shinozoki (Eds), Springer (2003) 
 

 ُخ : ة( ة تطجُقبد اىتقُْخ اىحُىَخ فً اىظْبػبد اىغذائ490ورث ) -23
  -أهساف اىَقزر : 

 يتعرؼ الطالب عمى التطبيقات العممية األسس التقنية الحيوية فى مجاؿ التصنيع الغذائى . -1
 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى التداوؿ الوراثى فى مجاؿ التصنيع الغذائى .  -2

 -اىَحتىي اىؼيًَ : 

ائية وذلؾ عمى أساس وراثى وفسيولوجى عزؿ وتعريؼ الكائنات التطبيقية المستخدمة فى الصناعات الغذ
ىندسػػػة  –أسػػػتخداـ تقنيػػػات البيوتكنولػػػوجى لتحسػػػيف كفػػػااة الكائنػػػات المسػػػتخدمة فػػػى مجػػػاؿ التصػػػنيع الغػػػذائى  –

البروتينػػػات واألنزيمػػػات المسػػػتخدمة فػػػى التصػػػنيع الغػػػذائى عػػػف طريػػػؽ تعػػػديؿ الجينػػػات المسػػػئولة عػػػف إنتػػػاج ىػػػذه 
عية الغذائية لرفع محتواىػا مػف المركبػات الغذائيػة الضػرورية وذلػؾ عػف طريػؽ تحسيف المنتجات الزرا –المركبات 

 .  التعديؿ فى محتواىا الوراثى

 اىَزاجغ : 

Consistency of Foodstuff,T.Sone (S.Matsumoto) Klumer acad.publ (1972) 

Essential Oils and Aromatic Plants,A.Baercheim Svendsen,J.J.C Scheffer Klumer 

acad.publ (1985) 
 

 د( تطجُقبد اىتقُْخ اىحُىَخ فً اىتحظُِ اىىراحً ىيحُىاُ : 490ورث ) -24
  -أهساف اىَقزر : 

يتعرؼ الطالب عمى التطبيقات العممية األسس التقنية الحيوية فى مجاؿ التحسيف الوراثى  -1
 لمحيواف  .

 ف الوراثى لمحيواف . يكتسب الطالب الخبرة العممية فى التداوؿ الوراثى فى مجاؿ التحسي -2
 اىَحتىي اىؼيًَ : 

تطبيقات اإلخصاب الصناعى إلنتاج أفػراد محسػنة وراثيػًا    -تحسيف الفعؿ الجينى أثناا التطور الجينى  
تطبيػؽ طػرؽ نقػؿ الجينػات إلنتػاج  –تطبيقات طرؽ عزؿ الزيجوتات واألجنة الفعالة الناتجػة عػف نقػؿ الجينػات  -

دراسػة القواعػد واألسػس الحاكمػة إلنتشػار تقنيػة اإلستنسػاخ  –ليػة لممستحضػرات الدوائيػة أفراد ذات قدرة مناعية عا
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اسػػػتنباط طػػػرؽ حديثػػػة  –تطبيقػػػات التكنولوجيػػػا الحيويػػػة فػػػى تشػػػخيص وعػػػبلج األمػػػراض الوراثيػػػة فػػػى الحيػػػواف  –
 عة .إلختيار األباا وتحديد المسافات الوراثية عمى المستوى الحزيئى لمعشائر فى حيوانات المزر 

 
 اىَزاجغ : 

Animal Genetics and Evolution ; J.M.denBrink and N.N.Vrontsov (Eds); Kluwer 

academic publishers(1980). 
 

 ث(  تطجُقبد اىتقُْخ اىحُىَخ فً ٍنبفحخ أٍزاع اىْجبد :490ورث ) -25
  -أهساف اىَقزر : 

 فى مجاؿ مكافحة أمراض النبات . يتعرؼ الطالب عمى التطبيقات العممية األسس التقنية الحيوية -1
 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى التداوؿ الوراثى فى مجاؿ مكافحة أمراض النبات .  -2

 اىَحتىي اىؼيًَ : 

إنتاج نباتات معدلة وراثيًا مقاومة لبعض  –تقييـ الكائنات الممرضة عمى أساس محتواىا الوراثى 
عمؿ بصمة وراثية لؤلصناؼ والسبلالت النباتية لمقاومة بعض  –مسببات المرضية فيروسية وبكتيرية وفطرية 

أنتاج بعض المبيدات الحيوية باستخداـ تقنيات  –المسببات المرضية لممساىمة فى برامج التربية لممقاومة 
 البيوتكنولوجى . 

 اىَزاجغ : 

Biotechnology in Agriculture and Forestry ;Y.P.S Bajaj(ed)(Springer) 

 

 د(  تطجُقبد اىتقُْخ اىحُىَخ فً اىتريض ٍِ اىَريفبد اىشراػُخ : 490ورث ) -26
  -أهساف اىَقزر : 

يتعرؼ الطالب عمى التطبيقات العممية األسس التقنية الحيوية فى مجاؿ التخمص مف المخمفات الزراعيػة  -1
. 

 اعية . يكتسب الطالب الخبرة العممية فى التداوؿ الوراثى فى مجاؿ التخمص مف المخمفات الزر  -2
 -اىَحتىي اىؼيًَ : 

عزؿ وتعريؼ الكائنات الدقيقة ذات القدرة العالية عمى تحمؿ المموثات البيئية والتعرؼ عمى التراكيب الوراثية 
إنتاج كائنات دقيقة محسنة وراثيًا عف طريؽ المطفرات أو النقؿ الجينى لرفع قدرتيا  –المسئولة عف المقاومة 

تحسيف قدرة بعض الميكروبات المستخدمة فى إنتاج  –طبيعة الضارة بالبيئة عمى تحميؿ المخمفات ذات ال
 األسمدة العضوية مف المخمفات الزراعية والصناعية المختمفة . 

 اىَزاجغ : 

Non-Food Uses of Agricultural Row Materials: Economics, Biotechnology and 

Politics C.Spetman,CAB intl.(1993) 
 

 ( األٍبُ اىحُىٌ وأذالقُبد اىجحج اىؼي408ًَورث ) -27
  Bio-safety and Bio-ethics in Scientific Research:  

  -أهساف اىَقزر: 
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 يتعرؼ الطالب عمى المؤثرات المموثة لمبيئة عمى الجياز الوراثى . -1
ليندسة ا -يتعرؼ الطالب عمى التقنيات الحديثة ومدى المخاطر المحتممة مف تطبيقاتيا ) كاالستنساخ  -2

 الوراثية (  .
 يتعرؼ الطالب عمى قوانيف الممكية الفكرية وأخبلقيات البحث العممى .  -3

 اىَحتىي اىؼيًَ :

 -تأثير الكيماويات )المبيدات واليرمونات و األسمدة( المستخدمة فى الزراعة عمى الجياز الوراثى 
مخاطر  -ات و المعوقات و المخاطر االستنساخ بيف الطموح –إستخداـ النبات كمنتج لممواد الصيدالنية 

األسمحة البيولوجية   -  GMOالمخاطر المحتممة لمكائنات المعدلة وراثياً  -التداوؿ الجينى بيف الكائنات الحية 
الممكية الفكرية وبرااات  -تموث البيئة و الدور الوراثى فى نظافة البيئة –التنوع الحيوى و المحافظة عمية  –

 قيات البحث العممى .  أخبل  -اإلختراع  
  -اىَزاجغ : 

- Cryopreservation of plant Germoplasm; L. E. Towill & Y.P.S Bajaj (eds), Springer 

(2002) 

- Global Biodiversity in a changing Environment; F. S. Chopin et al. (2001); Springer 
 

 :Bio-informatics( تقُْخ اىَؼيىٍبد اىحُىَخ 423ورث ) -28
  -أهساف اىَقزر: 

يتعرؼ الطالب عمى الطرؽ المختمفة لمتعرؼ عمى الميمومات الوراثية لمكائف الحى وبنوؾ الجينات  -1
 والخرائط الوراثية وتتابع مكونات المادة الوراثية والبروتينات  .

مى الوراثى يكتسب الطالب الخبرة العممية فى استخداـ األجيزة العممية فى مجاؿ تحديد المحتوى العم -2
 .  وعبلقة التتابع لمادة الوراثية والبروتينات

 اىَحتىي اىؼيًَ :

 Total andالجينوميات الكمية والفعالة   -بنؾ الجينات  -DNAتحديد التتابع النيكموتيدي في الػ 

Functional Genomics – تحميؿ نتائج تتابع الػDNA    باستخداـ الػMicroarrays -   تحديد تتابع
 D protein structure-3)دراسة التركيب البنائى المتوقع لمبروتينات  –ماض األمينية في البروتينات األح

prediction)  البروتيوميات   -والعبلقات اإلرتباطية بيف البروتينات وتأثير ذلؾ عمى وظائفياProteomics- 
 . Phylogeny using bio-informatics toolsدراسة العبلقات التطورية باستخداـ المعموماتية البيولوجية 

  -اىَزاجغ : 
 

 : Immune-Genetics( وراحخ اىَْبػخ 424ورث ) -29
  -أهساف اىَقزر: 

 يتعرؼ الطالب عمى تطبيقات دور الوراثة فى صناعة الكائف الحى لؤلصابة باألمراض  . -1
رجػػة المناعػػة وفقػػداف يكتسػػب الطالػػب الخبػػرة العمميػػة فػػى دراسػػة مجػػاميع الػػدـ واألجسػػاـ المػػادة وتحديػػد د -2

 المناعة .
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 اىَحتىي اىؼيًَ :

استخداـ الطرؽ المناعية  -المقاومة المناعية  –وراثة المناعة فى اإلنساف و الحيواف و النبات  –مقدمة 
 –الفيروسات والمناعة  –األوراـ والمناعة  –عامؿ ريسس  –وراثة مجاميع الدـ  –لمكشؼ عف فقداف المناعة 

 جساـ المضادة.األنتيجينات واأل
Waldman A.T (1991) Monoclonal antibodies in diagnosis and therapy. Science 215. 

1657  
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  -اىَزاجغ : 

Molecular Diagnosis and Gene Therapy; H. E. Blum, C. H. Wu and G. Y. Wu(1996) 

; Kluwer academic Publishers. 
 

 : Comparative Biology( ثُىىىجُب ٍقبرُ 425ورث ) -30
  -أهساف اىَقزر: 

 يتعرؼ الطالب عمى ما ىية التطور لمكائنات الحية ونشأة األنواع وعمـ األجنة والتقسيـ وعبلقتيا بالوراثة   -1
 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى دراسة التطور واألجنة والبيولوجيا الجزيئية . -2

 اىَحتىي اىؼيًَ :

الشكؿ المظيرى مقابؿ الوضع  –النظـ الخموية لمحياة  –ميتو التطور وأى –البيولوجيا الجزيئية 
 - -الشكؿ والتكويف  –عمـ األجنة  –نشأة األنواع   -التفسيـ المعتمد عمى الييئة الكروموسومية  –التشريحى 

 . اليرمونات وعبلقتيا بالنظاـ البيئى –البيئة واعدائيا 

  -اىَزاجغ : 

Fundamentals of Mathematical Evolutionary Genetics, T. M. Svirezhev& V. P. 

Passekov, (1989) Kluwer academic Publisher 
 

 ( اىتنبحز واالطتْظبخ اىريىٌ واىجشَئ426ٍورث ) -39

 Reproduction, Cellular and Molecular Cloning : 
  -أهساف اىَقزر: 

 يتعرؼ الطالب عمى األسس الوراثية التى تقوـ عمييا التكاثر. -1
 عرؼ الطالب عمى الطرؽ المتبعة فى عمميات األستنساخ . يت -2
 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى دراسة األنقساـ الخموى وتداوؿ األجنة . -3

 اىَحتىي اىؼيًَ :

التمايز  –األساس الوراثى لمتطور الجنينى  –األنقساـ الميوزى  –األنقساـ الميتوزى  –الخمية الحية 
النسيخة  –نقؿ األنوية  –األستنساخ الخموى والنسيجى  -نقؿ األجنة  –تفتيت األجنة  –والتخصص 
 مستقبؿ األستنساخ وعبلقتو بالتبايف الوراثى . –وخصائصيا 

  -اىَزاجغ : 
 

 : Sex and Sex Determination( تحسَس وتَُُش اىجْض 427ورث ) -32
  -أهساف اىَقزر: 

نس فى الكائنات الحية المختمفة ودراسػة العبلقػات يتعرؼ الطالب عمى األسس الوراثية لتحديد وتمييز الج -1
 المختمفة بيف الوراثة ومكوناتيا وجنس الفرد  .

يكتسب الطالب الخبرة العممية فى تمييز الجنس لمفرد والكروموسومات الجنسية وتحديد النسبة الجنسية  -2
 والتكاثر .

 اىَحتىي اىؼيًَ :
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 -دورات الحياة ) التكاثر الجنسى ( وأطوار النواة  - تحديد الجنس والتشكؿ وتكويف االتحادات الجديدة
الجنس  -عدـ التوافؽ والتعدد الجنسى  -عمميات التكاثر الجنسى فى البكتريا  -الجنس فى الكائنات الدقيقة 

التوارث  -كروموسومات الجنس الغير متشابية  -الكائنات ثنائية المسكف والجنس الثنائى الجاميطات  -السمبى 
 نظرية توازف الجنس. -باط بالجنس واالرت

  -اىَزاجغ :  
 

 :   Resistance Genetics ( وراحخ اىَقبوٍخ428ورث ) -33
  -أهساف اىَقزر: 

يتعرؼ الطالب عمى األسس الوراثية لصفة المقاومة بالكائنات الحية وتطبيؽ التقنية الحيوية إلنتاج  -1
 كائنات مقاومة لظروؼ البيئية والبيولوجية المعاكسة .

 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى دراسة وتحديد الكائنات المقاومة وتوارثيا  . -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

طبيعة المقاومة ضد األمراض  -الفرؽ بيف المناعة والمقاومة  -بعض المصطمحات العممية  -تمييد 
لمطفيميات والعبلقات المختمفة طبيعة المقاومة   -وراثة القدرة عمى إحداث المرض فى البكتريا والفطر  -النباتية 

تطبيقات التقنية الحيوية إلنتاج كائنات  –وراثة المقاومة لممبيدات الكيماوية فى الحشرات  -بيف الطفيؿ والعائؿ 
 مقاومة لمضغوط البيولوجية والبيئية المختمفة . 

  -اىَزاجغ : 

Genetic and Sex differentiation . Mittwoch U.Academic Press N.Y. 
 

 :Genetic Techniques( تنُْل وراحً 429ورث ) -34
  -أهساف اىَقزر: 

يتعرؼ الطالب عمى الطرؽ المعممية المتبعة لدراسة السموؾ الكروموسومى وكيفية إعداد العينات  -1
 والمحاليؿ والتعامؿ داخؿ معامؿ الوراثة المختمفة .

 رىا .يكتسب الطالب الخبرة العممية فى إعداد العينات وفحصيا وتصوي -2
  اىَحتىي اىؼيًَ :

الخمية  -األجيزة واألدوات المستخدمة فى معمؿ الوراثة  -االحتياطات الواجب مراعاتيا بالمعمؿ 
كيفية الحصوؿ عمى عينة سيتولوجية مف نبات أو  0-الميكروسكوبات  -والكروموسومات وكيفية التعامؿ معيا 

 التصوير الميكرسكوبى . -األصباغ والتحميؿ  -لسيتولوجية إعداد الشرائ  ا -محاليؿ القتؿ والتثبيت  -حيواف 
  -اىَزاجغ : 

Understanding Mitosis and Meiosis ; O. Oud & G. Rickards; Springer (1999) 
 

 :  Advanced Genetics( وراحخ ٍتقسٍخ 430ورث ) -35
  -أهساف اىَقزر: 

ثًا ومػػدى مػػا أضػػافتو لموراثػػة المندليػػة وكػػذا رسػػـ يتعػػرؼ الطالػػب عمػػى األسػػس الوراثيػػة الجديػػدة والمكتشػػفة حػػدي -1
 الخرائط الوراثية لمكائنات الحية والعبلقة بيف الوراثة والمجتمع .
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 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى دراسة المادة الوراثية وخاصة عمى المستوى الجزيئى  . -2
  اىَحتىي اىؼيًَ :

 -نظرية الكروموسومات لموراثة  -الوجية الجزيئية  الوراثة مف -الوراثة مف الوجية المندلية  -مقدمة 
والوراثة  -الوراثة واإلنساف  -رسـ الخرائط الوراثية فى الفطريات والبكتريا  -ترتيب الجينات عمى الكروموسومات 

 والطب والمجتمع .
  -اىَزاجغ : 

Britten R. J. and Davidson .E. H. Gene Regulation in Higher cell  
 

 :  Agricultural Genetics( اىىراحخ اىشراػُخ 204ورث ) -36
  -أهساف اىَقزر: 

يتعرؼ الطالب عمى األسس الوراثية وتطبيقاتيا فى مجاؿ الزراعة واستخداميا فى تحسيف النباتات  -1
 والحيوانات .

 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى دراسة الصفات الوراثية وتتبعيا فى المنتج الزراعى . -2
 ؼيًَ :اىَحتىي اى

التحسيف النباتى  -الثوابت الوراثية   –العشيرة مف منظور وراثى  –التصنيؼ والتقسيـ عمى أساس وراثى 
عبلقة التحسيف الوراثى  –استخداـ التكنولوجيا الحيوية فى التحسيف  –استخداـ الطفرة فى التحسيف  –والحيوانى 

 نتج الزراعى.مشتقبؿ التحسيف الوراثى لمم –لممنتج الزراعى بالبيئة 
  -اىَزاجغ : 

  Genetics and Society( اىىراحخ و اىَجتَغ  439ورث ) -37
  -أهساف اىَقزر: 

البصػػمة  -يتعػػرؼ الطالػػب عمػػى األسػػس الوراثيػػة وتطبيقاتيػػا فػػى مجػػاؿ الدراسػػات اإلجتماعيػػة )وراثػػة السػػموؾ  -1
 اإلستنساخ (  -األعراؽ والسبلالت البشرية  -الوراثية 

 برة العممية فى دراسة الصفات والسموؾ والبصمة الوراثية لؤلدمييف  .يكتسب الطالب الخ -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

الوراثػػػػة و التشػػػػريع و اسػػػػتخداـ   -عبلقػػػػة عمػػػػـ الوراثػػػػة بالدراسػػػػات االجتماعيػػػػة  –تعريػػػػؼ بعمػػػػـ الوراثػػػػة 
طػػػور و مػػػدلوالتيا نظريػػػة الت –البصػػػمة الوراثيػػػة و اسػػػتخداماتيا  –التكنولوجيػػػا الحيويػػػة فػػػى الكشػػػؼ عػػػف الجريمػػػة 

األسػاس الػوراثى لؤلعػراؽ و السػبلالت  البشػرية  –األسػاس الػوراثى  –وراثػة السػموؾ  –االجتماعية و و اإلنسانية 
 النسبة الجنسية و مدلوالتيا االجتماعية. –االستنساخ  –اليوجينيا و تحسيف السبلالت البشرية  –

  -اىَزاجغ : 

Principles of human biochemical Genetics Harris H. North Holland Publ. Co. 

Amsterdam. 

 : History and Development of Genetics ( تبرَد و تطىر ػيٌ اىىراحخ432ورث ) -38
  -أهساف اىَقزر: 

يتعػػػرؼ الطالػػػب عمػػػى تطػػػور عمػػػـ الوراثػػػة عبػػػر الحقػػػب التاريخيػػػة المختمفػػػة ومردودىػػػا عمػػػى الجػػػنس البشػػػرى  -1
 والرفاىية .
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 لخبرة العممية فى بعض األجيزة واإلختبارات التى تجرى بمعامؿ الوراثة  .يكتسب الطالب ا -2
 اىَحتىي اىؼيًَ :

معارؼ األمـ و الشعوب عف الظواىر الوراثية فيمػا قبػؿ اكتشػاؼ  –التوارث و التبايف فى الكائنات الحية 
ثػػورة األبحػػاث حػػوؿ  –اثيػػة تجػػارب منػػدؿ و اكتشػػاؼ القػػوانيف الور  –التجػػارب التػػى سػػبقت منػػدؿ  –قػػوانيف الوراثػػة 

التطبيقػات الوراثيػة المختمفػة و  –اكتشػاؼ المػادة الوراثيػة  –فتػرة الدراسػات السػيتووراثية  –التأكد مػف قػوانيف منػدؿ 
–االستنسػػاخ  –اليندسػػة الوراثيػػة و التكنولوجيػػا الحيويػػة  –ثػػورة الجينػػات  –اإلفػػادة مػػف اكتشػػاؼ المػػادة الوراثيػػة 

 مستقبؿ البشرية و الوراثة. – أخبلقيات البحث العممى
  -اىَزاجغ : 

- The philosophy and History of Molecular Biology: New perspectives, S.Sakar; 

Kluwer academic publishers. 

- Evolution and the Genetics of population. Experimental results and evolutionary 

deduction Uni.of Chicago. Press Chicago. 

- A history of genetics . Sturtevant.A.H.Harper and Row New York. 
 

 (  تطجُقبد اىحبطت األىً فً ػيىً اىىراحخ433ورث ) -39
  -أهساف اىَقزر: 

 يتعرؼ الطالب عمى طرؽ البحث فى قاعدة البيانات الخاصة بالمادة الوراثية  . -1
مادة الوراثية وأستنساخ البروتينات المقابمة مف حيػث التركيػب يتعرؼ الطالب عمى طرؽ تحميؿ تتابعات ال -2

 والوظيفة . 
 يتعرؼ الطالب عمى طرؽ دراسة التطور وعبلقات القرابة بيف الكائنات المختمفة طبقًا لمحتواىا الوراثى. -3

 اىَحتىي اىؼيًَ : 

 -تتابعػات المػادة الوراثيػة تحديد مواقع الجينات عمى  -إدخاؿ المعمومات الخاصة بتحميؿ المادة الوراثية 
 إستنساخ تتابعات البروتينات المقابمة . البحث فى قاعدة البيانات المختمفة . 

  -اىَزاجغ : 

Computer presentation of Data in Science; D. Simmonda,L. Reynolds (1989) Kluwer 

academic publishers. 
 

 ( اىتحظُِ اىىراحً فً اىحُىاُ : 434ورث ) -40
 هساف اىَقزر : أ

يتعػػػػػرؼ الطالػػػػػب عمػػػػػى األسػػػػػس الوراثيػػػػػة لتربيػػػػػة الحيػػػػػواف والثوابػػػػػت الوراثيػػػػػة لمعشػػػػػائر الحيوانيػػػػػة  -1
 والتحميبلت اإلحصائية .

 يكتسب الطالب الخبرة العممية فى تتبع وراثة الصفات لمحيواف وكيفية القياـ بعممية التحسيف . -2
 اىَحتىي اىؼيًَ : 

التوازف الوراثى فػى المجتمػع و األسػاس الػوراثى  -الوراثة بتربية الحيوافمقدمة عف عمـ الحيواف و عبلقة 
 -طػرؽ التػزاوج لؤلشػقاا و األفػراد المتشػابية و غيػر المتشػػابية  -تربيػة األقػارب وقػوة اليجػيف  -لصػفات العشػائر

و القيمػػة الوراثيػػة المعامػػؿ التكػػرارى  -البيئػػة وصػػفات الحيػػواف الزراعيػػة  -االنتحػػاب و فعمػػو مػػف الناحيػػة الوراثيػػة 
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وراثػة الصػفات االنتاجيػة واألمػراض فػى الحيوانػات و طػرؽ   -العوامؿ التى تؤثر عمػى القيمػة الوراثيػة  -لمصفات
 بناا التراكيب الوراثية الممتازة.

 اىَزاجغ : 

Animal Genetics and Evolution ; J.M.denBrink and N.N.Vrontsov (Eds); Kluwer 

academic publishers(1980). 
 

 (435رذرَت صُفٍ )

 

 (409يُبلشبد )وراصخ( )

 (436دراسبد خبصخ )

 (437ثحش ويُبلشبد )
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 قظـــــٌ وقبَخ اىْجبد. -92
 

 انًمزراد انذراسُخ نمسى ولبَخ انُجبد
 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عدد الساعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 ى اامحيوان  راا 101و ق ن  -1

 3 2 2 حشرات اام 202و ق ن  -2

 3 2 2 ةساسيات المبيثات 203و ق ن  -3

 3 2 2 ةساسيات نحل العسل وثوثي الحرير 204و ق ن  -4

 3 2 2 بيئة حشرات  305و ق ن  -5

 3 2 2 حشرات إقت اثية )ة(  306و ق ن  -6

 3 2 2 مورمولوجى وتقسيم حشرات  307و ق ن  -7

 3 2 2 مسيولوجى الحشرات 308و ق ن  -8

 3 2 2 بيولوجيا الحشرات 309و ق ن  -9

 3 2 2 آمات م انع األغذية 310و ق ن  -10

 3 2 2 حشرات ناقلة لألمراض 311و ق ن  -11

 3 2 2 حشرات المحا يل الحقلية 312و ق ن  -12

 3 2 2 مبيثات ملرية 313و ق ن  -13

 3 2 2 ماتةساسيات مكامحة اآل 314و ق ن  -14

 3 2 2 مبيثات اآلمات ال رااية 315و ق ن  -15

 3 2 2 آمات لبية وبيلرية 316و ق ن  -16

 3 2 2 آمات حيوانية  رااية )ة( 317و ق ن  -17

 3 2 2 امليات النحالة وآمات وةمراض نحل العسل 318و ق ن  -18

 3 2 2 حشرات إقت اثية )ى( 420و ق ن  -19

 3 2 2 الحبوى الما ونة ومكامحتها آمات 421و ق ن  -20

 3 2 2 مكامحة حيوية  422و ق ن  -21

 



 ـــــــــــ : قائمة المقررات لألقسام العلمية بالكلية والمحتوى العلمى لهذه المقررات الباب الخامســـــــ

 215 

 ربثغ انًمزراد انذراسُخ نمسى ولبَخ انُجبد

 

 م
الرمز والرقم 

 الكودي
 المقــــــــــرر

 عدد الساعات

ساعة  عممي نظري
 معتمدة

 3 2 2 ةمراض حشرات 423و ق ن  -22

 3 2 2 مكامحة ميكروبية 424و ق ن  -23

 3 2 2 حشرات المحا يل البستانية 425و ق ن  -24

 3 2 2  سمية مبيثات 426و ق ن  -25

 3 2 2  تلو  البيئة بالمبيثات 427و ق ن  -26

 3 2 2 مقاومة اآلمات لفاالية المبيثات 428و ق ن  -27

 3 2 2 مبيثات حشائش 429و ق ن  -28

 3 2 2 تحليل المبيثات 430و ق ن  -29

 3 2 2 اإلتجاهات الحثيية لمكامحة اآلمات 431و ق ن  -30

 3 2 2 ةكارو  ونيماتوثا 432و ق ن  -31

 3 2 2 آمات حيوانية  رااية )ى( 433و ق ن  -32

 3 2 2 تربية وتلقيح ملكات نحل العسل 434و ق ن  -33

 3 2 2 مناقشات 435و ق ن  -34

 3 2 2 تكنيك ةبحا  الحشرات 436و ق ن  -35

 3 2 2 تكنيك ةبحا  المبيثات 437و ق ن  -36

 3 2 2 تكنيك ةبحا  الحيوان ال رااي 438و ق ن  -37

 3 2 2 تلبيقات الحاسى اآللى مى مجال وقاية النبات 439و ق ن  -38
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 انًحزىي انؼهًٍ نًمزراد لسى ولبَخ انُجبد

 حُىاُ سراػٍ  ػبً.909و ق ُ -9

األوليات الحيوانية المتطفمة عمى  –تقسيـ المممكة الحيوانية بصفة عامة  –مقدمة عف الخمية الحيوانية 
االسطوانيات المتطفمة عمى –المفمطحات المتطفمة عمى حيوانات المزرعة  –النبات وعمى حيوانات المزرعة 

لنبات وحيوانات أىميتيا بالنسبة لمتربة الزراعية وا –الحيوانات المفصمية وتقسيميا  –حيوانات المزرعة والدواجف 
 نبذة عف اآلفات الفقارية وكيفية مكافحتيا .  –المزرعة 
 ييدؼ ىذا المقرر الى دراسة عمـ الحيواف العاـ مع اإلىتماـ بالنواحى الزراعية اآلتية: اىهسف :

 عبلقة الحيوانات بالتربة وتأثيرىا عمييا -1
 دراسة الحيوانات التى تتطفؿ عمى حيوانات المزرعة -2
 سة الحيوانات التى تتطفؿ عمى النباتدرا -3

 مع توضي  تاريخ الحياه واألثر اإلقتصادى الزراعى وكيفية المكافحة
 اىَزاجغ:

تأليؼ محمد سيد الجابرى ومصطفى  4الى  1األساسيات المتكاممة لعمـ الحيواف )مترجـ( األجزاا مف  -1
 المفتى وماىر حسيف خميفو 

 (1992ؼ أحمد حماد الحسينى )بيولوجيا الحيواف العممية تألي-2
 (1991توجيات عممية فى عمـ الحيواف الزراعى تأليؼ )-3
 (1990أساسيات عمـ الحيواف )مترجـ( تأليؼ محمد عبد الواحد سميماف ويحيى السعيد القاضى )-4
 مكتبة األنجمو المصرية  تأليؼ أ.د. فؤاد خميؿ وآخروف   عمـ الحيواف العاـ  -5
 دار المعارؼ تأليؼ د. أميف رشدى حمدى  نية المممكة الحيوا -6
 المؤسسة  تأليؼ د, عبد الرحمف الخولى مصايد البحر األحمر  -7
 (1990د. حسف الديب ) الفئراف وطرؽ مكافحتيا  -8

9- Clevela & Hackman (2001): Integrated Principals of Zoology. 

10- Jack, D. Burke (1970): Cell Biology, U.S.A. 

11- Robert, W. (1997): Invertebrate Zoology. A Laboratory Manual 

12- Clive, A.E. (1988): Earth worm Zoology. 

 حشزاد ػبً. 202و ق ُ  -2

نبذة عف بيولوجيا وبيئة  –تشمؿ الدراسة الصفات المختمفة مف الناحية المورفولوجية والتشريحية لمحشرات 
 راسة مورفولوجية عممية مع تشري  نماذج لبعض الحشرات . د –وسموؾ وتكاثر الحشرات 

 معرفة األساسيات العامة لدراسة الحشرات  اىهسف :
 

 اىَزاجغ:

شابماف )ر . ؼ(  -(  1987( والجزا الثانى )1986الحشرات : التركيب والوظيفة : الجزا األوؿ ) -1
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(1986) 
 (1997) إبراىيـ سميماف عيسى –المدخؿ لدراسة عمـ الحشرات -2
 (1997عمى إبراىيـ بدوى ) –الحشرات الزراعية شكميا الظاىرى وتشريحيا الداخمى -3
شاكر حماد وأحمد الشاذلى وفاروؽ الجيار وعبد العزيز  –إرشادات تطبيقية فى الحشرات اإلقتصادية -4

 (1982المنشاوى )
 (1995جورج نصر اهلل رزؽ ) –تركيب وتصنيؼ الحشرات -5
الحقؿ والخضر والفاكية واألشجار الخشبية ونباتات الزينة وطرؽ  –قتصادية والمحاصيؿ الحشرات اإل -6

 اإلسكندرية مصر. –( دار المطبوعات الجديدة 1985شاكر حماد وعبد العزيز المنشاوى ) –مقاومتيا 
7- Headley, J.C. (1972): Defining the economic threshold . In ; Pest control 

Strategies for the future. Washington, D.C. : NAS, pp. 100-108. 

8- Burror, J.D.; Triplehorn, A.C. and Johamson, C. (1989): An Introduction to the 

Study of Insects, Saunders College Publications, USA. 

9- Richard, J.E. (2000): Fundamentals of Entomology, USA. 

 بد اىَجُسادأطبطُ 203و ق ُ  -3

طريقة تأثيرىا مشاكميا مع نبذة عف المبيدات المستخدمة فى  –تطبيقيا  –تقسيميا  –مبيدات اآلفات 
 عمميات المكافحة واألضرار الناجمة عف إستخداـ المبيدات . 

 معرفة أسس تقسيـ وتأثير المبيدات المختمفة . اىهسف:
 اىَزاجغ:

 زيز العطيفى مكتبة الثقافة الدينية.كيمياا مبيدات اآلفات أ.د. فتحى عبد الع -1
الدار  –( 1990روبرت . ؿ . ميتكاؼ , ولياـ ىػ لوكماف ) –مقدمة فى السيطرة عمى اآلفات )مترجـ(  -2

 القاىرة. –العربية لمنشر والتوزيع 
3- The Pesticide Manual Twelfth Edition Editor: CDS Tomlin  

4- Insecticides action and Metabolism R.D.O, BRIEN, New York, 1967 

 أطبطُبد ّحو اىؼظو وزوزح اىحزَز. 204و ق ُ  -4

التقسيـ وفرز العسؿ  –يتـ دراسة كيفية تربية النحؿ مف حيث إنشاا المناحؿ وكيفية التغذية والضـ 
ورؽ التوت المقدـ  باإلضافة الى مقاومة التطريد  ومنع اليجرة , أما دودة الحرير فالطالب يمـ بكيفة التربية وأنوع

نتاج الحرير.         لمتغذية وكيفية مكافحة أمراض وآفات ديداف الحرير باإلضافة الى كيفية حؿ الشرانؽ وا 
 تعريؼ الطالب عمى الوضع التقسيمى واألىمية اإلقتصادية لكؿ مف النحؿ ودودة الحرير  اىهسف:
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 اىَزاجغ: 

 القاىرة  –دار المعارؼ  – نحؿ العسؿ ومنتجاتو 1984محمد عمى البنبى  -1
 اإلسكندرية. –دار المعارؼ الجامعية  –عالـ النحؿ  1994محمد عباس عبد المطيؼ  -2

3- Nicotas, M.S. (1986) Tropical and Subtropica) apiculture, FAO and Agriculture 

Organization of the united Nations Bulletin 68. 

4- Vickery, V. R. (1991) the honeybee : guide for beek eppers. Farticle Press. West 

mounts. Quebe, Canada, H3Z2T1. pp. 240 

 ثُئخ حشزاد.   305و ق ُ -5

دراسة التوازف  –أسس دراسة تعداد الحشرات  –تشمؿ دراسة مقدمة فى عمـ البيئة وتعريفو وأقسامو 
اإلىتماـ بدراسة الظواىر  –دراسة العبلقات المعيشية  –لبيئية الطبيعى وعوامؿ اإلقتدار الحيوى والمقاومة ا

 البيئية وتفسيرىا واإلستفادة منيا .
 دراسة البيئة ومكوناتيا والتفاعبلت التى تحدث بيف العوامؿ الحية وغير الحية  اىهسف :

 اىَزاجغ: 

دار المطبوعات الحديثة  –مكافحتيا  اآلفات الحشرية والحيوانية وعبلقتيا بالنباتات واإلنساف والحيواف وطرؽ -1
 (1994عبد العزيز المنشاوى وعصمت حجازى ) –

2- Clinlcal Ecology of insect, William J. Bell, 1984 

3- Varley, C. G. ; Gradwell, G.R. and Hassell, M. P. (1974): Insect Population 

Ecology. Univ. Calif. Press, 212 pp. 

4- Huffaker, C.B. and Robb, R. L. , eds (1984): Ecological Entomology. New  York: 

Wielly- Interscience, 844 pp. 

 حشزاد إقتظبزَخ )أ(.  306و ق ُ  -6

آفات محصوؿ  –تشمؿ دراسة طرؽ مكافحة اآلفات الحشرية مع اإلىتماـ بالمكافحة الحيوية والمتكاممة 
مظير  –دورة الحياة  –األجياؿ  –العوائؿ  –كية مف حيث الوضع التقسيمى بساتيف الفا –الخضراوات  –القطف 

 الطرؽ المختمفة لممكافحة . –اإلصابة والضرر 
 دراسة الطرؽ العامة لممكافحة واآلفات التى تصيب القطف ومحاصيؿ الخضر والبساتيف والفاكية. اىهسف:

 اىَزاجغ:

 (1993أحمد لطفى عبد السبلـ ) –رؽ السيطرة عمييا اآلفات الحشرية فى مصر والبمداف العربية وط -1
شاكر حماد وأحمد الشاذلى وفاروؽ الجيار وعبد العزيز  –إرشادات تطبيقية فى الحشرات اإلقتصادية  -2

 (1982المنشاوى )
الحقؿ والخضر والفاكية واألشجار الخشبية ونباتات الزينة وطرؽ  –الحشرات اإلقتصادية والمحاصيؿ  -3

 اإلسكندرية مصر –( دار المطبوعات الجديدة 1985شاكر حماد وعبد العزيز المنشاوى ) –ا مقاومتي
 (1994توفيؽ مصطفى ونعيـ شرؼ ) –المممكة األردنية(  –عماف  –الحشرات اإلقتصادية )دار حنيف  -4
 (1995زيداف ىندى ) –اآلفات الحشرية والحيوانية  -5

6- Headley, J.C. (1972) Economics of Agricultural pest Control. Ann. Rev. Entomol. 
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17: 273-86 

7-Gillot, G. (1991): Entomology. Pennum Press, NY, USA. 

 

 ٍىرفىىىجً وتقظٌُ اىحشزاد. 307و ق ُ  -7

 دراسة تاريخ التقسيـ مع دراسة  –دراسة مقارنة بيف الحشرات مف  الناحيتيف  المورفولوجية والتشريحية        
وصؼ العينات  –قواعد التسمية  –المفاتي  التقسيمية  –دراسة األنواع  –تفصيمية  لؤلقساـ المختمفة لمحشرات 

 والرسـ والتسمية . 
 دراسة أساسيات مورفولوجيا وتقسيـ الحشرات. اىهسف :

 اىَزاجغ: 

 (1979اىيـ رواش )إبر  –إبراىيـ جعبوب  -عبد العزيز محمد المنشاوى –أساسيات عمـ الحشرات العاـ  -1
2- Borror, D. J. ; Delong, D.N. and Triplehorn, C. A. (1976): An introduction to the 

study of insects  

3- An Introduction to the study of Insect, Barrer, J. Donald, London, 1981 

 فظُىىىجُب اىحشزاد. 308و ق ُ  -8

دراسة تركيب جدار الجسـ وفسيولوجيا  –وتطوره ومجاالت دراستو أىمية عمـ الفسيولوجى  –مقدمو 
دراسة فسيولوجيا عمؿ أجيزة الجسـ المختمفة  –دور اليرمونات فى النمو والتطور  –العمميات الحيوية بو 

 والعوامؿ التى تتحكـ فييا .
 معرفة عمـ الفسيولوجى ودراسة فسيولوجيا األجيزة واليرمونات  اىهسف:

 اىَزاجغ:

 (1979إبراىيـ رواش ) –إبراىيـ جعبوب  -عبد العزيز محمد المنشاوى –أساسيات عمـ الحشرات العاـ  -1
2- Insect Physiology Beament, J. W., London, 1964 

 ثُىىىجُب اىحشزاد.  309و ق ُ -9

لنمو  يشمؿ دراسة بيولوجية لظواىر النمو الجنيني وبعد الجنيني لمحشرات ودراسة لمظروؼ المثمى 
وتطور الحشرات ودورة الحياة والسبلالت البيولوجية لمحشرات وأىميتيا وتاثير الغذاا والظروؼ البيئية عمى نمو 

 وتكاثر وتطور الحشرات باإلضافة الى دراسة سموؾ الحشرات تحت الظروؼ البيئية المختمفة. 
 امؿ المؤثرة عمى نمو وسموؾ الحشراتدراسة األساس البيولوجى لمنمو والتطور وجداوؿ الحياه والعو  اىهسف :

 اىَزاجغ: 

 1963عمـ الحشرات العاـ أ.د. أحمد كامؿ عزب  -1
 الصفحة الخامسة 1980عمـ الحشرات العاـ أ.د. محمد فؤاد توفيؽ  -2
ترجمة أ.د. أحمد لطفى عبد السبلـ دار كيجوىيؿ  –مقدمة فى بيولوجيا الحشرات وتنوعيا د. ىاوؿ فى ريمى  -3

 .1983لمنشر 

 آفبد ٍظبّغ األغذَخ.  390و ق ُ  -90

دورة الحياة  -أىـ اآلفات الحشرية المنتشرة في مصانع األغذية والعوامؿ التي تساعد عمى انتشارىا  
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وأعراض اإلصابة والضرر وطرؽ المكافحة لآلفات مصانع األغذية مع االىتماـ بوضعيا التقسيمى في صؼ 
 الحشرات .

 لتى تنتشر فى مصانع األغذية وطرؽ التحكـ فى أعدادىا ومكافحتيا.معرفة اآلفات ا اىهسف:
 اىَزاجغ:

آفات المخازف الحشرية والحيوانية وطرؽ مكافحتيا فى مصر والدوؿ العربية األخرى أ.د. إبراىيـ سميماف  -1
 ( خاصة ب فات مصانع األغذية1995عيسى )

 حشزاد ّبقيخ ىألٍزاع. 399و ق ُ  -99

ات الناقمػػػة لؤلمػػػراض مػػػف حيػػػث الوضػػػع التقسػػػيمى وأعػػػراض اإلصػػػابة بيػػػا والمسػػػببات دراسػػػة أىػػػـ الحشػػػر  
المرضية التى تنقميا وأضرارىا مع دراسة الظروؼ والعوامؿ التى تؤثر عمى ىذه الحشرات واإلىتماـ بطرؽ الوقاية 

 منيا .
مكانية الحد مف أ –دراسة الحشرات الناقمة لؤلمراض  اىهسف :  ضرارىا.أمراض اإلصابة بيا وا 

 اىَزاجغ:

 .1955محاضرات فى الحشرات الضارة بصحة اإلنساف والحيواف أ.د. محمد منير مجاىد  -1
2- Askew, R.R. (1971): Parasific insect. London Heineman 316 pp. 

 حشزاد اىَحبطُو اىحقيُخ. 392و ق ُ  -92

صيؿ الزيتيو (  مف حيث الوضع المحا –المحاصيؿ البقوليو  –المحاصيؿ النجيميو    -) القطف  
كذلؾ دراسو اآلفات العامو  –طرؽ  المكافحو  –أعراض االصابو والضرر  –دورة الحياة  –العوائؿ  –التقسيمى 

لمحاصيؿ الحقؿ ) الجراد والنطاط (  مع االىتماـ بالمشاىدات الحقميو لتحديد اعراض االصابو بيذه اآلفات 
 أساليب المكافحو ضدىا .  عمػػػى محاصيؿ الحقؿ وتطبيؽ جميع

 كيفية تحديد أضرارىا وطرؽ مكافحتيا. –معرفة أنواع الحشرات التى تصيب محاصيؿ الحقؿ  اىهسف:
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 اىَزاجغ:

شاكر حماد وأحمد الشاذلى وفاروؽ الجيار وعبد العزيز  –إرشادات تطبيقية فى الحشرات اإلقتصادية  -1
 (1982المنشاوى )

اصيؿ الحقؿ والخضر والفاكية واألشجار الخشبية ونباتات الزينة وطرؽ مقاومتيا الحشرات اإلقتصادية لمح -2
 اإلسكندرية مصر. –( دار المطبوعات الجديدة 1985شاكر حماد وعبد العزيز المنشاوى ) –

 اآلفات الزراعية الحشرية والحيوانية أ.د. محمد محمود حسنى.-3
4- Headley, J.C. (1972) Economics of Agricultural pest Control. Ann. Rev. Entomol. 

17: 273-86 

 ٍجُساد فطزَخ. 393و ق ُ  -93

تفسير التػأثيرات  –دراسة اقساـ المبيدات الفطرية وصورىا التجييزية مع دراسة كيفية اعدادىا لبلستعماؿ  
أثيرات المختمفػػة لمظػػروؼ التػػ –المختمفػػة لممبيػػدات الفطريػػة عمػػى المسػػببات المرضػػية وأثارىػػا المتبقيػػة عمػػي النبػػات 

  ضوابط خمطيا مع المبيدات الحشرية وشروط تخزينيا .  –البيئية عمى فاعمية المبيدات الفطرية 
 دراسة المركبات التى تستخدـ فى مقاومة اآلفات الفطرية مف حيث سميتيا وخطورتيا  اىهسف :

 عمى اإلنساف والنبات.
 اىَزاجغ:

 (.2000أ.د. زيداف حمدى عبد الحميد ) –مراض النباتية المبيدات الفطرية ومكافحة األ -1
 

 أطبطُبد ٍنبفحخ اِفبد. 394و ق ُ  -94

األتجاىات الحديثة لمكافحة  –طرؽ تطبيؽ المبيدات  –دراسة التقييـ الحيوى لممبيدات عمى الحشرات  
 آلفات .أساسيات برامج المكافحة المتكاممة ل –دراسة مقاومة الحشرات لممبيدات  –اآلفات 

 اىَزاجغ :

 (2000اإلتجاىات الحديثة فى المبيدات ومكافحة الحشرات أ.د. زيداف ىندى عبد الحميد ) -1
 المكتبة األكاديمية  –أساسيات وطرؽ تحميؿ االفات أ.د. زيداف ىندى عبد الحميد  -2
 1986دار التقنى  –أسس مكافحة اآلفات الزراعية أ.د. عبد الستار عارؼ عمى  -3
 لمكافحة البيولوجية لآلفات الزراعية أ.د. محمد فؤاد توفيؽ ا -4

5- Worthing , C. R. and Walker, S.B. (1987): The British Crop Protection, eight 

edition Tornton Heath, CR4 7 QG, UK 
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 ٍجُساد اِفبد اىشراػُخ.  395و ق ُ -95

يقة تأثيرىا مشاكميا مع نبذة عف المبيدات الحشرية والفطرية طر  –تطبيقيا  –تقسيميا  –مبيدات اآلفات       
 ومبيدات الحشائش ومبيدات القوارض ومبيدات االكاروس . 

 معرفة أنواع المبيدات التى تستخدـ فى مقاومة اآلفات وطريقة إستخداميا. اىهسف:
 اىَزاجغ:

1- The Pesticide Manual Twelfth Edition Editor: CDS Tomlin  

2- Insecticides action and Metabolism R.D.O, BRIEN, New York, 1967 

 كيمياا مبيدات اآلفات أ.د. فتحى عبد العزيز العطيفى مكتبة الثقافة الدينية. -3

 آفبد طجُخ وثُطزَخ:  396و ق ُ  -96

 –رة الحياة دو  –الوصؼ المورفولوجى  –تشمؿ دراسة أىـ اآلفات الحيوانية والحشرية ووضعيا التقسيمى  
 أضرارىا ومكافحتيا . –طرؽ نقميا لؤلمراض  –الضرر 
ييدؼ ىذا المقرر الى التعرؼ عمى بعض اآلفات الحيوانية والحشرية والتى تصيب حيوانات المزرعة اىهسف :

نتاجيا وتسبب نقص فى اإلقتصاد القومى وكذلؾ ييدؼ ىذا  وكذا اإلنساف والتى تؤثر عمى صحتيا وا 
نتقاؿ العدوى ونقؿ ىذه اآلفات لؤلمراض المختمفة وطرؽ مكافحتيا.المقرر الى معر   فة كيفية اإلصابة وا 

 اىَزاجغ:

 مكتبة األنجمو المصرية -د. عبد العزيز محمود حسنى وآخروف  - البلفقاريات  -1
 د. إبراىيـ عمى جعبوب , د. إبراىيـ عبده درويش  - الحشرات الطبية والبيطرية  -2
 د. فؤاد خميؿ وآخروف -لعاـ عمـ الحيواف ا -3

4- Meehan (1983) Rat and Mice their biology and control  

5- chanflor and Red; Introduction to Parasitology. John Wiley 

 اِفبد اىحُىاُّخ اىشراػُخ )أ(. 397و ق ُ  -97

وضعيا التقسيمى فى المممكة  –األوليات الحيوانية ذات األىمية اإلقتصادية ك فات زراعية وحيوانية  
 طرؽ المكافحة . –أعراض اإلصابة والضرر  –دورة الحياة  –الوصؼ المورفولوجى  –الحيوانية 
 -الحيوانات البلسيموميو وتضـ: 

ومثاؿ األنواع ذات األىمية اإلقتصاديو ىى  –مميزات الشعبة  –شعبة الديداف المفمطحة ووضعيا التقسيمى  -أ
 طرؽ المكافحة . –دورة الحياة  –أضرارىا  –والبميارسيا والدودة الشريطية الدودة الكبدية 

أمثمة لبعض األنواع ذات األىمية  –مميزات الشعبة  –شعبة الديداف اإلسطوانية ووضعيا التقسيمى  -ب
 طرؽ المكافحة . –األضرار  –دورة الحياة  –اإلقتصادية وتشمؿ دراسة لموصؼ المورفولوجى 

المقرر الى دراسة اآلفات الحيوانية التى تسبب أمراض الحيوانات المزرعية أو اآلفات والنبات  ييدؼ اىهسف :
 مف أوليات وديداف متطفمة لما ليا مف دور ييدد الثروة الحيوانية والنباتية.

 

 اىَزاجغ:
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 د. عبد العزيز محمود حسنى وآخروف مكتبة األنجمو المصرية  - البلفقاريات  -1
 جامعة المنيا  –كمية الزراعة  –مذكرات إعداد وقسـ وقاية النبات  -ف الزراعى عمـ الحيوا -2
 (1967األىمية اإلقتصادية لمحيوانات عدا الحشرات و أحمد حسنيف القفؿ ) -3

4- Barnes, R.D. (1968): Invertebrate zoology 2
nd

 ed Saunder Co, London  

5- Buchsbaum, R. (1948) "Animal without backbones Univ. Chicago  

 

 ػَيُبد اىْحبىخ وآفبد وأٍزاع ّحو اىؼظو. 398و ق ُ  -98

تربية  –إسكاف الطرود  –التقسيـ  –الضـ  –التشتية  –التغذية بشقييا سكرية وبروتينية  –فحص الطوائؼ 
دخاليا  ب بالمعمومات نقؿ الطوائؼ . وييدؼ ىذا المقرر أيضا الى معرفة الطال –فرز العسؿ  –الممكات وا 

الكاممة عف جميع اآلفات التى تصيب نحؿ العسؿ وكذلؾ األمراض مف حيث المسبب المرضى وأعراض 
المرض وأحدث العبلجات ومدى كفااتيا حتى يستطيع الدارس أف يمـ إلمامًا كافيًا بكيفية التعامؿ مع األمراض 

 واآلفات التى تصيب طوائؼ العسؿ.
 فات واألمراض التى تصيب نحؿ العسؿ وكيفية عبلجيا.الدراسة الحشرية لآلاىهسف : 

 

 اىَزاجغ:

 اإلسكندرية  –منشأة المعارؼ  –( آفات وأمراض نحؿ العسؿ 1998عصمت محمد حجازى ) -1
2- Dade, H.A. (1977) Antomy and Dissection of the honeybee. Hill house, Gerrards, 

Cross Buck,  SL. ONR, England. Pp. 158. 

3- Root, A.I. (1980) ABC and XYZ of Bee Culture, Root Company, Medina, Ohio, 

USA pp. 712. 

 حشزاد إقتظبزَخ )ة(.  420و ق ُ  -99

يشمؿ دراسة أىـ اآلفات لمحاصيؿ الحقؿ والمحاصيؿ النجيمية والبقولية والزيتية مف حيث الوضع 
 أعراض اإلصابة والضرر وطرؽ المكافحة . –دورة الحياة  –التقسيمى والعوائؿ واألجياؿ 

كمػػا يػػتـ دراسػػة أىػػـ آفػػات الحبػػوب والمػػواد المخزونػػة مػػف حيػػث مظيػػر اإلصػػابة والضػػرر والتعػػرؼ عمػػى  
شروط وطرؽ التخزيف الجيد وطػرؽ المكافحػة والعػبلج مػع اإلىتمػاـ  –تقدير نسب اإلصابة فى الحاالت المختمفة 

 األغذية . بدراسة أىـ اآلفات التى تصيب مصانع
 دراسة أىـ آفات محاصيؿ الحقؿ التى تصيب محاصيؿ الحقؿ والمحاصيؿ النجيمية والزيتية والحبوب  اىهسف:
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 والمواد المخزونة وطرؽ مكافحتيا
 اىَزاجغ: 

شاكر حماد وأحمد الشاذلى وفاروؽ الجيار وعبد العزيز  –إرشادات تطبيقية فى الحشرات اإلقتصادية -1
 (1982المنشاوى )

الحقؿ والخضر والفاكية واألشجار الخشبية ونباتات الزينة وطرؽ  –الحشرات اإلقتصادية والمحاصيؿ -2
 اإلسكندرية مصر. –( دار المطبوعات الجديدة 1985شاكر حماد وعبد العزيز المنشاوى ) –مقاومتيا 

3- Headley, J.C. (1972) Economics of Agricultural pest Control. Ann. Rev. Entomol. 

17: 273-86 

 آفبد اىحجىة واىَىاز اىَرشوّه وطزق ٍنبفحتهب. 429و ق ُ  -20

تشػػمؿ دراسػػة تقسػػيـ آفػػات الحبػػوب المخزونػػو ودراسػػة دورات الحيػػاة واألجيػػاؿ وأعػػراض اإلصػػابة والضػػرر  
 . وطرؽ الوقاية والمكافحة مع اإلىتماـ بطرؽ التخزيف وشروطو وتقدير نسب اإلصابة باآلفات فى المخازف

 دراسة اآلفات التى تصيب الحبوب والمواد المخزونة وطرؽ التخزيف والمكافحة. اىهسف:
 اىَزاجغ: 

آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرؽ مكافحتيا تأليؼ أ.د. عمى إبراىيـ بدوى , أ.د. يوسؼ سيد ناصر  -1
 ( مطابع جامعة الممؾ سعود 1990الدرييـ )

2- Zahladnoi, G.A. & V.F. Ratanova (1989): Stored grain pests and their control 

 ٍنبفحخ حُىَخ. 422و ق ُ  – 29

الصفات التي يجب توافرىا في الطفيميات عمى –التطفؿ واالفتراس  –األسس النظرية لممكافحة الحيوية         
تربية الطفيميات البحث عف مصادر طبيعية لؤلعداا الحيوية و  –التحكـ في وضع البيض  والنسبة الجنسية 

 المكافحة الحيوية . –أمثمة المشروعات  –والمفترسات بأعداد كبيرة 
 طرؽ تطبيقيا عمميًا. –أىدافيا  –وسائميا  –دراسة أىمية المكافحة الحيوية  اىهسف:

 اىَزاجغ: 

لبستانية مطابع مجمع وحدة الخدمات ا 1993المكافحة البيولوجية لآلفات الحشرية أ.د. محمد فؤاد توفيؽ  -1
 وزارة الزراعة المصرية.

2- De Bach, P. (1974): Biological Control by Natural Enemies. London New York : 

Cambridge Univ. 

3- Tawfik, M.F.S. (1990): A strategy for biological control in Egypt. Proc. 1
st
 Int. 

Conf. of Econ. Ent. Egypt, 1989: 27-47. 

4- Askew, R.R. (1971): Parasitic insect. London Heineman 316 pp. 

5- De Bach P. (ed.): Biological control of insect pests and weeds. Chapman and Hill 

LTD London, 884 pp (1970). 

 أٍزاع حشزاد.  423و ق ُ -22

راض التى تسببيا البروتوزوا يتضمف دراسة األمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية واألم 
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 والميكروسبوريديا وغيرىا .
كما تشمؿ الدراسة أىـ التطبيقات الناجمة إلستخداـ الكائنات فى مجاؿ المكافحة الحيوية لآلفات  

 الحشرية . 
 دراسة الممرضات لمحشرات بأنواعيا وتاثيرىا وطرؽ التطبيؽ واإلستخداـ فى المكافحة  اىهسف :
 اىَزاجغ:

مطابع مجمع وحدة الخدمات البستانية  1993افحة البيولوجية لآلفات الحشرية أ.د. محمد فؤاد توفيؽ المك -1
 وزارة الزراعة المصرية.

2- De Bach P. (ed.): Biological control of insect pests and weeds. Chapman and Hill 

LTD London, 884 pp (1970). 

 ٍنبفحخ ٍُنزوثُخ. 424و  ق ُ  -23

نتػاج المستخمصػات البكتيريػػة   –االىتمػاـ بدراسػة المسػببات المرضػية مػف بكتريػػا وفيػروس وفطػر وخبلفػة وا 
اليندسػػػػة الوراثيػػػػة ودورىػػػػا فػػػػى التقنيػػػػات الحديثػػػػة لممكافحػػػػة  –أنػػػػواع السػػػػمـو البكتيريػػػػة وفعاليتيػػػػا عمػػػػى الحشػػػػرات 

 مى عديد مف اآلفات الحشرية . الميكروبية  اىـ التطبيقات العممية فى مجاؿ المكافحة الميكروبية ع
طرؽ الحصوؿ عمييا  –دراسة أنواع الكائنات الدقيقة التى يمكف إستخداميا فى مكافحة الحشرات  اىهسف :

ستخداميا عمميًا فى المكافحة  وا 
 اىَزاجغ:

1- De Bach, P. (1974): Biological Control by Natural Enemies. London New York : 

Cambridge Univ. 

2- Tawfik, M.F.S. (1990): A strategy for biological control in Egypt. Proc. 1
st
 Int. 

Conf. of Econ. Ent. Egypt, 1989: 27-47. 

3- Roberts, D. W. (1973): Means of insect regulation Ann. N. Y. Acad. Sci., 217 pp. 
 

 حشزاد اىَحبطُو اىجظتبُّخ. 425و ق ُ  -24

 –دراسة الوضع التقسيمى ألىـ اآلفات الحشريو التى تصيب بساتيف الفاكيو مف حيث العوائؿ  يشمؿ
 –تأثير العوامؿ البيئيو عمى انتشار ىذه الحشرات  –أعراض االصابو والضرر  –عدد االجياؿ  –دورة الحياة 

 طرؽ مكافحة ىذه الحشرات فى بساتيف الفاكيو . 
 شرة فى بساتيف الفاكية وأضرارىا وطرؽ مكافحتيا.دراسة أىـ اآلفات المنت اىهسف :
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 اىَزاجغ:

الحشرات اإلقتصادية لمحاصيؿ الحقؿ والخضر والفاكية واألشجار الخشبية ونباتات الزينة وطرؽ مقاومتيا  -1
 اإلسكندرية مصر. –( دار المطبوعات الجديدة 1985شاكر حماد وعبد العزيز المنشاوى ) –

 لمطباعة والنشر. –مقاومتيا أ.د. شاكر محمد حماد الدار أفات وأمراض الخضر و  -2
 اآلفات الزراعية الحشرية والحيوانية أ.د. محمد محمود حسنى.-3

4- Entomology, Cedric Gillot, 1980. 

 
 طَُخ ٍجُساد. 426و ق ُ  -25

اـ بدور األنزيمات تأثير السمـو داخؿ الجسـ مع االىتم–دراسة طرؽ نفاذ السموـ إلى جسـ الحشرة          
دراسة التنشيط والتضاد والدور الذي تمعبو المنشطات في سمية المبيدات لمتغمب عمى  –الحيوية في ىذا الصدد 

 صفة المقاومة في الحشرات .  
 دراسة سمية المبيدات المختمفة والعوامؿ التى تؤثر عمى ىذه السمية. اىهسف:

 
 اىَزاجغ:

 2003البيئة د. أحمد خميس محمد  المبيدات وسميتيا لئلنساف و  -1
 2001آليات السمـو البيئية والسمية أ.د. فتحى عبد العزيز عفيفى  -2
 .2002أ.د. فتحى عبد العزيز عفيفى  –حركية التسمـ  -3
 .1966أ.د. عبد الخالؽ السباعى –كيمياا وسمية مبيدات اآلفات  -4

 

5- Obrien, R.D.O (1967) : Insecticides action and Metabolism, New York. 

6-Cremlyn, R.J. (1991): Agrochemicals, preparation and mode of action. John Wiley 

& Sons. London – NewYork. 

7-Hayes, W.J. and Laws, E.R. (1991): Handbook of pesticides toxicology. San Diego, 

Academic Press, USA. 

8-Handa, S.K. (1995): Persistence, Metabolism and Toxicology of pesticides on crop. 

(3
rd

 Congress of Toxicology in Developing Countries). 

 
 تيىث اىجُئخ ثبىَجُساد. 427و ق ُ  -26

بية  مقدمة عف مصادر التموث مع دراسة تموث اليواا والماا واألراضي بالمبيدات المختمفة و أثارىا الجان        
عمى الكائنات الحية الدقيقة والنباتات الراقية والنظاـ البيئي والثروة الحيوانية واإلنساف وطرؽ التخمص مف بقايا 

 بعض المبيدات . 
 معرفة المصادر التى تؤدى الى تموث البيئة ومنيا مبيدات اآلفات وطرؽ تجنب اآلثار  اىهسف:

 السيئة ليذا التموث.
 اىَزاجغ:
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 يدات اآلفات أ.د. فتحى عبد العزيز العطيفى مكتبة الثقافة الدينية.كيمياا مب - 1
 2001آليات السمـو البيئية والسمية أ.د. فتحى عبد العزيز عفيفى  -2
 1993محمد السعيد الزميتى  –المدخؿ إلستراتيجية مستقبمية  –الحد مف األضرار الصحية والبيئية لممبيدات -3

 امعة عيف شمس .ج –مركز بحوث الشرؽ األوسط  –
المنظمة العربية لمتنمية  –إستخداـ المبيدات الزراعية وأخطارىا عمى األنساف والحيواف فى الوطف العربى -4

 الخرطوـ . – 1985الزراعية 
5-WHO (1990): Public health impact of pesticides used in gricultures. Geneva. 

6-Winteringham, F.P.W. (1985): Environment and chemicals in agriculture. Proc. 

CEC, Amsterdam, pp. 407. 

 ٍقبوٍخ االفبد ىفبػيُخ اىَجُساد. 428و ق ُ  -27

تاريخ مقاومة اآلفات لفاعمية المبيدات وكيفية تحديد مستوى المقاومة في اآلفات مع دراسة أىـ  –مقدمة 
ودراسة األسس الوراثية لمقاومة الحشرات لممبيدات مع  - األساليب التي تستخدميا اآلفات لمقاومة المبيدات 

 دراسة أىـ األساليب والطرؽ التي يمكف التغمب بيا عمى ظاىرة مقاومة اآلفات لفاعمية المبيدات
 تحديد مستوى المقاومة فى اآلفات ودراسة األساليب  التى تستخدميا اآلفات لمقاومة المبيدات. اىهسف :

 حشبئش. ٍجُساد 429و ق ُ  -28

الخصائص الطبيعية والكيميائية  –الصور التجييزية ليا  –دراسة االقساـ المختمفة لمبيدات الحشائش  
ضوابط  –النظريات التى تفسر تاثيرىا وتاثيرىا عمى التمثيؿ الغذائى فى النبات  –لمجاميع مبيدات الحشائش 

 ا الضارة عمى النبات . كيفية تبلفى اثارى –استخداميا وخمطيا مع المبيدات الحشرية 
 دراسة طريقة تأثير المركبات التى تستخدـ لمقاومة الحشائش. اىهسف :

 اىَزاجغ:

 (1965مبيدات الحشائش أ.د. أحمد سيد النواوى ) -1
2- The Pesticide Manual Twelfth Edition Editor: CDS Tomlin  

 تحيُو  ٍجُساد.  430و ق ُ  -29

 ختمفة لتحميؿ المبيدات لمتعرؼ عمى مدى التموث الذى يصيب النبات دراسة الطرؽ الم اىهسف :
دراسة أقساـ المبيدات المختمفة وطرؽ تحميؿ وتقدير ىذه المبيدات سواا حيوية او  -والحيواف والتربة 

 كيميائية فى النبات والحيواف والتربة.
 اىَزاجغ:

1- Chemistry of Pesticides, K.H. Buchef , 1982.  
 

 اإلتجبهبد اىحسَخخ ىَنبفحخ اِفبد  439و ق ُ  -30

مشػاكؿ التوسػع فػى إسػتخداـ  –المشاكؿ العامة لمكافحة اآلفات فى المحاصػيؿ ذات الطػابع اإلقتصػادى  –تمييد 
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 –تقنػػػيف إحػػػبلؿ المبيػػػدات التقميديػػػة بمجػػػاميع كيماويػػػة مختمفػػػة مثػػػؿ المعقمػػػات  –المبيػػػدات وطػػػرؽ التغمػػػب عمييػػػا 
إستخداـ طرؽ المكافحة الغير كيماوية مثؿ المكافحة  –مثبطات التطور الحشرية  –الفرمونات  –مانعات التغذية 

اليندسػة  –المػواد الجاذبػة  –المػواد الطػاردة  –المكافحػة الميكروبيػة  –الزيػوت والمستخمصػات النباتيػة  –الزراعية 
أسػػػس المكافحػػػة المتكاممػػػة لآلفػػػات  –ة األعػػػداا الحيويػػػة )التربيػػػة واإلطػػػبلؽ( حمايػػػة األعػػػداا الطبيعيػػػ –الوراثيػػػة 

 وبعض التطبيقات العممية الناجحة ليا .

 اىَزاجغ :

 1995زيداف ىندى عبد الحميد , محمد إبراىيـ عبد المجيد  –اإلتجاىات الحديثة فى مكافحة اآلفات  -1
 الجزا الثانى( . –)الجزا األوؿ 

دار الفجر لمنشر والتوزيع  – 1997يد الزميتى محمد السع –تطبيقات المكافحة المتكاممة لآلفات الزراعية  -2
 صفحة( . 406)

3- Metcalf, R.L. and W.A. Lunckmann 1982: Introduction to insect pest management. 

John Wiley & Sons. London – NewYork. 
 امبروص وَُّبتىزا.  432و ق ُ  -39

الوصؼ  –أىـ أنواع األكاروس  –مممكة الحيوانية دراسة الوضع التقسيمى لؤلكاروسات فى ال           
 طرؽ المكافحة . –دورة الحياة  –أعراض اإلصابة  –المورفولوجى 

 –دورة الحياة  –الضرر  –أعراض اإلصابة  –الوصؼ المورفولوجى  –دراسة أىـ األنواع النيماتودية  
 طرؽ المكافحة .

النيماتودا ك فتيف ليما تأثير بالغ الضرر بالمحاصيؿ الحقمية ىذا المقرر الى تعريؼ الطالب باألكاروس و  اىهسف:
 والبستانية وذلؾ بإلقاا الضوا عمى األنواع اليامة منيا وأعراض اإلصابة التى تحدثيا وطرؽ مكافحتيا.

 اىَزاجغ:

 د. أحمد بف سعد الحازمى -مقدمة في نيماتولوجيا النبات  -1
 . مصطفى الشريؼفاروؽ الشافى , د  -نيماتودا النبات  -2
 د. عمى حسف حسيف  –أمراض النبات النيماتودية  -3

4- Southey, F.T. (1970) Plant Nematology tech  

5- Jeppson, L.R. Keifer, H.H. nad Baker, E.W. (1975) Mites Injurious to Economic 

Plants  

 اِفبد اىحُىاُّخ اىشراػُخ )ة(.  433و ق ُ   -32

 -السيمومية وتشمؿ :الحيوانات  
 أمثمة لبعض األنواع( –األىمية اإلقتصادية  –شعبة الحمقيات )الوضع التقسيمى   -أ

 أمثمة لبعض األنواع وطرؽ المكافحة( . –األىمية اإلقتصادية  –شعبة المفصميات )الوضع التقسيمى  -ب
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طرؽ  –أعراض اإلصابة والضرر  – األىمية اإلقتصادية –شعبة الرخويات البزاقات األرضية وأىـ األنواع  -ج
 المكافحة .

الثدييات وتشمؿ القوارض والقنافد وأنواعيا وأضرارىا وطرؽ  –الطيور وأىميتيا اإلقتصادية  –شعبة الحبميات  -د
 مكافحتيا .

وييدؼ ىذا المقرر الى دراسة اآلفات الحيوانية السمومية وتشمؿ شريحة كبيرة مف اآلفات الحيوانية  اىهسف:
 ابعة لعدة شعب ىامة ليا تأثير عمى اإلنتاج النباتى والحيوانى.الت
 اىَزاجغ:

 مكتبة األنجمو المصرية  -د. أحمد حماد الحسينى -( 1954طيور مصر ) -1
 د. عبد الحكيـ محمد كامؿ  -الفئراف ك فة مف آفات المواد المخزونة  -2
يكولوجى القوارض ومكافحتيا  -3  د. محمد عامر -بيولوجى وا 

 

4- Mayr, E (1977) Principals of systematic zoology India  

5- Weis, N. (1981) Rodent pests and their control. (GTZ) 

 

 تزثُخ وتيقُح ٍينبد ّحو اىؼظو. 434و ق ُ  -33

طػػػرؽ تربيػػػة الممكػػػات مػػػع االىتمػػػاـ بػػػالطرؽ الحديثػػػة النتػػػاج  –سػػػبلالت نحػػػؿ العسػػػؿ وصػػػفات الممكػػػات  
االنتػاج التجػارى عمػى نطػاؽ واسػع لممكػات نحػؿ العسػؿ  -طرؽ تمقي  الممكػات وطػرؽ ادخاليػا لمخبليػا –الممكات 

 والظروؼ المثمى لممحافظة عمييا . 

 ٍْبقشبد. 435و ق ُ -34

 –الحشػرات اإلقتصػادية  –مناقشة ألىـ موضوعات األبحاث الحديثة الجارية فى مجاؿ الحيواف الزراعى  
 فات .مبيدات اآل –نحؿ العسؿ 

 تنُْل أثحبث اىحشزاد. 436وق ُ  -35

 –طػػػرؽ إعػػػداد القطاعػػػات الحشػػػرية  –طػػػرؽ إعػػػداد المجػػػاميع الحشػػػرية  –دراسػػػة طػػػرؽ جمػػػع الحشػػػرات  
 المعامبلت المختمفة لمتقييـ الحيوى لممبيدات عمى الحشرات . –نماذج عرض الحشرات 
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 تنُْل  أثحبث اىَجُساد.  437و ق ُ  -36

كيفية تحضير محاليؿ المركبات المستخدمة فى التطبيؽ الحقمى  –المبيدات المختمفة التعرؼ عمى صور  
 كيفية إجراا عممية التقييـ الحيوى لممبيدات المختمفة . –كيفية أخذ العينات وتجييزىا لمتحاليؿ المختمفة  –

 تنُْل أثحبث اىحُىاُ اىشراػٍ|.  438و ق ُ  -37

 رؽ أعداد المجاميع والنماذج الحيوانيةط –طرؽ إعداد القطاعات الحيوانية  
 

 تطجُقبد اىحبطت اِىً فً ٍجبه وقبَخ اىْجبد.  439و ق ُ  -38

دراسة النظـ والبرامج المختمفة لبلحصااات المستخدمة فى مجاؿ وقاية النبات كيفية تصميـ ىػذه البػرامج  
حصػػاا البيولوجيػػة فػػى مجػػاؿ وقايػػة تطبيقػػات عمميػػة عمػػى ادخػػاؿ البػػرامج االحصػػائية لبل –عمػػى الحاسػػب االلػػى 

 كيفية تنفيذىا وتفسير نتائجيا. –النبات 
 
 

 


