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 (1جدول رقم )
دارة الجودةماجستير مينى :   الزراعة العضوية وا 

 األراضى والمياهالقسم العممى : 
 

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 لزراعة العضويةا  501201

 3 2 2 نة التربة خصوبة وصيا 501202

 3 2 2 األسمدة والتسميد لممزارع العضوية  501203

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 الزراعة العضوية المحمية  501204

 3 2 2 تغذية نبات متقدم 501205

 3 2 2 تشريعات اإلنتاج العضوى 501206

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 : ماجستير مينى فى الزراعة العضوية (1دول رقم )تابع ج
 

الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 تحميل األراضى والمياه 501207

 3 2 2 ميكروبيولوجى األراضى 501208

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 5 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى
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 3 2 2 تموث األراضى والمياه 501209

 3 2 2 مقدمة فى االستشعار عن بعد 501210

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
دارة الجودة( :ماجستير مينى فى 1) تابع جدول رقم  الزراعة العضوية وا 

 يةالمقررات االختيار 
الساعات  الساعات المعتمدة المقرراسم  الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 3 2 2 اإلنتاج العضوي لمحاصيل الحقل  501204

 3 2 2 اإلنتاج العضوي األعشاب الطبية والعطرية  501205

 3 2 2 مقدمو في إدارة الجودة  501206

 3 2 2 فى الزراعة العضويةالحاسبات  تطبيقات 501209

 3 2 2 اإلنتاج العضوي لمحاصيل الخضر  501210

 3 2 2 اإلنتاج العضوي لمفاكية  501211

 3 2 2 تكنولوجيا ما بعد الحصاد لممنتجات العضوية 501213

 3 2 2 تسويق المنتجات العضوية 502215
 3 2 2 دراسة جدوى مشروعات الزراعة العضوية 502217

 3 2 2 المكافحة المتكاممة لآلفات في الزراعة العضوية 509225
 (2جدول رقم )

 ادارة المشروعات الزراعيةماجستير مينى : 
 القسم العممى : االقتصاد الزراعى

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 إدارة األعمال المزرعية  502201

 3 2 2 المشروعات الزراعية الصغيرة  اقتصاديات 502202

 3 2 2 محاسبة زراعية  502203

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 األولالمجموع فى األسبوع لمفصل            
 الفصل الدراسى الثانى
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 3 2 2  عممى أو تطبيقىحاسب آلى  502204

 3 2 2 السياسات والبرامج الزراعية  502205

 3 2 2 البنوك واإلئتمان الزراعى  502206

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 إدارة المشروعات الزراعية: ماجستير مينى فى (2تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 يقىتطب

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 ادارة الموارد األرضية والمائية 502207

 3 2 2  ة يالمشروعات الزراعتقييم  502208

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 انىالفصل الدراسى الث

 3 2 2 التسويق والتجارة اإللكترونية  502209

 3 2 2 مقدمة فى إدارة الجودة  502210

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 
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 إدارة المشروعات الزراعية( :ماجستير مينى فى 2تابع جدول رقم )
 يةالمقررات االختيار 

 

ساعات ال األسبوعيةاعات الس اسم المقرر  الرقم الكودى
  المعتمدة

 
عممى أو  نظرى

 تطبيقى
 3 2 2 الزراعة الحيوية العضوية  502212

 3 2 2 التشريعات والضرائب الزراعية  502213

 3 2 2 إدارة األعمال المزرعيةفىاألراضى الصحراوية  502214

 3 2 2 تسويق المنتجات العضوية  502215

دارة 502216  3 2 2   )متخصص(مزارع اقتصاد وا 

 3 2 2 لممشروعات الزراعيةدرسات الجدوى اإلقتصدية  502217

 3 2 2 إقتصاديات اإلنتاج الحيوانى  502218

 3 2 2 التجارة الدولية القطنية  502219

 3 2 2   يات محصول القطنإقتصاد 502220

 3 2 2 المنتجات الزراعيةإقتصاد انتاج وتسويق  502221
 3 2 2 لتنمية االقتصادية الزراعيةا 502222

 
 (3جدول رقم )

 اإلرشاد الزراعىماجستير مينى : 
 اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفىالقسم العممى : 

 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 ميم اإلرشادىالتع 503201

 3 2 2 تنظيم المكتبات اإلرشادية 503202

 3 2 2 الخطابة الريفية 503203

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 التدريب المينى الزراعى 503204

 3 2 2 ىء التصوير اإلرشادىمباد  503205

 3 2 2 إجتماعيات التعميم اإلرشادى 503206

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
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 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              
 ن فى معامل ومزارع الكمية.يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعي *
 

 اإلرشاد الزراعى: ماجستير مينى فى (3تابع جدول رقم )
 

الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 اعة الريفيةاإلذ 503207

 3 2 2 تصالإستراتيجية اإلقناع واإل  503208

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 التحرير اإلرشادى الزراعى 503209

 3 2 2 اإلرشاد الريفى التميفزيونى 5032010

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 ر اختيارىمقر  -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 اخل القسم من لجنة ثبلثية.يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم د 

 
 اإلرشاد الزراعى( :ماجستير مينى فى 3تابع جدول رقم )

 يةالمقررات االختيار 
الررررررررررررررررررررررقم 

 الكودى
السرررررراعات  األسبوعيةالساعات  إسم المررقرر

عممررى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 3 2 2 دراسات فى الطرق اإلرشادية 503211

 3 2 2 م الريفىالتأثير السيكولوجى لئلعبل 503212

 3 2 2 تعميم الصغار الزراعة 503213

 3 2 2 اإلحصاء  التطبيقى 503214
 3 2 2 الطرق والمعينات اإلرشادية            503215
 3 2 2 تخطيط وتقييم البرامج اإلرشادية    503216
 3 2 2          الصحافة واإلعبلم الزراعى       503217
 3 2 2                           اديةالمعارض اإلرش 503218
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 3 2 2 اإلرشاد بالممارسة تحت إشراف 503219
 3 2 2 اقتصاديات المشروعات الزراعية الصغيرة 502202
 3 2 2 تكنولوجيا الزراعات المحمية 504201
 3 2 2 المكافحة المتكاممة لبلفات 509225

 
 (4جدول رقم )

 المجتمع الريفىماجستير مينى : 
 اإلرشاد الزراعى والمجتمع الريفىالقسم العممى : 

 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 الريفىواالجتماع اإلجتماع  عمم 503219

 3 2 2 البنيان اإلجتماعى لممجتمع الريفى 503220

 3 2 2 األنساق اإلجتماعية الريفية            503221

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 عممية اإلتصال فى التعميم اإلرشادى 503222

 3 2 2 ريفىبحث خاص ومناقشات فى المجتمع ال 503223

 3 2 2  تاريخ الفكر اإلجتماعى  503224

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 الكمية.يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع  *
 

 المجتمع الريفى: ماجستير مينى فى (4تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 الخدمة اإلجتماعية الريفية 503225

 3 2 2 اإلحصاء  التطبيقى 503226

 3 2 2 اختيارىمقرر  -
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 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 عمم النفس اإلجتماعى 503227

 3 2 2 الخطابة الريفية 503228

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 المجتمع الريفى( :ماجستير مينى فى 4رقم )تابع جدول 

 يةالمقررات االختيار 
الررررررررررررررررررررررقم 

 الكودى

السرررررراعات  ألسبوعيةالساعات ا إسم المقررررر
عممررى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 3 2 2 المجتمع الريفى 503229
 3 2 2 األسرة الريفية 503230
 3 2 2 القيادة الريفية 503231
 3 2 2 ماعية بالريفالمشكبلت االجت 503232
 3 2 2 التغير الثقافى فى الريف 503233
 3 2 2 التنمية الريفية 503234
 3 2 2 اإلرشاد بالممارسة تحت إشراف 503219
 3 2 2 التنمية االقتصادية الزراعية 502222
 3 2 2 تسويق المنتجات الريفية 502223
 3 2 2 اقتصاديات المشروعات الزراعية الصغيرة 502202

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5جدول رقم )



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الزراعات المحميةماجستير مينى : 
 البساتينالقسم العممى : 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 راعات المحميوأساسيات الز  504201

 3 2 2 تكنولوجيا الزراعات المحميو 504202

 3 2 2 زراعو الخضر تحت أألنفاق 504203

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 فسيولوجيا محاصيل الخضر 504204

 3 2 2 إنتاج الشتبلت البستانيو فى الزراعات المحميو  504205

نترراج التجررارى لممحاصرريل البسررتانيو اليامررو فررى اإل  504206
 الزراعات المحميو

2 2 3 

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 ى األسبوع  لمفصمين المجموع ف             

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 الزراعات المحمية: ماجستير مينى فى (5تابع جدول رقم )
الرقم 
 الكودي

الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 مشاكل إنتاج الخضر فى الزراعات المحميو 504207

 3 2 2 يا  فى الزراعات المحميواتتطبيقو منظمات النمو  504208

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 أمراض الخضر فى الزراعات المحميو 504209

 3 2 2 طرق الحصاد والتداول والتخزين فى الخضر 504210



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 الزراعات المحمية( :ماجستير مينى فى 5ابع جدول رقم )ت

 يةالمقررات االختيار 
 

الساعات 
 المعتمدة

 الرقم الكودى اسم المقررررر ألسبوعيةالساعات ا

عممرى أو 
 تطبيقى

  نظرى
 

 504211 انتاج الخضر فى االراضى الحديثة 2 2 3

 504212 الصفات التصديرية لمحاصيل الخضر 2 2 3

 504213 اساسيات الزراعة وانتاج الغذاء بدون تربة 2 2 3

 504214 كمبيوتر وحاسب الى 2 2 3

 504215 ضراالزىار فى محاصيل الخ 2 2 3
 504216 وتخزين الخضرتداول  2 2 3
 504217 انتاج محاصيل الخضر فى االراضى الصحراوية 2 2 3
 504218 الصفات التصديرية لمحاصيل الخضر 2 2 3
 502223 تسويق زراعى 2 2 3
 509225 المكافحة المتكاممة لآلفات 2 2 3

 
 (6جدول رقم )

 إنتاج الفاكيةماجستير مينى : 
 البساتينم العممى : القس

 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 أساسيات إنتاج فاكيو 504219

 3 2 2 أساسيات تربية  الفاكيو 504220

 3 2 2 فسيولوجيا فاكيو 504221

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الدراسى الثانى
 3 2 2 المناطق الحاره ةكيفا 504222

 3 2 2 فاكيو المناطق المعتدلو 504223

تكنولوجيرررررا تسرررررميد ورى الفاكيرررررة فرررررى األراضرررررى  504224
 الصحراوية 

2 2 3 

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 إنتاج الفاكية: ماجستير مينى فى (6تابع جدول رقم )
الرقم 
 ديالكو 

الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 إنتاج الفواكو الغير تقميديو لمتصدير 504225

 3 2 2 منظمات النمو واستخداماتيا فى اشجار الفاكيو 504226

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 انتاج نخيل البمح  504231

 3 2 2 العنبإنتاج  504232

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 لثانىالمجموع فى األسبوع لمفصل ا              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 إنتاج الفاكية( :ماجستير مينى فى 6ابع جدول رقم )ت

 لمقررات االختياريةا
                                      

السررررررررررراعات 
 المعتمدة

 الرقم الكودى اسم المقررر سبوعيةالساعات اال

عممررررررى أو 
 تطبيقى

 نظرى



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 504223 أمراض أشجار الفاكية 2 2 3

 504224 آفات أشجار الفاكية 2 2 3

 504229 انتاج الفاكيو فى االراضى الجديدة 2 2 3

 504230 فاكيو المناطق االستوائيو وتحت االستوائية 2 2 3

 504233 إنتاج الموز 2 2 3
 504234 االساليب الحديثة فى انتاج الفاكيو 2 2 3
 504235 إنتاج الموالح 2 2 3
 502211 اقتصاديات الفاكيو 2 2 3

 501216 تغذية نبات 2 2 3

 502223 تسويق زراعى 2 2 3

 510216 لمفاكية ىتصنيع غذائ 2 2 3

 
 

 (7جدول رقم )
 النباتات الطبية والعطريةماجستير مينى : 
 البساتينالقسم العممى : 

الرقم 
 الكودي

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 إنتاج النباتات الطبية 504236

 3 2 2 إنتاج النباتات العطرية 504237

 3 2 2 النباتات الطبية والعطرية البرية 504238

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 تربية النباتات الطبية والعطرية 504239

 3 2 2 ا النباتات الطبية والعطريةفسيولوجي 504240

 3 2 2 النباتات الطبية الجذرية والورقية والبذرية والثمرية 504241

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 ى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية.يؤد *
 

 النباتات الطبية والعطرية: ماجستير مينى فى (7تابع جدول رقم )
الرقم 
 الكودي

الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر
عممى أو  نظرى المعتمدة



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 اتات الحريفةالتوابل والنب 504242

 3 2 2 معامبلت ما بعد الحصاد لمنباتات الطبية والعطرية 504243

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 أمراض نباتات الزينة 504244

 3 2 2 تنسيق األزىار 504245

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 أعضاء ىيئة التدريس يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 النباتات الطبية والعطرية( :ماجستير مينى فى 7ابع جدول رقم )ت

 يةالمقررات االختيار 
                                 

السرررررررررراعات 
 المعتمدة

 الرقم الكودى اسم المقرررر سبوعيةالساعات األ

أو  عممرررررى
 تطبيقى

 نظرى

 504214 كمبيوتر ) حاسب آلى ( 2 2 2

 504246 إنتاج الزىور وأبصال الزينة 2 2 3

 504247  اإلنتاج التجاري لنباتات الزينة االقتصادية  2 2 3

 504248 نباتات التنسيق الداخمى 2 2 3

 504249 منظمات النمو واستخداماتيا فى نباتات الزينة 2 2 3

 504250 تات الزينة العشبيةنبا 2 2 3
 504251 أشجار وشجيرات الزينة 2 2 3
 504252 زراعة األشجار الخشبية 2 2 3
 504253 الزراعة المحمية لنباتات الزينة 2 2 3
 502223 تسويق زراعى 2 2 3

 
 
 

 (8جدول رقم )



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 الزراعة اآلمنةماجستير مينى : 
 المحاصيلالقسم العممى : 

الرقم 
 الكودي

الساعات  الساعات األسبوعية المقرراسم 
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 إنتاج محاصيل الحبوب والبقول والعمف 505201

 3 2 2 تربية محاصيل ذاتية التمقيح 505202

 3 2 2 ااتيتطبيقو الزراعة العضوية  505205

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 إنتاج محاصيل الزيت والسكر وااللياف 505203

 3 2 2 التمقيح خمطيةتربية المحاصيل  505204

 3 2 2 التسميد الحيوى 505206

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 الزراعة االمنة: ماجستير مينى فى (8تابع جدول رقم )
الرقم 
 الكودي

الساعات  سبوعيةاألالساعات  اسم المقرر
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 الزراعة العضوية والبيئة 505207

 3 2 2 التربية لمقاومة لبلمراض والحشرات 505213

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 ألسبوع لمفصل األولالمجموع فى ا         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 تصميم وتحميل التجارب الزراعية 505215

 3 2 2 مورفولوجيا وتقسيم الحشائش 505216

 3 2 2 مقرر اختيارى -
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 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              
 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 الزراعة االمنة( :ماجستير مينى فى 7ابع جدول رقم )ت

 ةيالمقررات االختيار 
السرررررراعات 

 المعتمدة

 الرقم الكودى اسم المقرررر سبوعيةالساعات األ

عممرى أو 
 تطبيقى

 نظرى

 505208 رى محاصيل الحقل 2 2 3

 505209 االستخدام اآلمن لمكمياويات الزراعية 2 2 3

 505210 إنتاج المحاصيل والطاقة الحيوية  2 2 3

 505211 التركيب المحصولى والتكثيف الزراعى 2 2 3

 505212 الدورة الزراعية 2 2 3

 505214 استخدام التقنية الحيوية فى تربية النبات 2 2 3

 509225 المكافحة المتكاممة لآلفات 2 2 3

 502215 تسويق المنتجات العضوية 2 2 3

 503339 نظرية تبنى األفكار المستحدثة  2 2 3

 501219 تشريعات اإلنتاج العضوى 2 2 3
 
 
 (9قم )جدول ر 

 إنتاج واختبارات التقاوىماجستير مينى : 
 المحاصيلالقسم العممى : 

الرقم 
 الكودي

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 انتاج واكثار التقاوى 505218

 3 2 2 تربية محاصيل ذاتية التمقيح 505225

 3 2 2 طرق تكاثر الحاصبلت الزراعية 505217

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 ارات وفحص التقاويباخت 505220
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 3 2 2 انتاج تقاوى المحاصيل خضرية التكاثر  505219

 3 2 2 تربية محاصيل خمطية التمقيح 505226

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 
 إنتاج واختبار التقاوى: ماجستير مينى فى (9بع جدول رقم )تا

الرقم 
 الكودي

الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 مورفولوجيا وتقسيم الحشائش 505231

 3 2 2 تركيب وانتاج اليجن 505230

 3 2 2 يارىمقرر اخت -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 حيوية التقاوى والحفاظ عمييا 505222

 3 2 2 تخزين التقاوى 505223

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 إنتاج واختبار التقاوى( :ماجستير مينى فى 9ول رقم )ابع جدت

 يةالمقررات االختيار 
السرراعات 
 المعتمدة

الرررررررررررررررررررررقم  اسم المقرررر سبوعيةالساعات األ
عممرى أو  الكودى

 تطبيقى

 نظرى

 505205 الزراعة العضوية وتطبيقاتيا 2 2 2
 505212 الدورة الزراعية 2 2 3
 505215 راعيةتصميم وتحميل التجارب الز   2 3
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 505221 التقنية الحيوية وانتاج التقاوى 2 2 3

 505227 معامبلت التقاوى 2 2 3

 505228 اعتماد التقاوى وتشريعات تدواليا 2 2 3

 505229 إنتاج وتجييز  التقاوى 2 2 3

 505232 أجيزة ومختبرات 2 2 3
 503339 نظرية تبنى األفكار المستحدثة  2 2 3

 502211 متخصص –يات إنتاج اقتصاد 2 2 2
 

 (10جدول رقم )
 ماجستير مينى : اليندسة الوراثية

 القسم العممى : الوراثة
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2  وراثة جزيئية 506203

 3 2 2 يتولوجية                                          وراثة س 506204

 3 2 2 حيوية                                           التكنولوجيا اساسيات ال 506206

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 3 2 2   ئنات الدقيقة                 وراثة الكا 506205

 3 2 2 زراعة انسجة 506207

 3 2 2 وراثة مناعة 506201

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. يؤدى الطالب *
 

 : ماجستير مينى فى اليندسة الوراثية(10تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2  الحاسب االلى فى الوراثة 506215

 3 2 2 دراسات خاصة معممية 506208



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33 

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

    ع فى األسبوع لمفصل األولو المجم         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 ىندسة وراثية 506220

 3 6 - االمان الحيوى واالخبلقى لميندسة الوراثية 506210

 3 2 2 اختيارىمقرر  -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 18 6 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 لب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية.يقدم الطا 

 
 ( :ماجستير مينى فى اليندسة الوراثية10تابع جدول رقم )

 المقررات االختيارية
 األسبوعية عدد الساعات

السرررررراعات  الرقم الكودى اسم المقرر
 المعتمدة

عممررررررررى أو 
 تطبيقى

 نظرى

 506202 وراثة متقدم  2 2 3
 506209 س                                 تحديد وتميز الجن 2 2 3
 506211 وراثة تطبيقية                                            2 2 3

 506212 عمم الخمية                                                            2 2 3

 506213   البيولوجيا الجزيئية لمجينات                2 2 3

 506214 الوراثة واالكثار الخضرى بزراعة األنسجة       2 2 3

 506216 والبيئة     الوراثة والمجتمع 2 2 3

 506217 الوراثة والبيئة                           2 2 3

 506218 دراسات خاصة 1 4 3

 506219 الوراثة الطبية 2 2 3

 
 

 (11جدول رقم )
نتاج العسل تربية النحلماجستير مينى :   وا 

 وقاية النباتالقسم العممى : 
 

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى
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 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 ِٛيفٌٛٛؼٝ ٚش٠ًٕؿ ـًٕتز 102905

 3 2 2 تٕٔثء ٚتنتيذ تٌّٕثـً 102909

 3 2 2 شًخ١ر ٔفً  102905

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 ِٕصؽثز ٔفً تٌؼًّ 102905

 3 2 2 شىٌٕٛٛؼ١ث تٔصثغ تٌؼًّ 102901

 3 2 2 تفثز ٚتًِتٚ ٔفً تٌؼًّ 102905

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 ارىمقرر اختي -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

نتاج العسل: ماجستير مينى فى (11تابع جدول رقم )  تربية النحل وا 
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 ٍِمفثز تٌّفث١ً٘ تٌفم١ٍر ٚتٌدّصث١ٔر 102905

 3 2 2 ١ِّر ِد١هتز 102905

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

    جموع فى األسبوع لمفصل األولالم         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 ف١ٌّٛٛؼٝ ـًٕتز 102902

 3 2 2 تًِتٚ ـًٕتز 102950

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 18 6 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 32 14 بوع  لمفصمين المجموع فى األس             

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
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 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
نتاج العسل( :ماجستير مينى فى 11تابع جدول رقم )  تربية النحل وا 

 المقررات االختيارية
 

تًٌلُ 

 ٜتٌىٛن

ٌّثػثز ت ِدٛػ١رتٌّثػثز ت٤ تٌّمًي

ػٍّٝ أٚ  ٔظًٜ تٌّؼصّهذ

 شطد١مٝ

 5 9 9 أخفثض ـ٠ًٕرشى١ٕه  102955

 5 9 9 خ١ةر ـًٕتز 102959

 5 9 9 شف١ًٍ ِصدم١ثز تٌّد١هتز 102955

 5 9 9 ّثػ١رصـًٕتز تؼ 102955

 5 9 9 تٌٙفثز تٌطد١ؼ١ر ٚتٌى١ّثب١ر ٌّٕصؽثز ٔفً تٌؼًّ 102951

 5 9 9 ِفث١ً٘ ـم١ٍر 101905

 5 9 9 )شفهن خثٌص١ّٕك ِغ لُّ تٌدّثش١ٓ( ِفث١ً٘ خّصث١ٔر -

 5 9 9 ٕٔثء تٌّٕثـ٨ًتٌؽهٜٚ ت٨لصٙثن٠ر  109955

 5 9 9                           المعارض اإلرشادية 503218

 5 9 9 ِصمهَ ٚيتظر 105909

 
 
 (12جدول رقم )

 مكافحة اآلفاتماجستير مينى : 

 وقاية النباتقسم العممى : ال
 

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي
عممى أو  نظرى المعتمدة

 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 مورفولوجى وتقسيم حشرات 509216

 3 2 2 اقتصادية تحشرا 509217

 3 2 2 اسس مكافحة اآلفات 509218

 3 2 2 ىمقرر اختيار  -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 مبيدات اآلفات 509219

 3 2 2 آفات الحبوب والمواد المخزونة ومكافحتيا 509220

 3 2 2 المكافحة المتكاممة لآلقات 509221

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 ختيارىمقرر ا -



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 مكافحة اآلفات: ماجستير مينى فى (12تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ رراسم المق الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 مقاومة اآلفات لفعل المبيدات 509222

 3 2 2 سمية المبيدات 509223

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

    وع لمفصل األولالمجموع فى األسب         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 بيئة حشرات 509224

 3 2 2 فسيولوجى حشرات 509225

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 18 6 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 32 14 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 مكافحة االفات( :ماجستير مينى فى 12تابع جدول رقم )

 المقررات االختيارية
الساعات  سبوعيةألالساعات ا اسم المقرررر  الرقم الكودى

  المعتمدة
 

عممى أو  نظرى
 تطبيقى

 3 2 2 أكاروس زراعى 509226

 3 2 2 مكافحة حيوية 509227

 3 2 2 مبيدات حشائش 509228

 3 2 2 طرق مقاومة أمراض نبات 507310

 3 2 2 تفثز ٚتًِتٚ ٔفً تٌؼًّ 102905
 3 2 2 شف١ًٍ ِصدم١ثز تٌّد١هتز 102955
 3 2 2 فطريةمبيدات  509229
 3 2 2 تغذية نبات 501216



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
43 

 3 2 2 محاصيل حقمية  505201

 3 2 2 محاصيل بستانية 
 

 (13جدول رقم )
 تصنيع األغذيةماجستير مينى : 

  عموم األغذية :القسم العممى 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 لالعام األو
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 تكنولوجيا الحبوب والخبز 510201

 3 2 2 طرق الحفظ الحديثة لؤلغذية 510208

 3 2 2 الخواص الطبيعية لمغذية 510210

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 تكنولوجيا الزيوت والدىون 510204

 3 2 2 المراقبة الغذائية 510209

 3 2 2 اإلضافات الغذائية والمواد لحافظة 510211

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 مين المجموع فى األسبوع  لمفص             

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 : ماجستير مينى فى تصنيع األغذية(13تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 ئون الصحية لمصانع األغذيةالش 510205

 3 2 2 تصنيع الخضر والفاكية 510216

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42 

 الفصل الدراسى الثانى
عداد وجبات 510202  3 2 2 تغذية اإلنسان وا 

 3 2 2 وتغميف األغذية واأللبان تعبئة 510207

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 تصنيع األغذية( :ماجستير مينى فى 13تابع جدول رقم )

 المقررات االختيارية
 

الساعات  الساعات المعتمدة  اسم المقررررر الرقم الكودى
  المعتمدة

 
عممى أو  نظرى اريةالمقررات اإلجب: أواًل             

 تطبيقى

 3 2 2 ىندسة التصنيع الغذائى 510203

 3 2 2 الشئون الصحية لمصانع االغذية وااللبان 510205

 3 2 2 مراقبة جودة وتشريعات االغذية وااللبان   510206

 3 2 2 الصناعات الغذائية الميكروبية    510212

 3 2 2 كيمياء وتكنولوجيا النشا ومنتجاتو   510213

 3 2 2 تكنولوجيا تصنيع المحوم واالسماك    510214

 3 2 2 تكنولوجيا السكر والحموى 510215

 3 2 2 تكنولوجيا التمور)البمح( ومنتجاتيا    510217

 3 2 2 تكنولوجيا المشروبات   510218

 3 2 2 الصغيرةدراسة جدوى المشروعات  502217
 

 (14جدول رقم )
 كنولوجيا األلبان ومنتجاتياتماجستير مينى : 

   األلبانعموم  :القسم العممى 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 تكنولوجيا منتجات االلبان 511201

 3 2 2 ميكروبيولوجى األلبان 511202

 3 2 2 نتاج الجبن إ 511203



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 تحميل المبن ومنتجاتة 511204

 3 2 2 مراقبة جودة المنتجاتو 511205

 3 2 2 تعبئة وتغميف المنتجات المبنية 511206

 3 2 2 رر اختيارىمق -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 ومنتجاتيا األلبان : ماجستير مينى فى تكنولوجيا(14تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 االستفادة من فضبلت مصانع األلبان 511207

 3 2 2 المواد المضافة لؤللبان 511208

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 ىمقرر اختيار  -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 وبدائميا جات الدىنية المبنيةالمنت 511209

 3 2 2 المثموجات المبنية وااللبان المتخمرة 511210

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 تكنولوجيا األلبان ومنتجاتيا ( :ماجستير مينى فى14جدول رقم ) تابع

 المقررات االختيارية
لسرررررررررررراعات ا ألسبوعيةالساعات ا رررررالمقاسم  الرقم الكودى
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عممررررررررى أو  نظرى
 تطبيقى

 المعتمدة

 3 2 2 ميكروبيولوجيا منتجات األلبان 511211

 3 2 2 نوية لمبنالمنتجات الثاو  ركزة والمجففوماأللبان ال 511212

 3 2 2 شئون صحية لمصانع األلبان 511213

 3 2 2 تكنولوجيا انتاج الجبن 511214

 3 2 2 األىمية الغذائية والصحية لممبن 511215
 3 2 2 ىندسة مصانع المبان 511216
 3 2 2 المموثات البيئية لؤللبان 511217

 3 2 2 اإلضافات الغذائية والمواد الحافظة     510211
 3 2 2 اقتصاديات تسويق منتجات األلبان 502221

 3 2 2 ماشية المبن والمحم تغذية 512202

 
 (15جدول رقم )

 اإلنتاج الحيوانىماجستير مينى : 
 اإلنتاج الحيوانى والدواجن:القسم العممى 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 ىتطبيق

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 فسيولوجيا انتاج المبن والمحم 512204

 3 2 2 أساسيات انتاج المبن والمحم 512205

 3 2 2 رعاية الحيوان تحت ظروف المناطق الحارة 512207

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 ولالمجموع فى األسبوع لمفصل األ            
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2  تغذية حيوانات المبن والمحم 512202

 3 2 2 نظم االنتاج الحيوانى 512208

 3 2 2 رعاية حيوان المبن 512209

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 اإلنتاج الحيوانى: ماجستير مينى فى (15تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر الرقم الكودي
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عممى أو  نظرى
 تطبيقى

 المعتمدة

 العام الثانى
 األولالدراسىلفصل ا

 3 2 2 فسيولوجيا التناسل والتمقيح الصناعى 512203

 3 2 2 انتاج األغنام والماعز 512206

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2  ة الحيوانات المزرعةمشاكل تغذي 512201

 3 2 2 طرق التحميبلت الدقيقة في تغذية الحيوان 512210

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس يؤدى 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 اإلنتاج الحيوانى ( :ماجستير مينى فى15تابع جدول رقم )

 المقررات االختيارية
عات السرررررا سبوعيةالساعات اال رررراسم المق الرقم الكودى

 نظرى المعتمدة
عممررررررررى أو 

 تطبيقى

 3 2 2 الطفيميات واإلنتاج الحيواني 512211

 3 - 3 االعبلف واالضافات الغذائية لمحيوانات المزرعية  512212

 3 2 2 تغذية العجول الصغيرة  512213

 3 2 2 فسيولوجيا الحيوان الزراعي  512214

 3 2 2 إنتاج الجاموس 512215

 3 2 2 رمونات واالنتاج الحيواني الي 512216

 3 2 2 التقنيات الحيوية في فسيولوجيا الحيوان  512217

 3 2 2 تربية الحيوان الزراعي  512218

 3 2 2 احصاء وتصميم التجارب  512219

 3 - 3 انشاء المزارع والقطعان الحيوانية  512220



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3 2 2 صحة حيوانات المزرعة  512221

 
 

 (16جدول رقم )
 إنتاج الدواجنماجستير مينى : 

 اإلنتاج الحيوانى والدواجن:القسم العممى 
الساعات  الساعات األسبوعية اسم المقرر الرقم الكودي

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام األول
 الفصل الدراسى األول

 3 2 2 إنتاج الدواجن 512222

 3 2 2 تغذية الدواجن 512223

 3 2 2 ة الدواجنتربي 512224

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل األول           
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 تحسين الصفات االقتصادية في الدواجن 512225

 3 2 2 فسيولوجيا الدواجن   512226

 3 2 2 تفريخ وحضانة 512227

 3 2 2 ارىمقرر اختي -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 15 10 10 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 20 20 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب صيفى لمدة أسبوعين فى معامل ومزارع الكمية. *
 

 إنتاج الدواجن: ماجستير مينى فى (16تابع جدول رقم )
الساعات  سبوعيةالساعات األ اسم المقرر رقم الكوديال

عممى أو  نظرى المعتمدة
 تطبيقى

 العام الثانى
 األولالدراسىالفصل 

 3 2 2 إنتاج الطيور المائية والرومى 512228

 3 2 2 إنتاج الحمام والسمان والنعام  512229

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - حثىمشروع ب -



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل األول         
 الفصل الدراسى الثانى

 3 2 2 تكوين عبلئق الدواجن 512230

 3 2 2 إنتاج البيض 512231

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 2 2 مقرر اختيارى -

 3 6 - مشروع بحثى -

 15 14 8 المجموع فى األسبوع لمفصل الثانى              
 30 28 16 المجموع فى األسبوع  لمفصمين              

 يؤدى الطالب تدريب فى أحد مراكز سوق العمل لمدة شير تحت أشراف أحد أعضاء ىيئة التدريس 
 .يقدم الطالب مشروع بحثى يقيم داخل القسم من لجنة ثبلثية 

 
 إنتاج الدواجن ( :ماجستير مينى فى16تابع جدول رقم )

 الختياريةالمقررات ا

 رررررأسم المق الرقم الكودى

 ألسبوعيةالساعات ا

   نظرى

عممررررى أو 
 تطبيقى

السرراعات 
 المعتمدة

 3 2 2 الكمية و الوصفية في الدواجن تحسين الصفات 512232

 3 2 2 إنتاج بدارى التسمين 512233

 3 2 2 الغدد الصماءفسيولوجيا 512234

 3 2 2 فسيولوجيا التناسل في الطيور 512235

 3 2 2 لمتسويق تجييز منتجات الدواجن 512236

 3 2 2 التفريخ والمفرخات 512237

 3 2 2 مساكن الدواجن  512238

 3 2 2 صحة وامراض الدواجن 512239

 3 2 2 اساسيات انشاء مزارع االرانب  512240

 3 2 2 (اساسيات انتاج االرانب ) فسيولوجي وتغذية  512241

 3 2 2 الدواجن إدارة 512242

 
 
 
 
 
 
 
 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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  احملتوى العلمي ملقررات املاجستري املهىن
 .أوالً: الزراعة العضوٌة وإدارة الجودة 

 لزراعة العضوٌة:ا -105105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9           

 إٌٟ شؼ٠ًف تٌهتيَ خثٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

تٌّٙصّوْٛ خثٌٍيتػور تٌؼٝو٠ٛر  –تٌصفٛي ِٓ تٌٍيتػر تٌصم١ٍه٠ر إٌٟ تٌٍيتػر تٌؼٝو٠ٛر  –شؼ٠ًف تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر  : المحتوى العلمى

 –تٌّغووى٠ثز تٌٕدثش١وور تٌٝووًٚي٠ر  –شٕٕووةر ٚإنتيذ تٌصًخوور تٌٙووف١ر  –شطووٛي تٌٍيتػوور تٌؼٝوو٠ٛر فووٟ ـووٛٚ تٌدفووً ت٤خوو١ٛ تٌّصِٛووٟ  –

 تٌصٕٛع فٟ تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر . –إنتيذ تٌّٛتن تٌؼ٠ٛٝر فٟ تٌصًخر  –ِٙثني تٌّغى٠ثز تٌٕدثش١ر فٟ تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر 

  المراجع :
( ، إٔصووووثغ تٌّفث٘وووو١ً تٌفم١ٍوووور ، نتي تٌّطدٛػووووثز تٌؽووووهٞ ،              5225ػٍووووٟ تٌمٕووووٓ ، أٔووووٛي ػدووووه تٌدووووثيٞ ، أِوووو١ٓ لثِووووُ ، )  -5

 ت٦ِىٕهي٠ر .

( ، ٌيتػور ِفث٘و١ً تٌفموً فوٟ ت٤يتٜوٟ تٌؽه٠وهذ تٌٙوفًت٠ٚر ،  5225ِفّٓ آنَ ػًّ ، ػٍٟ ٔٛتي ، ِفّوه ػدوه تٌّوصثي ، )  - 9

 ، تٌٕٕٙثخٟ ٌٍطدثػر ٚتًٌٕٕ ، خث٦ِىٕهي٠ر . 919ٖ 

 ( ، شٍٛض تٌد١ةر ، ِىصدر تٌّؼثيف تٌفه٠عر ، تٌمثً٘ذ . 5222ـ١ّٓ تٌؼًِٚٝ  ، )  - 5

 ٍيتػ١ر  ، ًِوٍ تٌدفٛض تٌٍيتػ١ر. ق تٌّٛتٌٔر تٌتًٌٕٕتز ت٦ئثن٠ر تٌهٚي٠ر ٌٛـهذ تٌّفٕٙثز تٌف٠ٛ١ر ، ت١ٌٙةر تٌؼثِر ٌٕٙهٚ - 5

5 ) Baddy , R . M . and J . Dobereiner . ( 1982 ) . Azospirilluim and  other diazatrophs      with 

tropical gramina . – Non symbiotic nitrogen  fixation and organic matter in        the tropics 

symposia paper . 1- Ransactiens  of the 12 
th

 international cong of soil .       Held in India ,  8 – 16 

fed . Indian Soc . Of soil Sci ., New Deldi , p . 28-47   .         

6 ) Parnes , p . ( 1990 ) . Fetile soil , a growers guide to organic and in organic  fertilization , Ag 

Access , Davis , CA ., 190 P .                    

 

 . خصوبة وصٌانة التربة - 105101
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9           

 إٌٟ شؼ٠ًف تٌهتيَ خإنتيذ لٙٛخر تٌصًخر  . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت  الهدف التعلٌمً :

 –نٚيذ تٌّغوى٠ثز تٌٕدثش١ور ٚأػوًتٚ ٔمٙوٙث  –إنتيذ لٙوٛخر تٌصًخور  –شم١و١ُ تٌصًخور  –٘ٛيذ ـ٠ٛ١وث  هتٌصًخر تٌّص -: المحتوى العلمى

أ١ّ٘ر تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر ٌففثظ ػٍٟ لٙٛخر تٌصًخور  –إنتيذ تٌّمٍفثز تٌؼ٠ٛٝر  –إنتيذ ت٤ِّهذ تٌؼ٠ٛٝر  –ت٨ـص١ثؼثز تٌغىتب١ر ٌٍٕدثز 

. 

   -المراجع :
 ٘ففر . 555( ، لٙٛخر ت٤يتٜٟ ٚتٌص١ّّه ، نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذ ،  5250ػده تٌّٕؼُ خٍدغ ، )  - 5

 ٘ففر . 115( ، لٙٛخر ت٤يتٜٟ ٚتٌص١ّّه ، تٌطدؼر تًٌتخؼر ، نتي تٌّؼثيف ،  5255ػده تٌّٕؼُ خٍدغ )  - 9

( ، ت٤ِّهذ تٌؼ٠ٛٝر ٚت٤يتٜٟ تٌؽه٠وهذ ، تٌوهتي  5225ِثِٟ ِفّه ٔفثشر ، ِفّه يتغح تٌٍٔثشٟ ، خٙؽس ت١ٌّه ػٍٟ ، )  -5 

 ٘ففر . 552تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ ، 

4 ) Benjamin . ( 2003 ) . Sustainable Soil . The place of organic matter in sustaining             soils 

and their productivity.                                                

 .األسمدة والتسمٌد للمزارع العضوٌة  -105105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9         

 إٌٟ شؼ٠ًف تٌهتيَ خثٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر ٚت٤ِّهذ ًٚٞق تٌص١ّّه خٙث . يتٌّم٠ًٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

ِمٍفوثز  –ِفث٘و١ً تٌصغط١ور  –ِمٍفوثز تٌٕدثشوثز  –تٌّمٍفثز تٌف١ٛت١ٔر تٌّّوصمهِر وسِوّهذ  –ت٤ِّهذ تٌؼ٠ٛٝر  : المحتوى العلمى

 –ِٙوثني ت٤ِوّهذ تٌّؼه١ٔور ٌٍٍتيػور تٌؼٝو٠ٛر  –ت٤ِّهذ تٌف٠ٛ١ور  –ٔظثَ شؼثلح تٌدم١ٌٛثز  –ٕ٘ثػر تٌىِٛدِٛس ٚإنتيشٗ  –تٌّٕثٌي 

 ٌدفٛض تًٌّشدطر خثٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر(. أـهض تٌّّصؽهتز إل١ّ١ٍث  ) ت –تٌّٙثني تٌطد١ؼ١ر 

   -المراجع :
1 ) Violante et al . ( 2002 ) Soil mineral – Organic Matter    –                                                

Microorganism  Interactions and Ecosystem health  . 

 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اإلنتاج العضوي لمحاصٌل الحقل  . -105105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9             

 إٌٟ شؼ٠ًف تٌهتيَ خثٌٕظُ تٌٍيتػ١ر ِٚمثِٚر تٌفٕثبٓ ٚشم١ٕثز تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

 –ٔظوُ تٌٍيتػور تٌؼٝو٠ٛر تٌّّوصهتِر  –شسظ١ً تًٌٞ خ١ّثٖ تًٌٙف تٌّؼثٌؽر ػٍٟ تٌصًخر ٚتٌٕدثز ِٚفث٘و١ً تٌغوىتء  : المحتوى العلمى

شم١ٕوثز  –ِمثِٚر تٌفٕثبٓ ) ٞد١ؼر تٌّٕىٍر ، ًٞق تٌصفىُ ف١ٙث ، ِٕثفّر تٌفٕوثبٓ ٌٍٕدوثز ، شٛتفوك تٌٕدثشوثز ، ت٨ٔصٕوثي ، ت٦ظدوثز ( 

إٔصوثغ تٌّفث٘و١ً فوٟ تٌٍيتػور تٌؼٝو٠ٛر )تٌفدوٛج ت٠ٌٍص١ور ، تٌدموٛي ، تٌّفث٘و١ً  –تٌّصِٛوٟ تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر ؼٕوٛج تٌدفوً ت٤خو١ٛ 

 تٌفمً تٌّٕثِدر ٌٍٍتيػر تٌؼ٠ٛٝر . شًخ١ر إٔ٘ثف ِفث١ً٘ –ت٤ػ٩ف تٌمًٝتء (  تٌؽىي٠ر ، تٌّفث١ً٘ تٌّى٠ًر ،

   - المراجع :
1 ) Amarjii S . et al ( 2002 ) Quality improvement in field crop .            

 
 .اإلنتاج العضوي لألعشاب الطبٌة والعطرٌة   -105101
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9             

 إٌٟ نيتِر ت٦ٔصثغ تٌؼٝٛٞ ٥ٌػٕثج تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر تٌٙثِر شفس تٌظًٚف ت٠ًٌّٙر . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

شؽ١ٙوٍ  –تٌّٕوثشً ٚإٔصوثغ تٌٕوص٩ز  –ت٦ٔصثغ ٚتٌص٠ّٛك فوٟ ِٙوً  –تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر تٌٕثبؼر ت٤ػٕثج  –: ِمهِٗ  المحتوى العلمى

 –ت٦ٔصثغ تٌؼٝٛٞ ٥ٌػٕثج تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر تٌٙثِر شفس تٌظوًٚف تٌّٙو٠ًر  –تٌصىثظً ٚتٌّؼث٩ِز تٌٍيتػ١ر  –تٌفمٛي ٚشؼم١ُ تٌصًخر 

 شم١١ُ ت٤ن٠ٚر تٌّصصؽر ػ٠ٛٝث  . –م٩ٖ تٌّٛتن تٌفؼثٌر خٙث ( ِؼث٩ِز ِث خؼه تٌفٙثن ) شؽف١ف ت٤ػٕثج ، شم٠ٍٕٙث ، تِص

   -المراجع :
( ، تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًور ، ِٕٕوسٖ تٌّؼوثيف ، ت٦ِوىٕهي٠ر ،  5225( ِفّه ت١ٌّه ١٘ىً ، ػده هللا ػده تًٌتٌق ػًّ ، )  5

 ٘ففر .  155

2 ) Hostettmann  ( 1998 ) . Chemistry & Pharmacological Properties of Medicinal Plants.                

                                                                   

 .مقدمه فً إدارة الجودة    -105105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9           

 ذ ت٦ٔصثغ .    إٌٟ نيتِر ؼٛنذ تٌّٕصػ ِٚؼث١٠ً ؼٛن تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

شؼ٠ًووف تٌّصووهتل١ٍٓ وٚٞ تٌٙووٍر خووإنتيذ تٌؽووٛنذ فووٟ  –نٚيتز تٌص٠ٌٛووغ  –ِؼووث١٠ً ؼووٛنذ ت٦ٔصووثغ  –ؼووٛنذ تٌّٕووصػ  : المحتوووى العلمووى

ػ١ٍّثز تٌؽٛنذ تٌٕوثٍِر   –ٔظُ إنتيذ تٌؽٛنذ  –خًتِػ شٛو١ه تٌؽٛنذ  –شىث١ٌف تٌؽٛنذ ) تٌّؼث١٠ً ٚتٌصف٩١ٍز (  –ٍٍِّر ش٠ٌٛغ تٌؽٛنذ 

. 

  -لمراجع :ا
 1 ) Hagg M . A . R ., A . M ., Evers . and M . Tiilikalak . ( 2001 ) . Agri . Food Quality  Royal  soc . 

of chemistry , UK .                           

    :الزراعة العضوٌة المحمٌة  -105105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9             

 إٌٟ نيتِر أٔٛتع تٌّف١ّثز تٌد٩ِص١ه تٌّّصمهِر ٌفّث٠ر ت٦ٔصثغ تٌؼٝٛٞ . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت لٌمً :الهدف التع

أٔٛتع تٌّف١ّثز تٌد٩ِص١ه تٌّّصمهِر ٌفّث٠ر ت٦ٔصوثغ تٌؼٝوٛٞ ) ت٦ٔفوثق تٌٙوغ١ًذ ، ت٤ٔفوثق تٌىد١وًذ ، تٌٙوٛج  : المحتوى العلمى

تٌّمثِٚور غ١وً تٌى١ّث٠ٚور  –ًٞق تٌصفىُ فٟ تٌّٕوثق  –ٔظُ تًٌٞ ٚإنيتشٙث  –تٌٕص٩ز إٔصثغ  –إنتيذ تٌّٕصً تٌؼٝٛٞ  –ِصؼهنذ ت٤لد١ر ( 

تٌٕدثشوثز تٌّٕثِودر ٌٍٍيتػور تٌؼٝو٠ٛر  –تٌصم١ٕثز تٌؼ٠ٛٝر تٌفه٠عر ٌٍٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر تٌّف١ّر  –ِىثففر ت٢فثز ٚت٤ًِتٚ  –ٌٍفٕثبٓ 

 ٌفٛتور ، خؼٛ تٌٕدثشثز تٌطد١ر ( ، تٌفث١ٌٛ٘ث ، تٌدط١ك ، تٌفًتٌٚر ، خؼٛ تتٌّف١ّر ) تٌطثِطُ ، تٌفٍفً ، تٌم١ثي ، تٌىٕصثٌٛج ، تٌدثؤؽثْ 

  -المراجع :
( ، أِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚشىٌٕٛٛؼ١ث تٌٍيتػوثز تٌّىٕوٛفر ٚتٌّف١ّور ٚتٌٙوٛخثز ، تٌوهتي  5255أـّه ػده تٌّٕؼُ ـّٓ ، )  -5     

 ٘ففر . 555تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ ، 
 ٘ففر . 925( ، تٌٍيتػر خهْٚ أيٚ ، ِٕٕسذ تٌّؼثيف خث٦ِىٕهي٠ر ،  5252ِثً٘ ١ُّٔ ، ) ػده تٌّٕؼُ خٍدغ ،  -9

 ٘ففر . 505( ، تٌه١ًٌ تٌصطد١مٟ ٌٍٍيتػثز تٌّف١ّر ، ِىصدر ِهخٌٟٛ ، تٌمثً٘ذ ،  5222َ . ػٍٟ تٌهؼٛيٞ ، )  - 5

4 ) Gunther  Voss and Gerardo Romos .( 2003 ) . Chemistry of crop . progress and            

prospection science and regulation  .                                         



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
54 

 
 

 .  فى الزراعة العضوٌةالحاسبات  تطبٌقات -105105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9           

 ـً تٌّٕى٩ز ٚظثبف تٌصفىُ  . إٌٟ نيتِر ٌّمهِٗ ٔظُ تٌفثِح ٚأُِ تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت : الهدف التعلٌمً

ٔظوُ تٌصٕوغ١ً  –تٌٛظثبف ١٘ٚثووً تٌوصفىُ  –ِٕطك تٌفّثج ٚخٕثءٖ  –أُِ ـً تٌّٕى٩ز  –ِمهِٗ ٌٕظُ تٌفثِح  : المحتوى العلمى

 خًِؽ١ثز ٌٝدٟ ٚإنتيذ تٌؽٛنذ . –ت٨شٙث٨ز تٌد١ثٔثش١ر  –

  -المراجع :
 تٌّفث١ُ٘ ، تٌصف١ًٍ ، تٌص١ُّٙ ( ، ِطثخغ ت١ٌٌٛه ، تٌمثً٘ذ ، ًِٙ . ( ، ٔظُ تٌّؼٍِٛثز ) 5229( ِفّه تٌّؼ١ه لٕدر ، )  5

2 ) Introduction of Programming ( 1992 ) . Quecarporation . Development Group . 

3 ) Stephen ,D. ( 2001 ) . Information systems for you . Nelsen Thomas Itd ., UK       ( 3 
rd

 Edn ) .    

       

 اإلنتاج العضوي لمحاصٌل الخضر  . -105150
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9           

 إٌٟ نيتِر ت٦ٔصثغ تٌؼٝٛٞ ٌّفث١ً٘ تٌمًٝ . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

شهتٚي خؼوٛ ِفث٘و١ً  –تٌص١ّّه تٌؼٝٛٞ  –ٔظُ تًٌٞ ٚإنتيشٙث  –ًٞق تٌٍيتػر  –١ِؼثن ٌيتػر تٌدىٚي  –تٌد١ةر  : المحتوى العلمى

ًٞق ت٦ٔصثغ تٌؼٝٛٞ ٚتٌّؼٍِٛثز تٌّصٛفًذ خثٌّٕدر ٤ُ٘ أٔٛتع ِفث٘و١ً تٌمٝوً ) ِعوً  –ًٞق ِمثِٚر ت٢فثز ٚتٌفٕثبٓ  –تٌمًٝ 

تٌدطثُٞ  ، تٌطّثُٞ ، تٌدًٙ ، تٌعَٛ ، تٌفث١ٌٛ٘ث ، تٌدٍّر ، تٌّفث١ً٘ تٌٛيل١ر ، تٌّفث١ً٘ تٌمًػ١ر ، تٌّفث١ً٘ تٌىًٔد١ر ، ِفث٘و١ً 

 ًٜ ( .أل

  -المراجع :
( ، شٙو١ُّ ٚشف١ٍوً تٌصؽوثيج تٌٍيتػ١ور ، ؼثِؼور تٌّٛ٘وً ،  5250لثٔغ ِفّٛن تًٌتٚٞ ، ػده تٌؼ٠ٍٍ ِفّوه لٍوف هللا ، )  - 5         

 ٘ففر . 555

 ٚش١ُّٙ تٌصؽثيج ، نتي تٌّؼثيف . ( ، ِمهِٗ فٟ ًٞق ت٦ـٙثء 5250ِفّه ػٍٟ خًٕ ، ِفّه ِّهٚؾ تًٌٚخٟ  ، )  - 9

 ٘ففر . 595( ، ش١ُّٙ تٌصؽثيج تٌٍيتػ١ر ، ِىصدر تٌّؼثيف تٌفه٠عر ، ت٦ِىٕهي٠ر ،  5222فّٛن ػده تٌؼ٠ٍٍ ، ) ِ - 5

 األنتاج العضوي للفاكهه  . -105155
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9            

 إٌٟ نيتِر ت٦ٔصثغ تٌؼٝٛٞ ٌٍفثوٙٗ . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

تٌمٛتػه ت٦ؼًتب١ر ، إٔصوثغ ِفث٘و١ً تٌفثوٙوٗ تٌصوٟ ٌٙوث فوًٖ شٙوه٠ً٠ر خثِوصمهتَ تٌٍيتػور تٌؼٝو٠ٛر ) تٌّوٛتٌؿ ،  : العلمىالمحتوى 

ؼوٛنذ تٌعّوثي ٚأ١ّ٘ور  –تٌّىثففر تٌف٠ٛ١ر ٌٍفًٕتز ٚت٤ًِتٚ ٚتٌفٕثبٓ  –تٌص١ّّه تٌؼٝٛٞ  –تٌؼٕح ، تٌدٍؿ ، تٌؽٛتفر ، تٌّثٔؽٛ ( 

 -ِفصوٛٞ تٌؼٕث٘وً ٚتٌف١صث١ِٕوثز   –تٌفثٌور تٌغىتب١ور  –ت٩ٌّبّر تٌصىٌٕٛٛؼ١ور  –ؼٛنذ تٌّظًٙ  –يشٙث ٔظُ تًٌٞ ٚإنت –تٌّٕصػ تٌؼٝٛٞ 

 لٛتػه ًٚٔٚٞ تٌصّؽ١ً ٚت٨ػصّثن تٌؼٝٛٞ  . –تٌصسظ١ً ػٍٟ ٘فر ت٦ّٔثْ 

  -المراجع :  
صووثغ ِفث٘وو١ً تٌفثوٙووٗ ) تٌّّووصه٠ّر ( ، إٔ 5220ػدووه تٌفصووثؾ ػصّووثْ ، ِفّووه ٔظ١ووف ـؽووثغ ، أخووٛ ٠ٌووه ِفّووٛن ػطووث هللا ، )  - 5      

 ٘ففر . 521ٚتٌّصّثلطر ت٤ٚيتق ( ، ِٕٕسذ تٌّؼثيف ، ت٦ِىٕهي٠ر ، 

( ، تٌفٛتوٗ تٌّّصه٠ّر تٌمًٝذ ٚتٌّصّثلطر ت٤ٚيتق ) إٔصثؼٙث ٚأُ٘ إٔ٘ثفٙث فٟ تٌوٛٞٓ تٌؼًخوٟ (  5255ٞٗ ػده هللا ًٔٙ ، )  - 9     

 ر .٘فف 552، تٌطدؼر ت٤ٌٟٚ ، نتي تٌّؼثيف ، 

( ، شّوو١ّه ٚشغى٠وور أٔووؽثي تٌفثوٙووٗ ٌٚيتػوور ت٤يتٜووٟ ـه٠عوور ت٨ِصٙوو٩ؾ ، نتي تٌىصووثج تٌفووه٠ط  5225ػٍووٟ فصفووٟ ـّث٠ووً ، )  -5

 ٘ففر . 555ٌٍطدغ ٚتًٌٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ  ، 

 شغى٠ر تٌٕدثز : - 105959
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

ٙوصُ خثِصٙوثٖ تٌؼٕث٘وً تٌغىتب١ور ٚتٔصمثٌٙوث ٚت٤نٚتي أٚ تٌٛظوثبف تٌصوٟ : تٌصؼوًف خّؽوثي شغى٠ور تٌٕدوثز ٚتٌوىٞ ٠  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّوٝ

 شمَٛ خٙث تٌؼٕثً٘ تٌغىتب١ر نتلً تٌٕدثز .

٘وٛي٘ث ِٚٙوثني٘ث  –تٌصؼ٠ًوف خثٌؼٕث٘وً تٌغىتب١ور تٌٝوًٚي٠ر ٌٍٕدوثز  –:ِمهِٗ ػوٓ شطوٛي ػٍوُ شغى٠ور تٌٕدوثز   تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

ت٤ِصٙوثٖ  –تٌؼٕث٘وً تٌغىتب١ور فوٟ تٌٕدوثز  –ٚشفو٨ٛز ووً ػٕٙوً ػٍوٟ ـوهٞ ٘وٛي ِٚٙوثني  –تٌؼثِر ٚتٌؼٛتِوً تٌّورظًذ ػ١ٍٙوث 

 –شغى٠ور تٌٕدوثز ػوٓ ٠ًٞوك تٌّؽّوٛع تٌمٝوًٞ  –ّٔٛ تٌٕدثز ٚػ٩لصٗ خثٌؼٕثً٘ تٌغىتب١ر  –تٌصّع١ً تٌٝٛبٟ  –ت٨ٔصمثي  –ٚٔظ٠ًثشٗ 

ِؼثٌؽر فمً تٌصًخور فوٟ  –ٍٟ لٙٛخر تٌصًخر تٌصؼًف ػ –تٌٍّتيع تٌغىتب١ر )أٔٛتػٙث ًٚٞق شف١ًٝ٘ث ٚتٌّٕثوً تٌّصٍٙر خىً ٔٛع ( 

 تٌؼٕثً٘ تٌغىتب١ر ) ت٤ِّهذ ٚتٌص١ّّه ( .



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 

 تًٌّتؼغ :

 ( ، لٙٛخر ت٤يتٜٝ ٚشغى٠ر تٌٕدثز ، تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ ، تٌمثً٘ذ .9001ِفّه ت١ٌّه ػًّتْ ) -5

 
 تكنولوجٌا ما بعد الحصاد للمنتجات العضوٌة  . -105155
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9            

 إٌٟ نيتِر تٌصهتٚي لدً ٚخؼه تٌفٙثن ٚػٛتًِ تٌؽٛنذ . تٌّمًي٠ٙهف ٘ىت الهدف التعلٌمً :

 –تٌصد٠ًوه تٌّدوهٞء  –تٌصوهتٚي لدوً ٚخؼوه تٌفٙوثن ٌٍّٕصؽوثز تٌؼٝو٠ٛر ) تٌفوًٌ ، تٌصٙو١ٕف ـّوح تٌفؽوُ .. تٌوك (  : المحتوى العلموى

 –تٌٕموً  –تٌظوًٚف تٌّعٍوٟ  –شم١ٕثز تٌصم٠ٍٓ  –١ٛج تٌف١ٌّٛٛؼ١ر ل٩ي تٌصم٠ٍٓ ٚو١ف١ر شفثنٞ ـهٚظٙث تٌؼ –ػٛتًِ تٌؽٛنذ  –تٌصؼدةر 

 تٌؽٛ تٌّؼهي ٌٍصم٠ٍٓ .

  -المراجع :  
1 ) Suslow , T. ( 2000 ) Post-harvest Handling for Organic Crops . 
   

 تشرٌعات اإلنتاج العضوي. -105155
 ٚـهتز  5د١مثز ، شط 9ِفثًٜتز ،  9          

 إٌٟ نيتِر تٌّدثنٞء تٌص٠ًٕؼ١ر تٌصٟ شصًٙ خث٦ٔصثغ تٌٍيتػٟ تٌؼٝٛٞ . ت تٌّمًي٠ٙهف ٘ى الهدف التعلٌمً :

ِفصووٛٞ ١٘ٚىووً ت٦ؼووًتء تٌصٕوو٠ًؼٟ تٌّصٙووً  –تٌّدووثنٞء تٌصٕوو٠ًؼ١ر تٌصووٟ شصٙووً خث٦ٔصووثغ تٌٍيتػووٟ تٌؼٝووٛٞ  : المحتوووى العلمووى

 تٌّؼث١٠ً ت٤ِث١ِر   .  –ن ت٤ٚيخٟ ٌٍٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر ش٠ًٕؼثز ت٦شفث –خثٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر 

 
        شف١ًٍ ت٤يتٜٟ ٚت١ٌّثٖ - 105951

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9                    

٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٟ نيتِر تٌطًق تٌّمصٍفر ٌصف١ًٍ ت٤يتٜٟ ٚت١ٌّثٖ ١ّ٘٤ر وٌه فٟ شغى٠ر تٌٕدثز  -: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ٩ؾ ت٤يتٜٟ ٚشم١١ُ ١ِثٖ تًٌٞ   .ٚتِصٙ

ًٞق شمه٠ً تٌمٙثبٗ تٌى١ّ١ثب١ر ٚتٌطد١ؼ١ر  –ًٞق ألى ػ١ٕثز ت٤يتٜٟ ٚت١ٌّثٖ ٚشؽ١ٍٙ٘ث ٌٍصف١ًٍ  -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٟ

 تِصمهتَ ت٤ؼٍٙذ تٌىًٙخ١ر فٟ شف١ًٍ ت٤يتٜٟ ٚت١ٌّثٖ . –ًٞق شف١ًٍ ت١ٌّثٖ تٌّمصٍفر ٚشم١١ّٙث  –٥ٌيتٜٟ 

  -تًٌّتؼغ :
 ( ، ًٞق شف١ًٍ ت٤يتٜٟ ، ِٕٕسٖ تٌّؼثيف ت٦ِىٕهي٠ر . 2003يؼٟ ١ُّٔ ، ) ِثً٘ ؼٛ

( ًِ٘ٛ ، ٔثخّثْ ، ٚخثيوً ، ف .خًتز ، ًٞق شف١ًٍ تٌصًخر ٚتٌٕدثشثز ٚت١ٌّثٖ ، ِٕٕٛيتز ؼثِؼر    ػًّ                9

 تٌّمصثي ، ١ٌد١ث  .

3) chhbra, R (1996) . Soil salinity and water quality . AA. Balkema,                        

  Rotterdam/Brookfield.                                                                             

4) Tan , K.H.(1995) . Soil sampling , preparation and analysis . Marcel                 

Decker, Inc , New York                                                                           

 
 ١ِىًٚخ١ٌٛٛؼٟ ت٤يتٜٟ -105155
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9  

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٟ نيتِر تٌىثبٕثز تٌهل١مر فٟ تٌصًخر ٚنٚي٘ث فٟ ٠ٌثنذ لٙٛخر تٌصًخر  -: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 –ث ٚشم١ّّثشٙث تٌدىص٠ً –شؼ٠ًف ٚش١ٕٙف ت٤ـ١ثء تٌهل١مر  –ش٠ٌٛغ تٌىثبٕثز تٌهل١مر فٟ تٌطد١ؼر   -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٟ        

تٌف١ًِٚثز ٚأٔٛتػٙث  ٚت٤ًِتٚ تٌصٟ  –تٌطفثٌح  –تٌفط٠ًثز  –ش١ٕٙف تٌدىص٠ًث  –شىثظً ّٚٔٛ تٌدىص٠ًث 

 شّددٙث .

  -تًٌّتؼغ :
1) Alexander , M . ( 1977 ) .Introduction to soil microbiology . New York ,            Jhon 

wiley & sons , Inc .  

2) Atlas , R.M and bartha , r . ( 1987 ) . Microbial ecology : Fundamentals            

    and applications . Benjamin cummings , Menlo park , California . 

   3) Mitichell , R. (1988) . Introduction to environmental microbiology                  

    Englewood chiffs , New York  . 

 شٍٛض ت٤يتٜٟ ٚت١ٌّثٖ --105155



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52 

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9                  

٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٟ تٌصؼًف ػٍٟ ِٙثني شٍٛض تٌصًخر ٚت١ٌّثٖ ٚت٤ًٜتي تٌصٟ شّددٙث ت٦ّٔثْ ٚو١ف١ر  -: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ     

 ِىثففر ٘ىت تٌصٍٛض .

 –ت٤ِطثي تٌف١ّٝر  -تٌغثٌتز ٚتًٌّودثز تٌّّددر ٌٍصٍٛض   –ٙثنيٖ ِ –أِدثخٗ  –أٔٛتع تٌصٍٛض    -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٟ     

 شسظ١ً تٌصٍٛض ػٍٟ تٌصًخر ٚت٦ّٔثْ ٚتٌف١ٛتْ ٚتٌٕدثز . –شٍٛض ت١ٌّثٖ  –شٍٛض ت٤يتٜٟ تٌٍيتػ١ر 

  -تًٌّتؼغ :
1) Elliott , L . F . and Stevenson , F . J . , ( 1977 ) Soils for management of  

organic wastes and waste water . Madison , Wis : American Society of  

Agronomy . 

2) Grady , L . C . P . , G . T . Daigger and H.C .Lim ( 1999 ) Biological  waste 

water treatment 2 nd ( Ed ) Marcel Decker Inc . New York . 

 ِمهِٗ فٟ ت٨ِصٕؼثي ػٓ خؼه -105155
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9                

٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٟ نيتِر  أُ٘ تٌطًق ٨ِصٕؼثي تٌعًٚتز تٌطد١ؼ١ر فٟ ت٤يٚ ) ت١ٌّثٖ ٚتٌعًٚتز  -: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌّؼه١ٔر ( ٩٘ٚـ١صٙث ٌٍٍيتػر .

ِؼثٌؽر  –ِصٕؼثي ػٓ خؼه خ١ثٔثز ت٤لّثي تٌٕٙثػ١ر ٩ٌ –ٔدىٖ ػٓ ت٤لّثي تٌٕٙثػ١ر  –ِمهِر    -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٟ

تِصٕؼثي تٌعًٚتز تٌطد١ؼ١ر  –شد١ّٟ تٌمًتبٟ تٌٕثشؽر ػٓ تٌد١ثٔثز تًٌل١ّر  –تٌد١ثٔثز تًٌل١ّر ٥ٌلّثي تٌٕٙثػ١ر 

 ػٓ خؼه .

  -تًٌّتؼغ :
1) London , J.R. ( 1984 ) Booker tropical soil manual . Longman .Inc .  New York 

. 

2) Pratt , W . ( 1978 ) . Digital image processing . John Willey & Sons , New York 
 

 

 ١رٍتيػًٕٚػثز تٌٌّت  إنتيذ ظث١ٔث : 
 . إدارة األعمال المزرعٌة -502201
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9            

 ز تٌٍيتػ١ر .: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر ت٤ِث١ٌح تٌّمصٍفر ٚو١ف١ر إنتيذ تًٌّٕٚػث الهدف التعلٌمى

: نٚي ِرِّوثز إنتيذ ت٤ػّوثي تٌٍّيػ١ور ـ تنتيذ تٌص٠ّٛوً ٥ٌػّوثي تٌٍّيػ١ور ـ أنٚتز إشموثو تٌموًتيتز ت٦نتي٠ور ـ  المحتووى العلموى

شمط١ٟ ت٦ٔصثغ ٥ٌػّوثي تٌٍّيػ١ور ـ إنتيذ ت٤فوًتن ـ ِمِٛوثز تٌّٕوًٚع تٌٍيتػوٝ ـ شّو٠ٛك ِٕصؽوثز تٌّٕوًٚػثز تٌٙوغ١ًذ ـ 

 ثز تٌّؽثٚيذ تٌّٕثخٙر ـ شف١ًٍ ت٨ِصعّثي ـ أيخف١ر ش١ِٛغ ٞثلر ت٤ٔصثغ . تٌصىثًِ ِغ تًٌّٕٚػ

  المراجع :
  5229ت٠ُٚ ػطٛذ تٌٍٟٔ ،تُِ شم١١ُ تًٌّٕٚػثز ٚنيتِثز ؼهٜٚ ت٨ِصعّثي ،تٌّىصدر ت٤وثن١ّ٠ر ،- 5        

2- Van Horn , James ,C.(1977) .Financial Management and policy .4.Ed Englewood cliffs ,  

Prentice Hall . 

 .اقتصادٌات المشروعات الزراعٌة الصغٌرة  -101101
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ، 9          

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر ٩ِِؿ تٌص١ٕٙغ تٌٍيتػٝ ٚتٌّٕثوً تٌصٝ شٛتؼٙٗ ٚو١ف١ر تٌصغٍح ػ١ٍٙث .  الهدف التعلٌمى

تٌٍيتػوٝ ـ نيتِور ٩ِِوؿ تٌّٕوًٚػثز تٌٍيتػ١ور ٌٙوغ١ًذ فوٝ ِٙوً ـ نيتِور نٚي تٌّٕوًٚػثز : ِث١٘ور تٌّٕوًٚع  المحتوى العلمى

تٌٍيتػ١ور فوٝ شفم١وك تٌص١ّٕور ت٦لصٙوثن٠ر ـ نيتِور ـؽوُ ت٤ِوصعّثيتز تٌّمٙٙور ٌٍّٕوًٚػثز تٌٍيتػ١ور تٌٙوغ١ً ـ نيتِور تٌّٕوى٩ز 

 تٌّثٌٝ ٚت٦لصٙثنٜ ٌدؼٛ تًٌّٕٚػثز تٌٙغ١ًذ فٝ ًِٙ . ت٦لصٙثن٠ر ٚغ١ً ت٦لصٙثن٠ر تٌصٝ شٛتؼٗ تًٌّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر ـ تٌصم١١ُ 

  المراجع :
 ( ، إنتيذ ت٦ٔصثغ ٚتٌؼ١ٍّثز تٌصىٌٕٛٛؼ١ر ، ِهلً شىثٍِٝ . 5255( ف٠ًه يتغح ِفّه تٌٕؽثي ، ) 5

 تٌمثً٘ذ ٍّٝ ، ( ، نٚي تًٌّٕٚػثز تٌٙغ١ًذ ،أوثن١ّ٠ر تٌدفط تٌؼ9005( ِفّه ؼّثي أخٛ تٌؼٍت٠ُ ، ِٙطفٝ ِفّه تٌّؼهٔٝ ، )9

 ( ، إنتيذ ت٦ٔصثغ ٚشٕظ١ُ تٌّٙثِغ ، نتي تٌٕٙٝر تٌؼًخ١ر . 5259( ِٕٙٛي فّٙٝ ) 5

 محاسبة زراعٌة . -101105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9        



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر و١ف١ر إؼًتء تٌؼ١ٍّثز تٌّفثِد١ر ٚش١ٜٛؿ تًٌّوٍ تٌّثٌٝ ٌٍّٕٕسذ . الهدف التعلٌمى

: ت٦٘وٛي ٚتٌمٙوَٛ ـ ٔظ٠ًور تٌم١وه تٌّوٍنٚغ ـ تٌم١وه ٚتٌصًـ١وً ـ ١ِوٍتْ تًٌّتؼؼور ـ تٌفّوثخثز تٌمصث١ِور ـ ت١ٌٍّت١ٔور  المحتوى العلمى

 تٌؼ١ِّٛر .

  المراجع : 
 ( ل١ًز ١ٜف ، تٌم١ه ٚتٌصًـ١ً ٚفمث  ٌٕظ٠ًر تٌم١ه تٌٍّنٚغ ، ِرِّر تٌّطدٛػثز تٌفه٠عر ، ت٦ِىٕهي٠ر . 5

 ٌفّثخثز تٌمصث١ِر ٚت١ٌٍّت١ٔر تٌؼ١ِّٛر ، ِرِّر تٌّطدٛػثز تٌفه٠عر ، ت٦ِىٕهي٠ر .( ل١ًز ١ٜف ، ت9

 حاسب آلى وتطبٌقاته .  -101105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ، 9           

 تٌٍيتػٝ .  : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر ِمهِٗ فٝ تٌفثِح ت٢ٌٝ ٚٔظُ تٌصٕغ١ً ٚشطد١مثشٙث فٝ ِؽثي ت٦لصٙثن الهدف التعلٌمى

: ِمهِٗ ـ ٔظُ تٌصٕغ١ً ـ خًتِػ تٌصٕغ١ً تٌّىصد١ر ِغ تٌصًو١ٍ ػٍوٝ خوًتِػ تٌؽوهتٚي ت٦ٌىص١ًٔٚور ٌٍصؼثِوً ِوغ تٌد١ثٔوثز  المحتوى العلمى

 ٚتِصمهتِثشٙث فٝ تٌصطد١مثز ت٦ـٙثب١ر تٌٍيتػ١ر ٚتِصمهتِثز ت٦ٔصًٔس فىّؽثي تٌٍيتػر . 

  المراجع :
 ، تًٌّؼغ تٌىثًِ ٧ٌوًّ  (9000( ِؽهٜ أخٛ تٌؼطث ، ) 5

 ( ، تًٌّؼغ تٌىثًِ ٌٕظُ تٌصٕغ١ً .   9005( ِؽهٜ أخٛ تٌؼطث ، )9

 السٌاسات والبرامج الزراعٌة .  -101101
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ، 9       

 ٘هتف . : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر ِفَٙٛ ٚأ٘هتف ت١ٌّثِر تٌٍيتػ١ر ِٚٚثبً شفم١ك ٘ىٖ ت٤ الهدف التعلٌمى

: ِفٙوَٛ ت١ٌّثِور تٌٍيتػ١ور ـ نيتِور ِوّثز لٙوثبٗ تٌٍيتػ١ور تٌّٙو٠ًر ـ أ٘وهتف ت١ٌّثِور تٌٍيتػ١ور ـ ِٚوثبً  المحتووى العلموى

شفم١ك أ٘هتف ت١ٌّثِر تٌٍيتػ١ر ــ نيتِر تٌٍّى١ر تٌٍيتػ١ر فٝ ًِٙ ـ نيتِر أُ٘ ٩ِِؿ ِٚوّثز ت١ٌّثِور تٌٍيتػ١رتٌّٙو٠ًر ـ شم١و١ُ 

 ٠ًر . ت١ٌّثِر تٌٍيتػ١ر تٌّٙ

  المراجع :
 ( ، ِدثنٜء ت٦لصٙثن ت١ٌّثِٝ ، نتي تٌؽثِؼثز ت٠ًٌّٙر ، ت٦ِىٕهي٠ر . 5255( ِفّه ن٠ٚهتي ، ) 5

 البنوك واإلئتمان الزراعى. -101105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،9           

 ًٙف١ر . ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر ت١ٌّثِثز تٌٕمه٠ر ٚت٤ؼٍٙذ تٌّ : الهدف التعلٌمى

: تٌٕمٛن ٚٚظثبفٙث ـ شطٛي تٌٕمٛن ـ تٌٛظثبف ت٦لصٙثن٠ر ٚتٌّث١ٌور ٌٍٕموٛن ـ تٌصمّو١ُ تٌٕوٛػٝ ٌٍٕموٛن ـ أظوً تٌٕموٛن ػٍوٝ  المحتوى العلمى

ظّور تٌّصغ١ًتز ت٦لصٙثن٠ر ـ تٌصف١ًٍ تٌٕمهٜ تٌّؼثً٘ ٌٍطٍح ػٍٝ تٌٕمٛن ـ نيتِر تٌؼٛتِوً تٌّفوهنذ ٌى١ّور تٌٕموٛن ـ ّٔوثوغ تٌصوٛتٌْ ـ ت٤ٔ

 ت١ٌّث١ِر تٌٕمه٠ر ـ تٌؽٙثٌ تًٌّٙفٝ فٝ ًِٙ أِٛتق ت٤ٚيتق تٌّث١ٌر . 

 المراجع :
 ( ، تٌٕمٛن ٚتٌصٛتٌْ ، ت٦لصٙثنٜ، ِِّٛر ٔدثج تٌؽثِؼر ، ت٦ِىٕهي٠ر . 5251ـ ِؼ١ه ِفّهت١ٌّه ـّٓ ، ) 5

٧بصّثْ فٝ تٌٕوًق ت٤نٔوٝ ٚٔوّثي ( ، تٌص٠ًّٛ تٌٍيتػٝ ، ت٦شفثن ت٦ل١ٍّٝ ٌ 5221( ِفّه ئًتْ ِٙطفٝ ، ٚآلًْٚ ، ) 9

 أف٠ًم١ث ، ِٕظّر ت٤غى٠ر ٚتٌٍيتػر ٥ٌُِ تٌّصفهذ . 

 .إدارة الموارد األرضٌة والمائٌة  - 101105
 ٚـهتز  5ِفثًٜتز ، شطد١مثز ،  9               

 ٌّٛتين .: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر تٌّٛتين ت٦لصٙثن٠ر ٚتٌّٕثوً تٌّصؼٍمر خصم١ٙٗ ت الهدف التعلٌمى

: ِث١٘ر تٌّٛتين ت٦لصٙثن٠ر ـ تٌّٛتين ت٤ي١ٜر ٚخؼٛ ت٤ٕٔطر تًٌّشدطر خٙث ـ تلصٙثن تٌّٕصؽثز ت١ٌٚ٤ر ( ـ تٌّوٛتين  المحتوى العلمى

تٌدٕوو٠ًر ٚتلصٙووثن٠ثشٙث ـ ت٦ػصدووثيتز تٌٙثِوور فووٝ ت٦لصٙووثن٠ثز تٌّووٛتين تٌدٕوو٠ًر ـ تٌّٕووثوً تًٌّشدطوور خٕووهيذ تٌّووٛتين ) ِٕووىٍر ٔمووً 

 ٌٛؼ١ث ، ِٕىٍر تٌغىتء ( . تٌصىٕٛ

 المراجع: 
 ( ، إنتيذ تٌّٛتين تٌد٠ًٕر ، ًِوٍ تٌص١ّٕر ت٦نتي٠ر ، و١ٍر تٌصؽثيذ ، ؼثِؼر ت٦ِىٕهي٠ر . 5225( أـّه ِثً٘ ، ) 5

، ت٠ًٌوثٚ ،  ( ، تلصٙوثن٠ثز تٌؼّوً ، نتي تٌّو٠ًػ ٌٍٕٕو5225ً( يٚٔثٌه ت٠ًٔدًغ ، يٚخًز ١ِّط ، شؼ٠ًوح ف٠ًوه خٕوً ٞوثً٘ ، )9              

 تٌٍّّىر تٌؼًخ١ر تٌّؼٛن٠ر .

 . عة العضوٌةاتقٌٌم مشروعات الزر -101105
 ٚـهتز  5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ،  9           

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر تٌصف١ًٍ تٌّثٌٝ ٚتٌصف١ًٍ ت٦لصٙثنٜ ًٌٍّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر  الهدف التعلٌمى



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ز تٌٍيتػ١ور ـ نٚي تٌّٕوًٚػثز فووٝ تٌص١ّٕوور تٌٍيتػ١وور ـهيتِر تٌّووٛق ٚشّوو٠ٛك ِٕصووثز : ِث١٘وور شم١وو١ُ تٌّٕووًٚػث المحتووى العلمووى

تًٌّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر ـ تٌّٛٞٓ ٚتٌّٛلغ ًٌٍّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر ـ أُِ شمه٠ً تٌصىث١ٌف ت٤ِصعّثي٠ر ٚت٦ٔصثؼ١ور ٌٍّٕوًٚػثز تٌٍيتػ١ور 

ٚػثز تٌٍيتػ١وور فووٝ ظووً تٌّمووثًٞذ ٚت٠٩ٌفوو١ٓ ـصم١١ُ ـوو تٌصف١ٍووً تٌّووثٌٝ ٚت٦لصٙووثنٜ ٌٍّٕووًٚػثز تٌٍيتػ١وور ـ شف١ٍووً ؼووهٚي تٌّٕووً

 تًٌّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر تٌؼثٍِر ـ تِصمهتَ تٌفثِح ت٢ٌٝ فٝ تٌصف١ًٍ تٌّثٌٝ ٚت٦لصٙثنٜ ٌؽهٚي تًٌّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر . 

  المراجع :
تٌؽثِؼ١وور ، ( ، نيتِووثز تٌؽووهٜٚ ت٦لصٙووثن٠ر ٚشم١وو١ُ تٌّٕووًٚػثز ، نتي تٌّطدٛػووثز 5225( ِوو١ًّ ِفّووه ػدووه تٌؼ٠ٍووٍ ) 5

 ت٦ِىٕهي٠ر. 

( ، شم١١ُ تًٌّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر ) ٔظ٠ًوثز ، أِوُ ، شطد١موثز ( ، 5229( وًّ ٍِطثْ ِفّه ِثٌُ ، ػده هللا ظ١ٕثْ تٌع١ٕثْ ) 9

 تٌّىصح تًٌّٜٙ تٌفه٠ط. . 

 التسوٌق والتجارة اإللكترونٌة . -101105
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9            

 .: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر تٌّفث١ُ٘ تٌص٠ّٛم١ر ٚتٌمهِثز تٌص٠ّٛم١ر ٚتٌدفٛض تٌص٠ّٛم١ر  ٌمىالهدف التعل

: ِث١٘ر تٌص٠ّٛك ٚإنتيذ تٌص٠ّٛك ـ إنتيذ ت٦ٔصوثغ ـ شؽوثيذ تٌّٕصؽوثز تٌٍيتػ١ور ـ شى١ٕوه شّوؼ١ً ـ تٌوهٚي ت٦ِوصًتش١ؽٝ  المحتوى العلمى

 ك ـ أٔٛتع تٌدفٛض تٌص٠ّٛم١ر . ٌٍصّؼ١ً ـ ؼٛنذ تٌص٠ّٛك ـ أِث١ِثز خفٛض تٌص٠ّٛ

  المراجع :
 ( ، خفٛض تٌص٠ّٛك ٚتٌصٙه٠ً ، ِطثخغ ِؽً تٌؼًج ، تٌمثً٘ذ 5225( ٠ف١ٝ ػ١ه )5        

 ) متخصص ( . اقتصاد إنتاج  -101155
 ٚـهتز 5شطد١مثز ، 9ِفثًٜتز ،  9          

 ٦ٔصثؼ١ر ٚتٌهٚتي ت٦ٔصثؼ١ر ِٕٚصمثشٙث فٝ ِؽثي ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝ . ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر شطد١مثز تٌّٛتين ت : الهدف التعلٌمى

:ِفث١ُ٘ فٝ ت٦لصٙثن تٌٍيتػٝ ـ شف١ًٍ تٌّٛتين ت٦ٔصثؼ١ر تٌٍيتػ١ر ـ شف١ًٍ نٚتي ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝ ـ تٌصف١ٍوً تٌّوٛينٜ  المحتوى العلمى

 ٔصثغ تٌٍيتػٝ ـ شف١ًٍ تٌّمثًٞذ ٚت٠٩ٌف١ٓ . ت٦ٔصثؼٝ ـ شؼظ١ُ أيخفر ت٦ٔصثغ تٌٍيتػىـ تٌصف١ًٍ ت٦لصٙثنٜ ٌّٛتين ت٦

  المراجع :
( ، تٌمٛتػووه ت٦لصٙووثن٠ر تٌٍيتػ١وور خوو١ٓ تٌصطد١ووك فووٝ ِٙووً ٚخؼووٛ تٌّمصٙووهتز تٌٍيتػ١وور تٌؼًخ١وور ،  9005( ػٍووٝ ٠ِٛووف ل١ٍفوور)5     

 ِٕٕسذ تٌّؼثيف ، ت٦ِىٕهي٠ر . 

 التشرٌعات والضرائب الزراعٌة . -101155
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ز ، ِفثًٜت 9            

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر تٌص٠ًٕؼثز ٚتٌٕظُ ت٠ًٌٝد١ر ٚتٌمٛت١ٔٓ تٌّصؼٍمر خثٌمطثع تٌٍيتػٝ .  : الهدف التعلٌمى

: نيتِر ٚشف١ًٍ ٌٍٜٛغ تًٌت٘ٓ ٌٕٙثػر تٌٍيتػر ٚٞد١ؼر تٌصٕظ١ّثز ٚتٌص٠ًٕؼثز ٚتٌمٛت١ٔٓ تٌٍيتػ١رفٝ ِؽوث٨ز  )  المحتوى العلمى

 ، ت٦ِصغ٩ي تٌٍيتػٝ ، تٌٍّى١ر تٌٍيتػ١ر ، ت٦بصّثْ تٌٍيتػٝ ٚآظثي٘ث ػٍٝ تٌمطثع تٌٍيتػٝ تًٌّٜٙ ( .  تًٌٝتبح

  المراجع :  
 ( شٛف١ك ـّٓ فًغ ، نيَٚ فٝ تٌمثْٔٛ تٌٍيتػٝ ، تٌّىصح تٌؼًخٝ ٌٍطدثػر ، ت٦ِىٕهي٠ر 5

 تٌّؽثٌُ تٌم١ِٛر تٌّصمٙٙر ،تٌمثً٘ذ .  ( تٌّؽثٌُ تٌم١ِٛر تٌّصمٙٙر ، ١ِثِر تٌص٠ًٕؼثز تٌٍيتػ١ر ، ِطدٛػثز9

 ( ، تٌمثْٔٛ تٌٍيتػٝ ، و١ٍر تٌفمٛق ، ؼثِؼر ت٦ِىٕهي٠ر . 5251( ِفّه ـ١ّٓ ِٙٛي )  5

 إدارة األعمال المزرعٌة فى األراضى الصحراوٌة . -101155
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9           

 ِر ت٤ِث١ٌح تٌّمصٍفر ٚو١ف١ر إنتيذ تًٌّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر . : ٠ٙهف ٘ىتتٌّمًي تٌٝ نيت الهدف التعلٌمى

: نٚي ِرِّوثز إنتيذ ت٤ػّوثي تٌٍّيػ١ور ـ إنتيذ تٌص٠ّٛوً ٥ٌػّوثي تٌٍّيػ١ور ـ أنٚتز إشفوثن تٌموًتيتز ت٦نتي٠ور ـ  المحتووى العلموى

صؽوثز تٌّٕوًٚػثز تٌٙوغ١ًذ ـ تٌصىثِوً ِوغ شمط١ٟ ت٦ٔصثغ ٥ٌػّثي تٌٍّيػ١ر ـ إنتيذ ت٤فًتن ـ ِمِٛثز تٌّٕوًٚع تٌٍيتػوٝ ـ شّو٠ٛك ِٕ

 تًٌّٕٚػثز تٌّؽثٚيذ تٌّٕثخٙر ـ شف١ًٍ ت٦ِصعّثي ـ أيخف١ر ش١ِٛغ ٞثلر ت٦ٔصثغ .

 تسوٌق المنتجات العضوٌة  . -101151
 ٚـهتز 5شطد١مثز ، 9ِفثًٜتز ،  9             

 ٌّٕصؽثز تٌؼ٠ٛٝر :٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر و١ف١ر تٌص٠ّٛك فٝ شط٠ًٛ ت الهدف التعلٌمى

: شؼ٠ًفثز ـ نٚي تٌص٠ّٛك فٝ شطو٠ًٛ تٌّٕصؽوثز تٌؼٝو٠ٛر ـوط تٌّّوصٍٙى١ٓ ػٍوٝ ت٦لدوثي ػٍوٝ تٌّٕصؽوثز تٌؼٝو٠ٛر ـ  المحتوى العلمى

تٌموهِثز تٌصّو٠ٛم١ر ٌٍّٕصؽوثز تٌؼٝو٠ٛر ـ ت٤ِوٛتق تٌّف١ٍور ٚتٌه١ٌٚور ٌٍّٕصؽوثز تٌؼٝو٠ٛر ـ تٌصٕوثفُ ػٍوٝ ت٤ِوٛتق ـ ١ِثِور شّوؼ١ً 

 0ٌؼ٠ٛٝر ـ تٌص٠ّٛك تٌفثػً ـ تٌدفٛض ٚنٚي٘ث فٝ تِصًّتي٠ر تٌص٠ّٛكتٌّٕصؽثز ت

 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . ) متخصص(واداره مزارع  اقتصاد -101155
 ٚـهتز5شطد١مثز ،9ِفثًٜتز،9          

 ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝ ) تٌٕدثشٝ أٚ تٌف١ٛتٔٝ(: ش١ّٕٗ ِٙثيتز تٌهتيَ فٝ تنتيٖ ٍِتيع  الهدف التعلٌمى

تٌؼٛتِوً تٌصوٝ شورظً ػٍوٝ تٌوًخؿ -شؽه٠وهتٌمط١غ-ـفع تٌّؽ٩ز–  ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٍِٝتيع ًٞق إنتيذ -ٜٛ: ت٤ِٓ تٌف١ المحتوى العلمى

 0ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝفٝ ٍِتيع ت

 :المراجع 

  5229ت٠ُٚ ػطٛذ تٌٍٟٔ ،تُِ شم١١ُ تًٌّٕٚػثز ٚنيتِثز ؼهٜٚ ت٨ِصعّثي ،تٌّىصدر ت٤وثن١ّ٠ر ،- 5        

2- Van Horn , James ,C.(1977) .Financial Management and policy .4.Ed Englewood cliffs ,  

Prentice Hall . 

 . للمشروعات الزراعٌةالجدوى األقتصادٌه  دراسات - 101155
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز ،9           

 تٌٕدثشٝ ٚتٌف١ٛتٔٝ ( ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝ )٠ٙهف ٘ىت تٌّمًيتٌٝ نيتِٗ ِىٛٔثز تٌؽهٜٚ ت٤لصٙثن٠ٗ ٌّٕثي٠غ  :الهدف التعلٌمى

ت٦ٔصوثغ ٌّٕوثي٠غ  ِىٛٔثز تٌؽهٜٚ ت٤لصٙوثن٠ٗ-ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝ ) تٌٕدثشٝ ٚتٌف١ٛتٔٝ ٚتٌهتؼٕٝ ٚتٌّّىٝ ( : ِٕثي٠غ المحتوى العلمى

 تٌصم١ووو١ُ-ت٦ٔصوووثغ تٌٍيتػوووٝتٌهيتِوووثز تٌصّووو٠ٛم١ٗ ٌّٕصؽوووثز ِٕوووثي٠غ -تٌهيتِوووثز تٌف١ٕوووٗ ٌٍّٕوووثي٠غ ِٚفص٠ٛثشٙوووث– تٌٍيتػوووٝ

 ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝ .ٕثي٠غ ت٤لصٙثنٜ ٌّ

 المراجع:
( ، نيتِووثز تٌؽووهٜٚ ت٦لصٙووثن٠ر ٚشم١وو١ُ تٌّٕووًٚػثز ، نتي تٌّطدٛػووثز تٌؽثِؼ١وور ، 5225( ِوو١ًّ ِفّووه ػدووه تٌؼ٠ٍووٍ ) 5

 ت٦ِىٕهي٠ر. 

( ،  ( ، شم١١ُ تًٌّٕٚػثز تٌٍيتػ١ر ) ٔظ٠ًوثز ، أِوُ ، شطد١موثز5229( وًّ ٍِطثْ ِفّه ِثٌُ ، ػده هللا ظ١ٕثْ تٌع١ٕثْ ) 9

 تٌّىصح تًٌّٜٙ تٌفه٠ط. . 

 

 . اقتصادٌات األنتاج الحٌوانى -101155
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،9        

تلصٙوثن٠ٗ  ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِٗ تٌٕٛتـٝ ت٤لصٙثن٠ٗ ٌّٕثي٠غ ت٤ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ ٚو١ف١ٗ ػًّ نيتِثز ؼهٜٚ: الهدف التعلٌمى

 0ٌٙىٖ تٌّٕثي٠غ

تٌصف١ٍوً -شف١ٍوً نٚتي ت٦ٔصوثغ تٌف١وٛتٔٝ-شف١ٍوً تٌّوٛتين ت٦ٔصثؼ١وٗ-١ُ تٌؼثِٗ فٝ ت٤لصٙثن٠ث ز ت٦ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ: تٌّفث٘لمحتوى العلمىا

 0تٌمهي ت٤لصٙثنىٍّٛتين ت٦ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ-شؼظ١ُ أيخف١ٗ ت٦ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ-تٌّٛينىث٦ٔصثؼٝ

 المراجع:
ِٙووً ٚخؼووٛ تٌّمصٙووهتز تٌٍيتػ١ووٗ تٌؼًخ١ٗ،ِٕٕووسذ  (، تٌمٛتػووه ت٤لصٙووثن٠ٗ خوو١ٓ تٌصطد١ووك فوو9005ٝ(ػٍووٝ ٠ِٛووف ل١ٍفووٗ،)5

 0تٌّؼثيف،ت٤ِىٕهي٠ٗ

 التجارة الدولٌة القطنٌة . -101155
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9         

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر ِٚفث١ُ٘ تٌصؽثيذ تٌه١ٌٚر تٌمط١ٕر  الهدف التعلٌمى

ت٠٦طوثي تٌصٕظ١ّوٝ ٌٍصؽوثيذ تٌه١ٌٚور تٌمط١ٕور ـ تٌٕظ٠ًوثز تٌفه٠عور فوٝ تٌصؽوثيذ تٌه١ٌٚور ـ  : ِفٙوَٛ تٌصؽوثيذ تٌه١ٌٚور  ـ المحتووى العلموى

ٌه١ٌٚور تٌّٕث٘ػ تٌصىٌٕٛٛؼ١ث ٌٍصؽثيذ تٌه١ٌٚر ـ لثػهذ ت١ٌٍّذ تٌصٕثف١ّرـ تٌّصغ١ًتز تٌد١ة١ور ٌٍصؽوثيذ تٌه١ٌٚور ـ ِٕظِٛورتٌؼ٩لثز ت٦لصٙوثن٠ر ت

 تٌفه٠عر ـ) ظثً٘ذ تٌؼٌّٛر ( .

  المراجع :
( ، ت٦شؽث٘ثز تٌفه٠عر فٝ ت٦لصٙثن تٌهٌٚٝ ٚتٌصؽثيذ تٌه١ٌٚر ، تٌىصوثج ت٤ٚي ، تٌوهتي تٌّٙو٠ًر تٌٍدٕث١ٔور  9001ِثِٝ ػف١فٝ ) -5

 ، تٌمثً٘ذ . 

 
 .  ٌات محصول القطناقتصاد -101110

 ِفثًٜتز  5شطد١مثز ، 9ِفثًٜتز ،  9           

 تين ت٦ٔصثؼ١ر ِٕٚصمثشٙث فٝ ِؽثي ت٦ٔصثغ تٌمطٕٝ . : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر تٌّٛ الهدف التعلٌمى

إٔصوثغ تٌمطوٓ فوٝ تٌؼوثٌُ ـ تٌؼ٩لوثز ت٤ِثِو١ر فوٝ إٔصوثغ ٚشّو٠ٛك ٚإِوص٩ٙن تٌمطوٓ ـ شف٥١ٍِوؼثي تٌمطوٓ تٌّف١ٍور  : المحتوى العلموى

 ٚتٌؼث١ٌّر ـ تٌصف٠ًٛ تٌمطٕٝ ـ ت١ٌّثِثز ت٦لصٙثن٠ر تٌمط١ٕر . 

  المراجع :



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 

 فّٛن ٔدثٔر ، ِفّه وّثي تٌؼصً ، تٌّهلً فٝ ت٦لصٙثن تٌمطٕٝ تٌؼثٌّٝ ، نتي تٌّؼثيف ، ت٦ِىٕهي٠ر ( ووٝ 5ِ          

 . المنتجات الزراعٌةإقتصاد إنتاج وتسوٌق  -101115
 ِفثًٜتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9               

  ؽثز تٌٍيتػ١ر.ي تٌٝ نيتِر أُِ إٔصثغ ٚش٠ّٛك تٌّٕص٠ٙهف ٘ىت تٌّمً الهدف التعلٌمى :

: تٌّفث١ُ٘ ت٤ِث١ِر فٝ ِؽثي إلصٙثن ت٦ٔصثغ تٌٍيتػٝ ـ تٌّفث١ُ٘ ت٤ِث١ِر فوٝ ِؽوثي تٌصّو٠ٛك تٌٍيتػوٝ ـ شطد١موثز  المحتوى العلمى

 .  ٌٍّٕصؽثز تٌٍيتػ١رـ شف١ًٍ تٌّمثًٞذ ٚت٠٩ٌف١ٓ  تٌّٕصؽثز تٌٍيتػ١رفٝ ِؽثي إٔصثغ ٚش٠ّٛك 

  المراجع :
، تٌّهلً ت٦لصٙثنٜ ٌهيتِر تٌّٛق ، أنٚتز شف١ٍ١ٍر ٌهيتِر تٌطٍح ٚتٌؼوًٚ ٚت٤ِوؼثي ـ ؼثِؼور ؼ٩ي ػده تٌفصثؾ ت٩ٌّؾ  -5

 َ . 9005تٌٍّه ػده تٌؼ٠ٍٍ تٌّؼٛن٠ر 

 ش١ّٕر تلصٙثن٠ر ٌيتػ١ر  -109999

: شؼ٠ًف تٌطثٌح خسِث١ٌح ِٚفَٙٛ تٌصمط١ٟ تٌّٛت٠ٌٓ تٌصمط١ط١ر ــ شف١ًٍ تٌّهل٩ز ٚتٌّمًؼثز ــ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ًِؽر تٌمط١ر ــ شمط١ٟ ت٤ٕٔطر ــ شمط١ٟ ت٦ِصعّثي ــ شمط١ٟ ت٦ِص٩ٙن ــ شمط١ٟ تٌصؽثيذ تٌمثيؼ١ر ــ شمط١ٟ ت٤ِؼثي تٌد

ــ شمط١ٟ تٌمٜٛ تٌؼثٍِر ــ تٌمٙثبٗ تٌؼثِر ٌٍهٚي تٌٕث١ِر ــ ظثً٘ذ تٌعٕثب١رفٝ تٌص١ّٕر ــ ًِتـً تٌص١ّٕر ت٦لصٙثن٠ر ــ 

 ًتيتز ت٦ِصًتش١ؽ١ر فٝ ػ١ٍّر تٌص١ّٕر ت٦لصٙثن٠ر .ٔظ٠ًثز تٌص١ّٕر ت٦لصٙثن٠ر ــ تٌم
تٌّمهِر ـوـ أِوث١ٌح ِٚفٙوَٛ تٌصمطو١ٟ تٌّوٛت٠ٌٓ تٌصمط١ط١ور شف١ٍوً تٌّوهل٩ز ٚتٌّمًؼوثز ـوـ تٌدًِؽور :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ــ شمطو١ٟ  تٌمط١ر ــ شمط١ٟ ت٤ٕٔطر ــ شمط١ٟ ت٦ِصعّثي ــ شمط١ٟ ت٦ِص٩ٙن ــ شمط١ٟ تٌصؽثيذ تٌمثيؼ١ر ــ شمط١ٟ ت٤ِؼثي

تٌمووٜٛ تٌؼثٍِوور ـووـ تٌمٙووثبٗ تٌؼثِوور ٌٍووهٚي تٌٕث١ِوور ـووـ ظووثً٘ذ تٌعٕثب١وورفٝ تٌص١ّٕوور ـووـ ًِتـووً تٌص١ّٕوور ت٦لصٙووثن٠ر ـووـ ٔظ٠ًووثز 

 تٌص١ّٕر ت٦لصٙثن٠ر ــ تٌمًتيتز ت٦ِصًتش١ؽ١ر فٝ ػ١ٍّر تٌص١ّٕر ت٦لصٙثن٠ر .
  -تًٌّتؼغ : 

 .  5255تٌؽثِؼ١ر ، تِىٕهي٠ر  وثًِ خىًٜ ، ِدثنٜء ت٦لصٙثن ، تٌهتي-5          

  5250٘دفٝ شثنيَ ل٠ًٙر ٚتلًْٚ ، ِمهِٗ فٝ ػٍُ ت٦لصٙثن ، نتي تٌؽثِؼثز ت٠ًٌّٙر ،  -9           

 9001ـؽثغ ٘ثٌؿ تٌٍٔثشٝ ، إنتيذ ت٤ػّثي ، نتي تٌص١ّ١ً ٌٍطدثػر ٚتًٌٕٕ  -5            

 
 اإلرشاد الزراعى ثالثاً: 

 .التعلٌم اإلرشادي   -105105
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9           

ِؼًفر تٌؼ٩لر خ١ٓ تٌصؼ١ٍُ ٚتٌصؼٍُ ، ٚتٌمهِثز ت٦ئثن٠ر تٌصٝ ٠ّىٓ أْ شٛؼٗ ٌٍىدثي فٝ تٌّؽوث٨ز تٌّمصٍفر،ٚٔٛػ١ور  الهدف التعلٌمً:

 تٌدًتِػ تٌّٕثِدر ٌؼثنتشُٙ ٚشمث١ٌهُ٘. 

فٝ تٌوهٚي تٌّصمهِور ، تٌؼ٩لور خو١ٓ تٌصؼٍو١ُ ت٦ئوثنٞ ٚت٦ئوثن تٌٍيتػوٟ،  ِفَٙٛ تٌصؼ١ٍُ ت٦ئثنٞ، ٕٔسشٗ ٚشطٛيٖ :المحتوى العلمى

 نٚي تٌؽثِؼر فٝ تٌصؼ١ٍُ ت٦ئثنٞ، خًتِػ تٌصؼ١ٍُ ت٦ئثنٞ ِٚؽث٨شٗ .

 المراجع :
 .5229أـّه ِفّه ػًّ )نوصٛي( ت٦ئثن تٌٍيتػٟ تٌّؼثً٘، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ، -5

 .5255ت٦ئثن تٌٍيتػٟ، نٚيٖ فٝ شط٠ًٛ ت٠ًٌف،نتي تٌّؼثيف خًّٙ،تٌمثً٘ذ،ـ١ّٓ ٌوٝ تٌمٌٛٝ )نوصٛي(  -9

 .5255أـّه ت١ٌّه تٌؼثنٌٝ )نوصٛي( أِث١ِثز ػٍُ ت٦ئثن تٌٍيتػٝ، نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذ ،ت٦ِىٕهي٠ر، -5

 .تنظٌم مكتبات إرشادٌة  -105101
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9          

ِؼًفر تٌهٚي تٌهٜ ٠ّىٓ أْ شرن٠ٗ تٌّىصدثز ت٦ئثن٠ر ٌٍٍيتع خّمصٍف تٌّٕثٞك،ٚنٚي٘ث فٝ ًٕٔ تٌّؼًفر،ٚتٌصغ١١ً  : الهدف التعلٌمى

 تٌعمثفٝ فٝ تٌّؽصّغ.

شؼ٠ًف تٌّىصدوثز ت٦ئوثن٠ر تٌٍيتػ١ور ، أ١ّ٘صٙوث فوٝ تٌؼّوً ت٦ئوثنٜ، تٌٕوًٚٞ تٌٛتؼوح ًِتػثشٙوث ٦ٕٔوثء ِىصدور  :المحتوى العلمى 

ًق تٌفًِٙر ،ًِتـً ػ١ٍّر تٌصّؽ١ً، تٌص١ٕٙف ًٚٞلٗ تٌّمصٍفر،و١ف١ر ت٦ِوصفثنذ ِوٓ تٌّىصدور ػوٓ ٠ًٞوك تًٌّٔوه إئثن٠ر، أٔٛتع ٚٞ

 تٌٍيتػٝ.

 المراجع :
ِفّووه ّٔوو١ُ ػٍووٝ ِوو٠ٍُٛ )نوصووٛي(  ِفثٜووًتز فووٝ شٕظوو١ُ تٌّىصدووثز ت٦ئووثن٠ر تٌٍيتػ١ر،و١ٍوور تٌٍيتػوور ،ؼثِؼوور ت٤ٌ٘ووً  -5

 .5222خثٌمثً٘ذ،

 .5229صٛي( ت٦ئثن تٌٍيتػٝ تٌّؼثً٘، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ،أـّه ِفّه ػًّ )نو -9

 

 .الخطابة الرٌفٌة  -105105



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53 

 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9           

 تٌصؼًف ػٍٝ ت٤ُِ تٌصٝ ٠ؽح ت٦ٌّثَ خٙث ِٓ ؼثٔح تًٌّٔه٠ٓ تٌٍيتػ١١ٓ ٌىٝ ٠ٙدؿ ًِٔهت  ٌيتػ١ث ٔثؼفث. : الهدف التعلٌمى

ِفَٙٛ تٌمطثخر ت٠ًٌف١ر، تٌفه٠ط تٌمطثخٝ ٚتٌفه٠ط غ١ً تٌمطوثخٝ، ِفوثٚي تٌّٛلوف تٌمطوثخٝ، ت٤ِوٍٛج تٌمطوثخٝ،  : لمىالمحتوى الع

تٌصًش١ح تٌّٕطمٝ ٤فىثي تٌمطدر ، و١ف١ر ت٦ػهتن ٌٍمطدر، ِٜٛٛػثز تٌمطدر ت٠ًٌف١ر، تٌصٙو٠ًٛ تٌٍفظوٝ فوٝ تٌمطثخور ت٠ًٌف١ور ، تٌمطثخور 

 ت٠ًٌف١ر ٚتٌؼًف ت٠ًٌفٝ.

 : المراجع
 .5225فرتن أخٛ ـطح )نوصٛي( تٌمهيتز تٌؼم١ٍر ،ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ، -5

 .5222ِفّه ِؼ١ه أـّه ٠ٌهتْ )نوصٛي(،ش١ّٕر تٌصفى١ً تٌفٍّفٝ،نيتِر شًخ٠ٛر،ِف١ً،تٌمثً٘ذ، -9

   .التدرٌب المهنى الزراعى  -105105
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9             

 : ِؼًفر تٌطًق ٚتٌِٛثبً تٌّمصٍفر تٌصٝ ٠ّىٓ إِصمهتِٙث ٌص١ّٕر لهيتز وثفر تٌؼث١ٍِٓ فٝ ت٦ئثن تٌٍيتػٝ. ٌمىالهدف التعل

: شؼ٠ًف تٌصهي٠ح تٌّٕٙوٝ تٌٍيتػوٝ، أ١ّ٘صوٗ ، ًِتـٍوٗ ، أ٘وهتف تٌصوهي٠ح تٌّٕٙوٝ تٌٍيتػوٝ، ٞوًق تٌصوهي٠ح تٌّٕٙوٝ  المحتوى العلمى

خًٔووثِػ شووهي٠دٝ ، شمطوو١ٟ ٚشم١وو١ُ تٌدًٔووثِػ تٌصووهي٠دٝ تٌّٕٙووٝ تٌٍيتػووٝ، ٘ووٛي خووًتِػ  تٌٍيتػووٝ، ت٤ِووُ تٌٛتؼووح ًِتػثشٙووث ػٕووه خٕووثء

 تٌصهي٠ح تٌّٕٙٝ تٌٍيتػٝ فٝ ًِٙ ٚتٌؼثٌُ.

 المراجع :
 .9005يأفس ػده تٌفصثؾ )نوصٛي( ١ِىٌٛٛؼ١ر تٌصهي٠ح ٚش١ّٕر تٌّٛتين تٌد٠ًٕر، نتي تٌفىً تٌؼًخٝ،تٌمثً٘ذ، -5

(، ًِووٍ تٌمدوًتز ت١ٌّٕٙور ٌو٧نتيذ، ١9ر تٌصهي٠د١ر،ِِٛٛػر تٌصوهي٠ح ٚتٌص١ّٕور تٌدٕو٠ًر)ػده تًٌـّٓ شٛف١ك )نوصٛي( تٌؼٍّ -9

 .5225تٌؽ١ٍذ،

ػده تٌفصثؾ ـّٓ ن٠ثج )نوصٛي( نٚي تٌصهي٠ح فٝ شط٠ًٛ تٌؼًّ ت٦نتيٜ،ٍِّوٍر ِطدٛػوثز تٌّؽّٛػور ت٦ِصٕوثي٠ر، ِطدؼور  -5

 ت١ًٌٕ،تٌؽ١ٍذ، خهْٚ ِٕر ًٕٔ.

   .دىمبادىء التصوٌر اإلرشا -105101
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9            

 تٌّؼًفر خّفَٙٛ تٌص٠ًٛٙ ت٦ئثنٜ ٚأ١ّ٘صٗ ٚتٌؼ١ٍّثز ت٤ِث١ِر ٌٍص٠ًٛٙ ٚأُِ إلص١ثي تٌٙٛيذ تٌفؼثٌر. : الهدف التعلٌمى

٠ً تٌفٛشٛغًتفٝ ، أٔوٛتع : أ١ّ٘ر تٌص٠ًٛٙ ت٦ئثنٜ ، ِٙثني تٌٙٛي ت٦ئثن٠ر، تًٌَِٛ تٌمط١ر ٍِٚت٠ث٘ث ، تٌصٙٛ المحتوى العلمى

ت٢ز تٌص٠ًٛٙ ، أٔٛتع ت٤ف٩َ، ػ١ٍّر تٌص٠ًٛٙ، تٌصف١ّٛ ، تٌطدغ ،تٌصىد١ً، ِىٛٔثز ِؼًّ تٌص٠ًٛٙ ت٦ئثنٜ، فْٕٛ إِوصمهتَ تٌٙوٛي 

 فٝ ت٦ئثن تٌٍيتػٝ.

 المراجع :
تٌٍيتػ١ور، ،ًِووٍ تٌدفوٛض  ٩٘ؾ تٌه٠ٓ فًغ ـٕث، تٌص٠ًٛٙ تٌفٛشوٛغًتفٝ، ِٜٛوٛػثز شهي٠د١ور فوٝ ت٦ئوثن ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١وث -5

 .5255تٌٍيتػ١ر، تٌطدؼر تٌعث١ٔر، 

 .5221ِفّه ػًّ تٌطٕٛخٝ )نوصٛي( تًٌّؼغ فٝ ت٦ػ٩َ ٚت٦ػ٩َ تٌٍيتػٝ، ِٕٕسذ تٌّؼثيف،ت٦ِىٕهي٠ر، -9

 .5255ِفّه ػٍٝ تٌؼ٠ٕٛٝ)نوصٛي( نيتِثز فٝ ت٦ػ٩َ تٌفه٠ط،ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ، -5

 .التعلٌم اإلرشادى  إجتماعٌات -105105
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9             

 : إٌّثَ تٌهتيَ خطًق ٚأِث١ٌح تٌدفط فٝ تٌصؼ١ٍُ ت٦ئثنٜ،ٚنٚي تٌصؼ١ٍُ فٝ تٌصٛػ١ر ٚتٌصعم١ف . الهدف التعلٌمى

٦ؼصّثػٝ تٌعمثفٝ ٌٍصؼ١ٍُ،ٚظوثبف : ٕٔسذ ٚشؼ٠ًف إؼصّثػ١ثز تٌصؼ١ٍُ ت٦ئثنٜ ١ِٚثن٠ٓ ًٚٞق تٌدفط ف١ٗ، تٌّهلً ت المحتوى العلمى

تٌصؼٍو١ُ تٌصؼ١ٍُ ، تٌصؼ١ٍُ ت٦ئثنٜ ٚتٌصغ١ً ت٦ؼصّثػٝ،تٌصؼ١ٍُ وسنتذ ٌٍصؽه٠ه، تٌصؼ١ٍُ ٚتٌؼ٩لثز ت٦ّٔوث١ٔر، تٌصؼٍو١ُ ٚتٌصمطو١ٟ ت٦ؼصّوثػٝ، 

 ٚتٌد١ًٚلًت١ٞر، تٌصؼ١ٍُ ٚتٌص١ّٕر ت٠ًٌف١ر،ػ٩لثز تًٌّٔه تٌٍيتػٝ خثٌّّصًٔه٠ٓ.

 المراجع :
 .5229ِفّه ػًّ )نوصٛي( ت٦ئثن تٌٍيتػٝ تٌّؼثً٘، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ، أـّه -5

 5255.5أـّه ت١ٌّه تٌؼثنٌٝ )نوصٛي( أِث١ِثز ػٍُ ت٦ئثن تٌٍيتػٝ، نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذ ،ت٦ِىٕهي٠ر، -9

 .5255،تٌمثً٘ذ،ـ١ّٓ ٌوٝ تٌمٌٛٝ )نوصٛي( ت٦ئثن تٌٍيتػٝ:نٚيٖ فٝ شط٠ًٛ ت٠ًٌف،نتي تٌّؼثيف خًّٙ -5

 .اإلذاعة الرٌفٌة  -105105
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9          

: تٌصؼووًف ػٍووٝ تٌىصثخوور تٌٙووفف١ر ٧ٌنتػوور ٚنٚي٘ووث فووٝ ٕٔووً تٌووٛػٝ خوو١ٓ تٌووٍيتع، ِٚٛت٘ووفثز  ت٦وتػووٝ تٌٕووثؼؿ،  الهوودف التعلٌمووى

 ٚت٤ِث١ٌح تٌّّصمهِر ٌٕمً تٌدًتِػ ت٦وتػ١ر ٌٍٍيتع .

تٌىصثخر ت٦لدثي٠ر ت٦ئثن٠ر ، ت٦وتػر تٌّّّٛػر،وصثخر ٚشمط١ٟ ت٩ٌٍّّّز ، ت٤ـثن٠وط ، تٌّموثخ٩ز ، تٌّٕثلٕوثز  : ىالمحتوى العلم

تٌّّّٛػر ٌٍٍيتع، ؼّغ تٌّؼٍِٛثز ت٦وتػ١ر  ،إػهتن خوًتِػ ت٦وتػور تٌّّوّٛػر،تٌدًتِػ تٌٍيتػ١ور ت٦وتػ١ور ٚأٔٛتػٙث،أِوُ ت٦ػو٩ْ 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تػ١ر، ِٛت٘فثز تٌؼوث١ٍِٓ فوٝ تٌدوًتِػ  ت٦وتػ١ور ت٠ًٌف١ور ٚإػوهتنُ٘ ٚشوهي٠دُٙ، شم١و١ُ تٌدوًتِػ ت٦وتػ١ور تٌٍيتػٝ ،إػهتن ت٦ػ٩ٔثز تٌٍي

 ت٠ًٌف١ر.

 المراجع :
 .5255ِفّه ػٍٝ تٌؼ٠ٕٛٝ)نوصٛي( نيتِثز فٝ ت٦ػ٩َ تٌفه٠ط،ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ، -5

 .5221تٌٍيتػٝ،ِٕٕسذ تٌّؼثيف،ت٦ِىٕهي٠ر،ِفّه ػًّ تٌطٕٛخٝ )نوصٛي( تًٌّؼغ فٝ ت٦ػ٩َ ٚت٦ػ٩َ  -9

  .إستراتٌجٌة اإلقناع واإلتصال  -105105
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9             

تٌصؼًف ػٍٝ ٔظ٠ًثز ت٦شٙثي ت٦ئثنٜ ٚت٤ُِ تٌّمصٍفر تٌّّصمهِر ِغ تٌطوًق ت٦لٕثػ١ر،ِٚوهٜ ت٦ِوصفثنذ ِوٓ  : الهدف التعلٌمى

 ت٦لٕثع ٚش١ًِك ت٤فىثي.تٌٕصثبػ تٌدفع١ر فٝ 

: شؼ٠ًووف ت٦لٕووثع ٚت٦شٙووثي ت٦ئووثنٜ، ػ١ٍّوور ش١ّٕوور إِووصًتش١ؽ١ر ت٦لٕووثع ٚت٦شٙووثي  ت٦ئووثنٜ ِووغ تٌصًو١ووٍ ػٍووٝ  المحتوووى العلمووى

شؼ٠ًووف تٌّٕووىٍر، تٌصفه٠ووهتز تٌّووٍٛو١ر ٥ٌ٘ووهتف، شف١ٍووً تٌّٛلووف، شف١ٍووً تٌصىث١ٌف،٘وو١ثغر ت٦ِووصًتش١ؽ١ر،تٌصطد١ك تٌؼٍّووٝ 

 شٙثي ٚٔصثبػ تٌدفٛض. ٌٕظ٠ًثز ت٦

 المراجع :
 5255ؼثخً ػده تٌف١ّه ؼثخً )نوصٛي( تٌصؼٍُ ٚشىٌٕٛٛؼ١ث تٌصؼٍُ ،نتي تٌٕٙٝر تٌؼًخ١ر، -5

 .5255فصؿ تٌدثج ػده تٌف١ٍُ،إخًت١ُ٘ ـفع هللا)نوصٛيتْ( ِٚثبً تٌصؼ١ٍُ ٚت٦ػ٩َ،ػثٌُ تٌىصح،تٌمثً٘ذ، -9

 .5251تي تٌٕٙٝر تٌؼًخ١ر،تٌمثً٘ذ،ِثئثي ِثن ٌٛ٘ثْ، و١ف ٔفُٙ ِٚثبً ت٦ػ٩َ،ن -5

 
 .التحرٌر اإلرشادى الزراعى  -105105
 ٚـهتز. 5شطد١مثز ،  5ٔظًٜ، 9               

ت٦ٌّووثَ خّٙووثيتز ػ١ٍّوور تٌصف٠ًووً ٚتٌىصثخوور تٌٙووفف١ر ػٕووه تٌىصثخوور ٌٍووٍيتع، ِٚؼًفوور تٌّوورظًتز تٌّمصٍفوور تٌهتػّوور  : الهوودف التعلٌمووى

   ًٌٍِثبً تٌّٕمٌٛر ٌٍّّصًٔه٠ٓ.

ِث١٘ر تٌصف٠ًً ت٦ئثنٜ ٚلٙثبٙٗ، ت٤ٍِٛج تٌٍيتػٝ ١ٍِّٚتشٗ، أُِ شف٠ًً ت٤لدثي ، أُِ وصثخور تٌّموثي ،   : المحتوى العلمى

 تٌؼّٛن ، إِصمهتَ تٌٙٛي فٝ تٌصف٠ًً ، تٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػٍٝ إِصمدثي تًٌِثبً ت٦ئثن٠ر تٌمث٘ر خصف٠ًً٘ث.

 المراجع :
 .5221ًّؼغ فٝ ت٦ػ٩َ ٚت٦ػ٩َ تٌٍيتػٝ، ِٕٕسذ تٌّؼثيف،ت٦ِىٕهي٠ر،ِفّه ػًّ تٌطٕٛخٝ )نوصٛي( تٌ -5

 .5255ػده تٌٍط١ف ـٍّذ)نوصٛي( تٌّهلً فٝ فٓ تٌصف٠ًً تٌٙففٝ ،نتي تٌفىً تٌؼًخٝ، تٌمثً٘ذ،  -9

 .5255ِثِٝ  وخ١ثْ )نوصٛي( تٌٙفثفر ت١ِٛ١ٌر ٚت٦ػ٩َ،نتي ت١ًٌّّذ ،خ١ًٚز،-5

  .ونى اإلرشاد الرٌفى التلٌفزٌ -105150
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9               

: ِؼًفور تٌوهتيَ ٌوهٚي تٌص١ٍف٠ٍوْٛ ٚأ١ّ٘صوٗ فوٝ ػ١ٍّور تٌصعم١وف ٚتٌصٛػ١ور، ٚتٌؼٛتِوً تٌّورظًذ ػٍوٝ فؼث١ٌصوٗ وؽٙوثٌ  الهدف التعلٌمى

 إشٙثٌٝ.

ٍيتػوٝ ، فٛتبوه ت٦ئوثن تٌص١ٍف٠ٍوٛٔٝ ، ـوهٚن : أ١ّ٘ور ت٦ػو٩َ ٌٍّؽصّؼوثز ت٠ًٌف١ور ، نٚي تٌص١ٍف٠ٍوْٛ فوٝ تٌصعم١وف تٌ المحتوى العلموى

شووسظ١ًٖ ت٦ؼصّووثػٝ ، تٌؼٛتِووً تٌّوورظًذ ػٍووٝ فثػ١ٍوور ت٦ئووثن  ت٠ًٌفووٝ تٌص١ٍف٠ٍووٟٛٔ ، أ٘ووهتف تٌدووًتِػ ت٠ًٌف١وور فووٝ تٌص١ٍف٠ٍووْٛ ٚشم١١ّٙووث 

 م١١ُ ٔٛتنٜ تٌّٕث٘هذ.،ِٙثني تٌّؼٍِٛثز ٧ٌئثن تٌص١ٍف٠ٍٟٛٔ، شمه٠ُ تٌدًتِػ ، ِٛت٘فثز ِمهَ تٌدًتِػ ، ٔٛتنٜ تٌّٕث٘هذ، ش

 المراجع :
 .5255ِفّه ػٍٝ تٌؼ٠ٕٛٝ)نوصٛي( نيتِثز فٝ ت٦ػ٩َ تٌفه٠ط،ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ، -5

 .5221ِفّه ػًّ تٌطٕٛخٝ )نوصٛي( تًٌّؼغ فٝ ت٦ػ٩َ ٚت٦ػ٩َ تٌٍيتػٝ،ِٕٕسذ تٌّؼثيف،ت٦ِىٕهي٠ر، -9

 
  .دراسات فى الطرق اإلرشادٌة  -105155

 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9            

: تٌصؼًف ػٍٝ ِمصٍف تٌطًق ت٦ئثن٠ر تٌّّصمهِر فٝ ت٦ئثن تٌٍيتػٝ، ِٚهٜ شسظً شٍه تٌطًق ػٍٝ ػ١ٍّثز شدٕوٝ  الهدف التعلٌمى

 ت٤فىثي تٌّّصفهظر. 

تٌطوًق ت٦ئوثن٠ر، أ٘وُ تٌهيتِوثز تٌّصؼٍمور أٔٛتع تٌطًق ت٦ئثن٠ر تٌٕثبؼر ، ت٤ُِ تٌصؼ١ّ١ٍر ٚتٌٕف١ّر ٦لص١ثي  : المحتوى العلمى

خثٌطًق ت٦ئثن٠ر ، تٌطًق تٌّمصٍفر ٌصم١١ُ ِهٜ ٔؽثؾ تٌطًق ت٦ئثن٠ر، ًٚٞق إِصمهتَ تٌطوًق ت٦ئوثن٠ر ، شم١و١ُ ِموثيْ 

 ٌٍطًق تٌّّصمهِر ٚػ٩لصٙث خًّـٍر تٌصدٕٝ تٌصٝ شّصمهَ أظٕثء٘ث .

 المراجع :
 .5229يتػٝ تٌّؼثً٘، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ،أـّه ِفّه ػًّ )نوصٛي( ت٦ئثن تٌٍ -5



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .5255.5أـّه ت١ٌّه تٌؼثنٌٝ )نوصٛي( أِث١ِثز ػٍُ ت٦ئثن تٌٍيتػٝ، نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذ ،ت٦ِىٕهي٠ر، -9

 .5255وّثي ٠ِٛف إِىٕهي)نوصٛي( ِٚثبً ت٦شٙثي ٚشىٌٕٛٛؼ١ث تٌصؼ١ٍُ،ِىوًذ إِصًّٕ،و١ٍر تٌصًخ١ر، ؼثِؼر ت٦ِىٕهي٠ر، -5

  .التأثٌر السٌكولوجى لإلعالم الرٌفى  -105151
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9             

 : ت٦ٌّثَ خثٌِٛثبً ت٦ػ١ِ٩ر تٌّّصمهِر فٝ تٌّؽصّؼثز ت٠ًٌف١ر،  ٚتٌؼٛتًِ تٌصٝ شّثُ٘ فٝ إـهتض تٌصسظ١ً تٌفؼثي  . الهدف التعلٌمى

١ّ٘صوٗ ٚأ٘هتفوٗ، نيتِور شوسظ١ً ت٦ػو٩َ ت٠ًٌفوٝ ، شٙو١ٕف شوسظ١ً ِٚوثبً ت٦ػو٩َ ت٠ًٌفوٝ ، : شؼ٠ًف ت٦ػ٩َ ت٠ًٌفوٝ ٚأ المحتوى العلمى

تٌصسظ١ً تٌٕفّٝ ٧ٌػو٩َ ت٠ًٌفوٝ ٚتٌؼٛتِوً تٌّفوهنذ ٌوٗ ، ػ١ٍّوثز تٌصوسظ١ً تٌٕفّوٝ ، تٌصؼوًٚ ٌِٛوثبً ت٦ػو٩َ ، ؼوىج ت٦ٔصدوثٖ، ت٦نيتن ، 

 ت٦لٕثع ،تٌصؼٍُ ، شغ١١ً ت٦شؽث٘ثز.

 المراجع :
 .5255ػٍٝ تٌؼ٠ٕٛٝ)نوصٛي( نيتِثز فٝ ت٦ػ٩َ تٌفه٠ط، ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ،ِفّه  -5

 .5255وّثي ٠ِٛف إِىٕهي)نوصٛي( ِٚثبً ت٦شٙثي ٚشىٌٕٛٛؼ١ث تٌصؼ١ٍُ،ِىوًذ إِصًّٕ، و١ٍر تٌصًخ١ر،ؼثِؼر ت٦ِىٕهي٠ر، -9

 .5255،ِثِٝ وخ١ثْ )نوصٛي( تٌٙفثفر ت١ِٛ١ٌر ٚت٦ػ٩َ،نتي ت١ًٌّّذ ،خ١ًٚز -5

  .تعلٌم الصغار الزراعة   -105155
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9             

 : تٌصؼًف ػٍٝ خًتِػ شؼ١ٍُ تٌٍيتع تٌٙغثي تٌٍيتػر، ٚنٚي ػ١ٍّر تٌصهي٠ح تٌّٕٙٝ فٝ ش١ّٕر تٌمهيتز ٚتٌّٙثيز . الهدف التعلٌمى

غثي، خؼووٛ ت٤ِووُ تٌصؼ١ّ١ٍوور فووٝ شؼٍوو١ُ تٌٙووغثي تٌٍيتػوور، أ١ّ٘وور ِفٙووَٛ ػ١ٍّوور تٌصؼٍوو١ُ فووٝ خووًتِػ شؼٍوو١ُ تٌٙوو : المحتوووى العلمووى

تٌّٕثيور فٝ ػ١ٍّر شؼ١ٍُ تٌٙغثي تٌٍيتػر، أ١ّ٘ر تٌصؼٍو١ُ تٌّٕٙوٝ تٌٍيتػوٝ تٌٍّيػوٝ، تٌمٙوثبٗ ت٩ٌٌِور ٌّوهيَ تٌٍيتػور تٌٕوثؼؿ، 

 شم١١ُ خًتِػ شؼ١ٍُ تٌٙغثي تٌٍيتػر .و١ف١ر خٕثء ِفصٜٛ تٌّمًي تٌٍيتػٝ ، ًٞق تٌصهي٠ُ تٌٕثبؼر فٝ شؼ١ٍُ تٌٙغثي تٌٍيتػر، ًٞق ٚ

 المراجع:
 .5229أـّه ِفّه ػًّ )نوصٛي( ت٦ئثن تٌٍيتػٟ تٌّؼثً٘، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ، -5

( ِووو١ىٌٛٛؼ١ر تٌوووصؼٍُ خووو١ٓ تٌٕظ٠ًووور ٚتٌصطد١وووك،نتي تٌٕٙٝووور ثشًذِّوووهٚؾ ػدوووه تٌّوووٕؼُ تٌىٕثٟٔ)نووووِووو١ه ِفّوووه ل١وووً هللا،  -9

 .5255تٌؼًخ١ر،خ١ًٚز،

 اإلحصاء التطبٌقى . -105955
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،  9           

 ت٦ٌّثَ خثٌطًق ت٦ـٙثب١ر تٌّٕثِدر ٌٍؼٍَٛ ت٦ؼصّثػ١ر، ٚو١ف١ر إلص١ثي ت٤نتذ ت٦ـٙثب١ر تٌّٕثِدر ٌّٜٛٛع تٌدفط. : الهدف التعلٌمى

١ُ تٌٍٕػوور تًٌّو٠ٍوور، تٌصٕووصس ، تٌصطووثخك تٌّٕوودٝ، أ١ّ٘وور ت٦ـٙووثء ت٦ؼصّووثػٝ ، تٌّٙووفٛفثز ، تٌص٠ٌٛووغ ، ِمووث٠ :المحتوووى العلمووى

 تٌصٛتفك ، شف١ًٍ تٌصدث٠ٓ ، ت٦يشدثٞ تٌد١ّٟ ، ت٦ٔفهتي تٌد١ّٟ .

 المراجع:

 .900ِفّه ِفّٛن خًوثز)نوصٛي( ت٦ـٙثء ت٦ؼصّثػٝ ًٚٞق تٌم١ثَ،تٌطدؼر تٌعث١ٔر،ؼثِؼر ػ١ٓ ُّٔ -5

   .5255صف١ًٍ ت٦ـٙثبٝ،نتي تٌىصح تٌؽثِؼ١ر،تٌطدؼر ت٤ٌٚٝ،تٌمثً٘ذ،أـّه ػدثنذ ًِـثْ )نوصٛي( ِمهِر فٝ ًٞق تٌ - 9      

 تٌطًق ٚتٌّؼ١ٕثز ت٦ئثن٠ر  -105951
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  5ِفثًٜذ،  9 

: ٠ٙهف تٌّمًي إٌٝ ِؼًفر تٌطًق تٌّّصمهِر ٌٕمً تًٌِوثٌر ت٦ئوثن٠ر ٌٍوٍيتع ـ١وط ٘وُ ، ٚووىٌه ػٍوٝ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ٠ًمر ـصٝ ٠ّىٓ إـهتض شىثًِ تٌّؼٍِٛثز تٌٕظ٠ًر ٚتٌصطد١م١ر.تٌّؼ١ٕثز تٌّٕثِدر ٌىً ٞ

ٞوووًق ت٦شٙوووثي  -ٞوووًق ت٦شٙوووثي تٌفوووًنٞ  -شٙووو١ٕفٙث  -: تٌطوووًق ت٦ئوووثن٠ر ِفِٙٛٙوووث  تٌّفصوووٜٛ تٌؼٍّوووٝ

 ت٦ئثن خثٌّّثيِر شفس ت٦ًٔتف.ًٞق ت٦شٙثي خثٌؽّث١ً٘،  -خثٌؽّثػثز

تٌّؼ١ٕوثز تٌدٙو٠ًر ت٦ئوثن٠ر. تٌّؼ١ٕوثز ت٦ئوثن٠ر  -فٙث:تٌّؼ١ٕثز ت٦ئثن٠ر: ِفِٙٛٙث،أ١ّ٘صٙث،١ٍِّتشٙث،ش١ٕٙ

 تٌّؼ١ٕثز ت٦ئثن٠ر تٌّّؼ١ر ٚتٌد٠ًٙر. -تٌّّؼ١ر 

 تًٌّتؼغ :

   -5229أـّه ِفّه ػًّ )نوصٛي( ت٦ئثن تٌٍيتػٟ تٌّؼثً٘، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر، تٌمثً٘ذ ،  -5

ت٠ًٌووف،نتي تٌّؼًفوور تٌؽثِؼ١وور ،  ـّوو١ٓ ٌوووٝ تٌمووٌٛٝ )نوصووٛي( ت٦ئووثن تٌٍيتػووٟ : نٚيٖ فووٝ شطوو٠ًٛ -9

 .5255ت٦ِىٕهي٠ر، 

                                                              شمط١ٟ ٚشم١١ُ تٌدًتِػ ت٦ئثن٠ر: -105955

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ،  9        

مث٘ور خوثٌصمط١ٟ ت٦ئووثنٞ : شٙوهف  نيتِور تٌّموًي إٌوٝ  ِؼًفور تٌّفوث١ُ٘ ٚتٌّٙوطٍفثز تٌ تٌٙوهف تٌصؼ١ٍّوٝ

 ،ٚتٌصؼًف ػٍٝ تًٌّتـً تٌّمصٍفر ٌصمط١ٟ تٌدًٔثِػ ت٦ئثنٞ.  



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -: ِفٙووَٛ تٌصمطوو١ٟ ٚأ١ّ٘صووٗ ِٚدثنبووٗ تٌؼثِوور، أٔٛتػووٗ، ِّٚووص٠ٛثشٗ ، تٌصمطوو١ٟ ت٦ئووثنٞ تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

نٞ، أِوُ شم١وو١ُ شؼ٠ًوف تٌصم١وو١ُ ت٦ئوث -ًِتـوً شمطو١ٟ تٌدًٔووثِػ ت٦ئوثنٞ -ّٔوثوغ ش١ّٕور تٌدوًتِػ ت٦ئووثن٠ر

 تٌدًٔثِػ ت٦ئثنٞ.

 تًٌّتؼغ :

ػدووووووه تٌف١ّووووووه أِوووووو١ٓ ًٔٔووووووً )نوصووووووٛي( تٌدووووووًتِػ ت٦ئووووووثن٠ر تٌٍيتػ١وووووور،نتي تٌٕووووووهٜ ٌٍطدثػوووووور  -5

 .9005ٚتًٌٕٕ،تٌمثً٘ذ،

ػدووه تٌغفووثي ٞووٗ ػدووه تٌغفووثي )نوصووٛي( شمطوو١ٟ ٚشم١وو١ُ خووًتِػ ت٦ئووثن تٌٍيتػووٟ، و١ٍوور تٌٍيتػوور ،ؼثِؼوور -9

 ت٦ِىٕهي٠ر.

ػٍووووٝ ِوووو٠ٍُٛ )نوصووووٛي( تٌصمطوووو١ٟ ٚتٌصم١وووو١ُ فووووٝ ت٦ئووووثن  تٌٍيتػووووٟ ،ِٙووووً ٌٍمووووهِثز ِفّووووه ّٔوووو١ُ -5

 .5225تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ،

 

 تٌٙفثفر ٚت٦ػ٩َ تٌٍيتػٝ:  -105955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ،  9                 

ثز تٌصف٠ًووً : تٌؼّووً ػٍووٝ إٌّووثَ تٌطثٌووح تٌووهتيَ خفٕووْٛ ٚأٔووىثي تٌىصثخوور تٌٙووفف١ر، ٚخؼ١ٍّوو تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

 ٚت٦لًتغ تٌٙففٟ.

: ِفَٙٛ ت٦ػ٩َ تٌٍيتػٟ،ٕٔسشٗ ًِٚتـً شطٛيٖ،أ٘هتف تٌؽٙثٌ ت٦ػ٩ِٟ ٚٚظثبفٗ،ت١ّ٘٤ور  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌف٠ٛ١ر ٌِٛثبً ت٦ػ٩َ، ٔظ٠ًثز ت٦ػ٩َ، خؼٛ ّٔثوغ ت٦شٙثي تٌؽّث١ً٘ٞ، تٌٙفثفر تٌٍيتػ١ر، فْٕٛ ٚأٔوىثي 

 ٚتٌمطٛٞ تٌٙفف١ر، تٌصف٠ًً تٌٙففٟ، ت٦لًتغ تٌٙففٟ،ش١ّٕك تٌٙف١فر. تٌىصثخر تٌٙفف١ر تٌٍيتػ١ر،تٌؼٕث٠ٚٓ

 تًٌّتؼغ :
ِفّه ١ُّٔ ػٍٝ ِو٠ٍُٛ )نوصوٛي( تٌٙوفثفر تٌٍيتػ١ور ٚفوٓ تٌصف٠ًوً ٚت٦لوًتغ تٌٙوففٝ، ِىصوح ٔوُّ  -5

 .9009تٌؼٍّٟ،تٌمثً٘ذ،

 .5255إخًت١ُ٘ إِثَ )نوصٛي( فٓ ت٦لًتغ تٌٙففٟ، ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ  -9

 . 5251ؼ١ٙثْ أـّه ئصٝ )نوصٛي( ت٤ُِ تٌؼ١ٍّر ٌٕظ٠ًثز ت٦ػ٩َ نتي تٌفىً تٌؼًخٝ،تٌمثً٘ذ ، -5

ؼْٛ ٕ٘ٛ٘دًغ، تٌٙففٟ تٌّفصًف، شًؼّر ِفّه وّثي ػده تًٌؤٚف، تٌوهتي تٌه١ٌٚور ٌٍٕٕوً ٚتٌص٠ٌٛوغ،  -5

 .5220تٌمثً٘ذ،

  تٌّؼثيٚ ت٦ئثن٠ر:  -105955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ،  9                 

 : شؼًف تٌهتيَ ػٍٝ تٌّؼثيٚ ٚو١ف ٠ّىٓ ت٦ِصفثنذ ِٕٙث إئثن٠ث . تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

: ِفٙووَٛ تٌّؼووًٚ ت٦ئووثنٜ ،أٔووٛتع تٌّؼووثيٚ ،ِؼووثيٚ تٌّٕصؽووثز ،ِؼووثيٚ تٌؼ١ٕووثز  تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

ٕظوو١ُ تٌّؼووثيٚ ، ،ِؼووثيٚ تٌف١ٛتٔووثز تٌٍيتػ١وور ، ِؼووثيٚ تٌط١ووٛي تٌهتؼٕوور ،ِؼووثيٚ تٌّّووثخمثز تٌٍيتػ١وور، ش

 ت١ّ٘٤ر ت٦ئثن٠ر ٌٍّؼثيٚ، إًٔتن تٌٍيتع فٝ تٌّؼثيٚ ٚتٌّّثخمثز ، أ٘ٛي تٌصفى١ُ ِٕٚؿ تٌؽٛتبٍ.

 تًٌّتؼغ :

١ٌٕٚػ ، ش١ًٌٍ ، ػٍُ ت٦ئثن تٌٍيتػٟ ، ٔظُ ِؼٍِٛثش١ر ٌٍص١ّٕر تٌٍيتػ١ر ، ػًٚ ؼْٛ ِوثئؽصْٛ ،  -5

 .5225،تٌؼهن تٌمثُِ،  555( يلُ ٠ٍِؽٍر ِٕظّر ت٤غى٠ر ٚتٌٍيتػر ) ١ًِ

 .5225ِفّه ١ُّٔ ػٍٝ ٠ٍُِٛ )نوصٛي( ت٦ئثن تٌٍيتػٝ، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ، -9

 ت٦ئثن خثٌّّثيِر شفس إًٔتف-109952
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ ،  9             

 ت٦ئوثنٞشٕٕو١ٟ تٌوهٚي  فوٟٙث : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ ِؼًفر ِث١٘ر تٌٍيتػر شفس ت٦ًٔتف ، ٚأ١ّ٘صتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ًٌٍّٔه٠ٓ تٌٍيتػ١١ٓ ػٍٝ تٌّّصٜٛ تٌّفٍٝ .تٌصطد١مٝ 

ت٦ئوثن خثٌّّثيِور ٚفٛتبوهٖ : شؼ٠ًف ت٦ئثن خثٌّّثيِر شفس إًٔتف، ٚفٍّوفصٗ تٌصًخ٠ٛر،ٚأ١ّ٘ور  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

خثٌّّثيِور شفوس  شم١و١ُ ت٦ئوثنلطٛتز  ٚشطٛي ت٦ئثن خثٌّّثيِر شفس إًٔتف فٝ ًِٙ، ،٘ٛيٖ تٌّمصٍفر ٚ

 إًٔتف.

 

 تًٌّتؼغ :
ت٦ئثن تٌٍيتػٟ خ١ٓ تٌفٍّوفر ٚتٌصطد١وك ، نتي تٌّطدٛػوثز تٌؽه٠وهذ ، ت٦ِوىٕهي٠ر ،ػده تٌغفثي ٞٗ ػده تٌغفثي -5

9-،5251. 

٘دًىّٙووطفٝ ٘ووثٌؿ )نوصووٛي( ت٦ئووثن تٌٍيتػووٟ ) ًٞلووٗ ِٚؼ١ٕثشووٗ تٌصؼ١ّ١ٍوور ( ِٕٕووٛيتز ؼثِؼوور ػّووً  -9

 .5225تٌّمصثي، ١ٌد١ث،



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تٌص١ّٕر ت٠ًٌف١ر خؼث : يت
 الرٌفى . واالجتماع اإلجتماع  علم -105110
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،  9                               

 ت٦ٌّثَ خّفث١ُ٘ ػٍُ ت٦ؼصّثع ،ٚػٛتًِ ٕٔسشٗ ًِٚتـً شطٛيٖ،ٚيٚتنٖ، ٚأٚؼٗ ٕٔثٞٗ ِٚؽث٨شٗ تٌّمصٍفر، :الهدف التعلٌمى

٠ووف ػٍووُ ت٦ؼصّووثع ت٠ًٌفٝ،ِؽووث٨ز إ٘صّثِٗ،تٌعمثفوور ت٠ًٌف١وور، تٌؽّثػووثز ت٦ؼصّثػ١وور فووٝ ت٠ًٌووف، تٌؼ١ٍّووثز شؼً : المحتوووى العلمووى

 ت٦ؼصّثػ١ر، ت٦شٙثي ، تٌّىثْ ت٠ًٌف١ْٛ، تٌٕظُ ت٦ؼصّثػ١ر ت٠ًٌف١ر.

  المراجع :
 .5255أـّه ػٍٝ فرتن )نوصٛي( ػٍُ ت٦ؼصّثع ت٠ًٌفٝ ، نتي تٌٕٙٝر تٌؼًخ١ر ،خ١ًٚز،-5

 .5229ٌؽًٜٛ٘،ػ١ٍثء ٔىًٜ)نوصٛيتْ( ػٍُ ت٦ؼصّثع ت٠ًٌفٝ ٚتٌفًٜٝ،نتي تٌّؼًفر تٌؽثِؼ١ر،ت٦ِىٕهي٠ر،ِفّه ت-9

 البنٌان اإلجتماعى للمجتمع الرٌفى.   -105115
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،   9               

 أٔظّصٗ.تٌصؼ٠ًف خّىٛٔثز تٌدٕثء ت٦ؼصّثػٝ، ٚتٌؼ٩لثز تٌّمصٍفر خ١ٓ  :الهدف التعلٌمى

: شؼ٠ًوف تٌدٕوثء ت٦ؼصّوثػٝ، تٌدٕوثء ٚتٌٛظ١فور، ِىٛٔوثز تٌدٕوثء ت٦ؼصّوثػٝ، تٌوٕظُ ت٤ِثِو١ر فوٝ تٌّؽصّوغ ت٠ًٌفوٝ )  المحتوى العلموى

ت١ٌّثِٝ (، ٔظثَ تٌٝدٟ ت٦ؼصّثػٟ، تٌفوًتن ت٦ؼصّوثػٝ تًٌأِوٝ ٚت٤فموٝ فوٝ  -تٌه٠ٕٝ–ت٤ًِٜ  –تٌصؼ١ٍّٝ  –ت٦لصٙثنٜ –ت٦ؼصّثػٝ 

 فٝ ، تٌطدمثز ت٦ؼصّثػ١ر.تٌّؽصّغ ت٠ًٌ

 المراجع:
 .5229ِفّٛن ػٛنذ )نوصٛي( نيتِثز فٝ ػٍُ ت٦ؼصّثع ت٠ًٌفىٕهتي تٌّؼًفر تٌؽثِؼ١ر، ت٦ِىٕهي٠ر،-5

ت٤ّٔوووثق ، تٌؽوووٍء تٌعثٔٝ،ت١ٌٙةووور تٌّٙووو٠ًر تٌؼثِووور -أـّوووه أخوووٛ ٠ٌوووه )نوصوووٛي( تٌدٕوووثء ت٦ؼصّوووثػٝ ِوووهلً ٌهيتِووور تٌّؽصّوووغ-9

 .5255ٌٍىصثج،ت٦ِىٕهي٠ر ،

 
  .األنساق اإلجتماعٌة الرٌفٌة  -105111
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،  9                 

: ت٦ٌّووثَ خّفووث١ُ٘ تٌّٕووك ت٦ؼصّثػٝ،ٚػٕث٘ووًٖ،ِٚمِٛثز ٔؽووثؾ تٌّٕووك ت٦ؼصّووثػٝ ٚٚظثبفووٗ،ٚتٌصؼًف ػٍووٝ وثفوور الهوودف التعلٌمووى

  ٍٝ تٌّؽصّغ تٌّفٍٝ ت٠ًٌفٝ .ف١ٙث ٚشسظ١ًتشٙث ػتٌّٕظّثز تٌمثبّر خثٌّؽصّؼثز ت٠ًٌف١ر ِٓ ـ١ط ٚظثبفٙث، ٚتٌؼث١ٍِٓ 

شؼ٠ًف تٌّٕك ت٦ؼصّثػٝ، ػٕثً٘ تٌّٕك ت٦ؼصّثػٝ، ػ١ٍّثز تٌصغ١١ً فٝ ت٤ّٔثق ت٦ؼصّثػ١ر، ت٤ّٔوثق ت٦ؼصّثػ١ور  : المحتوى العلمى

 فٝ ت٠ًٌف، تٌّٕك تٌمًتخٝ، تٌّٕك ت٦لصٙثنٜ، تٌّٕك ت١ٌّثِٝ، تٌّٕك تٌه٠ٕٝ، تٌّٕك تٌص٠ًٚفٝ.

 اجع:المر
ػدووه تٌٙووثنٜ تٌؽووًٜٛ٘ )نشووٛي( ٚآلووًْٚ )نوووثشًذ( نيتِووثز فووٝ ػٍووُ ت٦ؼصّووثع ت١ٌّثِووٝ،و١ٍر ت٤نتج ،ؼثِؼوور أِوو١ٛٞ ،ِطدؼوور  -5

 . 5252تٌط١ٍؼر،أ١ِٛٞ ،

 ..5250ِفّه ِؼ١ه فًؾ )نوصٛي( تٌدٕثء ت٦ؼصّثػٝ ٚتٌٕم١ٙر،ت١ٌٙةر ت٠ًٌّٙر تٌؼثِر ٌٍىصثج ، -9

ز ت٦ؼصّثػ١وووور فوووووٝ شٕظوووو١ُ تٌّؽصّوووووغ ٔظ٠ًوووووثز ٚلٝووووث٠ثٔهتي تٌعمثفووووور ٌٍطدثػووووور فووووٌٜٛ خٕوووووًٜ أـّووووه )نوصوووووٛي( تٌّٕظّوووووث -5

 .5255ٚتًٌٕٕ،تٌمثً٘ذ،

 .٩٘5255ؾ تٌه٠ٓ ؼًٛ٘ )نوصٛي( إنتيذ تٌّرِّثز ت٦ؼصّثػ١ر،ِىصدر ػ١ٓ ُّٔ،تٌمثً٘ذ، -5

 .5252ًّٛ٘،ِفّه ـًخٝ ـّٓ )نوصٛي( ػٍُ تٌّٕظّر ت٤٘ٛي ٚتٌصطٛي ٚتٌصىثًِ،نتي تٌىصح ٌٍطدثػر ٚتًٌٕٕ ، تٌ -1

 
 ة اإلتصال فى التعلٌم اإلرشادى .عملٌ -  105115
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،   9               

ِؼًفوور تٌووهتيَ ٌّفٙووَٛ ت٦شٙووثي ت٦ئووثنٜ، ِٚىٛٔووث ػ١ٍّوور ت٦شٙووثي،ٚتٌؼٛتًِ تٌّوورظًذ ػٍووٝ ػ١ٍّوور ت٦شٙووثي تٌفؼووثي  :الهوودف التعلٌمووى

 خؽّث١ً٘ تٌّّصًٔه٠ٓ.

شؼ٠ًووف ت٦شٙووثي ت٦ئووثنٜ ،ٚظووثبف ت٦شٙووثي ت٦ئووثنٜ، أٔووٛتع ت٦شٙووثي ت٦ئووثنٜ، ّٔووثنغ ت٦شٙووثي ت٦ئووثنٜ ،  : المحتوووى العلمووى

 ػٕثً٘ ػ١ٍّر ت٦شٙثي ت٦ئثنٜ، تٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػٍٝ فؼث١ٌر ت٦شٙثي ت٦ئثن ، ِؼٛلثز ػ١ٍّر ت٦شٙثي ت٦ئثنٜ.

 المراجع:
 .١5255ً ت٦ؼصّثػٝ : نيتِر ١ِهت١ٔر فٝ ل٠ًر ٠ًِٙر ،نتي تٌّؼثيف خًّٙ ،ِفّٛن ػٛنذ )نوصٛي( أِث١ٌح ت٦شٙثي ٚتٌصغ -5

 .5221ِفّه ػًّ تٌطٕٛخٝ)نوصٛي( ٔظ٠ًثز ت٦شٙثي ،نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذٔث٦ِىٕهي٠ر، -9

 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .بحث خاص ومناقشات فى المجتمع الرٌفى  -105115
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،  9                

 تٌصؼًف ػٍٝ لطٛتز تٌدفط تٌؼٍّٝ ًِٚتـٍٗ تٌّمصٍفر. :ىالهدف التعلٌم

 شى١ٍف تٌط٩ج خإؼًتء خفط، ؼّغ خ١ثٔثز ػٓ ِٜٛٛع ٠صُ إلص١ثيٖ ٠صؼٍك خّٕىٍر ِؼثً٘ذ ظُ شفًٍ ٔصثبؽٗ شٕثلٓ. : المحتوى العلمى

 المراجع:
 .5225،تٌمثً٘ذ ،أـّه ِفّه ػًّ )نوصٛي( أ٘ٛي وصثخر تًٌِثبً تٌؼ١ٍّر تٌؽثِؼ١ر،ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر -5

 .5252أـّه خهي )نوصٛي( أ٘ٛي تٌدفط تٌؼٍّٝ ِٕٚث٘ؽٗ،ٚوثٌر تٌّطدٛػثز ،تٌى٠ٛس،تٌطدؼر تٌمثِّر، -9

 .5255ؼّثي ٌوٝ،ت١ٌّه ٠ث١ِٓ )نوصٛيتْ( أُِ تٌدفط ت٦ؼصّثػٝ،نتي تٌفىً تٌؼًخٝ،تٌمثً٘ذ، -5

 
 تارٌخ الفكر اإلجتماعى . -105111
 ٚـهتز . 5ثز ، شطد١م 9ٔظًٜ،   9               

تٌصؼًف ػٍٝ ٚؼٙث ٔظً يٚتن تٌفىً ت٦ؼصّثػٝ فٝ تٌؼثٌُ ،ٚٔظ٠ًثشُٙ فٝ شطٛي تٌّؽصّؼثز ، ٚأِوث١ٌح تٌصفى١وً ٌٍصؼثِوً  :الهدف التعلٌمى

 ِغ ِمِٛثز تٌف١ثذ نتلً تٌّؽصّؼثز.

ت٦ؼصّووثع فووٝ أٚيٚخووث، تٌصفى١ووً :  شؼ٠ًووف تٌصفى١ووً ت٦ؼصّووثػٝ، ٕٔووسشٗ ٚشطووٛيٖ، تٌفٍّووفثز تٌصووٝ ٚـووهز ٌظٙووٛي ػٍووُ  المحتوووى العلمووى

 نٚي وث٠ُ، ػٍُ ت٦ؼصّثع فٝ تٌمًْ تٌفثنٜ ٚتٌؼ٠ًٕٓ ٚيٚتنٖ. –أٚؼّس وِٛس  –يفثػر تٌطٙطثٜٚ  –ت٦ؼصّثػٝ ػٕه ِثْ ١ِّْٛ 

 المراجع:
 .5250أـّه تٌمٕثج )نوصٛي( تٌصفى١ً ت٦ؼصّثػٝ،نتي تٌّؼثيف،تٌمثً٘ذ، -5

 .5255يِٗ،ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ،ِٙطفٝ تٌمٕثج)نوصٛي( ػٍُ ت٦ؼصّثع ِٚهت -9

 أـّه ػ١ّٝ)نوصٛي( شٙٛي ؼه٠ه ٧ٌشؽث٘ثز تٌٕظ٠ًر ٚتٌؼ١ٍّر ٌؼٍُ ت٦ؼصّثع،تٌمثً٘ذ،خهْٚ ِٕر ًٕٔ. -5

 
 .الخدمة اإلجتماعٌة الرٌفٌة  -105115

 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،  9         

صٝ ٠ّىٓ ٌٍؼ١ٍّٓ فٝ تٌّؽصّغ شمه٠ّٙث ٤فوًتن شٍوه تٌّؽصّؼوثز، ِٚؼٛلوثز شموه٠ُ ٘وهٖ تٌصؼًف ػٍٝ تٌمهِثز تٌّمصٍفر تٌ : الهدف التعلٌمى

 تٌمهِثز.

أٔٛتع تٌمهِر ت٦ؼصّثػ١ر فٝ ت٠ًٌف ، تٌصس١ً٘ تٌّٕٙٝ ، تٌصٕظ١ُ ت٤ًِٜ، تٌصط٠ًٛ تٌوهتشٝ ت٠ًٌفوٝ، تٌموثبّْٛ خثٌموهِثز  : المحتوى العلمى

 ت٦ؼصّثػ١ر ت٠ًٌفٟ ، إػهتنُ٘ ٚش١ّٕصُٙ

 المراجع:
 .5255ِفّه وثًِ تٌدط٠ًك )نوصٛي( ِٕٙثغ لهِر تٌّؽصّغ،ِىصدر تٌمثً٘ذ تٌفه٠عر،تٌطدؼر ت٤ٌٚٝ،تٌمثً٘ذ، -5

أـّوووووووه ِٙوووووووطفٝ لوووووووثًٞ ) نوصوووووووٛي( ٠ًٞمووووووور شٕظووووووو١ُ تٌّؽصّغ،ِوووووووهلً ش١ّٕووووووور تٌّؽصّوووووووغ تٌّفٍٝ،تٌّىصوووووووح تٌؽوووووووثِؼٝ  -9

 .5255تٌفه٠ط،ت٦ِىٕهي٠ر،

 .5255ٚش١ّٕر تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٝ، تٌّىصح تٌؽثِؼٝ تٌفه٠ط،ت٦ِىٕهي٠ر، أـّه ِٙطفٝ لثًٞ ) نوصٛي( تٌمهِر ت٦ؼصّثػ١ر -5

 
 

 اإلحصاء التطبٌقى . -105115
 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،  9           

 ت٦ٌّثَ خثٌطًق ت٦ـٙثب١ر تٌّٕثِدر ٌٍؼٍَٛ ت٦ؼصّثػ١ر، ٚو١ف١ر إلص١ثي ت٤نتذ ت٦ـٙثب١ر تٌّٕثِدر ٌّٜٛٛع تٌدفط. : الهدف التعلٌمى

أ١ّ٘وور ت٦ـٙووثء ت٦ؼصّووثػٝ ، تٌّٙووفٛفثز ، تٌص٠ٌٛووغ ، ِمووث١٠ُ تٌٍٕػوور تًٌّو٠ٍوور، تٌصٕووصس ، تٌصطووثخك تٌّٕوودٝ،  :المحتوووى العلمووى

 تٌصٛتفك ، شف١ًٍ تٌصدث٠ٓ ، ت٦يشدثٞ تٌد١ّٟ ، ت٦ٔفهتي تٌد١ّٟ .

 المراجع:

 .900،ؼثِؼر ػ١ٓ ُِّٔفّه ِفّٛن خًوثز)نوصٛي( ت٦ـٙثء ت٦ؼصّثػٝ ًٚٞق تٌم١ثَ،تٌطدؼر تٌعث١ٔر -5

 .5255أـّه ػدثنذ ًِـثْ )نوصٛي( ِمهِر فٝ ًٞق تٌصف١ًٍ ت٦ـٙثبٝ،نتي تٌىصح تٌؽثِؼ١ر،تٌطدؼر ت٤ٌٚٝ،تٌمثً٘ذ، -9

 
 علم النفس اإلجتماعى .  -105115

 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ،  9         

ِفٙوَٛ تٌوهٚتفغ  -أِثِث ٘ثِث فٝ ػ١ٍّثز تٌصؼ١ٍُ ٚت٦شٙثي ت٦ئوثنٜت٦ٌّثَ خثٌّفث١ُ٘ ٚت٤ُِ تٌٕف١ّر ٚتٌصٝ شّعً   :الهدف التعلٌمى

 ت٦نيتن ٚلٙثبٙٗ ٚتٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػ١ٍٗ.-ٚشم١ّّٙث ًٚٞق ل١ثِٙث



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33 

إِوصؼًتٚ ٌٍّفوث١ُ٘ -شؼ٠ًوف ػٍوُ تٌوٕفُ ٕٚٔوسشٗ ِٚؽوث٨ز تٌهيتِور فوٝ ػٍوُ تٌوٕفُ-تٌصؼ٠ًوف خوثٌّٕٙػ ِٚفص٠ٛثشوٗ :المحتوى العلمى

ٞووًق ل١ثِووٙث. تٌووهٚتفغ -أٔٛتػٙووث-تٌووهٚتفغ ت٤ِث١ِر)تٌفّوو١ٌٛٛنؼ١ر(-تٌووهٚتفغ ٚتٌصمّوو١ّثز تٌّمصٍفوور ٌٍووهٚتفغ -ت٤ِثِوو١ر فووٝ ػٍووُ تٌووٕفُ

-ت٦نيتن ًِٚتـووً شى٠ٕٛووٗ-تٌصٛتفووك ًِٚتـٍووٗ ٚت٤ِووث١ٌح تٌّدثٔووًذ ٚغ١ووً تٌّدثٔووًذ ٌصفم١مووٗ-أٔٛتػٙووث ٚٞووًق ل١ووثَ ٔووهشٙث-ت٦ؼصّثػ١وور

أِووث١ٌح -و١ف١ور شى٠ٕٛٙوث، ت٦شؽث٘ووثز ت٦ؼصّثػ١ور-لٙثبٙووٙث-٦شؽث٘وثز ت٦ؼصّثػ١ورت-تٌؼٛتِوً تٌّورظًذ ػ١ٍٙووث-لٙوثبٗ تٌؼ١ٍّور ت٦نيتو١وور

 شغ١١ً٘ث ًٚٞق ل١ثِٙث.

 المراجع :
 .5222ِفّه ػًّ تٌطٕٛخٝ )نوصٛي( لًتءتز فٝ ػٍُ تٌٕفُ ت٦ؼصّثػٝ ّٔىصدر نتي تٌّؼثيف تٌفه٠عر ، ت٦ِىٕهي٠ر، -5

 .5250تًٌّٜٙ تٌؽه٠ه،ت٦ِىٕهي٠ر ،تٌطدؼر ، أـّه ػٍز يتؼؿ )نوصٛيؤ( أ٘ٛي ػٍُ تٌٕفُ ، تٌّىصح  -9

 .5259ثٌمثً٘ذ،ػٍُ تٌٕفُ ت٦ؼصّثػٝ،ػثٌُ تٌىصح خـثِه ػده ت٩ٌَّ ًٌ٘تْ )نوصٛي(  -5

 
 .الخطابة الرٌفٌة  -105115

 ٚـهتز . 5شطد١مثز ،  9ٔظًٜ ،  9           

 ٔه٠ٓ تٌٍيتػ١١ٓ ٌىٝ ٠ٙدؿ ًِٔهت  ٌيتػ١ث ٔثؼفث.تٌصؼًف ػٍٝ ت٤ُِ تٌصٝ ٠ؽح ت٦ٌّثَ خٙث ِٓ ؼثٔح تًٌّ : الهدف التعلٌمى

ِفَٙٛ تٌمطثخر ت٠ًٌف١ر، تٌفه٠ط تٌمطوثخٝ ٚتٌفوه٠ط غ١وً تٌمطوثخٝ، ِفوثٚي تٌّٛلوف تٌمطوثخٝ، ت٤ِوٍٛج تٌمطوثخٝ،  : المحتوى العلمى

تٌمطثخور ت٠ًٌف١ور ، تٌمطثخور تٌصًش١ح تٌّٕطمٝ ٤فىثي تٌمطدر ، و١ف١ر ت٦ػهتن ٌٍمطدر، ِٜٛٛػثز تٌمطدر ت٠ًٌف١ر، تٌصٙو٠ًٛ تٌٍفظوٝ فوٝ 

 ت٠ًٌف١ر ٚتٌؼًف ت٠ًٌفٝ.

 
 المراجع :
 .5225فرتن أخٛ ـطح )نوصٛي( تٌمهيتز تٌؼم١ٍر ،ِىصدر ت٤ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ، -5

 .5222ِفّه ِؼ١ه أـّه ٠ٌهتْ )نوصٛي(،ش١ّٕر تٌصفى١ً تٌفٍّفٝ،نيتِر شًخ٠ٛر،ِف١ً،تٌمثً٘ذ، -9

                 تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٝ: -105950
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ ،  9                

: ٠ٙهف تٌّمًي إٌٝ إِهتن تٌهتي١ِٓ خثٌّؼٍِٛثز ت٤ِث١ِر ٚت٦شؽث٘ثز تٌفه٠عر فٝ ػٍُ ت٦ؼصّثع ٚتٌّؽصّغ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

٠ًووف ت٠ًٌفوٝ ٚتٌمٙوثبٗ ت٦ؼصّثػ١وور فوٝ تٌف١وثذ ٚتٌّؽصّؼووثز ت٠ًٌف١ور،ِغ نيتِور ٌٍّٕووى٩ز ت٦ؼصّثػ١ور فوٝ تٌ

 ٚتٌّٕظّثز ت٠ًٌف١ر تٌّمصٍفر.

شؼ٠ًف تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٟ .ٕٔسذ ػٍُ تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٟ ًِٚتـً شطٛيٖ . تٌؼٛتًِ تٌصوٝ ِوثّ٘س فوٝ ٕٔوسذ   -: تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌّؽصّووغ ت٠ًٌفووٝ .لٙووثبٗ تٌظووٛتً٘ ت٦ؼصّثػ١ر.أٔووىثي تٌظووثً٘ذ ت٦ؼصّثػ١ر.فٛتبووه نيتِوور ػٍووُ تٌّؽصّووغ  ٍووُػ

أٔوىثٌٙث  تٌؽّثػوثز ت٨ؼصّثػ١ورتٌّؽصّغ ت٠ًٌفٟ ٚأ٘هتفٗ، ِدثـط ػٍُ تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٟ. ت٠ًٌفٝ.أ خؼثن نيتِر ػٍُ

تٌّؽصّؼثز.لٙووثبٗ تٌّؽصّؼووثز تٌّف١ٍوور تٌّؽصّؼووثز تٌّف١ٍوور  أٔووٛتع.تٌّؽصّؼووثز ت٦ّٔووث١ٔر ِفٙووَٛ تٌّؽصّووغ. 

 ز ت٦ؼصّثػ١ر .ت٠ًٌف١ر ًِٚتـً شطٛي٘ث. أٔىثي ت٦ِص١طثْ تٌّثبهذ فٟ تٌّؽصّؼثز ت٠ًٌف١ر.ت٤ّٔثق ٚتٌؼ١ٍّث

  تًٌّتؼغ :
 .5229ِفّٛن ػٛنذ، نيتِثز فٝ ػٍُ ت٦ؼصّثع ت٠ًٌفٟ، نتي تٌّؼًفر تٌؽثِؼ١ر، ت٦ِىٕهي٠ر، -5

 .5225ِفؽٛج ػط١ر تٌفثبهٜ، ػٍُ ت٦ؼصّثع ت٠ًٌفٟ، ِٕٕٛيتز ؼثِؼر نئر، ١ٌد١ث، -9

 

 ٠ف١رت٤ًِذ تًٌ-105955
 تزٚـه 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ ،  9                  

:٠ٙهف تٌّمًي إتٜ تٌصؼًف ػٍٝ ِفَٙٛ ت٤ًِذ خٛؼوٗ ػوثَ ٚت٤ِوًذ ت٠ًٌف١ور خٛؼوٗ لوثٖ ِوغ شفه٠وه  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِفَٙٛ ت٤ًِذ ت٠ًٌف١ر وّرِّر إؼصّثػ١ر ٚأُ٘ لٙثبٙٙث ِٚؼًفور تٌّوٍٛن ت٦ٔؽوثخٝ ٤فًتن٘وث ٚيخطٙوث خوثٌّٕٛ 

 تٌّىثٔٝ فٝ ًِٙ.

لٙوثبٗ ت٤ِوًذ  -تٌصطٛي تٌصثي٠مٟ ٤ٔوىثي ت٤ِوًذ -١ُ تًٌّشدطر خٙث: أ١ّ٘ر نيتِر ت٤ًِذ ٚتٌّفث٘تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌٛظثبف ت٦ؼصّثػ١ور   -أٔىثي ت٤ًِذ  -تٌؼٕثً٘ تٌّىٛٔر ٥ًٌِذ ت٠ًٌف١ر –تٌد١ٕثْ ت٤ًِٜ  -فٝ ت٠ًٌف ٚتٌفًٝ

ٕوثء لٙوثبٗ ت٤ِوًذ ت٠ًٌف١ور   تٌصغ١وً فوٝ خ –ِمثئر خو١ٓ خ١ٕوثْ ت٤ِوًذ ت٠ًٌف١ور ٚت٤ِوًذ تٌفٝو٠ًر   -٥ًٌِذ 

ػ٩لور ت٤ِوًذ وّرِّور  ٘ثِور ِوغ تٌّرِّوثز ت٤لوًٜ نتلوً تٌّؽصّوغ. تٌظوٛتً٘ تٌؽه٠وهذ فوٝ  -ٚٔطثق ت٤ًِذ

 تٌصّثِه ت٤ًِٜ. آظثي تٌصغ١ً تٌصىٌٕٛٛؼٟ ػٍٝ ت٤ًِذ ت٠ًٌف١ر.  -تٌصفىه ت٤ًِٜ -ت٤ًِذ ت٠ًٌف١ر تٌّؼثً٘ذ

 تًٌّتؼغ :
 5255ي تٌٕٙٝر تٌؼًخ١ر،تٌمثً٘ذ،ػٍٝ ػده تٌٛتـه ٚتفٝ )نوصٛي( ت٤ًِذ ٚتٌّؽصّغ ،نت -5



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34 

ػدووه تٌف١ّووه ِووؼه  )نوصووٛي( تٌّووهلً تٌّٛيفٌٛووٛؼٝ ٌهيتِوور تٌّؽصّووغ تٌمووًٜٚ،نتي تٌّؼثيف،ِٙووً -9

،5250. 

فصؿ هللا ٍ٘ٛي،ِفّه ٔد١ً ؼثِغ)نوصٛيتْ( أِث١ِثز ػٍُ تٌّؽصّغ،لُّ تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٝ،و١ٍور تٌٍيتػور -5

 . 5220،ؼثِؼر ت٦ِىٕهي٠ر،

 ٠ًف١ر: تٌم١ثنذ تٌ – 105959
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ ،  9              

: ِؼًفوور تٌّفووث١ُ٘ ٚتٌّٙووطٍفثز تٌمث٘وور خثٌم١ووثنذ ت٠ًٌف١وورٔٛأٔٛتع تٌمووثنذ ت٠ًٌف١١ٓ،ٚأ١ّ٘وور تٌمووثنذ  تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

ت٠ًٌف١١ٓ فٝ تٌؼّوً ت٦ئوثنٜ،ٚو١ف١ر تٌصؼوًف ػٍوٝ تٌم١وثنتز تٌّف١ٍور ِوٓ لو٩ي ِٙوثني تٌم١وثنذ ِٕٚوث٘ػ شفه٠وه 

 مثنذ.تٌ

تٌؼٛتِوً ، أنٚتز ِٚمِٛوثز  -:ِفَٙٛ تٌم١ثنذ ،ٚأ١ّ٘صٙث، أٔٛتع تٌم١ثنذ ٚأٔٛتع تٌموثنذ، ٔظ٠ًوثز تٌم١وثنذ تٌؼٍّٝ تٌّفصٜٛ

ت٤ِووُ ٚتٌّؼووث١٠ً ت٩ٌٌِوور  -تٌم١ووثنذ فووٝ تٌصٕظ١ّووثز تٌّف١ٍوور، أنٚتي ِٚٙووثَ تٌمووثنذ  تٌّف١ٍوو١ٓ -تٌّووٍٛن تٌم١ووثنٞ

أِوث١ٌح  -ٞوًق إوصٕوثف ٚإلص١وثي تٌموثنذ  تٌّف١ٍو١ٓ -نذ  تٌّف١ٍو٦ٓ١ِٕثن تٌّٙثَ تٌم١ثن٠ر، ٘فثز ٚلٙوثبٗ تٌموث

نٚتفوغ ِٕوثيور  -تٌّدثنئ تٌّو١ىٌٛٛؼ١ر ٌصؼٍو١ُ ٚشوهي٠ح تٌموثنذ -شهي٠ح تٌمثنذ  تٌّف١١ٍٓ -إلص١ثي تٌمثنذ  تٌّف١١ٍٓ

نذ ِؼٛلوثز ٔؽوثؾ ِٕوثيور تٌموث -ػٛتِوً خموثء تٌموثنذ تٌّف١ٍو١ٓ فوٝ تٌؼّوً تٌصطوٛػٟ -تٌٕثَ ٌٍؼًّ وموثنذ ِف١ٍو١ٓ

تٌص١ّٕوور تٌّؼث٘ووًذ  -ػ٩لوور تٌمووثنذ ت٦ئووثن١٠ٓ تٌّف١ٍوو١ٓ خثًٌّٔووه٠ٓ تٌووٍيتػ١١ٓ -تٌّف١ٍو١ٓ فووٝ تٌؼّووً تٌّؽصّؼووٟ

 ٌٍم١ثنتز  تٌّف١ٍر 

 تًٌّتؼغ :
 5229أـّه ِفّه ػًّ، ت٦ئثن تٌٍيتػٝ تٌّؼثً٘، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ، -5

 .5225ثز تٌؼ١ٍّر،تٌمثً٘ذ،ِفّه ١ُّٔ ػٍٝ ٠ٍُِٛ، ت٦ئثن تٌٍيتػٝ،ًِٙ ٌٍمهِ -9

٠ٌُٛ وثًِ ١ٍِىور)نوصٛي( ِو١ىٌٛٛؼ١ر تٌؽّثػوثز ٚتٌم١وثنذ،تٌؽٍء ت٤ٚي،ن٠ٕث١ِوثز تٌؽّثػور تٌصطد١م١ر،ِىصدور  -5

 .5255تٌٕٙٝر تٌؼًخ١ر،تٌطدؼر تٌعث١ٔر،تٌمثً٘ذ،

 

  تٌّٕى٩ز ت٦ؼصّثػ١ر ت٠ًٌف١ر: -105955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜذ ،  9                

 -و١ف١ور ِٛتؼٙصٙوث-ِّددثشٙث -: تٌصؼ٠ًف خثٌّٕى٩ز ت٦ؼصّثػ١ر تٌصٝ شٛتؼٗ تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٝ تًٌّٜٙ ٙهف تٌصؼ١ٍّٝتٌ

 تٌصف١ًّ تٌؼٍّٝ ٚتٌّٕٙؽٝ ٌٙث ٚنٚيٖ شؽث٘ٙث.

 -ًِتـوً شطوٛي، ٚو١ف١ور ظٙوٛي تٌّٕوى٩ز ت٦ؼصّثػ١ور -:: شؼ٠ًف تٌّٕىٍر ت٦ؼصّثػ١ور ٚلٙثبٙوٙث تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

شٙوو١ٕف  -ت٦ٞووثي ت٦ؼصّووثػٝ ٌهيتِوور تٌّٕووى٩ز ت٦ؼصّثػ١وور -نيتِوور تٌّٕووى٩ز ت٦ؼصّثػ١وورأ٘ووهتف ٚأ١ّ٘وور 

تٌطووووًق تٌِّٛوووو١ٌٛٛؼ١ر ٚغ١ووووً  -ػ١ٍّووووثز تٌصغ١ووووً تًٌّشدطوووور خثٌّٕووووثوً ت٦ؼصّثػ١وووور-تٌّٕووووى٩ز تٌّمصٍفوووور

ز نٚي ػٍّثء ت٦ؼصّوثع فوٝ نيتِور تٌّٕوى٩-ت١ٌٌِّٛٛٛؼ١ر فٝ نيتِصٙث ، ِٕث٘ػ نيتِر تٌّٕى٩ز ت٦ؼصّثػ١ر

 خؼٛ تٌّٕى٩ز تٌٙثِر تٌصٝ شٛتؼٗ تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٝ.-ت٦ؼصّثػ١ر

 تًٌّتؼغ :

تٌمٌٛٝ ِثٌُ إخًت١ُ٘ ، تٌّٕى٩ز ت٦ؼصّثػ١ر ت٠ًٌف١ر ِٚصطٍدثز ـٍٙث، ًِٙ ٌٍمهِثز تٌؼ١ٍّور، تٌموثً٘ذ، -5

5222. 

 .5255ر، ِفّه ٔد١ً ؼثِغ )نوصٛي( تٌّفصصؿ فٝ ػٍُ تٌّؽصّغ ، نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذ،ت٦ِىٕهي٠ -9

فرتن أـّه ػٍٝ)نوصٛي( ِٕى٩ز تٌّؽصّغ ت٠ًٌفٝ فٝ تٌؼثٌُ تٌؼًخوٝ،نتي تٌٕٙٝور تٌؼًخ١ور،خ١ًٚز، خوهْٚ  -5

 ِٕر ًٕٔ.

 تٌصغ١ً تٌعمثفٝ فٝ ت٠ًٌف : -105955
 ٚـهتز. 5شطد١مثز،  9ِفثًٜذ ،  9         

ف تًٌّٜٙ،ِّٚووثيتز تٌٕٙووٛٚ خثٌف١ووثذ :أوصّووثج تٌووهتيَ تٌمووهيذ ػٍووٝ فٙووُ تٌصغ١ووًتز تٌعمثف١وور فووٝ ت٠ًٌوو تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

 ت٠ًٌف١ر ٚشغ١١ً ت٦شؽث٘ثز تٌٍّد١ر ٔفٛتٌمطٟ تٌص٠ّٕٛر.

ِفَٙٛ تٌصغ١ً تٌعمثفٝ فٝ ت٠ًٌف، ن٠ٕث١ِى١ر ت٦شٙثي تٌعمثفٝ ٚتٌصم١١ُ تٌعموثفٝ، ػ١ٍّور تٌصعم١وف ، ين تٌفؼوً : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

فووٝ تٌّؽصّؼووثز ت٠ًٌف١وور ، تٌصى١ووف تٌد١ةووٝ ٚتٌصغ١ووً ٌؼ١ٍّووثز تٌٕٙووٛٚ خثٌف١ووثذ ت٠ًٌف١وور، إِووصًّتي٠ر شغ١١ووً تٌعمثفوور 

 تٌعمثفٝ ٚت٦ؼصّثػٝ خ١ٓ ت٠ًٌف١١ٓ.

  تًٌّتؼغ :
ٌٕىووٌٛٓ نتف١ووه و١ٍّووٝ،ٚوثٔٓ شٕووث٠ٍٍ ١٘ووًْ، ت٦ئووثن تٌٍيتػووٝ، شًؼّوور ِفّووه تٌّؼٍووُ، ِرِّوور فووًتٔى١ٍٓ  -5

 .5255ٌٍطدثػر ٚتًٌٕٕ،تٌمثً٘ذ،



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
35 

١ّووور تٌّؽصّوووغ تٌّفٍٝ،ِىصدووور ت٤ٔؽٍوووٛ تٌّٙووو٠ًر ِفّوووه وثِوووً تٌدط٠ًوووك، ِفّوووه ؼّوووثي ٔوووه٠ه )نوصٛي(شٕ -9

 .5252،تٌمثً٘ذ،

ِٙووطفٝ خووهيتْ ،إخووًت١ُ٘ ِطووثٚع )نوووثشًذ(، ِفّووه ِفّووه ػط١وور، تٌِٛووثبً تٌصؼ١ّ١ٍوور، ِىصدوور تٌٕٙٝوور  -5

 .5255ت٠ًٌّٙر،تٌمثً٘ذ ،

 

 لثِّث :  تتٌٍيتػثز تٌّف١ّر
  أسبسيبت السراعة المحمية -443344

 ٚـهتز 5، شطد١مثز  9ِفثًٜتز ،  9      

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح نيتِر تٌد١ٛز تٌّف١ّرٚت١ّ٘صٙث فٝ تٔصثغ تٌمًٝتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ٞوًق تٌوصفىُ فوٝ -ت٤غط١ور فوٝ تٌد١وس تٌّف١ّور -إٕٔثء ٚ ش١ُّٙ تٌد١ٛز تٌّف١ّور-:أٔٛتع تٌد١ٛز تٌّف١ّر تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تًٌِٙٛٔوثز تٌٕدثش١ور -فّو١ٌٛٛؼ١ث ت٤ٌ٘وثي-تٌٍيتػور خوهْ شًخور-تٌّف١ّور ٌيتػر تٌمًٝ ٚلهِصٙث نتلً تٌد١وٛز-تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر

 ف١ٌّٛٛؼ١ث ِث خؼه تٌفٙثن.-ػ١ٍّثز تٌصهتٚي ٚتٌص٠ّٛك-ِٕٚظّثز تٌّٕٛ

 تًٌّتؼغ:
(. ِٕثوً ِث خؼه تٌفٙثن ِٚٛتؼٙٗ تيشفوثع ّٔودر تٌفموه فوٝ تٌّفث٘و١ً تٌدّوصث١ٔر.تٌٍيتػر 5255ػده تٌمثني، ػثني)-5

 تٌّٕر تٌمثِّر-ٌؼًخٝ.تٌؼهن تٌعثٌط ٚ تًٌتخغٚتٌص١ّٕر فٝ تٌٛٞٓ ت

 ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر.-تٌؽٍء تٌعثٔٝ-( ٔدثشثز تٌم5250ًًِِٝٝ،ِٙطفٝ ػٍٝ ،تـّه تًٌّخغ )-9

 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ.-(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓتٌّف١ّر.) زأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػث -5

 5255ؼثِؼر تًٌّٛ٘-ن/ػهٔثْ ٔثً٘ ِطٍٛج-تٌّى١فرتٔصثغ تٌمًٝٚتز فٝ تٌد١ةر -5

 جكىىلىجيب السراعة المحمية -443343
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 :ت٨شؽث٘ثز تٌفه٠عر فٝ تٌٍيتػثز تٌّف١ّر ٚو١ف١ر تٌٍيتػر ٚتٌؼٛتًِ تٌّرظًذػ١ٍٙثتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِٚوثبً تٌوصفىُ فوٝ تٌؼٛتِوً –تٌد١وٛز تٌٍؼثؼ١ور -تٌّف١ّورتٕٔوثء تٌد١وٛز -: تلصٙوثن٠ثز تٌٍيتػور تٌّف١ّور تٌّفصٜٛ تٌؼٍّوٝ

تٌّووٍتيع –ِووٍتيع تٌد١ةووثز ّٚٔووٛ تٌؽووىٚي -تٌّفث١ٌووً تٌّغى٠وور-تٕٔووثء ِٕووثشً تٌمٝووً شفووس تٌٙووٛج-تٌؽ٠ٛوور نتلووً تٌٙووٛج

أِعٍور ٨ٔصوثغ ِفث٘و١ً ٌمٝوً وتز ت١ّ٘٤ور -تِوُ تٌّىثففور نتلوً تٌٙوٛج-ػ١ٍّثز شؽ١ٙوٍ ت٨يٚ نتلوً تٌٙوٛج-تٌّثب١ر

 .ت٨لصٙثن٠ر

 المراجع:
 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ-(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓتٌّف١ّر.) زأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػث --5

 .5252-ؼّٙٛي٠ر ًِٙ تٌؼًخ١ر-ٌٚتيذ تٌٍيتػر ٚتِص٩ٙؾ ت٤يتٜٟ-ًِٕٚع تٌٍيتػر تٌّف١ّر-9

 .5229-ًِٙ تٌؼًخ١ر ؼّٙٛي٠ر-ٌٚتيذ تٌٍيتػر ٚتِص٩ٙؾ ت٤يتٜٟ-ًِٕٚع تٌٍيتػر تٌّف١ّر -5

 .5221ؼثِؼر تٌهٚي ٌؼًخ١ر-تٌّٕظّر تٌؼًخ١ر ٌٍص١ّٕر تٌٍيتػ١ر-5

 .4332جبمعة المىصل-د/عذوبن وبصر مطلىة-اوحبج الخضروات فً البيئة المكيفة-4

 

 زراعة الخضر جحث األوفبق -443342
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 . تٌطثٌح و١ف١ر تٔصثغ  ِفث١ً٘ ت ٌمًٝ شفس ت٨ٔفثق ٚتٌؼٛتًِ تٌّرظًذػ١ٍٙث : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِٛت٘فثز  -و١ف١ر تٕٔثء تٌٙٛج تٌد٩ِص١ى١ر ٚ ت٤ٔفثق-: ٔٛع ت٤غط١ر تٌد٩ِص١ه تٌّّصمهِر فٝ تٌٙٛج تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

-ػ١ٍّثز تٌمهِر تٌّمصٍفر-تٌٍيتػ١رتػهتن تٌٙٛج -إٔصثغ ٔص٩ز تٌمًٝ-تٌظًٚف تٌد١ة١ر نتلً تٌٙٛج-ت٨لٛتَ ٚخٕثء ت٤ٔفثق

 تٌّّددثز  ت١ًٌّٜر ًٚٞق تٌّمثِٚر.

 تًٌّتؼغ:    
 تٌد١ٝثء-ؼثِؼر لثي٠ُٛٔ-إٔصثغ تٌطّثُٞ فٝ تٌٙٛج ٚ ت٤ٔفثق تٌد٩ِص١ى١ر-5251ِفّه ػٍٜٛ لًّ -5

 تٌد١ٝثء-ؼثِؼر لثي٠ُٛٔ-إٔصثغ تٌم١ثي فٝ تٌٙٛج ٚ ت٤ٔفثق تٌد٩ِص١ى١ر-5251ِفّه ػٍٜٛ لًّ  -9

 نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذ -ٔصثغ تٌمًٝ شفس تٌٙٛج ٚ ت٤ٔفثق تٌد٩ِص١ى١ر5255ِفّه ػٍٜٛ لًّ  -5

تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ -(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓتٌّف١ّر.) زأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػث --5

. 

 

 فسيىلىجيب محبصيل الخضر -443343 
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33 

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح نيتِر تٌؼٛتًِ تٌف١ٌّٛٛؼ١ر تٌّصؼٍمر خّفث١ً٘ تٌمًٝ هف تٌصؼ١ٍّٝتٌٙ

تٌّٕٛ -تٌّىْٛ-نيتِر تٌؼٛتًِ تٌف١ٌّٛٛؼ١ر تٌّصؼٍمر خثٔدثز تٌدىٚي ٚتٌّٕٛ ٚ ت٨ٌ٘ثي ٚ ت٨ظّثي ٚشى٠ٛٓ تٌدىٚي : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

-شؼ٠ًف ِٕظّثز تٌّٕٛ تٌٕدثش١ر-ًٞق شى١ف تٌٕدثشثز ِغ تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر تٌّصغ١ًذ-دّصث١ٔرِٕٚظّثز تٌّٕٛ ٚتظً٘ث فٝ شطٛي تٌّفث١ً٘ تٌ

 -تًٌِٙٛٔثز تٌٕدثش١ر-فؼً ِٕظّثز تٌّٕٛ فٝ تٌٕدثز-تٌصًو١ح تٌى١ّثبٝ ٌّٕظّثز تٌّٕٛ-شم١ُّ ِٕظّثز تٌّٕٛ

 تًٌّتؼغ:
 . الذار العربية للىشر و الحىزيع-المىعم حسه (د/احمذ عبذ4333يبت إوحبج الخضر و السراعبت المحمية.)بساس -           

 

 إوحبج الشحالت البسحبوية  فً السراعة المحمية -443344
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 :٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح تٔصثغ تٌٕص٩ز ٚ تٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػ١ٍٙثتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

شم١ُّ ِفث١ً٘ تٌمًٝ ـّح ِمهيشٙث ِٓ شفًّ -ٚػ١ٛج تِصمهتَ تٌٕص٩ز فٝ تٌٍيتػر ٍِت٠ث-و١ف١ر إٔٔثء تٌّٕصً : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر -يػث٠ر تٌّٕثشً-ت٨ٔصثغ تٌصؽثيٜ ٌٍٕص٩ز -إٔصثغ تٌٕص٩ز نتلً ت٤ٚػ١ر تٌمث٘ر-ًِتله تٌدىٚي-ٞد١ؼر ِمهيذ تٌٕصً-تٌٕصً

 ص٩ز ٚتلٍّصٙث.شم١ٍُ تٌٕ-ِٛت٘فثز تٌٕصٍر تٌؽ١هذ-ٚشسظ١ً٘ث فٝ إٔصثغ تٌٕص٩ز

 تًٌّتؼغ:

 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ-(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓتٌّف١ّر.) زأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػث --5

2-Halfacre,R.G.  and J. A. Barden.1979. Horticulture.McGrow-Hill Book Co., 

N.Y. 

3-Haad,N. and D.K. Salunkhe.1975.Post harvestbiology and handling of fruits 

and vegetables. 

 

 االوحبج الحجبري للمحبصيل البسحبوية الهبمة فً السراعبت المحمية -443345
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

١ٛز : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح ًٞق ت٨ٔصثغ تٌصؽثيٜ ٌٍّفث١ً٘ ت٨لصٙثن٠ر تٌٙثِر تٌٍّٕيػر شفس تٌدتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌّف١ّر 

ػ١ٍّثز  -إٔصثغ تٌمُ-إٔصثغ تٌفث١ٌٛ٘ث -إٔصثغ تٌّٕثَ-إٔصثغ تٌىثٔصٍٛج-إٔصثغ تٌفٍفً -إٔصثغ تٌم١ثي -إٔصثغ تٌطّثُٞ :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌص٠ّٛك تٌّفٍٝ ٚ تٌصٙه٠ً.-تٌؽّغ ٚ تٌفٙثن

 لمراجع:ا
 تي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغتٌه-(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػثز تٌّف١ّر.) -5

 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ--ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـّٓ-إٔصثغ تٌطّثُٞ -9

 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ--ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـّٓ-إٔصثغ تٌم١ثي -5

 

 مشبكل اوحبج الخضر فً السراعبت المحمية -443343 
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح و١ف١ر تٌصغٍح ػٍٝ تٌّٕثوً فٝ تٔصثغ تٌمًٝ شفس تٌد١ٛز : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌّف١ّر

٠ٌثنذ تًٌٞٛخر  -٠ٌثنذ ٍِف١ر تٌصًخر-ِٚثبً شؼم١ُ تٌصًخر -ِٕثوً تِصؼّثي ت٨غط١ر تٌد٩ِص١ى١ر:  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ِٕثوً ت٨٘ثخر  -ِٕثوً ت٨ٜثءذ-ٕثوً نيؼر تٌفًتيذِ -ِٕثوً تٌٕثشؽر ػٓ تيشفثع ِؼهي ظثٔٝ تو١ّه تٌىًخْٛ -تٌّٕد١ر

 ت١ًٌّٜر ٚتٌف٠ًٕر ٌٍٕدثز.

 المراجع:
 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ-(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػثز تٌّف١ّر.) -5

 .5229-ؼّٙٛي٠ر ًِٙ تٌؼًخ١ر-ٌٚتيذ تٌٍيتػر ٚتِص٩ٙؾ ت٤يتٜٟ-ًِٕٚع تٌٍيتػر تٌّف١ّر -9

 5255ؼثِؼر تًٌّٛ٘-ن/ػهٔثْ ٔثً٘ ِطٍٛج-تٔصثغ تٌمًٝٚتز فٝ تٌد١ةر تٌّى١فر-5

 

 

 ِٕظّثز تٌّٕٛ ٚشطد١مثشٙث فٝ تٌٍيتػثز تٌّف١ّر -105905
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33 

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح نيتِر شثظ١ً ِٕظّثز تٌّٕٛ ٚتِصمهتِٙث فٝ ِؽثيتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌمًٝ

تِصمهتَ -شهل٩ز ِعدطثز تٌّٕٛ-ِعدطثز تٌّٕٛ-ت٨ظ١ٍٓ-تٌؽد١ًٌٕثز-ت١ٌّصٛو١ٕ١ٕثز-ت٨ٚو١ّٕثز : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تغًتٚ ِٕظّثز تٌّٕٛ.-تٌّٕظّثز فٝ ِفث١ً٘ تٌمًٝ

 

 تٌٍيتػثز تٌّف١ّرتٌمًٝ فٝ أًِتٚ  -105902
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 تٌٕدثشثز نتلً تٌٙٛخر تٌد٩ِص١ى١ر ٚظًٚف ت٦٘ثخر ًٚٞق تٌّمثِٚر: ِؼًفر أًِتٚ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِمهِر شسظ١ً تٌظًٚف تٌؽ٠ٛر نتلً تٌٙٛخر ػٍٝ ـهٚض ت٦٘ثخر ـ تٌّّددثز ت١ًٌّٜر ٌٕدثشثز  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 تٌٙٛخر ـ ت٤ػًتٚ ٠ًٞٚمر ت٦٘ثخر ـ تٌطًق تٌّّصمهِر فٝ ِمثِٚر ت٤ًِتٚ تٌٕدثش١ر فٝ تٌٙٛخر.

 

 طرق الحصاد والتداول و التخزين فى محاصيل الخضر -105950

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

ت١ّ٘وور تٌصموو٠ٍٓ فووٝ ِفث٘وو١ً تٌمٝووً ٚ تٌطووًق تٌفه٠عوور تٌّصدؼوور فووٝ وٌووه ٌصم١ٍووً تٌفثلووه  -:تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

 تٌّفٌٙٛٝ

-ًِٚتـً ّٔٛ تٌعّوثيتٌصًو١ح تٌى١ّ١ثبٝ -تٌفمه فٝ تٌّفٙٛي-ت١ّ٘ر شم٠ٍٓ ِفث١ً٘ تٌمًٝ -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تِوصمهتَ ٌيتػور -ٞوًق تٌصمو٠ٍٓ تٌّمصٍفور-ِؼث٩ِز ِث خؼه تٌفٙثن ٚشسظ١ً٘وث ػٍوٝ تٌّفٙوٛي-ت٨ٔٝثغ تٌٕٙثػٝ

 تٌصم٠ٍٓ-تٌص٠ّٛك-٨ّٔؽر فٝ ػ١ٍّثز تٌفٙثن ِٚثخؼه٘ث

 تًٌّتؼغ :
 تٌمثً٘ذ -(ٔدثشثز تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر5255وّثي يٍِٜ تِص١ٕٛ) -1

 تٌمثً٘ذ-(ِفث١ً٘ تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر5251ً )ت١ٌّه ِفّه ٘م -9

(تِث١ِثز تٌمًٝ ٚشىٌٕٛٛؼ١ث تٌٍيتػثز تٌّىٕٛفر ٚ تٌّف١ّر،تٌهتي تٌؼًخ١ور 5255تـّه ػده تٌّٕؼُ ـّٓ)-5

 تٌمثً٘ذ .-ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ
 ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغتٌهتي تٌؼًخ١ر -(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػثز تٌّف١ّر.)-5   

 

 تٔصثغ تٌمًٝ فٝ ت٨يتٜٝ تٌفه٠عر -105955 
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ِؼًفر تٌّفث١ً٘ تٌصٝ شٍٙؿ ٌيتػصٙث فٝ ت٨يتٜٝ تٌفه٠عر تٌّّصٍٙفر ٚتٔصثؼٙث -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ٌٍيتػوور ت-تٌّووٛتين تٌطد١ؼ١وور-ٚتٌّٕووثق-ِمهِوور ػووٓ تٌّٕووثٞك تٌٙووفًت٠ٚر ٚٞد١ؼصٙووث -:تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

تٌفوٍتَ -ت٨غط١ور تٌد٩ِوص١ى١ر-تٌٍيتػور نتلوً ت٨ٔفوثق-ؼّث٠ر تٌّفث١ً٘ فٝ ت٨يتٜٝ تٌٙفًت٠ٚر-تٌّىٕٛفر

 ت٨لًٝ ـٛي ت٨يتٜٝ تٌٙفًت٠ٚر

 تًٌّتؼغ :
( تٔصووثغ ِفث٘وو١ً تٌمٝووً. تٌطدؼوور ت٨ٌٚووٝ، تٌووهتي تٌؼًخ١وور ٌٍٕٕووً ٚ 5225تـّووه ػدووه تٌّووٕؼُ ـّووٓ )-1

 تٌص٠ٌٛغ تٌمثً٘ذ.

 (ِفث١ً٘ تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر تٌمثً٘ذ5251مً )ت١ٌّه ِفّه ٘-9

 ( تٌٍيتػر خهْٚ شًخر، ِٕٕسٖ تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر5221ػده تٌّٕؼُ خٍدغ ٚ ِثً٘ ١ُّٔ )--5

 

 تٌٙفثز تٌصٙه٠ً٠ر ٌّفث١ً٘ تٌمًٝ – 105959
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ّفث١ً٘ تٌمًٝ ٠ٌٍثنذ ػ١ٍّر تٌصٙه٠ًِؼًفر تٌٙفثز تٌصٙه٠ً٠ر تٌمث٘ر خ -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌطًق تٌّصدؼر ٨ٔصوثغ -ػٛتًِ ت٨ٔصثغ ٚو١ف١ر تٌفٙٛي ػٍٝ ِٕصػ ػثٌٝ تٌم١ّر تٌص٠ّٛم١ر -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌٙووفثز  تٌم١ثِوو١ر ٌىووً -تٌمووٛت١ٔٓ تٌّٕظّوور ٌصٙووه٠ً تٌّٕووصػ-تػووهتن تٌّٕووصػ ٌٍصٙووه٠ً-لٝووً وتز ؼووٛنذ ػث١ٌوور

 ِفٙٛي ِٓ ِفث١ً٘ تٌمًٝ.

 تًٌّتؼغ :
1-Arab organization for Agriculture development, Arab Agriculture 

dictionary, plant produce, par, volume IV. Khartom, July, (1983) 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2-Pantastics, E.B. (1975). Post harvest physiology, handling and utilization of 

tropical and sub tropical fruit and vegetables. Wesport, Connecticut, AVI 

Publishing 

( تٔصووثغ ِفث٘وو١ً تٌمٝووً. تٌطدؼوور ت٨ٌٚووٝ، تٌووهتي تٌؼًخ١وور ٌٍٕٕووً ٚ 5225تـّووه ػدووه تٌّووٕؼُ ـّووٓ )--5

 تٌص٠ٌٛغ تٌمثً٘ذ.

 

 تِث١ِثز تٌٍيتػر ٚتٔصثغ تٌغىتء خهْٚ شًخر -105955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 تٌطًق تٌفه٠عر تٌّصدؼر فٝ تٔصثغ تٌمًٝ خهْٚ شًخر -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

-تٌؼٕثً٘ تٌغىتب١وٗ-تٌٍيتػر ت٩ٌي١ٜر  فٝ ًِٙ-تٔٛتع تٌٍّتيع خهْٚ شًخر-ٔدىٖ شثي٠م١ر -:تٌؼٍّٝ تٌّفصٜٛ

 ٌيتػر تٌّؼٛل١ٓ-ٌيتػر تٌّٕثٌي-ٌيتػر ت٨ِطؿ-تٌّفث١ًٌ تٌّغى٠ر

 تًٌّتؼغ :
 ( تٌٍيتػر خهْٚ شًخر، ِٕٕسٖ تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر5221ػده تٌّٕؼُ خٍدغ ٚ ِثً٘ ١ُّٔ )-5

(تِث١ِثز تٌمًٝ ٚشىٌٕٛٛؼ١وث تٌٍيتػوثز تٌّىٕوٛفر ٚ تٌّف١ّر،تٌوهتي 5255ؼُ ـّٓ)تـّه ػده تٌّٕ -9

 تٌمثً٘ذ-تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ

 .ِىصدر تٌٛفثء-نتي تًٌٕٕ-( تٌٍيتػر خهْٚ شًخر5221ػده تٌٛ٘ثج تخٛ تًٌَٚ ٚ ِفّه تـّه ٠ًٔف)-5    

          ت٨ٌ٘ثي فٝ ِفث١ً٘ تٌمًٝ -105951
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9 ِفثًٜتز، 9           

 و١ف١ر تٌ٘ثي ِفث١ً٘ تٌمًٝ ٚ تٌؼٛتًِ تٌّصفىّر فٝ وٌه -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

–تٌؼٛتِووً تٌد١ة١وور ٚشسظ١ً٘ووث ػٍووٝ ت٨ٌ٘ووثي -ًِتـووً ت٨ٌ٘ووثي ٚ تٌؼٛتِووً تٌصووٝ شووصفىُ ف١وور -:تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

 ِٕظّثز تٌّٕٛ ٚ تًٌِٙٛٔثز تٌٕدثش١ر ٚتِصمهتِٙث فٝ ِؽثي ت٨ٌ٘ثي.

 تًٌّتؼغ :
 تٌمثً٘ذ -(ٔدثشثز تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر5255وّثي يٍِٜ تِص١ٕٛ) -1

 تٌمثً٘ذ-(ِفث١ً٘ تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر5251ت١ٌّه ِفّه ٘مً ) -9

(تِثِو١ثز تٌمٝوً ٚشىٌٕٛٛؼ١وث تٌٍيتػوثز تٌّىٕوٛفر ٚ تٌّف١ّر،تٌوهتي 5255تـّه ػده تٌّٕؼُ ـّٓ)-5

 تٌمثً٘ذ-تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ

 

 َِصمه-ٌمًٝشؽ١ٍٙ ٚشم٠ٍٓ ت -105955

 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9، ِفثًٜتز 9          

ت١ّ٘ر تٌصم٠ٍٓ فٝ ِفث٘و١ً تٌمٝوً ٚ تٌطوًق تٌفه٠عور تٌّصدؼور فوٝ وٌوه ٌصم١ٍوً تٌفثلوه  -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌّفٌٙٛٝ

تٌصًو١وح تٌى١ّ١وثبٝ ًِٚتـوً ّٔوٛ -تٌفمه فٝ تٌّفٙوٛي-ت١ّ٘ر شم٠ٍٓ ِفث١ً٘ تٌمًٝ -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

-ٞووًق تٌصموو٠ٍٓ تٌّمصٍفوور-ِؼووث٩ِز ِووث خؼووه تٌفٙووثن ٚشسظ١ً٘ووث ػٍووٝ تٌّفٙووٛي-ت٨ٔٝووثغ تٌٙووٕثػٝ-ٌعّووثيت

 تٌصم٠ٍٓ-تٌص٠ّٛك-تِصمهتَ ٌيتػر ٨ّٔؽر فٝ ػ١ٍّثز تٌفٙثن ِٚثخؼه٘ث

 تًٌّتؼغ :
 تٌمثً٘ذ -(ٔدثشثز تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر5255وّثي يٍِٜ تِص١ٕٛ) -1

 تٌمثً٘ذ-١ً تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر(ِفث5251٘ت١ٌّه ِفّه ٘مً ) -9

(تِثِو١ثز تٌمٝوً ٚشىٌٕٛٛؼ١وث تٌٍيتػوثز تٌّىٕوٛفر ٚ تٌّف١ّر،تٌوهتي 5255تـّه ػده تٌّٕؼُ ـّٓ)-5

 . تٌمثً٘ذ-تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ

 

 تٔصثغ ِفث١ً٘ تٌمًٝ فٝ ت٨يتٜٝ تٌٙفًت٠ٚر -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9             

 ِؼًفر تٌّفث١ً٘ تٌصٝ شٍٙؿ ٌيتػصٙث فٝ ت٨يتٜٝ تٌفه٠عر تٌّّصٍٙفر ٚتٔصثؼٙث -:ٌصؼ١ٍّٝتٌٙهف ت

تٌٍيتػوور -تٌّووٛتين تٌطد١ؼ١وور-ٚتٌّٕووثق-ِمهِوور ػووٓ تٌّٕووثٞك تٌٙووفًت٠ٚر ٚٞد١ؼصٙووث -:تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

ٍتَ تٌفو-ت٨غط١ور تٌد٩ِوص١ى١ر-تٌٍيتػور نتلوً ت٨ٔفوثق-ؼّث٠ر تٌّفث١ً٘ فٝ ت٨يتٜٝ تٌٙفًت٠ٚر-تٌّىٕٛفر

 ت٨لًٝ ـٛي ت٨يتٜٝ تٌٙفًت٠ٚر

 تًٌّتؼغ :



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( تٔصووثغ ِفث٘وو١ً تٌمٝووً. تٌطدؼوور ت٨ٌٚووٝ، تٌووهتي تٌؼًخ١وور ٌٍٕٕووً ٚ 5225تـّووه ػدووه تٌّووٕؼُ ـّووٓ )-1

 تٌص٠ٌٛغ تٌمثً٘ذ.

 (ِفث١ً٘ تٌمًٝ،ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر تٌمثً٘ذ5251ت١ٌّه ِفّه ٘مً )-9

 ر خهْٚ شًخر، ِٕٕسٖ تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر( تٌٍيتػ5221ػده تٌّٕؼُ خٍدغ ٚ ِثً٘ ١ُّٔ )--5

 

 تٌٙفثز تٌصٙه٠ً٠ر ٌّفث١ً٘ تٌمًٝ -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9            

 ِؼًفر تٌٙفثز تٌصٙه٠ً٠ر تٌمث٘ر خّفث١ً٘ تٌمًٝ ٠ٌٍثنذ ػ١ٍّر تٌصٙه٠ً -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌطوًق تٌّصدؼور -ثٌٝ تٌم١ّور تٌصّو٠ٛم١رػٛتًِ ت٨ٔصثغ ٚو١ف١ور تٌفٙوٛي ػٍوٝ ِٕوصػ ػو -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌٙوفثز  تٌم١ثِو١ر -تٌمٛت١ٔٓ تٌّٕظّور ٌصٙوه٠ً تٌّٕوصػ-تػهتن تٌّٕصػ ٌٍصٙه٠ً-٨ٔصثغ لًٝ وتز ؼٛنذ ػث١ٌر

 ٌىً ِفٙٛي ِٓ ِفث١ً٘ تٌمًٝ.

 تًٌّتؼغ :
1-Arab organization for Agriculture development, Arab Agriculture 

dictionary, plant produce, par, volume IV. Khartom, July, (1983) 

2-Pantastics, E.B. (1975). Post harvest physiology, handling and utilization of 

tropical and sub tropical fruit and vegetables. Wesport, Connecticut, AVI 

Publishing 

تٌطدؼوور ت٨ٌٚووٝ، تٌووهتي تٌؼًخ١وور ٌٍٕٕووً ٚ  ( تٔصووثغ ِفث٘وو١ً تٌمٝووً.5225تـّووه ػدووه تٌّووٕؼُ ـّووٓ )--5

 تٌص٠ٌٛغ تٌمثً٘ذ.

 

 ِثنِث :إٔصثغ تٌفثوٙر
 

 تِث١ِثز تٔصثغ تٌفثوٙر -105952
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح تٌٛ٘ف تٌّٛيفٌٛٛؼٝ ٨ٔؽثي تٌفثوٙرتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌؼٛتًِ تٌصٝ شرظً ػٍٝ شى٠ٛٓ تٌدًتػُ -تٌص١ًٍ٘-٨ٔؽثي تٌفثوٙرتٌٛ٘ف تٌّٛيفٌٛٛؼٝ : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تًٌٜ فٝ خّثش١ٓ -شفط١ٟ ٌٚيتػر تٌدّصثْ-ًٞق توعثي تٔؽثي تٌفثوٙر-ػمه تٌعّثي-تٌصٍم١ؿ ٚت٨لٙثج-ت٠ًٌٍ٘ر

 ػ١ٍّثز ِث خؼه تٌفٙثن.-تٌصم٠ٍٓ-تٌؽّغ-تٌصم١ٍُ-تٌفثوٙر

 تًٌّتؼغ:
 ت٨ِىٕهي٠ر. ِٕٕسٖ تٌّؼثيف 5225ن/ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘ -5

 ِٕٕسٖ تٌّؼثيف ت٨ِىٕهي٠ر-ن/ ِفّه لطح ـؽثغ-ن/ػده تٌفصثؾ ػعّثْ-9

 5220ن/ػٛتن ـ١ّٓ   -5

 تِث١ِثز شًخ١ر تٔؽثي تٌفثوٙٗ -105990
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ث: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح ِؼًفر تٌصًخ١ر ٨ٔؽثي تٌفثوٙر ٚو١ف١ر تؼًتبٙتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌصٛتفك تٌىتشٝ ٚ -نيتِر تٌؼٛتًِ تٌٛيتظ١ر ٚت١ٌٌّٛٛؼ١ر ٚػ٩لصٙث خصف١ّٓ تٕ٘ثف تٌفثوٙٗ: تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌطًٌ تٌٛيتظ١ر ٨ٔؽثي تٌفثوٙٗ تٌٕثشؽر ِٓ ت٨ٔصثغ تٌدىيٜ.-ت٨ٔصمثج-تٌصٙؽ١ٓ-تٌمٍطٝ

 تًٌّتؼغ :
 ِٕٕسٖ تٌّؼثيف ت٨ِىٕهي٠ر 5225ن/ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘  -5

 5220تٌطدؼر ت٨ٌٚٝ  -ًغ غد٠ًثي ٚ ن/٠ًٔف فصفٝ ِٕٕسٖ تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠رن/غد٠ًثي ف-9

 ف١ٌّٛٛؼ١ث فثوٙٗ . -105995

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح نيتِر تٌؼٛتًِ تٌف١ٌّٛٛؼ١ر تٌّصؼٍمر خثٔدثز تٌدىٚي ٚتٌّٕٛ ٚ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 وٙر.ت٨ٌ٘ثي فٝ تٔؽثي تٌفث



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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-تٌّوىْٛ-نيتِر تٌؼٛتًِ تٌف١ٌّٛٛؼ١ر تٌّصؼٍمر خثٔدثز تٌدىٚي ٚتٌّٕٛ ٚ ت٨ٌ٘وثي ٚ ت٨ظّوثي ٚشىو٠ٛٓ تٌدوىٚي تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

شؼ٠ًوف ِٕظّوثز -ًٞق شى١ف تٌٕدثشثز ِغ تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر تٌّصغ١وًذ-تٌّٕٛ ِٕٚظّثز تٌّٕٛ ٚتظً٘ث فٝ شطٛي تٌّفث١ً٘ تٌدّصث١ٔر

 -تًٌِٙٛٔثز تٌٕدثش١ر-فؼً ِٕظّثز تٌّٕٛ فٝ تٌٕدثز-تٌصًو١ح تٌى١ّثبٝ ٌّٕظّثز تٌّٕٛ-ز تٌّٕٛشم١ُّ ِٕظّث-تٌّٕٛ تٌٕدثش١ر

 تًٌّتؼغ :
 5250ن/ِفّه ِِٛٝ تخٛػًلٛج -5

 5250ن/تٌٕفثز ًٔٙ تخ٠ٌٛه ِىصدر ِهخٌٛٝ تٌمثً٘ذ -9

 

 فثوٙٗ تٌّٕثٞك تٌفثيذ -105999

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 تٌّٕثٞك تٌفثيذ ٚو١ف١ر تؼًتبٙث. ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح ِؼًفر تٌصًخ١ر ٨ٔؽثي تٌفثوٙر: ٠ٙهف ٘تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌصغٍوح ػٍوٝ -شًّٕ تٌهيتِور ٔوٛع تٌصًخور ٚتلصدوثي ت٘وٕثف ٚتٔوٛتع تٌفثوٙوٗ تٌصوٝ شؽوٛن فوٝ ٘وىٖ ت٨يتٜوٝ: تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌصؼدةر ٚ تٌؽّغ ٚ تٌصؽ١ٍٙ.-تٌص١ّّه ٚيػث٠ر ت٨ٔؽثي-ًٞق تًٌٜ تٌّمصٍفر-تٌظًٚف تٌد١ة١ر تٌّؼثوّر

 تًٌّتؼغ:
 . ِٕٕسٖ تٌّؼثيف ت٨ِىٕهي٠ر 5225ن/ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘   -5     

 

 فثوٙٗ تٌّٕثٞك تٌّؼصهٌر -105995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٖ تٌّفث١ً٘: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح ًٞق تٔصثغ تٌفثوٙر فٝ تٌّٕثٞك تٌّؼصهٌر ٚتُ٘ ٘ىتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ت٨٘ٛي فٝ -تٔٛتع تٌفثوٙٗ ٚ تٌؽ٠ٌٛثز-تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر تٌّمٍفر -تٌد١ةثز تٌؼثِر ٌٍٕدثز-ِٕثظك تٔصثغ ٌفثوٙٗ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

-تٌؼ١ٍّثز تٌٍيتػ١ر تٌّمصٍفر تٌصٝ شؽًٜ ػٍوٝ ِفث٘و١ً تٌفثوٙوٗ-شًخ١ر تٔؽثي تٌفثوٙٗ-تٕٔثء خّصثْ تٌفثوٙٗ -تٌفثوٙٗ ٚتوعثي٘ث

 ٌفٙثن.ػ١ٍّثز ِث خؼه ت

 تًٌّتؼغ :
1-Bain, J.M. 1961.Some morphological anatomical and physiological changes in the 

pear fruit(Pyrus communis  var.Williams)during development and followering 

harvest. 

2-Childers,N.F. 1966. Fruit nuriation.2nd ed Horticultural Publications, New 

Brunswick, New Jersey. 

 

 تٔصثغ تٌفثوٙر تٌغ١ً شم١ٍه٠ر ٌٍصٙه٠ً -105991
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح ًٞق تٔصثغ تٌفثوٙر تٌغ١ً شم١ٍه٠ر خغًٚ تٌصٙه٠ًتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

-تٌؽوٌٛ-ت٨ووثوٝ-تٌصو١ٓ تٌٕوٛوٝ-ت٨ٔثٔوثَ-ٌوًَٚٔم١وً ت-تٌدثخوثظ-تٌمٕوطر-تٌفّوصك-تٌىثٔوٛ-تٌى١وٜٛ تٌّفٕٜٛ تٌؼٍّٝ :

تٌفٙوثن -تٌؼٛتِوً تٌّورظًذ ػٍوٝ ت٨ٔصوثغ -ٞوًق ت٨ٔصوثغ -تٌّوفًؼً-تٌدٕوٍّر-تٌؼٕح تٌٕٙوهٜ-تٌّثوثيت١ِث-تٌمًٚج-تٌدًوثْ

 ٚتٌؽّغ.

 تًٌّتؼغ:
 ن/تـّه تٌؼد١هٜ تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ-5

 ٕهي٠ر.ِٕٕسٖ تٌّؼثيف ت٨ِى 5225ن/ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘ -9

 

 ِٕظّثز تٌّٕٛ ٚتِصمهتِٙث فٝ تٔؽثي تٌفثوٙر -105995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ١ٍُ تٌطثٌح ِٕظّثز تٌّٕٛ ػٍٝ ِفث١ً٘ تٌفثوٙرتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تِوصمهتَ تٌّٕظّوثز -تٌّٕوٛشوهل٩ز ِعدطوثز -ِعدطوثز تٌّٕوٛ-ت٨ظ١ٍٓ-تٌؽد١ًٌٕثز-ت١ٌّصٛو١ٕ١ٕثز-ت٨ٚو١ّٕثز تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تغًتٚ ِٕظّثز تٌّٕٛ.-فٝ ِفث١ً٘ تٌفثوٙٗ

 المراجع :
 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ-(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓتٌّف١ّر.) زأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػث -5



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تٌدّوصث١ٔر.تٌٍيتػر (. ِٕثوً ِث خؼه تٌفٙوثن ِٚٛتؼٙوٗ تيشفوثع ّٔودر تٌفموه فوٝ تٌّفث٘و١ً 5255ػده تٌمثني، ػثني) -9

 تٌّٕر تٌمثِّر-ٚتٌص١ّٕر فٝ تٌٛٞٓ تٌؼًخٝ.تٌؼهن تٌعثٌط ٚ تًٌتخغ

 

 أًِتٚ تٔؽثي تٌفثوٙر -105995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 تٌصؼًف ػٍٝ أػًتٚ ت٦٘ثخر فٝ تٔؽثي تٌفثوٙر ٚو١ف١ر ِمثِٚصٙث تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

٤ِوًتٚ تٌّفث٘و١ً تٌدّوصث١ٔر ـ نيتِور أ٘وُ ت٤ِوًتٚ تٌصوٝ شٙو١ح تٌّفث٘و١ً  ِمهِور ـ ت١ّ٘٤ور ت٦لصٙوثن٠ر تٌّفصوٜٛ تٌؼٍّوٝ:

 تٌٙثِر ٨ٔؽثي تٌفثوٙر  ـ ٠ًٞمر تٌّمثِٚر ٌٙىٖ ت٤ًِتٚ.

 

 تفثز تٔؽثي تٌفثوٙر   -105995

١ح ظّوثي تٌصؼًف ػٍٝ تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر تٌصٝ شرظً ػٍٝ شىثظً تٌفٕوًتز ٚت٢فوثز تٌفٕو٠ًر ٚتٌف١ٛت١ٔور تٌصوٝ شٙو : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ٚأٔؽثي تٌفثوٙر ٚأّٔح تٌطًف تٌّمصٍفر ٌّىثففر ٘ىٖ ت٢فثز .

ِمهِر ػٓ ـ١ثذ تٌفًٕتز ٚتٔصٕوثي٘ث ٚأ١ّ٘صٙوث ت٨لصٙوثن٠ر فوٝ تٌٕظوثَ تٌٍيتػوٝ . تٌؼٛتِوً تٌد١ة١ور تٌصوٝ شورظً  :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ 

تٌصوٝ شٕصٕووً ٌيتػصٙووث  ّوثي ٚأٔووؽثي تٌفثوٙوورت٢فوثز تٌفٕوو٠ًر ٚتٌف١ٛت١ٔوور تٌصوٝ شٙوو١ح ظ –ػٍوٝ شىثظً٘ووث ٚتٌفوث٨ز تٌّمصٍفوور ٣ٌفووثز 

 –تٌده٠ٍور  أػوهتبٙث تٌف٠ٛ١ور تٌطد١ؼ١ور ٚػٛتبٍٙوث –نٚيذ ـ١ثذ ت٢فر ، ِظًٙ ت٦٘ثخر ٚتًٌٝي تٌوىٜ ٠فوهض ٌؼٛتبٍٙوث  -خًّٙ تٌِٛطٝ

 ػٍٝ تٌعّثي .ٌّصدم١ثز تٌّثِر ٌّد١هتز ت٢فثز ٘ىٖ ت٢فثز ِغ ًِتػثذ تأّٔح تٌطًق تٌّّصمهِر ٌّىثففر 

 :تًٌّتؼغ
 تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ-(ن/تـّه ػده تٌّٕؼُ ـ5252ّٓتٌّف١ّر.) زأِث١ِثز إٔصثغ تٌمًٝ ٚ تٌٍيتػث -5

(. ِٕوثوً ِوث خؼوه تٌفٙووثن ِٚٛتؼٙوٗ تيشفوثع ّٔودر تٌفموه فوٝ تٌّفث٘و١ً تٌدّووصث١ٔر.تٌٍيتػر 5255ػدوه تٌموثني، ػوثني) -9

 .ر تٌمثِّرتٌّٕ-ٚتٌص١ّٕر فٝ تٌٛٞٓ تٌؼًخٝ.تٌؼهن تٌعثٌط ٚ تًٌتخغ

 ش١ُّٙ -شف١ًٍ تٌصًخر-ٞد١ؼر ت٨يتٜٝ تٌٙفًت٠ٚر-ِمهِر ػٓ ٞد١ؼر ت٨يٚ تٌؽه٠هذ -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 

 تٔصثغ تٌفثوٙٗ فٝ ت٨يتٜٝ تٌؽه٠هذ -105992

 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9           

 ِؼًفر ٞد١ؼر ت٨يتٜٝ تٌٙفًت٠ٚر ٚو١ف١ر تٔصثغ تٌفثوٙٗ ف١ٙث -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 . ػ١ٍّثز ِث خؼه تٌفٙثن-تٌّفصٜٛ تٌّثبٝ-تٌؼ١ٍّثز تٌٍيتػ١ر تٌّمصٍفر-تُ٘ تٌّفث١ً٘ تٌصٝ شؽٛن ٌيتػصٙث-تٌٕدىر

 تًٌّتؼغ :
 (ٌيتػر تٌفثوٙٗ فٝ ت٨يتٜٝ تٌؽه٠هذ،تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ5225ِفّه يؼح ٚ ِمصثي ـّٓ )-5

ٙٗ فٝ ت٨يتٜوٝ تٌؽه٠وهذ ٚتٌّّصٙوٍفر،ِىصدر تخوٓ ِو١ٕث (تٕٔثء ٚيػث٠ىر خّثش١ٓ تٌفثو5225ِفّه تـّه تٌؽ١ّٕٝ)-9

 ٌٍص٠ٌٛغ،ًِٙ

 (ت٨ِّهذ تٌؼ٠ٛٝر فٝ ت٨يتٜٝ تٌؽه٠هذ،تٌهتي تٌؼًخ١ر 5225ًٌٍِٕٕثِٝ ِفّه ٚ ٔفثشر)-5

 

 فثوٙٗ تٌّٕثٞك ت٨ِصٛتب١ٗ ٚشفس ت٨ِصٛتب١ر -105950
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9           

 ٕ٘ثف تٌصٝ شؽٛن فٝ تٌّٕثٞك ت٨ِصٛتب١ر ٚ شفس ت٨ِصٛتب١رِؼًفر ت٨ -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 -تٌصغ١ووًتز تٌفّوو١ٌٛٛؼ١ر-نيتِوور ت٨٘ووٕثف تٌصووٝ شؽووٛن فووٝ تٌّٕووثٞك ت٨ِووصٛتب١ر ٚ شفووس ت٨ِووصٛتب١ر -:تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

 ت٨ٔٝثغ تٌٕٙثػٝ. -ت٨ظّثي ٚ تٌؽّغ ٚ تٌصؼدةر -تٌؼ١ٍّثز تٌٍيتػ١ر تٌّمصٍفر

 تًٌّتؼغ :
 ؼثِؼر ـٍح.-و١ٍر تٌٍيتػر-(تِث١ِثز تٌفثو5221ٗٙػهٔثْ ٘ثٌؿ ـّٓ) -5

تٌووهتي تٌؼًخ١وور -(تِثِوو١ثز ػٍووُ تٌدّووثش5225ٓ١شٕووثًٌٌ ١ٌٚووثَ ًٕٜ٘،شًؼّوور غووثٌٜ تٌدٕووث ٚتلووًْٚ)-9

 ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ

 

             تٔصثغ ٔم١ً تٌدٍؿ  -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9            

 مصٍفر ِٓ تٌدٍؿ ٚ تٌظًٚف تٌد١ة١ر ٚشسظ١ً٘ث ػٍٝ تٌؼٍّدثز تٌٍيتػ١رنيتِر تٌطًٌ تٌّ -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32 

شوثظ١ً تٌظوًٚف -تِصٕدثٞ ت٨ٕ٘ثف تٌؽه٠هذ-تٌطًٌ تٌٛيتظ١ر ٌٍدٍؿ-نيتِر تٕ٘ثف تٌدٍؿ -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ًِتـوً -تٌصمو٠ٍٓ ٌفدوٛج تٌٍفوثؾ-تٌد١ة١ر ٚشسظ١ً٘ث ػٍٝ تٌؼٍّدثز تٌٍيتػ١ور ٚووىٌه ػٍوٝ تٌصٍمو١ؿ ٚ ت٨لٙوثج

 ٌٍعّثي ٚتػهتن٘ث ٚشؽ١ٍٙ٘ث ٩ٌٔصثغ تٌّفٍٝتٌّٕٛ 

 تًٌّتؼغ :
تٔصثؼٙوث فوٝ -يػث٠صٙوث-(ٔمٍر تٌصًّ)ٌيتػصٙوث5225ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘ ٚ ِفّه ٔظ١ف ـؽثغ ل١ٍف)-5

 ت٨ِىٕهي٠ر-تٌٛٞٓ تٌؼًخٝ(ِٕٕسٖ تٌٕؼثيف

-ٛن٠رتٌٍّّىور تٌؼًخ١ور تٌّوؼ-(تٌىصح ت٨ئثن٠ر ٌٍٕم١وً ٚ تٌصّوٛي5221ِؽّٛػٗ نيتِثز ػٓ تٌٕم١ً)-9

 ًِوٍ ت٨ئثن تٌٍيتػٝ-ؼثِؼر تٌٍّه ِؼٛن

3- Toumas,J.W.(1989)The date palm Aris Agric. Expt. Stat. Bult.,29:102-150. 

              تٌؼٕح -105959
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9         

 ٌؽه٠هذِؼًفر ت٨ٕ٘ثف تٌّمصٍفر ٚ ًٞق ٌيتػر ت٨ٕ٘ثف فٝ ت٨يتٜٝ ت -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

-تٌصًخ١ر ٚتٌصمٍو١ُ-ت٨ٌ٘ثي ٚتٌصٍم١ؿ-ًٞق ٌيتػر ت٨ٕ٘ثف فٝ ت٨يتٜٝ تٌؽه٠هذ-ت٨ٕ٘ثف تٌّمصٍفر -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌؽّغ ٚ تٌصؼدةر ٚ تٌصهٚي ٚ تٌصم٠ٍٓ.-ِٕظّثز تٌّٕٛ-تٌٍيتػ١رتٌؼ١ٍّثز -يػث٠ر تٌدّصثْ

 تًٌّتؼغ : 
تٌٍّّىور -ؼثِؼور تٌٍّوه ِوؼٛن-تٌؼٕوح( لهِور خّوثش١ٓ 5220ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘ ٚ ٘وثٔٝ ِٙوطفٝ )-5

 تٌؼًخ١ر تٌّؼٛن٠ر

( تٌؼٕح ٌٚيتػصٗ 5225ِفّه ٔظ١ف ـؽثغ ٚ ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘ ٚ ػده تٌفصثؾ ػده تٌفى١ُ ػعّثْ)-9

 .ت٨ِىٕهي٠ر-ِٕٕسٖ تٌّؼثيف-ٚتٔصثؼر ٚ يػث٠صر

             تٔصثغ تٌٌّٛ -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9           

 ًٞق ٌيتػر تٌٌّٛ ٚ تٌّٕثوً تٌصٝ شمثخً ت٨ٔصثغ -:تٌصؼ١ٍّٝتٌٙهف 

ت٨ٔصوثغ ػوٓ ٠ًٞوك -تٌؼ١ٍّوثز تٌٍيتػ١ور تٌّمصٍفور-تٌظوًٚف تٌد١ة١ور-تٌّٕٕوس-شؼ٠ًوف ٔدوثز تٌّوٌٛ -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّوٝ

 تُ٘ ت٨ًِتٚ-تٌّؼث٩ِز تٌّمصٍفر تٌصٝ شؽًٜ فٝ ٍِتيع تٌٌّٛ-ٌيتػر ت٨ّٔؽر

 تًٌّتؼغ :
 تٔصثؼ١صر(، نتي تٌّؼثيف،ت٨ِىٕهي٠ر-يػث٠صر-(تٌٌّٛ )ٌيتػص9000ٗتلًْٚ)ػثٞف ِفّه تخًت١ُ٘ ٚ-5

(خّووثش١ٓ تٌفثوٙووٗ تٌّّووصه٠ّر تٌمٝووًذ،تٌهتي 5225شٕووثٔهًٌ ١ٌٚووثَ ٕ٘ووًٜ، شًؼّوور غووثٌٜ تٌدٕووث )-9

 . تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ

 

 ت٨ِث١ٌح تٌفه٠عر فٝ تٔصثغ تٌفثوٙٗ -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9         

 .ِؼًفر تٌٕظُ تٌفه٠عر ٌؼ١ٍّثز تٌمهِر ٚ تًٌػث٠ر فٝ تٔؽثي تٌفثوٙٗ ٚتٌؼٛتًِ تٌّصفىّر ف١ٙث -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌٍيتػوور -تِوصٕدثٞ ت٨٘وٕثف-تٌوٕظُ تٌفه٠عور ٌؼ١ٍّوثز تٌمهِور ٚ تًٌػث٠ور-تٕٔوثء ِٕوثشً تٌفثوٙوٗ -:تٌّفصوٜٛ تٌؼٍّوٝ

تِووصمهتَ -تٌصّوو١ّه -تٌووًٜ-خّووثش١ٓ تٌفثوٙووٗتٌصغى٠وور فووٝ -خ١ووٛز تٌف١صووٛشًْٚ فووٝ ِؽووثي تٌفثوٙووٗ-خووهْٚ ش٠ًوور

 ت٨شؽث٘ثز تٌفه٠عر فٝ ًٞق تٌّمثِٚر ٩ٌفثز.

 تًٌّتؼغ :
 (توعثي تٔؽثي تٌفثوٙٗ،نتي تٌّطدٛػثز تٌؽه٠هذ5225ٞٗ ػده هللا ًٔٙ )-5

 (ِٕثشً تٔؽثي تٌّفث١ً٘ تٌدّصث١ٔر5221تخًت١ُ٘ ١٘ىً ٚ ِفّه )-9

 

              تٌّٛتٌؿ -105951
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9

 نيتِر ت٨ٔصثغ ٌٍّٛتٌؿ ٚ تٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػٍٝ ت٨ٔصثغ -:تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌصٍموو١ؿ ٚ -تٌصمّوو١ُ تٌٕدووثشٝ-ت١ّ٘٨وور ت٨لصٙووثن٠ر-تٌصطووٛي ِٕٚووثٞك ت٨ٔصووثغ-ِمهِوور ػووٓ تٌّووٛتٌؿ -:تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

 ت٨فثز.-تٌؽّغ ٚ تٌصؼدةر-شى٠ٛٓ تٌدىٚي-ت٨لٙثج

 تًٌّتؼغ :
-( تٌّوٛتٌؿ ٌٚيتػصٙوث ٚ يػث٠صٙوث ٚ تٔصثؼٙوث5225ًت١ُ٘ ٚ ِفّه ٔظ١ف ـؽثغ لٍوف)ػثٞف ِفّه تخ-5

 ت٨ِىٕهي٠ر. -ِٕٕسٖ تٌّؼثيف



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2- Coggins C.W. (1993)Growth regulators uses in citrus. Citrograph ,79(1)9-

10 

 

 

 ِثخؼث : تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر 
 

 إٔصثغ تٌٕدثشثز تٌطد١ر   -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9          

 ِؼًفر تٌٕدثشثز تٌطد١ر ِٚىٛٔثشٙث تٌفؼثٌر ِغ ِؼًفر ًٞق إٔصثؼٙث ٚتٌؼٕث٠ر خٙث ٚت٨ِصفثنذ ِٕٙث  الهدف التعلٌمى:

تٌطوًف تٌّصدؼور فوٝ  –تٌّوٛتن تٌٍّٛٔور  –تٌؽ١ٍىِٛو١هتز  –تٌم٠ٍٛهتز  –تٌّٛتن تٌفؼثٌر ٚشى٠ٕٛٙث ِٚٙثني٘ث تٌٕدثش١ر -:المحتوى العلمى

 –تٌصىوثظً ٚتٌٍيتػور ٚتٌوًٜ ٚتٌصّو١ّه ِٚمثِٚور ت٢فوثز  –أِعٍور ٌٍٕدثشوثز تٌصثخؼور ٌىوً لّوُ ِوٓ ـ١وط ت٤٘وٕثف  –م١ُّ تٌٕدثشثز تٌطد١ر ش

 تِصؼّث٨ز تٌٕدثشثز ٚتٌمٓ. –تٌص٠ّٛك  –تٌؽّغ ٚتٌصؽ١ٍٙ ٚتٌصم٠ٍٓ 

 المراجع :
فٛتبوه٘ث، ِٕٕوسذ  –تٔصثؼٙوث  –د١وٗ ٚتٌؼط٠ًوٗ، و١ّ١ثء٘وث (: تٌٕدثشوثز تٌط5225ِفّه ت١ٌّه ١٘ىً ٚ ػده هللا ػده تٌوًتٌق ػّوً )-5

 155تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر، 

 .155(: تٌٕدثشثز ٚت٤ػٕثج تٌطد١ٗ، تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ، 9000تٌٕفثز ًٔٙ أخٛ ٠ٌه ) -9       

3- James A. Duke et al. (2002), CRC handbook of medicinal spices, USA, 334 

 

 إٔصثغ تٌٕدثشثز تٌؼط٠ًر  -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9          

 ِؼًفر تٌٕدثشثز تٌؼط٠ًر ٚت٠ٌٍٛز تٌط١ثيذ ِغ ِؼًفر ًٞق إٔصثؼٙث ٚتٌؼٕث٠ر خٙث ٚت٨ِصفثنذ ِٕٙث  الهدف التعلٌمى:

 تٌؼٛتِووً  -م٩٘ووٙث ٚتِووصؼّث٨شٙثِىٛٔثشٙووث تًٌب١ّوو١ر ٚ شى٠ٕٛٙووث ٚتِص –ت٠ٌٍووٛز تٌؼط٠ًوور ٚأ١ّ٘صٙووث ت٨لصٙووثن٠ر  -:المحتوووى العلمووى

 إٔصثغ خؼٛ تٌٕدثشثز تٌٙثِر خًّٙ. –ت٦ٔصثغ تٌؼثٌّٝ ِٓ تٌٕدثشثز تٌؼط٠ًر  –تٌّرظًذ فٝ شى٠ٕٛٙث ٚإٔصثغ تٌٕدثشثز تٌؼط٠ًر ٚ٘فثشٙث 

 المراجع :
 .155ًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ، (: تٌٕدثشثز تٌؼط٠ًر ِٕٚصؽثشٙث تٌٍيتػ١ر ٚتٌهٚتب١ر، تٌهتي تٌؼ5229تٌٕفثز ًٔٙ أخٛ ٠ٌه ) -5       

فٛتبوه٘ث، ِٕٕوسذ  –تٔصثؼٙوث  –(: تٌٕدثشوثز تٌطد١وٗ ٚتٌؼط٠ًوٗ، و١ّ١ثء٘وث 5225ِفّه ت١ٌّه ١٘ىوً ٚ ػدوه هللا ػدوه تٌوًتٌق ػّوً ) -9

 155تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر، 

 

 تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر تٌد٠ًر   -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9

 ًفر تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر تٌد٠ًر ٚألّثِٙث خًّٙ ٚو١ف١ر إنلثٌٙث فٝ تٌٍيتػر ٩ٌِصفثنذ ِٕٙث : ِؼالهدف التعلٌمى

 –تٌٕدثشوثز تٌد٠ًور ٚٞوًق شمّو١ّٙث  –تٌصؼًف ػٍوٝ تٌٕدثشوثز تٌطد١ور ٚتٌّوٛتن تٌفؼثٌور خٙوث  –شثي٠ك تٌٕدثشثز تٌد٠ًر   -المحتوى العلمى:

أِعٍور ٌودؼٛ   -ؼّغ تٌٕدثشوثز تٌد٠ًور  –ٌغًخ١ر ٚتٌٛتنٜ ٚتٌهٌصث ١ِٕٚثء ٚتٌدفً ت٨ـًّ( تٌٕدثشثز تٌد٠ًر فٝ ًِٙ )تٌٙفًتء تًٌٕل١ر ٚت

 تٌٕدثشثز تٌد٠ًر ودٕه ٌٍص١ٕٙفثز تٌٛيتظ١ر. –تٌٕدثشثز تٌصٝ ٠ّىٓ تنلثٌٙث فٝ تٌٍيتػر 

 المراجع :

فٛتبوه٘ث، ِٕٕوسذ  –تٔصثؼٙوث  –ء٘وث (: تٌٕدثشوثز تٌطد١وٗ ٚتٌؼط٠ًوٗ، و١ّ١ث5225ِفّه ت١ٌّه ١٘ىوً ٚ ػدوه هللا ػدوه تٌوًتٌق ػّوً ) -5

 .155تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر، 

2- James A. Duke et al. (2002), CRC handbook of medicinal spices, USA, 334 

 

 شًخ١ر تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر   -105952
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9

 فث١ً٘ تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًرِؼًفر و١ف١ر شف١ّٓ تٌٙفثز تٌٛيتظ١ر ٌٍّ الهدف التعلٌمى:

إٔصوثغ  -نيؼر تٌصٛي٠ط ٚٞوًق شموه٠ً٘ث  –ت٨لص٩فثز تٌٛيتظ١ر ٚنٚي٘ث فٝ تٌصًخ١ر ٚٚيتظر تٌّٛتن تٌفؼثٌر  –ِمهِر  -المحتوى العلمى:

 تٌطًق تٌّمصٍفر ٌصًخ١ر تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر ـّح تٌؽٍء ت٨لصٙثنٞ خٙث  –تٌٙؽٓ ٚتٌٕظ٠ًثز تٌّصؼٍمر خٗ 

 المراجع:
 و١ٍر تٌٍيتػر-(شًخ١ر تٌٕدثشثز تٌدّصث١ٔر5250تـّه ِفّه تخ٠ٌٛه ٚتلًْٚ) -5     



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فٛتبووه٘ث، ِٕٕووسذ  –تٔصثؼٙووث  –(: تٌٕدثشووثز تٌطد١ووٗ ٚتٌؼط٠ًوٗ، و١ّ١ثء٘ووث 5225ِفّوه تٌّوو١ه ١٘ىووً ٚ ػدووه هللا ػدوه تٌووًتٌق ػّووً ) -9     

 .155تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر، 

 3- Cochsh ull, K. E. (1998), Genetic and environment manipulation of horticulture crops.CABI 

publishing 221 

 ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر   -105950
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9         

 ِؼًفر تٌؼٛتًِ تٌّفهنذ ٌّٕٛ ٚتٔصثغ تٌٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر  : الهدف التعلٌمى

 –تٌد١ة١ر تٌؽ٠ٛر ٚت٤ي١ٜر ػٍٝ ّٔٛ تٌٕدثشوثز تٌطد١ور ٚتٌؼط٠ًور ٚإٔصثؼٙوث ٚتٌّوثنذ تٌفؼثٌور خٙوث  ًظً تٌؼٛتِنيتِر أ -المحتوى العلمى:

 نيتِر ت٨ـص١ثؼثز تٌد١ة١ر تٌّمصٍفر ِٓ ٜٛء ٚـًتيذ ٚيٞ ِٚؼث٩ِز لث٘ر ٌىً ِفٙٛي ػٍٝ ـهٖ

 المراجع :
فٛتبوه٘ث، ِٕٕوسذ  –تٔصثؼٙوث  –تٌطد١وٗ ٚتٌؼط٠ًوٗ، و١ّ١ثء٘وث (: تٌٕدثشوثز 5225ِفّه ت١ٌّه ١٘ىً ٚ ػده هللا ػدوه تٌوًتٌق ػّوً )  -5

 .155تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر، 

 (: تٌٕدثشثز تٌطد١ر، تٌّىصدر تٌعمثف١ر، تٌمثً٘ذ5255ػده تٌؼ٠ٍٍ ًٔف ) -9      

 

 تٌٕدثشثز تٌطد١ر تٌؽىي٠ر ٚتٌٛيل١ر ٚتٌدىي٠ر ٚتٌع٠ًّر   -105955
 ذٚـه 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9             

 ِؼًفر أ١ّ٘ر شٍه تٌّفث١ً٘ ٚو١ف١ر إٔصثؼٙث ٚلهِصٙث ٚؼّؼٙث ٚإػهتن٘ث ٩ٌِصم٩ٖ :الهدف التعلٌمى

نيتِر تُ٘ تٌٕدثشثز تٌطد١ر تٌؽىي٠ر ٚتٌٛيل١ر ٚتٌدىي٠ر ٚتٌع٠ًّور تلصٙوثن٠ث ِوٓ ٔثـ١ور تٌٍيتػور ٚتٌؼٕث٠ور ٚتٌفٙوثن  -:المحتوى العلمى

 ٚتٌصؽف١ف ٚتٌّىٛٔثز ٚت٨ِصؼّث٨ز

 المراجع:
 .155(: تٌٕدثشثز تٌؼط٠ًر ِٕٚصؽثشٙث تٌٍيتػ١ر ٚتٌهٚتب١ر، تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ، 5229تٌٕفثز ًٔٙ أخٛ ٠ٌه ) -5

 .155(: تٌٕدثشثز ٚت٤ػٕثج تٌطد١ٗ، تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ، 9000تٌٕفثز ًٔٙ أخٛ ٠ٌه ) -9

فٛتبوه٘ث، ِٕٕوسذ  –تٔصثؼٙوث  –تٌٕدثشوثز تٌطد١وٗ ٚتٌؼط٠ًوٗ، و١ّ١ثء٘وث (: 5225ِفّه ت١ٌّه ١٘ىً ٚ ػدوه هللا ػدوه تٌوًتٌق ػّوً )-  5 

 . 155تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر، 

 

 تٌصٛتخً ٚتٌٕدثشثز تٌف٠ًفر   -105959
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9         

 ِؼًفر ِث١٘ر تٌٕدثشثز تٌف٠ًفر أٚ تٌصٛتخً ٚتِصمهتِثشٙث ًٚٞق إٔصثؼٙث  :الهدف التعلٌمى

تٌفٙوثن  –ػ١ٍّوثز تٌمهِور ٚت٦ٔصوثغ  –ًٞف تٌصىثظً تٌّمصٍفر ٌٙث  –ِمهِر ػٓ تٌصٛتخً ٚأ١ّ٘صٙث ٚخ١ةر ٌيتػصٙث   -لعلمى:المحتوى ا

 . أِعٍر شف١ٍ١ٙر ٤ّ٘ٙث –ت٨ِصؼّث٨ز  –تٌّىٛٔثز تٌى١ّ١ثب١ر  –ٚػ١ٍّثز ِث خؼه تٌؽّغ 
 المراجع :

 .155صؽثشٙث تٌٍيتػ١ر ٚتٌهٚتب١ر، تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ، (: تٌٕدثشثز تٌؼط٠ًر 5229ِٕٚتٌٕفثز ًٔٙ أخٛ ٠ٌه ) -5    

2- Borget, M.(1993) : Spice plants, the tropical agriculturist CTA MacMillan,114 

3- K. V. Peter (2001), Handbook of herbs and spices, USA, 332 

4- James A. Duke et al. (2002), CRC handbook of medicinal spices, USA, 334 

 

 ِؼث٩ِز ِث خؼه تٌفٙثن ٌٍٕدثشثز تٌطد١ر ٚتٌؼط٠ًر   -105955
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9         

 : ِؼًفر تٌؼ١ٍّثز تٌٙثِر خؼه تٌفٙثن ٌٍفٙٛي ػٍٝ أػٍٝ ّٔدر ٠ٌس ِٚثنذ فؼثٌرالهدف التعلٌمى

تٌصغ١وًتز تٌّٙوثـدر  –تٌصؽف١وف تٌطد١ؼوٟ ٚتٌٙوٕثػٟ  –ٝ تٌٛلوس تٌفثٜوً تٌففع ٚتٌصم٠ٍٓ ِوٓ تٌموهَ ـصو –ِمهِر -المحتوى العلمى:

 تٌصؼدةر ٚتٌصم٠ٍٓ ًٚٔٚٞٗ ٚتٌؼٛتًِ تٌّّددر ٌصٍف تٌؼمثي ٚت٠ٌٍس تٌعثخس ٚتٌط١ثي  –ٌٍصؽف١ف 

 المراجع :
فٛتبه٘ث، ِٕٕوسذ تٌّؼوثيف  –تٔصثؼٙث  –(: تٌٕدثشثز تٌطد١ٗ ٚتٌؼط٠ًٗ، و١ّ١ثء٘ث 5225ِفّه ت١ٌّه ١٘ىً ٚ ػده هللا ػده تًٌتٌق ػًّ )-5 

 .155خث٨ِىٕهي٠ر، 

 (ف١ٌّٛٛؼ١ث ِث خؼه تٌمطف ٚ شهتٚي تٌفث٩٘ز تٌدّصث١ٔر،تٌّىصح تٌؽثِؼٝ تٌفه٠ط،ت٨ٌي٠طر،ت٨ِىٕهي٠ر١٘5221عُ ٚ ِفّٛن)-9  

3- Abdel-Kader, A.(1992)Post-harvest technology of horticultural crops. Calif. P. 192. 

 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٔدثشثز ت٠ٌٍٕر .) ٠هيَ خمُّ أًِتٚ تٌٕدثز (تٚ أًِ -105955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٚظًٚف ت٦٘ثخر ًٚٞق تٌّمثِٚر ت٠ٌٍٕرٔدثشثز : ِؼًفر أًِتٚ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ر ـ ت٤ػًتٚ ٠ًٞٚم ٠ٍٕر: ِمهِر شسظ١ً تٌظًٚف تٌؽ٠ٛر ػٍٝ ـهٚض ت٦٘ثخر ـ تٌّّددثز ت١ًٌّٜر ٌٕدثشثز تٌتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 .ت٦٘ثخر ـ تٌطًق تٌّّصمهِر فٝ ِمثِٚر ت٤ًِتٚ تٌٕدثش١ر 

 

 تنسيق األزىار -105951

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 أُِ ش١ّٕك تٌٍ٘ٛي ٚتٌص١ّٕمثز تٌّمصٍفر ٌٙث.معرفة :  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 –ِؼث٩ِز ِث خؼه تٌمطف  –تٌؼٛتًِ تٌٛتؼح ًِتػثشٙث ػٕه لطف ت٤ٌ٘ثي  –شطٛي تٌدًػُ تًٌٍ٘ٞ  :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

أٚػ١ر  –شسظ١ً ت٤ٌٛتْ ٚتّٔؽثِٙث  –ًٞق ش١ّٕك ت٤ٌ٘ثي  –ت٤ُِ تٌؼثِر ٌص١ّٕك تٌٍ٘ٛي  –ِّصٍٍِثز ش١ّٕك تٌٍ٘ٛي 

 ت٤ٌ٘ثي ًٚٞق تٌص١ّٕك شدؼث ٌٍّٕثِدثز تٌّمصٍفر. –تٌص١ّٕك تٌٕثبؼر ت٨ِصؼّثي 

 المراجع:
1-John Brookes (1998), the indoor garden book, UK, 288 

(: الزىور ونباتات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق، منشأة المعارف 1996مصطقى بدر ز اخرون )-2
 .601باالسكندرية، 

 إنتاج الزىور وأبصال الزينة - 105955

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 النتاجيا وتداوليا معرفة العوامل المتحكمة فى انتاج الزىور والطرق التجارية :   تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ
 –العوامل البيئية المؤثرة عمى النمو واإلزىار  –مقدمة عن النمو والتطور فى األزىار واألبصال  :  تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

أمثمة لنباتات التربية الخاصة واألبصال  –الطرق التجارية فى اإلنتاج والحصاد والتداول  –التحكم فى موعد اإلزىار 
 الشائعة محميا.

 :عالمراج
  .574(: زراعة وانتاج نباتات الزىور والزينو، الدار العربيو لمنشر والتوزيع، 2002الشحات نصر أبو زيد )-1
(: الزىور ونباتات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق، دار الجامعات المصرية باالسكندرية، 1994محمد يسرى الغيطانى )-2 

717. 
  .باتات الزينة وتصميم وتنسيق الحدائق، منشأة المعارف باالسكندرية(: الزىور ون1996مصطقى بدر ز اخرون ) -3

 

   اإلنتاج التجاري لنباتات الزينة االقتصادية -105955

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9          

 .تٌّفٍٝ ٚتٌؼثٌِّٝؼًفر تٌطًق تٌّمصٍفر ٦ٔصثغ ٔدثشثز ت٠ٌٍٕر ت٨لصٙثن٠ر شؽثي٠ث ٞدمث ٌّصطٍدثز تٌّٛق  :تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ 

ّٔٛ ٚشطٛي  –ِصطٍدثز ت٦ٔصثغ تٌصؽثيٜ  –تـص١ثؼثز تٌّّصٍٙه ِٓ تٌٍ٘ٛي ٚٔدثشثز ت٠ٌٍٕر  –ِمهِٗ  : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

شىٍفر تٌٕصثغ ًٚٞق  –تٌص٠ّٛك  –إٔصثغ ٔدثشثز ت٤٘ٗ  –إٔصثغ أٌ٘ثي تٌمطف  –تٌصسظ١ًتز تٌد١ة١ر ػٍٝ تٌٕدثشثز  –تٌٕدثشثز 

 شم١ٍٍٙث.
 :المراجع
 .155(: ٌيتػر ٚتٔصثغ ٔدثشثز تٌٍ٘ٛي ٚت٠ٌٍٕٗ، تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ، 9009تٌٕفثز ًٔٙ أخٛ ٠ٌه ) -5

(: تٌٍ٘ٛي ٚٔدثشثز ت٠ٌٍٕر ٚش١ُّٙ ٚش١ّٕك تٌفهتبك، نتي تٌؽثِؼثز ت٠ًٌّٙر 5225ِفّه ٠ًّٜ تٌغ١طثٔٝ )-9

 .555خث٨ِىٕهي٠ر، 

٠ٌٍٕر ٚش١ُّٙ ٚش١ّٕك تٌفهتبك، ِٕٕسذ تٌّؼثيف خث٨ِىٕهي٠ر، (: تٌٍ٘ٛي ٚٔدثشثز ت5225ِٙطمٝ خهي ٌ تلًْٚ )-5
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 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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  نباتات التنسيق الداخمى-504248
 وحدة 3تطبيقات،  2محاضرات،  2

  . تٌّؼًفر تٌؽ١هذ خٕدثشثز تٌص١ّٕك تٌهتلٍٝ تٌّمصٍفر  ألّثِٙث ٚو١ف١ر إوعثي٘ث ٚتٌؼٕث٠ر خٙث ٚش١ّٕمٙث اليدف التعميمى:
شم١ّّثز  –تٌصم١ُّ ـّح تـص١ثؼثز تٌٕدثشثز ٌٍٝٛء  –ػٓ أظً تٌٝٛء ػٍٝ تٌّٕٛ ٚت٦ٌ٘ثي  ِمهِر المحتوى التعميمى:

أِعٍر ٌدؼٛ  –ت٤ًِتٚ  –ش٠ٌٛغ تٌٕدثشثز نتلً تٌّدثٔٝ  –ت٦وعثي ٚتٌصًخ١ر ٚتٌص١ّّه ٚتًٌٞ  –ٔدثشثز تٌص١ّٕك تٌهتلٍٟ 

 تٚتٔٝ تٌٍيتػر ٚتٌد١ةثز. –تٌٕدثشثز تٌّٕصًٕذ ت٨ِصؼّثي 

 :المراجع
 (: ش١ّٕك تٌٍ٘ٛي ٚشؽ١ًّ تٌّدث5255ِٝٔٙطفٝ خهي )-5     

(: تٌٍ٘ٛي ٚٔدثشثز ت٠ٌٍٕر ٚش١ُّٙ ٚش١ّٕك تٌفهتبك، نتي تٌؽثِؼثز ت٠ًٌّٙر 5225ِفّه ٠ًّٜ تٌغ١طثٔٝ ) -9

 .555خث٨ِىٕهي٠ر، 

 505ِىٕهي٠ر، (: تٌٍ٘ٛي ٚٔدثشثز ت٠ٌٍٕر ٚش١ُّٙ ٚش١ّٕك تٌفهتبك، ِٕٕسذ تٌّؼثيف خث5225٨ِٙطمٝ خهي ٌ تلًْٚ )-5

 منظمات النمو واستخداماتيا فى نباتات الزينة -504249
 وحدة 3تطبيقات،  2محاضرات،  2

  ِٕظّثز تٌّٕٛ تٌّمصٍفر ٚنٚي٘ث فٝ تٌصفىُ فٝ ّٔٛ تٌٕدثشثز ٚتِصؼّثٌٙث فٝ ِؽثي ت٠ٌٍٕرمعرفة : اليدف التعميمى
 –تٌؽد١ٍ٠ًٕثز  –ت٨و١ّٕثز  –ِٕظّثز تٌّٕٛ تٌٕدثش١ر ش١ٕٙف ٚشؼ٠ًف  –تٌؼٛتًِ تٌصٝ شفىُ ّٔٛ تٌٕدثز :مىالمحتوى العم

 -تٌّٛتن تٌّعدطر ٌٍّٕٛ  –ِعدطثز تٌّٕٛ تٌطد١ؼ١ر  –ـّٛ ت٨خ١ّ١ّه ٚتًٌّودثز تًٌّشدطر  –ت٠٨ع١ٍ١ٕثز  –ت١ٌّصٛو١ٕ١ٕثز 

 تِصؼّثي ِٕظّثز تٌّٕٛ فٝ تٌدّثش١ٓ ٚلث٘ر ت٠ٌٍٕر.

 :المراجع
1-Bhojwani, S. S. and Razdan, M. K. (1996). Plant tissue culture: theory and 

practice. Elsevier science, Amsterdam, The Netherlands, pp. 767. 

2-Geneve, R. L.; Preece, J. E.; Merkle, S. A. (1997): Biotechnology of ornamental 

plants, New York, USA, 402. 

 ٔدثشثز ت٠ٌٍٕر تٌؼٕد١ر  -105910
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9              

 ِؼًفر ٔدثشثز ت٠ٌٍٕر تٌؼٕد١ر تٌّمصٍفر ٚأ١ّ٘صٙث ًٚٞق شىثظً٘ث ٚتٌؼٕث٠ر خٙث  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ت١ّ٘٤ووور ت٨لصٙوووثن٠ر  –تٌصمّووو١ُ  –ٞوووًق شّووو١ّر تٌٕدثشوووثز تٌؼٕووود١ر  –تٌصؼ٠ًوووف خثٌٕدثشوووثز تٌؼٕووود١ر  :تٌّفصوووٜٛ تٌؼٍّوووٝ

أِعٍور ٌٍٕدثشوثز  –تِوصؼّث٨شٙث فوٝ تٌصّٕو١ك  -ؼّغ تٌدىٚي ٚتٌعّثي –ت٤ٌ٘ثي ًٞق ت٦وعثي ٚلطف  –ٚت٨ِصؼّث٨ز 

 تٌّمصٍفر تٌٍّٕيػر خًّٙ ٚت٤ٔٛتع تٌّّصٛينذ ٠ًٞٚمر إٔصثغ ت٤ٕ٘ثف تٌؽه٠هذ ٚتٌٙؽٓ.

 تًٌّتؼغ :
(: تٌٍ٘ووٛي ٚٔدثشووثز ت٠ٌٍٕوور ٚشٙوو١ُّ ٚشّٕوو١ك تٌفووهتبك، نتي تٌؽثِؼووثز 5225ِفّووه ٠ّووًٜ تٌغ١طووثٔٝ ) -5

 .555ث٨ِىٕهي٠ر، ت٠ًٌّٙر خ

(: تٌٍ٘ٛي ٚٔدثشوثز ت٠ٌٍٕور ٚشٙو١ُّ ٚشّٕو١ك تٌفوهتبك، ِٕٕوسذ تٌّؼوثيف 5225ِٙطمٝ خهي ٌ تلًْٚ ) -9

 505خث٨ِىٕهي٠ر، 

 

   أٔؽثي ٚٔؽ١ًتز ت٠ٌٍٕر  -105915
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9               

 ١صٙث ًٚٞق شىثظً٘ث ٚتٌؼٕث٠ر خٙث ِؼًفر أٔؽثي ٚٔؽ١ًتز ت٠ٌٍٕر تٌّمصٍفر ٚأّ٘ : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

شًخ١ور ت٤ٔوؽثي ٚتٌٕوؽ١ًتز  –ِٛػوه تٌٍيتػور  –ًٞق إوعثي٘ث  –أغًتٚ ٌيتػر ت٤ٔؽثي ٚتٌٕؽ١ًتز  -:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

شفّوً تٌظوًٚف  –ٔوىً تٌٕدوثز  –ٞد١ؼور تٌّٕوٛ  –ِؼوهي تٌّٕوٛ  –ػ١ٍّوثز لهِور تٌٕدثشوثز  –ٔمً تٌٕدثشثز  –

تلص١وثي ت٤ٔوٛتع  –ت١ّ٘٤ر فٝ شّٕو١ك تٌفوهتبك  –تٌصم١ٍُ ٚتٌصٕى١ً  –تٌغىتب١ر ت٨ـص١ثؼثز تٌّثب١ر ٚ –تٌد١ة١ر 

 نيتِر ِٛيفٌٛٛؼ١ث ت٤ٔؽثي ٚتٌٕؽ١ًتز تٌّٕصًٕذ خًّٙ ٚتِصؼّث٨شٙث. –

 تًٌّتؼغ :



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(: تٌٍ٘ٛي ٚٔدثشثز ت٠ٌٍٕر ٚش١ُّٙ ٚش١ّٕك تٌفهتبك، ِٕٕسذ تٌّؼوثيف 5225ِٙطمٝ خهي ٌ تلًْٚ )-5

 505خث٨ِىٕهي٠ر، 

(: ٌيتػوور ٚتٔصووثغ ٔدثشووثز تٌٍ٘ووٛي ٚت٠ٌٍٕووٗ، تٌووهتي تٌؼًخ١ووٗ ٌٍٕٕووً 9009ٕووفثز ٔٙووً أخووٛ ٠ٌووه )تٌ -9

 . 155ٚتٌص٠ٌٛغ، 

 

 ٌيتػر ت٤ٔؽثي تٌمٕد١ر  -105919
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9          

 صٙث ٚتٌؼٕث٠ر خٙث تٌّؼًفر تٌؽ١هذ خسٔؽثي ت٠ٌٍٕر تٌمٕد١ر ٚأ١ّ٘صٙث ٌٍد١ةر ٚت٨ّٔثْ ًٚٞق ٌيتػ : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌؼٛتِووً تٌّفووهنذ ٨ٔصٕووثي  –فٛتبووه تٌغثخووثز ٚتٌّؽووث١ِغ تٌٕووؽ٠ًر  –تٌصٕووؽ١ً ٚتٌغثخووثز فووٝ ِٙووً  -:تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

ٞوًق تٌٍيتػور  –ٞوًق ت٦وعوثي ِٕٚوثشً ت٤ٔوؽثي  –ت٤ٔوؽثي ٚت٦ّٔوثْ ٚتٌد١ةور  –ت٤ٔؽثي فٝ ٔطثق ِؼ١ٓ 

شعد١ووس تٌىعدووثْ  –١وور ٚتٌغىتب١وور ٌّٕووٛ ت٤ٔووؽثي تٌمٕوود١ر ت٨ـص١ثؼووثز تٌّثب –تٌصٕووؽ١ً  –ٚتٌؼٕث٠وور خثٌٕووص٩ز 

 نيتِر خؼٛ ت٤ٔؽثي ٚتِصؼّث٨شٙث. –ت١ًٌٍِر ِٚٙهتز ت٠ًٌثؾ ٚت٤ـٍِر تٌٛتل١ر 

 تًٌّتؼغ :
 555ٖ(: خىٚي ت٨ٔؽثي تٌمٕد١ر ٚتٔصثغ ٔص٩شٙث، ِٕٕسذ تٌّؼثيف، 5252ػده تٌٛ٘ثج خهي ) -5

ثغ ٔدثشووثز تٌٍ٘ووٛي ٚت٠ٌٍٕووٗ، تٌووهتي تٌؼًخ١ووٗ ٌٍٕٕووً ٚتٌص٠ٌٛووغ، (: ٌيتػوور ٚتٔصوو9009تٌٕووفثز ٔٙووً أخووٛ ٠ٌووه ) -9

155ٖ . 

 

 تٌٍيتػر تٌّف١ّر ٌٕدثشثز ت٠ٌٍٕر  -105915
 ٚـهذ 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز،  9         

 . ِؼًفر ِث١٘ر تٌٍيتػر تٌّف١ّر ٚأٔٛتػٙث ٚو١ف١ر تٌصفىُ ف١ٙث ٚتِصمهتِٙث فٝ تٔصثغ ٔدثشثز ت٠ٌٍٕر : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِٛلغ تٌٙٛج ٚتٌّٕثفغ تٌٍّفمور خٙوث  –شسظ١ً تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر ٚتٌؼ١ٍّثز تٌٍيتػ١ر ػٍٝ ت٦ٔصثغ  –ِمهِر   -:ٜٛ تٌؼٍّٝتٌّفص

ِٚووثبً نفووغ تٌٕدثشووثز  –تٌصهفةوور ٚتٌصد٠ًووه نتلووً تٌٙووٛج  –أٔووٛتع ت١ٌٙثوووً ٚت٤غط١وور  –إٕٔووثء تٌٙووٛخر  –

 تٌصٍٛض نتلً تٌٙٛج. –تٌصغى٠ر  –تٌص٠ٛٙر  –تٌصفىُ فٝ تٌٝٛء ٚتًٌٞٛخر  –٧ٌٌ٘ثي 

 :  تًٌّتؼغ :
(تِث١ِثز تٌمًٝ ٚشىٌٕٛٛؼ١وث تٌٍيتػوثز تٌّىٕوٛفر ٚ تٌّف١ّر،تٌوهتي تٌؼًخ١ور 5225تـّه ػده تٌّٕؼُ ـّٓ) -5

 تٌمثً٘ذ-ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ

(: ٌيتػوور ٚتٔصووثغ ٔدثشووثز تٌٍ٘ووٛي ٚت٠ٌٍٕووٗ، تٌووهتي تٌؼًخ١ووٗ ٌٍٕٕووً ٚتٌص٠ٌٛووغ، 9009تٌٕووفثز ٔٙووً أخووٛ ٠ٌووه ) -9

155 . 

 

 

 ٢ِٕرتٌٍيتػر تِٕث :  ظث
 . إٔصثغ ِفث١ً٘ تٌفدٛج ٚتٌدمٛي ٚتٌؼٍف  -101905

 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                  

شؼ١ٍُ تٌط٩ج ٚتوّثخُٙ ِٙثيتز تٌصؼًف ػٍوٝ ٔدثشوثز تٌّفث٘و١ً ٚتٌص١ّوٍ خ١ٕٙوث ٚتٌّٕوٛ ٚتٌؼٛتِوً تٌّورظًذ  :الهدف التعلٌمى

 ٚشط٠ٛؼٙث ٌٙثٌؿ ت٨ٔصثغ.

 –ت١ّ٘٨ر ت٨لصٙثن٠ر ٌٍفدٛج ٚتٌدمٛي ٚتٌؼٍف ٌىً ِفٙٛي ػٍٝ ـوهذ  –أ١ّ٘ر تٌّمًي ٚت٘هتفر   -: ِفهِر توى العلمىالمح

تٌظًٚف تٌؽ٠ٛر ٚت٨يٜو١ر  ٌىوً ِفٙوٛي ػٍوٝ ـوهذ  –نيتِر شطٛي ِّثـر ٚت٨ٔصثغ تٌىٍٝ  ِٚصِٟٛ تٔصثغ تٌفهتْ فٝ ًِٙ 

ِىثففر  –ػ١ٍّثز تٌمهِر لدً ٚخؼه تٌٍيتػر  –ًٞق تٌٍيتػر  –فٙٛي ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌّ –تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر  -ِٛػه تٌٍيتػر –

 تٌفٙثن ِٚث خؼه تٌفٙثن. –ت٨فثز 

 . شًخ١ر تٌٕدثشثز تٌىتش١ر -101909
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9          

 ش١ّٕر ِٙثيتز تٌط٩ج فٝ شؼٍُ ًٞق ت٨ٔصمثج تٌّمصٍفر  :الهدف التعلٌمى

،ًٞق شًخ١ر تٌّفث١ً٘ تٌىتش١ر، ٞوًق ت٨ٔصموثج فوٝ تٌّفث٘و١ً  َ تٌٛيتظٝ ٌصًخ١ر تٌّفث١ً٘ تٌىتش١رت٨ِث: المحتوى العلمى

 .تٌّمصٍفر تٌىتش١ر

  المراجع :



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- Ram, H.R.and H.G. Singh (2003). Crop Breeding and Genetics. Kalyani Publishers. 

New Delhi. India. 

2- Poehleman, G.M. and D.A. Slper. (1995). Breeding Field Crops. Iowa State University. 

Press, Ames, U.S.A. 

 

  .  إٔصثغ ِفث١ً٘ ت٠ٌٍس ٚتٌّىً ٚت١ٌ٨ثف -101905
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                    

ٚتٌّٕوٛ ٚتٌؼٛتِوً تٌّورظًذ شؼ١ٍُ تٌط٩ج ٚتوّثخُٙ ِٙثيتز تٌصؼًف ػٍوٝ ٔدثشوثز تٌّفث٘و١ً ٚتٌص١ّوٍ خ١ٕٙوث  :الهدف التعلٌمى

 ٚشط٠ٛؼٙث ٌٙثٌؿ ت٨ٔصثغ.

ٌىوً ِفٙوٛي  ّفث٘و١ً ت٠ٌٍوس ٚتٌّوىً ٚت١ٌ٨وثفت١ّ٘٨ور ت٨لصٙوثن٠ر ٌ –أ١ّ٘ر تٌّمًي ٚت٘هتفر   -: ِفهِر المحتوى العلمى

تٌظووًٚف تٌؽ٠ٛوور ٚت٨يٜوو١ر  ٌىووً  –نيتِوور شطووٛي ِّووثـر ٚت٨ٔصووثغ تٌىٍووٝ  ِٚصِٛووٟ تٔصووثغ تٌفووهتْ فووٝ ِٙووً  –ػٍووٝ ـووهذ 

ػ١ٍّثز تٌمهِر لدً ٚخؼوه  –ًٞق تٌٍيتػر  –ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌّفٙٛي  –تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر  -ِٛػه تٌٍيتػر –فٙٛي ػٍٝ ـهذ ِ

 تٌفٙثن ِٚث خؼه تٌفٙثن. –ِىثففر ت٨فثز  –تٌٍيتػر 

   شًخ١ر تٌٕدثشثز تٌمٍط١ر  -101905
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9           

 تز تٌط٩ج فٝ و١ف١ر شًو١ح ٚتٔصثغ تٌٙؽٓ تٌّمصٍفر.ش١ّٕر ِٙثي :الهدف التعلٌمى

تٔصثغ شموثٜٚ تٌٙؽوٓ فوٝ ت٨ِوثَ تٌوٛيتظٝ ٌصًخ١ور تٌّفث٘و١ً تٌمٍط١ور، ٞوًق شًخ١ور تٌّفث٘و١ً تٌمٍط١ور، المحتوى العلموى:

ٌصٕدور ، ٞوًق ت، لٛذ تٌٙؽو١ٓ، ٞوًق ـّوثج لوٛذ تٌٙؽو١ٓ أٔصثغ تٌٙؽٓ تٌفًن٠ر ٚتٌع٩ظ١ر ٚتٌٍٚؼ١ر تٌّفث١ً٘ لٍط١ر تٌصٍم١ؿ، 

 .خمٛذ تٌٙؽٓ، ت٨ٕ٘ثف تٌّمٍمر

  المراجع :
- Ram, H.R.and H.G. Singh (2003). Crop Breeding and Genetics. Kalyani Publishers. New 

Delhi. India. 

2- Poehleman, G.M. and D.A. Slper. (1995). Breeding Field Crops. Iowa State University. 

Press, Ames, U.S.A. 

       تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر ٚشطد١مثشٙث -101901
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9            

 شؼ٠ًف تٌط٩ج ٚتوّثخُٙ ِٙثيذ تِصمهتَ ٚشطد١مثز تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر فٝ ِؽثي تٌّفث١ً٘ تٌفم١ٍر. :الهدف التعلٌمى

شطد١موثز ػٍوٝ  –ؼٝو٠ٛر فوٝ ِٙوً ٚتٌؼوثٌُ تٌٜٛغ تٌفثٌٝ ٩ٌِّر تٌ –ت١ّ٘ر تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر  –: ِمهِر المحتوى العلمى

 ٔصثبػ تٌدفٛض تٌّصؼٍمر خثٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر . –تِصمهتَ تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر 

 . تٌص١ّّه تٌف١ٜٛ - 101905
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9

 .شؼ١ٍُ تٌط٩ج ِٙثيذ تِصمهتَ ت٨ِّهذ تٌف٠ٛ١ر :الهدف التعلٌمى

تِوصمهتَ  –ٞوًق تٌٕصوثغ ت٨ِوّهذ تٌف٠ٛ١ور  -تٔٛتع ت٨ِّهذ تٌف٠ٛ١ور   –ه تٌف١ٜٛ شؼ٠ًف تٌص١ّّ –: ِمهِر المحتوى العلمى

 خؼٛ ٔصثبػ تٌدفٛض تٌّصؼٍمر خثٌص١ّّه تٌف١ٜٛ. –ت٨ِّهذ تٌف٠ٛ١ر 

     . تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر ٚتٌد١ةر -101905

 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9        

 ثفظر ػٍٝ تٌد١ةر ِٓ ل٩ي خًتِػ تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر ت٨ِٕر.شؼ٠ًف تٌط٩ج  خث١ّ٘ر تٌّف:    الهدف التعلٌمى

شطد١مثز تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر فٝ ِؽوثي تٌّفثفظور ػٍوٝ   -شؼ٠ًف تٌد١ةر   -ت١ّ٘ر تٌٍيتػر تٌؼ٠ٛٝر  -: ِمهِرالمحتوى العلمى

 تِصمهتَ خهتبً تٌّد١هتز ٚتٌص١ّّه تٌف١ٜٛ. –تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر  –ت٨ِّهذ تٌؼ٠ٛٝر  –تٌد١ةر 

 يٜ ِفث١ً٘ تٌفمً    -101905
 ٚـهتز 5ػٍّٝ ،  9ِفثًٜتز ،  9 

 شؼ١ٍُ ٚشؼٍُ و١ف١ر تنتيذ ِٛتين ت١ٌّثذ ٚيفغ وفثءذ تِصمهتَ ١ِثذ تًٌٜ لث٘ر فٝ ت٨يتٜٝ تٌؽه٠هذ. :تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تػوور نٚيتٌووًٜ فووٝ تٌٍي –تِصٙووثٖ ٚتٔصمووثي ِووثء تٌووًٜ  –ػ٩لوور تٌٕدووثز خثٌصًخوور ٚتٌّووثء  –ِفٙووَٛ تٌووًٜ  :تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

 –ٜووٍر خ١ٕٙووث ِووٓ ٚؼٙصووٝ ٔظووً ت٨ٔصووثغ ٚشًٔوو١ه تِووصمهتَ ت١ٌّووثذ ّٔووثوغ ٌطووًق تٌووًٜ تٌفووه٠ط ٚتٌّفث –تٌفه٠عوور 

 تٌؼٛتًِ تٌٍيتػ١ر تٌّّثػهذ فٝ ش١ًٔه تِصمهتَ ١ِثذ تًٌٜ.

 تًٌّتؼغ :



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34 

ِىصدور ت٤ٔؽٍوٛ ( . إٔصوثغ ِفث٘و١ً تٌفموً ، 5225ػده تٌؼظو١ُ تـّوه ػدوه تٌؽوٛتن ، ػوثني ِفّوٛن تـّوه تخٛٔوص١ٗ )نووثشًذ( )-5

 ت٠ًٌّٙر ، تٌمثً٘ذ

  ٨ِصمهتَ ت٢ِٓ ٌٍى١ّث٠ٚثز تٌٍيتػ١رت -101902 
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9            

 خط٠ًمر إِٓر. ٌى١ّث٠ٚثز تٌٍيتػ١رشؼ٠ًف تٌط٩ج ِٛتػ١ه ٚو١ف١ر تِصمهتَ ت :الهدف التعلٌمى

 ٌى١ّث٠ٚووثز تٌٍيتػ١وورِٛتػ١ووه تِووصمهتَ ت –خط٠ًموور إِٓوور  ٌٍيتػ١وورٌى١ّث٠ٚووثز تو١ف١وور تِووصمهتَ ت –ِمهِوور  :المحتوووى العلمووى

ت٨ؼووًتءتز تٌٛلثب١وور ػٕووه أِووصمهتَ  –تِووصمهتَ خووهتبً تٌّد١ووهتز  -تِووصمهتَ ت٨ِووّهذ تٌف٠ٛ١وور ٚتٌؼٝوو٠ٛر  -خط٠ًموور إِٓوور  

 .ٌى١ّث٠ٚثز تٌٍيتػ١رت

 

 إٔصثغ تٌّفث١ً٘ ٚتٌطثلر تٌف٠ٛ١ر -101950
 ٚـهتز 5،  مثزشطد١ 9ِفثًٜتز ،  9              

تٌطثلوور تٌف٠ٛ١وور ٚ٘ووٛي٘ث تٌّمصٍفوور ٚػ٩لصٙووث خىووً ِووٓ إٔصووثغ تٌّفث٘وو١ً  ٠ٙووهف ٘ووىت تٌّمووًي إٌووٝ نيتِوور :الهوودف التعلٌمووى

 .ٚتٌد١ةر 

ٔدىذ شثي٠م١ر ػوٓ تٌطثلور تٌف٠ٛ١ور ٚتٌد١ةور  –إٔصثغ تٌطثلر تٌف٠ٛ١ر  –إٔصثغ تٌّفث١ً٘ ٚأ٘هتفٗ تٌّّصفهظر  :المحتوى العلمى

تٌّفث١ً٘ تٌّّصمهِر فٝ إٔصثغ تٌطثلر تٌف٠ٛ١ر ٚتٌٛلٛن تٌف١ٜٛ ٚت٨ظثي تٌّصًشدور ػٍوٝ  –تٌؼثٌّٝ ٚتٌّفٍٝ  تٌّٛلف تٌفثٌٝ –

 إٔصثؼٗ ٚتِصمهتِٗ .

 تًٌّتؼغ : 

1- Fao 2005 . Bioenergy – energy , envaronment and natural resources  

services ( SDRN) . 

2- WWW.economistgnassan @ Yahoo.com.  

 تٌصًو١ح تٌّفٌٙٛٝ ٚتٌصىع١ف تٌٍيتػٝ -101955
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9              

ش١ّٕور ِؼًفور   -شؼٍُ ش١ُّٙ تٌصًو١ح تٌّفٌٙٛٝ ٚتٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر تٌؽ١هذ ٚش١ٌٛف خًٔثِػ شف١ّوً ٔوثؼؿ  : :الهدف التعلٌمى

 ح ٚ شف١ًّ تٌّفث١ً٘.تٌط٩ج فُٙ  ٔظُ شؼثل

تٌصًو١ح تٌّفٌٙٛٝ ٚتٌؼٛتًِ تٌّفهنذ  –: نيتِر تٌٕطُ تٌّف١ٌٛٙر تٌّمصٍفر شفس ظًٚف ٌيتػ١ر ِمصٍفر المحتوى العلمى

شوسظ١ً   -تٌٍيتػور تٌّصىوًيذ  –تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر ٚت٘هفٙث ٚشٙو١ّّٙث ٚٔموه٘ث  –٨لص١ثيذ ِٚٛ٘فثز تٌصًو١ح تٌّفٌٙٛٝ تٌؽ١ه 

تِعٍر ٌودؼٛ ٔظوُ  –ًٞق شف١ًّ تٌّفث١ً٘ ٚت٘هتفٙث ٚػ١ٛخٙث  -ثذ ػٍٝ تٌصًخر ّٚٔٛ تٌّفٙٛي تٌصثٌٝتٌّفٙٛي تٌٍّدك ٚخمث٠

 شف١ًّ تٌّفث١ً٘ ِغ نتيِر ٌّم١ثَ ٔؽثؾ تٌصف١ًّ.

 المراجع:

1-Chhidda, S. (1994).Modern Techniques of Raising Field Crops. Offord IBH Publishing.  

Hall, A.E.(2001). Crop Response to Environment. CRC PRESS USA 

 

  تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر  -101959
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9          

 ش١ّٕر ِٙثيتز ش١ُّٙ تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر ٚو١ف١ر ت٨ِصفثنذ ِٕٙث. :الهدف التعلٌمى

   ػ١وٛج تٌوهٚيذ تٌٍيتػ١ور  –تٌٍيتػ١ر  ش١ُّٙ تٌهٚيذ –فٛتبه تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر  -: ت٘هتف  تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر :المحتوى العلمى

  تِعٍر ٌهٚيتز ٌيتػ١ر.  –-شسظ١ً تٌّفٙٛي تٌٍّدك ٚخمث٠ثذ ػٍٝ تٌصًخر ّٚٔٛ تٌّفٙٛي تٌصثٌٝ –ٔمه تٌهٚيذ تٌٍيتػ١ر –

 

 .  تٌصًخ١ر ٌٍّمثِٚر ت٤ًِتٚ ٚتٌفًٕتز - 101955
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9              

٘ووىت تٌّمووًي إٌووٝ نيتِوور ت٨ِووُ تٌّٛيفٌٛٛؼ١وور ٚتٌٛيتظ١وور ٌٍصًخ١وور ٌّمثِٚوور تٌّفث٘وو١ً تٌفم١ٍوور   ٠ٙووهف:الهوودف التعلٌمووى

 . ٩ًٌِتٚ ٚتٌفًٕتز

ت٨ِٛي تٌصٝ ٠ؽح ًِتػصٙث ػٕه تٌصًخ١ور ٌّمثِٚور ت٤ِوًتٚ ٚتٌفٕوًتز، ت٘هتف ٚت١ّ٘ر تٌصًخ١ر ٌٍّمثِٚر،  :المحتوى العلمى

٘ووثخر، تـووهتض تٌؼووهٜٚ تٌٙووٕثػ١ر، ٞد١ؼوور تٌّمثِٚوور ٌٍّووًٚ ٚتٌفٕووًتز، نيتِوور ت٨ـص١ثٞووثز تٌٛلثب١وور، ١ِىث١ٔىوور ـووهٚض ت٨

تٌؼ٩لوور خوو١ٓ تٌؼثبووً ٚتٌطف١ووً، ػووهن تٌؽ١ٕووثز تٌصووٝ شووصفىُ ف١ٙووث، ٞووًق تٔصمووثي ت٤ِووًتٚ ٚتٌفٕووًتز، تٔووٛتع ٚلٙووثبٗ ٚيتظوور 

http://www.economistgnassan/


 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي تٌّمثِٚوور تٌّمثِٚوور، ِوو٨٩ز ٚٞووًٌ تٌّّوودح تًٌّٜووٝ،  ظدووثز تٌّمثِٚوور، ٚيتظوور تٌّمثِٚوور ت٤ِووًتٚ ٚتٌفٕووًتز، ِٙووثن

 ٩ًٌِتٚ ٚتٌفًٕتز، تٌطًق تٌّؼ١ٍّر ٌصم١١ُ ِمثِٚر تٌٕدثز  ٥ًٌِتٚ ٚتٌفًٕتز.

 المراجع: 
، 550(، تٌٕدوثز تٌؼوثَ ، ٖ 5255( ػده تٌؼ٠ٍٍ ِٙطفٝ، أـّه ِفّه ِؽث٘ه، أـّه تٌدث٠ٌُٛٔ، ٚػده تًٌـّٓ أِو١ٓ )5

 ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر، تٌمثً٘ذ.   

2) Birggs, F. N. and F.F. Knoweles. (1970) Introduction to plant breeding, Reinhold 

publishing Corporation, New York, Amsterdam. London   

 

           أِصمهتَ تٌصم١ٕر تٌف٠ٛ١ر فٝ شًخ١ر تٌٕدثز -101955
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9             

 ؼٍُ ًٞق تٌصم١ٕر تٌف٠ٛ١ر ٌٍّّثػهذ فٝ شًخ١ر تٌٕدثز.ش١ّٕر ِٙثيتز تٌط٩ج فٝ ش :الهدف التعلٌمى

شم١ٕووثز تٌٕٙهِوور تٌٛيتظ١وور، تٌصم١ٕووثز تٌد١ٌٛٛؼ١وور، شم١ٕووثز ٌيتػوور ت٨ّٔووؽر،  ٌتيػوور ت٤ؼٕوور ٚتٌم٠٩ووث : المحتوووى العلمووى

تز ـوهٚن ِٚفوهن، ٚتٌدًٚشٛخ٩ٌَ ٚتٔهِثغ تٌدًٚشوٛخ٩ٌَ ، شطو٠ًٛ ػ١ٍّوثز إوعوثي تٌٕدثشوثز ٚشفّو١ٓ ٘وفثشٙث تٌٛيتظ١ور

 .شم١ٕر تٌٍيتػر ت١ٌّٕؽ١ر

  . ش١ُّٙ شؽثيج ٚشف١ًٍ تٌصؽثيج تٌٍيتػ١ر  -101951
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9               

 و١ف١ر تِىثْ شف١ًٍ تٌد١ثٔثز تٌمث٘ر خّٜٛٛع تٌهيتِر ٚش١ّٕر ِٙثيذ شف١ًٍ تٌصؽثيج. :الهدف التعلٌمى

 –ش١ّّٙثز تٌصؽثيج تٌد١ّطر ٚتٌؼث١ٍِور  -ِمثئر تٌّصِٛطثز –٠ً تٌد١ثٔثز : شف١ًٍ تٌصدث٠ٓ ٚفًٜٚر ٚشفٛالمحتوى العلمى

 شف١ًٍ تٌصؽثيج تٌّٕصًن ٚشف١ًٍ تٌصغث٠ً.

 المراجع:
1-Sendcor, G.W. and W.G. Cochran (1980). Statistical Methods 7

th
 ed Iowa Stat university 

Press, Ames U.S.A. 

   ِٛيفٌٛٛؼ١ث ٚشم١ُّ تٌفٕثبٓ -101955
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9              

 ش١ّٕر ِٙثيتز تٌط٩ج ٌٍص١ٍّ خ١ٓ تٌفٕثبٓ.   :الهدف التعلٌمى

تٌؼٛتِوً تٌد١ة١ور تٌصوٝ شّوثػه  –تٜوًتي تٌفٕوثبٓ   -ٞوًق ش١ّوٍ تٌفٕوثبٓ  –تٌصم١ُّ تٌٕدثشٝ ٌٍفٕوثبٓ   :المحتوى العلمى

 تٔصثغ تٕ٘ثف ِمثِٚر ٌٍفٕثبٓ. -١ٌٛٛؼ١ث تٌفٕثبٓ ٚخىٚي٘ثخ –ًٞق ِمثِٚر تٌفٕثبٓ  –ػٍٝ تٔصٕثي تٌفٕثبٓ 

 :المراجع

Myer, A.M. and F. Poljakof (1982).The Germination of Seeds.Pergamon 

Press.Oxford. 

 

 إٔصثغ ٚتلصدثيتز تٌصمثٜٚ  ث :شثِؼ
 

 . تٌفث٩٘ز تٌٍيتػ١ر شىثظًًٞق   -101955  
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                        

 تٌصؼًف ػٍٝ تٌطًق تٌّمصٍفر ٌصىثظً تٌصمثٜٚ. :الهدف التعلٌمى

 –ًٞق ت٨وعثي ٚػ٩لصٙوث خثٌففوثظ ػٍوٝ تٌٕموثء تٌوٛيتظٝ  –ًٞق ت٨وعثي تٌمًٜٝ  –: ًٞق ت٨وعثي تٌؽ١ّٕر المحتوى العلمى

تٌٕٙهِور  –أ١ّ٘ور شىو٠ٛٓ تٌدوىٚي ٌٍٕدوثز  –ٚي تٌصى٠ٛٓ تٌؽّٕٝ ٚت٩ٌؼّٕٝ ٌٍدوى –تٌمٍٟ تٌٛيتظٝ ٩ٌٕ٘ثف تٌؽه٠هذ ِٚٙثنيذ 

 تٌٛيتظ١ر ٚتوعثي تٌفث٩٘ز تٌٍيتػ١ر.

 المراجع:

1- Joshi, A.K and B.D, Singh (2002). Seed Science and Technology. Kalyani 

Publishers 

 إٔصثغ ٚتوعثي تٌصمثٜٚ  -101955
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                  

 ش١ّٕر ِٙثيذ تٌط٩ج تٔصثغ تٌصمثٜ. :التعلٌمىالهدف 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٞوًق شىووْٛ  –شمّو١ُ تٌصمووثٜٚ  –ت١ّ٘وور تٌصموثٜٚ فووٝ ت٨ٔصوثغ تٌٍيتػووٝ  –ٞوًق توعوثي ٔدثشووثز تٌّفث٘و١ً  المحتووى العلمووى:

ِؼووث٩ِز تٌدووىٚي ٩ٌِووًتع ِووٓ ت٨ٔدووثز  –تٔصووثغ خووىٚي تٌصمووثٜٚ  –ِٛ٘ووفثز تٌٙووٕف تٌؽ١ووه  –تٌصؼووًف ػٍووٝ تٌدووىٚي  –تٌدووىٚي 

 ِؼث٩ِز تٌدىٚي ٌصف١ّٓ تٌّفٙٛي ٚؼٛنشر. –ِٚر ت٨ًِتٚ ِٚمث

                   Myer, A.M. and F. Poljakof (1982).The Germination of Seeds.Pergamon المراجع

Press.Oxford. 

Agreawal, R.L. (1998). Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed 

Production. Science Pub. Inc, New Hampshire. 

 

 . إٔصثغ شمثٜٚ تٌّفث١ً٘ ل٠ًٝر تٌصىثظً -101952
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                  

 ش١ّٕر ِٙثيذ تٔصثغ شثٌصمثٜٚ ل٠ًٝر تٌصىثظً.  :الهدف التعلٌمى

٠ًمر تٌّٕثِدر ٌٍصىوثظً تٌمٝوًٜ تٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػٍٝ ٔؽثؾ ٚتلص١ثي تٌط –: ٞد١ؼر ٚت١ّ٘ر تٌصىثظً تٌؽّٕٝ المحتوى العلمى

 شطد١مثز تٌٕٙهِر تٌٛيتظ١ر ٌٚيتػر ت٨ّٔؽر فٝ ت٨وعثي تٌمًٜٝ. –تٌؽٛٔح تٌف١ٌّٛٛؼ١ر ٌطًق تٌصىثظً تٌمًٜٝ  –

 المراجع :
Hartman, H.T. and  D.E.Kestor (1996) Plant Propagation, principles and 

Pretices. Prectice Hall. Ine. New Jersey. 

 تلصدثيتز ٚففٗ تٌصمثٜٚ -101990
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9            

 ش١ّٕر ِٙثيذ تٌط٩ج ػٍٝ ِٛت٘فثز تٌصمثٜٚ تٌؽ١هذ. : :الهدف التعلٌمى

 –ًِتـوً تٔصوثغ تٌصموثٜٚ  –ِٛت٘وفثز تٌصموثٜٚ تٌؽ١وهذ  –: ت١ّ٘ور تٌصموثٜٚ ٚؼٛنشٙوث فوٝ ت٨ٔصوثغ تٌٍيتػوٝ المحتوى العلموى

 تلصدثيتز ففٗ تٌصمثٜٚ  –ؼٛنذ تٌصمثٜٚ  ِؼث٩ِز شف١ّٓ

- Agreawal, R.L. (1998). Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed Production. 

Science Pub. Inc, New Hampshire 

 

 

 . تٌف٠ٛ١ر ٚتٔصثغ تٌصمثٜٚ تٌصم١ٕر -101995
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9             

 ش١ّٕر ِٙثيذ تٌط٩ج ػٍٝ  تٔصثغ شمثٜٚ ت٨وعثي خثٌطًق تٌفه٠عر. :الهدف التعلٌمى

تٔصثغ شمثٜٚ ت٨وعثي تٌمٝوًٜ  -تٌصؼًف ػٍٝ ت٨ٕ٘ثف ٚتٌ٘ٛٙث تٌٛيتظ١ر    -: تٔصثغ تٕ٘ثف ِؼهٌر ٚيتظ١ث  المحتوى العلمى

 فٝ تٔصثغ تٌصمثٜٚ.خؼٛ تٌصم١ٕثز تٌفه٠عر  -تلصدثيتز تٌصمثٜٚ   –تٔصثغ شمثٜٚ لث١ٌر ِٓ تٌّّددثز ت١ًٌّٜر  –

 

 المراجع:
 1- Taji-Kumar, A. and P. Laskshmanan. (2002). In vitro Plant Breeding. The Hawarth 

press. 

   ـ٠ٛ١ر تٌصمثٜٚ ٚتٌففثظ ػ١ٍٙث -101999

 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                

 ٠ٛ١ر تٌدىٚي.ش١ّٕر ِٙثيذ تٌط٩ج ػٍٝ ًٞق تلصدثي ـ :الهدف التعلٌمى

ِؼوث٩ِز تٌففوثظ  –لوٛذ تٌدوىٚي ٚٞوًق شموه٠ً٘ث  –ٞوًق تٌّفثفظور ػ١ٍٙوث   -:  ًٞق تلصدوثي ـ٠ٛ١ور تٌدوىٚيالمحتوى العلمى

تِودثج  –تٌٙوفثز ت١ٌّّوٍذ ٩ٌ٘وٕثف  –ٞوًق شؽف١وف خوىٚي تٌصموثٜٚ  –ـٙوثن خوىٚي تٌصموثٜٚ ٚتػوهتن٘ث   -ػٍٝ ـ٠ٛ١ر تٌدىٚي 

شووه٘ٛي خووىٚي  –ٌد١ةوور فووٝ تٌفمووً ٚتٌصووٝ شوورظً ػٍووٝ ؼووٛنذ تٌصمووثٜٚ ٚ٘وو٩ـ١صٙث ٌٍصموو٠ٍٓ تٌؼٛتِووً ت -شووه٘ٛي ت٨٘ووٕثف تٌّٕصمووثذ

 تػصّثن تٌصمثٜٚ.  –تٌصمثٜٚ ًٚٞق تٌّفثفظر ػ١ٍٙث 

 :المراجع

 1-Roberts, E.H. (1972) Storage Enviroment and the control of Viability in seed 

Viability. Chapman and Hall, London. 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2- Myer, A.M. and F. Poljakof (1982).The Germination of Seeds.Pergamon 

Press.Oxford. 

  تٌصمثٜٚ شم٠ٍٓ -101995
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9               

 ش١ّٕر ِٙثيذ تٌط٩ج ػٍٝ شم٠ٍٓ تٌصمثٜٚ. :الهدف التعلٌمى

شمو٠ٍٓ تٌفدوٛج ٚتٌٕوًٚٞ  –ِؼث٩ِز ِثلدً تٌصم٠ٍٓ  -ّث: ًٞق تٌصم٠ٍٓ ٚظًٚف تٌصم٠ٍٓ تٌّعٍٝ ٌىً ِٕٙالمحتوى العلمى

تٌظوٛتً٘   -شمو٠ٍٓ تٌدوىٚي ت٠ٌٍص١ور ٚتٌٕوًٚٞ تٌٛتؼوح شٛتفً٘وث  –شم٠ٍٓ تٌدمٛي ٚتًٌٕٚٞ تٌٛتؼح شٛتفً٘ث   -تٌٛتؼح شٛتفً٘ث 

 تٌطًق تٌفه٠عر فٝ شم٠ٍٓ تٌدىٚي. –تٌّٙثـدر ٌصم٠ٍٓ تٌدىٚي ٌغًٚ تٌصمثٜٚ ٚو١ف١ر تٌّفثفظر ػٍٍٝ ـ١ٛشٙث 

 المراجع:
1- Joshi, A.K and B.D, Singh (2002). Seed Science and Technology. Kalyani Publishers  

 

 خفعٝ ًِٕٚع -101995

 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                

 ش١ّٕر ِٙثيذ ت٨ػصّثن ػٍٝ تٌٕفُ  :الهدف التعلٌمى

ِوغ تؼوًتء خؼوٛ  –ـوه تٌّٜٛوٛػثز تٌّصؼٍمور خثٔصوثغ ٚؼوٛنذ تٌصموثٜٚ : تػهتن تٌطثٌح ًٌّٕٚع خفوط فوٝ تالمحتوى العلمى

 ت٠ٌٍثيتز ت١ٌّهت١ٔر ٌفمٛي ِٚفطثز تػهتن تٌصمثٜٚ ِٚؼثًِ ففٗ تٌصمثٜٚ.

 

  شًخ١ر تٌٕدثشثز تٌىتش١ر -101991
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9              

 مثج تٌّمصٍفر ش١ّٕر ِٙثيتز تٌط٩ج فٝ شؼٍُ ًٞق ت٨ٔص :الهدف التعلٌمى

،ًٞق شًخ١ر تٌّفث١ً٘ تٌىتش١ر، ٞوًق ت٨ٔصموثج فوٝ تٌّفث٘و١ً  ت٨ِثَ تٌٛيتظٝ ٌصًخ١ر تٌّفث١ً٘ تٌىتش١ر: المحتوى العلمى

 .تٌّمصٍفر تٌىتش١ر

1- Ram, H.R.and H.G. Singh (2003). Crop Breeding and Genetics. Kalyani Publishers. 

New Delhi. India. 

2- Poehleman, G.M. and D.A. Slper. (1995). Breeding Field Crops. Iowa State University. 

Press, Ames, U.S.A. 

  . شًخ١ر تٌٕدثشثز تٌمٍط١ر  -101995
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                  

 ش١ّٕر ِٙثيتز تٌط٩ج فٝ و١ف١ر شًو١ح ٚتٔصثغ تٌٙؽٓ تٌّمصٍفر. :الهدف التعلٌمى

تٔصثغ شموثٜٚ تٌٙؽوٓ فووٝ ت٨ِوثَ تٌوٛيتظٝ ٌصًخ١ور تٌّفث٘و١ً تٌمٍط١ور، ٞوًق شًخ١ور تٌّفث٘و١ً تٌمٍط١ور،: حتووى العلموىالم

، ٞوًق تٌصٕدور ، لوٛذ تٌٙؽو١ٓ، ٞوًق ـّوثج لوٛذ تٌٙؽو١ٓ أٔصثغ تٌٙؽٓ تٌفًن٠ر ٚتٌع٩ظ١ور ٚتٌٍٚؼ١ور تٌّفث١ً٘ لٍط١ر تٌصٍم١ؿ، 

 .خمٛذ تٌٙؽٓ، ت٨ٕ٘ثف تٌّمٍمر

 تًٌّتؼغ :
- Ram, H.R.and H.G. Singh (2003). Crop Breeding and Genetics. Kalyani Publishers. New 

Delhi. India. 

2- Poehleman, G.M. and D.A. Slper. (1995). Breeding Field Crops. Iowa State University. 

Press, Ames, U.S.A. 

 

 ؼث٩ِز تٌصمثِٜٚ -101995     
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9فثًٜتز ، ِ 9                      

 توّثج لدًذ ٌٍط٩ج خىف١ر ِؼثٍِر تٌصمثٜٚ. :الهدف التعلٌمى

ِؼوث٩ِز تٌصمو٠ٍٓ  –ِؼوث٩ِز ِثلدوً تٌصمو٠ٍٓ  –:  تٌؼ١ٍّوثز تٌٍيتػ١ور ٌصفّو١ٓ ِفٙوٛي ٚؼوٛنذ تٌصموثٜٚ المحتوى العلمى

ٞوًق  –تٌٕٙهِور تٌٛيتظ١ور فوٝ تٔصوثغ تٌصموثٜٚ  نٚي–ِؼث٩ِز شموثٜٚ ت٨وعوثي تٌمٝوًٜ  –ٌٍففثظ ػٍٝ ؼٛنذ تٌصمثٜٚ ٚـ١ٛشٙث 

 شهٚتي تٌصمثٜٚ.

 :المراجع



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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1- Hartman, H.T. and  D.E.Kestor (1996) Plant Propagation, principles and 

Pretices. Prectice Hall. Ine. New Jersey. 

2- Roberts, E.H. (1972) Storage Enviroment and the control of Viability in seed 

Viability. Chapman and Hall, London 

   ػصّثن تٌصمثٜٚ ٚش٠ًٕؼثز شهٚتٌٙث -101995
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                 

 ِؼًفر ت٩ٞ٨ج ٌص٠ًٕؼثز تٌصمثٜٚ ٚو١ف١ر شهٚتٌٙث. :الهدف التعلٌمى

نٚي  –ي ت٨٘وٛي تٌٛيتظ١ور ن١ٌٚوث ِٚف١ٍوث ١ِثِوثز شدوثن –: ٔدوىذ ػوٓ شٕو٠ًؼثز تٌصموثٜٚ فوٝ ِٙوً ٚتٌؼوثٌُ المحتوى العلمى

يػث٠ور ـموٛي  –تٌصفصصو١ٓ ػٍوٝ ـموٛي ت٨وعوثي  –ت١ٌٙةثز تٌه١ٌٚور ٚتٌدٕوٛن تٌٛيتظ١ور ِف١ٍوث ٚػث١ٌّوث فوٝ ـفوع ت٨٘وٛي تٌٛيتظ١ور

 خؼٛ تٌٙؼٛخثز تٌصٝ شٛتؼر ت٨٘ٛي تٌٛيتظ١ر ٚو١ف١ر تٌصغٍح ػ١ٍٙث. –ت٨وعثي 

 

 ٚشؽ١ٍٙ تٌصمثٜٚ إٔصثغ  - 101992
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                 

 ش١ّٕر ِٙثيذ تٌط٩ج ػٍٝ ػ١ٍّر تٌصفص١ٓ ػٍٝ ـمٛي ت٨وعثي. :الهدف التعلٌمى

ـٙوثن تٌصمووثٜٚ  –يػث٠ور ـموٛي ت٨وعوثي  –تٌصفصصو١ٓ ػٍوٝ ـموٛي ت٨وعوثي  –: تلص١وثي ـموٛي تٔصوثغ تٌصموثٜٚ المحتووى العلموى

 تن تٌصمثٜٚ ٌٍصهٚتي.شؽ١ٍٙ ٚتػه –ِٚؼث٩ِز ِث لدً تٌصم٠ٍٓ 

 :المراجع 

Agreawal, R.L. (1998). Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed 

Production. Science Pub. Inc, New Hampshire 

 شًو١ح ٚتٔصثغ تٌٙؽٓ -101950
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9              

 ع تٌٙؽٓ تٌّمصٍفر.ش١ّٕر ِٙثيتز شًو١ح تٔٛت :الهدف التعلٌمى

تٌصًخ١ور  ت٨ٔصمثج تٌفًنٜ،  ت٨ٔصمثج ت٨ؼّثٌٝ، تٔصمثج وٌٛ ٌٍموٟ، -تٔصمثج ت٨٩ٌّز  –تٌصًخ١ر تٌهتل١ٍر  : المحتوى العلمى

، تٌصٕدر خمٛذ تٌٙؽٓ، شًو١ح تٌٙؽٓ تٌفًن٠ر ٚتٌع٩ظ١ر ٚتٌٍٚؼ١ور، شًو١وح  تٌصٙؽ١ٓ، ًِتـً تٔصثغ تٌٙؽٓ، لٛذ تٌٙؽ١ٓتٌهتل١ٍر، 

 ف تٌّمٍمر.ت٨ٕ٘ث

 المراجع:
- Douglas, J.E(1980) Successful Seed Programs. Aplanning and management guide. 

Weetview Press Boulder colordo, U.A  

 

 أؼٍٙذ ِٚمصدًتز  -101955  
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                

 مثٜٚ. تٌصؼًف ػٍٝ تؼٍٙذ تلصدثيتز تٌص :الهدف التعلٌمى

ت٨ؼٙوٍذ تٌمث٘ور  -ت٨ؼٍٙذ تٌمث٘ر خثٌفٙثن ٚتٌصٕم١ر -فٝ تٌّؼًّ    : تٌصؼًف ػٍٝ تٔٛع ت٨ؼٍٙذ تٌّمصٍفرالمحتوى العلمى

 –ت٨ؼٍٙذ تٌمث٘ر خففع تٌصموثٜٚ  –ت٨ؼٍٙذ تٌمث٘ر خّؼث٩ِز تٌصمثٜٚ  –ت٨ؼٍٙذ تٌمث٘ر خثٔدثز تٌصمثٜٚ  –خففٗ تٌصمثٜٚ 

 ٍٙذ فٝ تٌّؼًّ.تٌصهي٠ح ػٍٝ تِصؼّثي وً ت٨ؼ

 

 تٌٕٙهِر تٌٛيتظ١ر ػثًٔت : 

                   تِث١ِثز تٌٛيتظر - 105905    
   ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9            

 تٌصؼًف ػٍٝ لٛت١ٔٓ ِٕهي ِٚدثنئ فٝ تٌّثنذ تٌٛيتظ١ر ٚتٌطفًتز ٚتٌٛيتظر تٌى١ّر.   :الهدف التعلٌمى

تظر، شثي٠ك شطٛي ػٍُ تٌٛيتظر،  لٛت١ٔٓ ِٕهي،  شفٛيتز تٌّٕح تٌّٕه١ٌر، شؼوهن ت٨ٌو٩١ز شؼ٠ًف ػٍُ تٌٛي المحتوى العلمى:

، شؼ١وو١ٓ تٌؽووُٕ، تٌٙووفثز تًٌّشدطوور خووثٌؽُٕ، ت٨يشدووثٞ ٚتٌؼدووٛي تٌووٛيتظٝ،  شًو١ووح ٚشٝووثػف تٌّووثنذ تٌٛيتظ١وور،  تٌّٕووك 

ٕهِور تٌٛيتظ١ور،  تٌٛيتظور ت٠ٚٛٔ٩ٌور ) ٚتٌصًؼّر ، أُِ تٌطفًتز،  أُِ ٚيتظر تٌؼٕثبً، أُِ تٌٛيتظر تٌى١ّور ، تِوُ تٌٙ

 ت١ٌّصٛوٛٔهي٠ث ٚتٌد٩ِص١هتز(.

 المراجع:



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- Principles of Genetics.  

  ٚيتظر ِصمهَ -105909     
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9            

ووووىٌه تٌٕٙهِووور تٌصؼوووًف ػٍوووٝ تٌّوووثنذ تٌٛيتظ١ووور خثٌصفٙووو١ً ٚتٔظّووور تٌصؼد١وووً تٌؽ١ٕوووٝ تٌّمصٍفووور ٚ   :الهووودف التعلٌموووى

  تٌى١ًِِِٛٛٚر.

تٌصًو١ح تٌؽ١ِٕٛٝ فٝ تٌىثبٕوثز  –١ِىث١ٔى١ر تػثنذ ت٨ٌصفثَ  – DNAغ ٌٍـ ١ِٚىث١ٔى١ر فه تٌفٍٍْٚ تٌٍّن المحتوى العلمى

تٌؼوو٩غ تٌؽ١ٕووٝ: تٌؼوو٩غ خثٌؽ١ٕووثز  تٌصؼد١ووً تٌؽ١ٕووٝ ٌفم١م١ووثز تٌٕووٛتذ نتلووً تٌم٠٩ووث تٌدىص٠ً١وور. -تٌّىصدووثز تٌؽ١ِٕٛ١وور -تًٌتل١وور

فؼً ػمثي أٚيفوثْ  -تػثنذ شى٠ٛٓ تٌف١ًِٚثز -تٔصمثي ؼ١ٕثز تٌف١ًِٚثز تًٌّّٜر -ٛؼٛنذ فٝ تٌم٠٩ث تٌؽ١ّّر ٚتٌصٕث١ٍِرتٌّ

٘ووٛي خؼووٛ ت٠ٍٔ٨ّووثز  -شم١وو١ُ تٌدًٚش١ٕووثز تٌّووى٠ًر تٌّصدثنٌوور -. تٌؼوو٩غ خووث٨ـ٩ي ت٠ٍٔ٨ّووٝ: تٌدًٚش١ٕووثز تٌّووى٠ًر5255

ّٔووثوغ ـ١ٛت١ٔوور ٩ٌِووًتٚ تٌّٛيٚظوور. ت٨ٔظّوور تٌّمصٍفوور ٌٍصؼد١ووً:  -ذخؼووٛ تٌدًٚش١ٕووثز تٌّصفووٛي -ِووًٚ ؼٛٔووثي -تٌدٕوو٠ًر

أٔظّوور تٌصؼد١ووً فووٝ تٌعووه١٠ثز. شطد١مووثز تٌّم١ووثَ  -خؼووٛ تٔظّوور تٌف١ًِٚووثز فووٝ ِووٍتيع تٌم٠٩ووث تٌفٕوو٠ًر -تٌٕظووثَ تٌدىص١ووًٜ

تِوصمهتَ  -ٕؽوثؾ تٌصى١ٕوهتـص١ثٞثز ٌ -تٌمٍٜٛ تٌّصهفك ٚتٌص١ٕٙف فٝ تٌد١ٌٛٛؼ١ث تٌؽ٠ٍة١ر ٚتٌٛيتظر: شًو١ح تٌّم١ثَ تٌمٍٜٛ

تٌّم١ثَ تٌمٍٜٛ تٌّصوهفك ٚشؼد١وً تٌؽ١ٕوثز. تٌٕٙهِور تٌىًِِٚٛو١ِٛر: ت٨فوًتن تٌّٕوصمر ِوٓ ت٨َ  -تٌصى١ٕه خثٌّٕدر ٠ٍٔ٩ٌّثز

 تِصفهتض ت٨فًتن تٌع٩ظ١ر ٚتًٌخثػ١ر تٌّؽّٛػر تٌى١ًِِِٛٛٚر. -ت٨فًتن تٌّٕصمر ِٓ ت٨ج -تٌعٕثب١ر ت٠ٌٛ١ٌّر ٚت١ٌّص٠ٌٛر

 المراجع:
1) Britten R. J. and Davidson E. H. Gene Regulation in Higher Plant. 

2) Principles of Genetics, Gardner 

 ٚيتظر ؼ٠ٍة١ر  -105905   
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 فُٙ لٙثبٗ تٌّثنذ تٌٛيتظ١ر ٚشم١ٍك تٌدًٚش١ٕثز.  :الهدف التعلٌمى

٘ووٛ تٌّووثنذ تٌٛيتظ١وور فووٝ  DNAتٌّووثنذ تٌٛيتظ١وور ، أنٌوور ِدثٔووًذ ٚغ١ووً ِدثٔووًذ ػٍووٝ أْ تٌووـ  لٙووثبٗ:  تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

،  ًِتـوً شم١ٍوك تٌدًٚش١ٕوثز ، شًو١وح  DNAتٌىثبٕثز تٌهل١مر ٚتًٌتل١ر ،  شًوح تٌفٍٍْٚ تٌٍّنٚغ ٚتٌصًو١وح تٌى١ّوثٜٚ ٌٍوـ 

 شم١ٕثز ِؼًفر شصثخؼثز تٌمٛتػه ت١ٌٕصًٚؼ١ٕ١ر.  ، DNA،  شم١ٕثز شٙؽ١ٓ تٌـ RNAتٌؽ١ٕثز، تٌؼ٩لر خ١ٓ شًو١ح ٚٚظثبف تٌـ 

 المراجع:
1- Molecular Genetics (2005). Stent 

2- Principles of Genetics, Gardner 

 

  ٚيتظر ١ِصٌٛٛؼ١ر -105905   
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 تز تٌى١ًِِِٛٛٚر.نيتِر ت٨ٔمّث١ِٓ ت١ٌّصٌٜٛ ٚت١ٌٌّٜٛ ٚتٌصغ١ً  :الهدف التعلٌمى

شؼ٠ًف تٌٛيتظر ت١ٌّصٌٛٛؼ١ر، ٔىً ٚشًو١ح تٌىًِِِٚٛٛثز، أٔٛتع تٌىًِِِٚٛٛثز ًٚٞق تٌفٙٛي :  المحتوى العلمى

، ت٨ٔمّثَ ت١ٌّصٌٜٛ ٚت١ٌٌّٜٛ فٝ ػهن ِٓ تٌىثبٕثز تٌف١ر تٌّمصٍفر ،   ٔظ٠ًر  Karyotype ػٍٝ تٌطًٌ تٌّؽّٛػ١ر

 –ت٨ٔصمثي  –٠طر تٌى١ًِِِٛٛٚر ٚتٌؽ١ٕ١ر، تٌصغ١ًتز تٌى١ًِِِٛٛٚر ) ت٨ٔم٩ج تٌىًِِِٚٛٛثز، ت٨يشدثٞ ٚتٌؼدٛي، تٌمً

تٌصغ١ًتز تٌى١ًِِِٛٛٚر ٚتٌصطٛي فٝ ت٤ٔٛتع تٌؽه٠هذ، تٌصغ١ًتز  –ت٠ٌٍثنذ ٚ تٌٕمٗ ، تٌصٝثػف(  –تٌصىًتي 

 تٌى١ًِِِٛٛٚر ٚت٤ًِتٚ تٌٛيتظ١ر فٝ ت٦ّٔثْ.

 المراجع:
1- Cytogenetics (2005). Rajan 

2- Cytogenetics of crop plants (2005). Swaminathan                                       
 ٚيتظر تٌىثبٕثز تٌهل١مر  -105901   

 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 تٌصؼًف ػٍٝ تٌصدث٠ٓ تٌدىص١ًٜ ٚتٔٛتع ت١ٌّىًٚخثز تٌّّصمّر فٝ ِؽثي تٌٛيتظر.  الهدف التعلٌمى:

١ٍِّتز تٌىثبٕثز تٌهل١مر فٝ تٌهيتِثز تٌٛيتظ١ر، تٌّفَٙٛ ت٨ٌٚٝ ٌٍصدث٠ٓ تٌدىص١ًٜ، أٔظّر شٕثًِ :  حتوى العلمىالم

تٌف١ًَ ،تٌدىص٠ًث ٚتٌفط٠ًثز، ًٞق تٔصمثي تٌّثنذ تٌٛيتظ١ر، ت٨شفثنتز تٌٛيتظ١ر تٌؽه٠هذ ٚيُِ تٌمًتبٟ تٌؽ١ٕ١ر فٝ تٌدىص٠ًث  

تٌف١ًِٚثز ٚتٌدىص٠ًٛفثؼثز، ظثً٘شٝ تٌصفٛي ٚت٨ِصمطثع تٌٛيتظٝ،   فٝ ٛيتظرٚتٌفط٠ًثز، تٌٛيتظر فٝ تٌفط٠ًثز، تٌ

  تٌدىص٠ًث وتز تٌمًذ تٌؼث١ٌر ػٍٝ تٌمٍٟ تٌٛيتظٟ.تِصفهتض ٚش١ٕٙف ٚػٍي تٌطفًتز فٝ تٌدىص٠ًث، 

 المراجع:
1- Microbial Genetics (2005) 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2- The genetics of Bacteria and their Viruses; William Hayes (Blackwell).            

 

 ف٠ٛ١ر  تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌ تِث١ِثز-105905   
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

 تٌصؼًف ػٍٝ تِث١ِثز ِصمهِر فٝ تٌؽ١ٕثز ٚتٌىثبٕثز تٌّٕٙهِر ٚيتظ١ث.  :الهدف التعلٌمى

يتظ١وور،  شًو١ووح تٌؽ١ٕووثز،  تٌصؼد١ووً تٌؽ١ٕووٝ، ٘ووٛ تٌّووثنذ تٌٛ DNAِٕٕووثء تٌصىٌٕٛٛؼ١ووث تٌف٠ٛ١وور، تٌووـ :  المحتوووى العلمووى

ت٨ِصّثق تٌؽ١ٕٝ،  ت٨نٚتز تٌّّصمهِر فٝ تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌف٠ٛ١ر تٌطًق تٌّمصٍفر تٌفٙٛي ػٍٝ وثبٕثز ـ١ر ِٕٙهِور ٚيتظ١وث 

   ٔدثز ٚـ١ٛتْ(. –) وثبٕثز نل١مر 

  ٌيتػر تّٔؽر -105905
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 : ِؼًفر تِث١ِثز ٌيتػر ت٨ّٔؽر تٌّمصٍفر ٌٍىثبٕثز تٌف١ر. علٌمىالهدف الت

شثي٠ك ٌيتػر ت٤ّٔؽر، ِؼًّ ٌيتػر ت٨ّٔؽر )ِىٛٔثشر ِٚفص٠ٛثشر ( ، تِث١ِثز ٌيتػور ت٤ّٔوؽر، تٌد١ةوثز تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:  

تٌّووٍتيع، تٌٙووفثز تٌؼثِوور  ِٚىٛٔثشٙووث، ٞووًق شؼموو١ُ ت٨نٚتز ٚتٌد١ةووثز، شؼموو١ُ ت٤ّٔووؽر تٌّمصٍفوور، لٛتػووه ٚت٘ووٛي تٌصىٕووف فووٝ

 ٌٍّٛن وًِِِٚٛٛثز ل٠٩ث ٍِيتع ت٤ّٔؽر، خًتِػ ٌيتػر ت٨ؼٍتء تٌٕدثش١ر.

 
 المراجع:

1- General Techniques of Cell Culture, Maureen Anne Harrison, 1997. 

2- Plant tissue culture engineering (2005). Gupta 

  نيتِثز لث٘ر ِؼ١ٍّر -105905
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9            

 تٌصؼًف ػٍٝ ٚتِصمهتَ  ت٨نٚتز ٚت٨ؼٍٙذ تٌّّمهِر فٝ تٌد١ٛشىٌٕٛٛؼ١ث.  :الهدف التعلٌمى

ت٨ٌىصًٚفٛي١ّ٠ٍ  –ًٞق شف٠ًٛ تٌدىص٠ًث  –تٌصؼًف ػٍٝ أنٚتز ٚأؼٍٙذ ِؼًّ تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌف٠ٛ١ر :  المحتوى العلمى

Gel electrophoresis ١ر ػًّ تٌـ  ٚشًو١ٍتشر، و١فWestern and Northern blot Southern, تػهتن ػ١ٕثز ،

 RNAٚ تٌـ   DNAًٞق ػٍي تٌـ   ، و١ف١ر تِصمهتَ ػًّ ت٠ٍّٔثز تٌمطغ ٚتٌمًتبٟ تٌؽ١ٕ١ر،PCRشفثػً تٌدًٍّذ تٌّصؼهن 

  .ٚ تٌد١ٌِ٩ه ِٓ ت٤ّٔؽر تٌّمصٍفر

 ١ٍ تٌؽُٕ ١شفه٠ه ٚشّ -105902
 ٚـهتز ١5مثز، شطد 9ِفثًٜتز ، 9            

  تٌصؼًف ػٍٝ ًٞق شفه٠ه تٌؽُٕ فٝ تٌىثبٕثز تٌف١ر تٌّمصٍفر ٚخؼٛ تٌطفًتز. :الهدف التعلٌمى

خ١ٓ تٌؽ١ّٕر.، شفه٠ه تٌؽُٕ: وًِِِٚٛٛثز تٌؽُٕ فٝ  -ؼثٔد١ر تٌؽُٕ -شؼ٠ًف تٌؽُٕ -ِمهِر:  المحتوى العلمى

 -شٛتٌْ تٌؽ١ٕثز ٚتٌؽُٕ. تٌؽُٕ فٝ ٔفً تٌؼًّ-ُؼ١ٕثز تٌؽٕ -تٌؽُٕ ٚتٌىًِِِٚٛٛثز فٝ تٌٕدثز -تٌصٍم١ؿ ٚت٨لٙثج

شطد١مثز  تٔم٩ج تٌؽُٕ. -تٌٙفثز تٌؽ١ّٕر تٌعث٠ٛٔر -تٌؽُٕ ٚشسظًذ خثٌد١ةر -تٌؽُٕ ٚشؼهن ت٨ؼٕر.، تٌؽُٕ تٌّصغ١ً ٞد١ؼ١ث

 -ت٨ٌٛنذتٌصٕم١ٗ لدً  -ػ٩غ تٌمًٍ تٌٛيتظٝ -ت٨ئثن تٌٛيتظٝ -تٌٛيتظر فٝ تٌصٕم١ٗ -تٌٛيتظر تٌطد١ر: شثي٠ك تٌؼثبٍر

 تٌصؼثًِ ِغ تٌم٠٩ث تٌؽًظ١ِٛر ٩ٌّٔثْ ِٚغ ت٨ؼٕر.

 :المراجع

1) Principles of Genetics, Gardner 

2) Genetics and sex differentiation. Mittwoch U. Academic Press N. Y                           

 

  ٍٕٙهِر تٌٛيتظ١رٌ ت٤ِثْ تٌف١ٜٛ ٚت٤ل٩لٝ -105950
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

 فُٙ ِمثًٞ شطد١ك تٌٕٙهِر تٌٛيتظ١ر ٚتٌمٍك تٌصٝ ٠ؽح ًِتػثشٙث ػٕه تِصمهتِٙث.  :تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ت٨ِّهذ ( ػٍٝ تٌّثنذ تٌٛيتظ١ر، ِمثًٞ ٔمً  –تًٌِٙٛٔثز  –شسظ١ً تٌّٛتن تٌى١ّث٠ٚر )ِد١هتز  : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ٌىثبٕثز تٌّمصٍفر، أل٩ل١ثز تٌدفط تٌؼٍّٝ،  ِمثًٞ تٌىثبٕثز تٌّٕٙهِر ٚيتظ١ث ػٍٝ تٌد١ةر خ١ٓ ت  gene transferتٌؽ١ٕثز

ٚت٨ّٔثْ، ؼٛنذ ت٤غى٠ر تٌّٕٙهِر ٚيتظ١ث ٚ٘فر ت٦ّٔثْ، تٌفّث١ِر ٚتٌّمثِٚر ٤ن٠ٚر ٤ًِتٚ )تٌّمثِٚر تٌّٝثنتز 

 ِٝ ٚتٌٕٙهِر تٌٛيتظ١رتٌف٠ٛ١ر(.  ت٤ٍِفر تٌد١ٌٛٛؼ١ر ٚتٌؼثٌُ تٌّصمهَ، تٌؼثٌُ تٌؼًخٝ ٚت٩ِ٨

 المراجع:
1- Bioethics and the new embryology (2005). Gilbert 

2- Regulation the liableness of Agricultural biotech. 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٚيتظر شطد١م١ر -105955
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9               

  ظر تٌٕدثز ٚتٌف١ٛتْ ٚت٨ّٔثْ ٚشطد١مثز ػ١ٍّر ِمصٍفر.تٌصؼًف ػٍٝ ِؽّٛػر ِٓ تٌمٛتػه فٝ ٚيت  :الهدف التعلٌمى

ت٨ِصفثنذ ِٓ  -نٚي تٌٙؽ١ٓ فٝ أظٙثي تٌٙفر -أػصّثن تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌفه٠عر ػٍٝ تٌٛيتظر -ِمهِر:  المحتوى العلمى

مٛذ ت٨ِثَ تٌٛيتظٝ ٌ -تٌطفٛي فٝ تٌفٙٛي ػٍٝ تٌطثفًتز ٚلٛذ تٌٙؽ١ٓ ٚتٌّمثِٚر. ٚيتظر تٌٕدثز: تُِ ٚيتظر تٌمّؿ

 تٌمطٓ ٚٔدثشثز ت٠ٌٍٕر(.  -خٕؽً تٌّىً -تٌدطثُٞ -تٌصفىُ فٝ تٌؽٛنذ فٝ ) تٌٌّٛ -تٌٙؽ١ٓ

 -تٌصًخ١ر فٝ تٌّؼًّ ٌٍدفط -تٌصفىُ فٝ ت٨ًِتٚ خٛتِطر تٌطفًتز -ت٨لٙثج تٌىتشٝ -ٚيتظر تٌف١ٛتْ: تٌصٕدر خثٌؽُٕ

 -تٌّٕغ١ٌٛر -شف١ًٍ تٌىًِِِٚٛٛثز خثٌىّد١ٛشً -تٌؽ١ٕثز ٚت٨ًِتٚ -تٌصٙؽ١ٓ خ١ٓ ت٨خثػه. ٚيتظر ت٨ّٔثْ: ِؽث١ِغ تٌهَ

 ِّصمدً تٌد٠ًٕر ٚتٌٛيتظر. تٌٛيتظر ٚـفع تٌصٕٛع تٌف١ٜٛ.

 المراجع:
1) Conservation of genetic resources ; D. Virchow (1999). Springer                                

   ػٍُ تٌم١ٍر -105959   

 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9 ِفثًٜتز ،9                  

 تٌصؼًف ػٍٝ تٌم١ٍر تٌٕدثش١ر ٚتٌف١ٛت١ٔر ٚتػٝثبٙث تٌّمصٍفر.  :الهدف التعلٌمى

ت١ٌٍد١هتز   -تٌىًخ١٘ٛهيتز  -تٌدًٚش١ٕثز  -ت٨ـّثٚ ت٠ٌٕٚٛر  -أػٝثء تٌم١ٍر  -شثي٠ك ٘ىت تٌؼٍُ -ِمهِر:  المحتوى العلمى

 -ت٨ٔمّث١ِٓ ت١ٌّصٌٜٛ ٚت١ٌٌّٜٛ –نٚيذ تٌم١ٍر  -تذ ِٚىٛٔثشٙثتٌٕٛ -ت٨غ١ٕر تٌد١ٌٛٛؼ١ر -شًو١ح ٚٚظ١فر تٌم١ٍر   -

 -تؼّثَ ؼٌٛٛؼٝ –تٌٕدىر ت٨ٔهٚخ١ٌِ٩ر  -تٌد٩ِص١هتز تٌمًٝتء –ت١ٌّصٛوٛٔهي٠ث  -ت١ٌٙىً تٌمٍٜٛ -ت١ٌّصٛخ٩ٌَ

ت١ٌّىًِٚىٛج تٌٝٛبٝ ٚت٨ٌىصًٚٔٝ ٚففٗ تٌم٠٩ث ػ١ٝثز ١ِصٛخ١ٌِ٩ر تلًٜ.  -ت١ٌٍِِّٛٛثز ٚت٨ٔهِِٚٛثز

 ٨ّٔؽر تٌّمصٍفر.ٚت

 :المراجع

1) Cell Biology. DeRobebtis and Roberts dr. Saunders philadephis 

                                 

 تٌد١ٌٛٛؼ١ث تٌؽ٠ٍة١ر ٌٍؽ١ٕثز  -105955   
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

 ٚشؼد١ًذ فٝ ٚتٌدًٚش١ٕثز. تٌصؼًف ػٍٝ تٌصًو١ح تٌهل١ك ٌٍؽ١ٓ  :الهدف التعلٌمى

 DNAخٕثء تٌـ  -تٌصفٛي تٌٛيتظٝ -تٌطفًتز -تٌؽ١ٕثز -ت٠ٍٔ٨ّثز -ت١ٌّصثخٌٍَٛ - تٌم١ٍر -ِمهِر  :  المحتوى العلمى 

تٌٕفًذ  DNAّٔك ٚشًؼّر تٌـ  -ظثً٘ذ ت٨ِصمطثع تٌٛيتظٝ -تٌصًو١ح تٌهل١ك ٌٍؽ١ٓ -ّٔٛ تٌف١ًَ –ت٨لصًتْ  -ٚشٝثػفر

 ١ً تٌؽ١ٓ.شٕظ١ُ شؼد -تٌٛيتظ١ر

 المراجع:
1) Richard Durbin, Sean R. Eddy. Anders Krogh, Graeme Mitchison. (1999) Biological 

sequence analysis. Probabilistic models of proteins and nucleic acids. 

2) Molecular Genetics (2005). Stent 

  ؽرتٌٛيتظر ٚت٨وعثي تٌمًٜٝ خٍيتػر ت٤ّٔ -105955   
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9                   

تٌصؼًف ػٍٝ ودف١ر تٕٔثء ِؼًّ ٚ تٌد١ةثز تٌّّصمهِر فٝ ٌيتػر ت٨ّٔؽر ٚتٌٍّتيع ت١ٌٕثش١ر   :الهدف التعلٌمى

 تٌّمصٍفر.

ًٞق  -ٝ تٌّؼًًِّتـً تٌصىثظً ف -تٌصىثظً فٝ تٌّؼًّ: ت٨خفثض تٌّدىًذ فٝ ٌيتػر ت٨ّٔؽر -ِمهِر :  المحتوى العلمى

شىٌٕٛٛؼ١ث تٌصىثظً فٝ تٌّؼًّ ـث١ٌث. تٌصمط١ٟ ٌٛـهذ ٌيتػر أّٔؽر ٘غ١ًذ: تٌّؼًّ .، غًفر  -تلًٜ ٌٍصىثظً فٝ تٌّؼًّ

ـٍُ ٌيتػر ت٨ّٔؽر.، ت٨نٚتز تٌّؼ١ٍّر  -ٔٛػ١ر تٌٙٛتء -تًٌٞٛخر تٌّٕد١ر -تٌفًتيذ -ٌيتػر ت٨ّٔؽر: ت٨ٜثءذ

 ِؼًّ ٘غ١ً تٌٝ ِصِٟٛ. -تٌدهءت٨ِث١ِر: تٌفه ت٨نٔٝ ٌصؽ١ٍٙ ِؼًّ 

شفه٠ه  -ٚتٌصؼثًِ ِؼٙث -تلصدثي تٌّٛتن تٌى١ّ١ثب١ر -شٕظ١ف تٌٍؼثؼ١ثز -ِٛتبً تٌم١ثَ -تٌطًق تٌّؼ١ٍّر ت٨ِث١ِر: تٌٌْٛ

ًٞق شؼم١ُ  -تٌصؼم١ُ خثٌص١ًٔؿ -تٌصؼم١ُ خثٌفًتيذ تٌؽثفر -ت٨ِثْ تٌّؼٍّٝ.، تٌصؼم١ُ: تِصمهتَ ت٨شٛو٩ف – pHنيؼر تٌـ 

ًٞق ٌيتػر ت٨ّٔؽر تٌّؼمّر.، ألص١ثي خ١ةثز ٌيتػر ت٨ّٔؽر: تٌّفث١ًٌ  -أِطؿ تٌّؼًّ -ز ٚت٨ؼٍٙذ تٌٙغ١ًذت٨نٚت

 خ١ةثز تٌٍيتػر تٌؽثٍ٘ذ. -تٌّٛتن تٌّٝثفرتٌؼ٠ٛٝر غ١ً ت١ًٌِٔٛٙر -تًٌِٙٛٔثز -ت٨ِث١ِر ٩ِ٩ٌؾ تٌّؼه١ٔر

تٚػ١ر  -تِصمهتَ ت٨ؼثي -تٌد١ةثز pHٜدٟ  -ًٌِٙٛٔثزِفث١ًٌ ت -تٌّفث١ًٌ تٌّغى٠ر -شف١ًٝ خ١ةثز ٌيتػر ت٨ّٔؽر: تٌّثء

 خ١ةر ِٛيت١ٔػ ِىٛغ ِؼهٌر. -تٌد١ةثز

)ٞٛي تٌصٝثػف(:  9تٌصط١ًٙ.، تًٌّـٍر يلُ  -ٌٍيتػر ت٨ّٔؽر )ٞٛي تٌدهت٠ر(: تلص١ثي ت١ٌّٕػ ٌٍٍيتػر 5تًٌّـٍر يلُ 

)  5تلصدثيتز ت٨ًِتٚ.، تًٌّـٍر يلُ  -١رشم٠ٍٓ ٍِتيع تًٌّـٍر تٌعثٔ -شؽه٠ه ٍِتيع تًٌّـٍر تٌعث١ٔر -خ١ةر تٌٍيتػر



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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ٔمً تٌٕدثشثز تٚ ت٨فًع  -تػصدثيتز تلًٜ -تٌمٛذ ػٍٝ ت٨ـصّثي -تٌصغى٠ر تٌىتش١ر -تٔصثغ ٔدثشثز ٘غ١ًذ ِىصف١ر وتش١ث(: تٌصه٠ً

 ِٓ ٍِتيع تًٌّـٍر تٌعث١ٔر تٌٝ ٍِتيع تًٌّـٍر تٌعثٌعر.

 المراجع:
1) Plant tissue culture engineering (2005). Gupta 

2) Plant cell & Tissue culture (2005). Naraguanas 

3) Androgenesis and haploid plants, Y. Chupeau; M. Caboche, Y. Henry(Ed) Springer. 

 

 تٌفثِح ت٨ٌٝ فٝ تٌٛيتظر  -105951      
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

 ٚشؼٍُ خثِػ تٌىّد١ٛشً تٌّّصمهِر فٝ ِؽثي تٌٛيتظر.تٌصؼًف ػٍٝ   :الهدف التعلٌمى

ت٨ـٙثء تٌٛيتظٝ  -تٌّٙثني تٌٛيتظ١ر -تِصؼّثي تٌىّد١ٛشً فٝ ِؽث٨ز: تٌصف١ًٍ تٌٛيتظٝ -ِمهِر: المحتوى العلمى

 DNAتٌصؼًف ػٍٝ تٌدًتِػ تٌّّصمهِر فٝ ِؽثي تٌد١ٛشىٌٕٛٛؼٝ ٌصف١ًٍ تٌـ –تٌٛيتظر ت١ٌّصٌٛٛؼ١ر  -ظر تٌى١ّرتٌٛيتٚ

 تٌصؼًف ػٍٝ تٌصصثخؼثز ِٓ تٌمٛتػه ت١ٌٕصًٚؼ١ٕ١ر .ٚ

 
  المراجع:

1) Computer presentation of Data in Science; D. Simmonda, L. Reynolds (1989) Kluwer 

academic publisher. 

 

 تٌٛيتظر ٚتٌّؽصّغ  ٚتٌد١ةر  -105955     
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 تٌصؼًف ػٍٝ تٌّٕثوً تٌّؽصّؼ١ر ٚتٌد١ة١ر تٌٕثشؽر ِٓ تِصمهتَ تٌٛيتظر.  :لٌمىالهدف التع

 -تٌٛيتظر ٚتٌٍيتػر -ت٨لطثي تٌد١ة١ر ِٓ تٌٛؼٙر تٌٛيتظ١ر –تٌٛيتظر ٚتٌد١ٕر ت٨ؼصّثػ١ر  -ِمهِر :  المحتوى العلمى

 -تٌؼ٩غ تٌٛيتظٝ -ت٩ٌٌّر ٚتٌىوثءتٌصطٛي ت٨نِٝ ٚ -تٌٛيتظر ِٕٚثوً تٌّؽصّغ -تٌٛيتظر ٚت١ٌٕمٛلر -تٌؽ١ٕثز ٚتٌٍّٛن

تًٌخٟ خ١ٓ تٌد١ةر ٚتٌٕٛتـٝ ت٨لصٙثن٠ر ٚتٌصؼًف ػٍٝ و١ف تٌٕٛتـٝ   تٌّّْٝٛ ت٨ل٩لٝ ٚتٌه٠ٕٝ ٌٍصفىُ تٌٛيتظٝ.

 ت٨لصٙثن٠ر ًٌٙ تْ شفّٝ تٌدةر ٌّفثٌٚر ٜٚغ ـٍٛي ٌٍّٕثوً تٌدة١ر.

 :المراجع

1) Lawrenece, E. M. Schaeffer. (1998). Population genetics and evolution. Pub1. 

Prentice Hall ; 2and edition. Amzon.com 

 

 تٌٛيتظر ٚتٌد١ةر   -105955  
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 تٌصؼًف ػٍٝ ت٨ظثي تٌد١ة١ر تٌّصٕٛػر ٚتٌٛيتظر.  :الهدف التعلٌمى

ت٨ظثي  -نيتِثز تٌصٛتبُ فٝ ت٨ّٔثْ ٌصفه٠ه نٚي تٌد١ةر ٚتٌٛيتظر -١ٕٝأظثي تٌد١ةر ػٍٝ تٌصؼد١ً تٌؽ -ِمهِر:  المحتوى العلمى

ت٨ظثي تٌد١ة١ر ػٍٝ خؼٛ تٌٙفثز تٌٙثِر  -شسظ١ً تٌّثنذ تٌٛيتظ١ر فٝ تٌم١ٍر خثٌٍّٛظثز تٌد١ة١ر -تٌٙثِر ٚيتظ١ث ٌدؼٛ تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر

تٌٝغٛٞ تٌد١ة١ر ػٍٝ تٌصغ١ً فٝ تٌّىْٛ تٌٛيتظٝ ٌٍؼٕثبً ألصٙثن٠ث فٝ تٌٕدثز ٚتٌف١ٛتْ ٚو١ف١ر تٌصؼثًِ ِؼٙث ٚيتظ١ث. نيتِر أظً 

 تٌطد١ؼ١ر ٚػ٩لر تٌٝغٛٞ تٌد١ة١ر خثٌٕىٚوتز تٌى١ًِِِٛٛٚر ػٍٝ ت٨لٍّر ) شؼهن ت٨ٔىثي تٌّظ٠ًٙر تٌى١ًِِِٛٛٚر(.

 :المراجع
1) R. J. Henry December, (2004). Plant diversity and evolution: genotypic and 

phenotypic variation in Higher Plants 

2) Jeffrey K. Conner, Danieel L. Hart1, (2004). Aprimer of ecological genetics. 

 

   نيتِثز لث٘ر -105955
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

  نيتِر تـه تٌّٜٛٛػثز تٌفه٠عر فٝ ِؽثي تٌٛيتظر.  :الهدف التعلٌمى

 تٌصٝ شفهن تٌّٜٛٛػثز ٚػهن تٌٍٛـهتز ػٕه خهت٠ر تٌهيتِر. -ِر تـه تٌّٜٛٛػثز تٌّصمهِرنيت:  العلمىتٌّفصٜٛ 

 

     ِٕثلٕثز -105952



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٚـهتز 5شطد١مثز ، 9           

   تػهتن ل٠ًػ لثني ػٍٝ ِٕثلٕر ٔصثبؽر تٌؼ١ٍّر. تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

 أػهتن ِٕٚثلٕر خؼٛ تٌدفٛض فٝ ِؽثي تٌٛيتظر:  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 

  ًِٕٚع خفعٝ -105990
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9            

   شّىٓ تٌم٠ًػ ِٓ تػهتن ًِٕٚع خفعٝ فٝ ِؽثي تٌٕٙهِر تٌٛيتظ١ر. :تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

كل طالب سوف يتخصرص فرى موضروع فرى برنرامج البيوتكنولروجى، يقروم بتصرميم تجربرة، تجميرع وتحميرل :  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ
 كامل عن التجربة وىذا البحث سوف يكون تحت إشراف عضو ىيئة تدريس من أعضاء القسم.البيانات، كتابة تقرير 

 

 

 ـثنٜ ػًٕ : شًخ١ر تٌٕفً ٚإٔصثغ تٌؼًّ

   مورفولوجى وتشريح حشرات  - 509201

 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

 ؿ تٌفًٕتز ٚنيتِر تٌٕىً تٌمثيؼٝ. ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ تٌهيتِر ػٓ ِٛيفٌٛٛؼٝ ٚش٠ًٕ: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ؼهتي تٌؽُّ ٌٚٚتبهٖ تٌّمصٍفر  –١ِىث١ٔى١ر تٌفمُ  –تٌد١ٝر ٚشًو١دٙث  –:تٌٕىً تٌظثًٜ٘ ٌٍفًٕتز  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ت٨ؼٍٙذ تٌهتل١ٍر تٌّمصٍفر ٌٍفًٕذ . –

 تًٌّتؼغ :
 ؾ ، تٌٍّّىر تٌؼًخ١ر تٌّؼٛن٠ر. ( ، ػٍُ تٌفًٕتز تٌؼثَ ، أِث١ِثز ِصمهَ ، نتي ت5255٩٘٦ـّثن ٔثوً ، )  -  5

 ( ، ػٍُ تٌفًٕتز تٌؼثَ ، تٌهتي تٌؼًخٝ ًٌٍٕٕ .5252إخًت١ُ٘ لهٚيٜ ، )  -9

 
دارة المناحل .   -  509202  إنشاء وا 
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9           

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ و١ف١ر إٕٔثء تٌّٕثـً ٚإنتيشٙث .:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

:أ١ّ٘ر تٌّٕثـً ٌٍهلً تٌمِٛٝ . شثي٠ك إٕٔثء تٌّٕثـً فٝ ًِٙ . ًٞق إٕٔثء تٌّٕثـً . نيتِر  ٌؼٍّٝتٌّفصٜٛ ت

تٌؽهٜٚ ٦ٕٔثء ِٕفً . شٕظ١ُ ٚإنتيذ تٌّٕثـً تٌمث٘ر ٚتٌفى١ِٛر . تٌّؽ٩ز ًٚٞق إػهتن٘ث . ت٤ػّثي تٌّطٍٛخر أظٕثء 

 . ت٤نٚتز تٌّّصمهِر فٝ شًخ١ر تٌٕفً . ُِِٛ تٌٕٕثٞ ٚتًٌوٛن . ٕ٘ثػر ل٠٩ث تٌٕفً ٚت٤ِث١ِثز تٌّٕؼ١ر

 تًٌّتؼغ :
 ( ، تٌٕفً فٝ إٔصثغ تٌؼًّ ٚشٍم١ؿ تٌّفث١ً٘، نتي تٌؼًخٝ .5225ت٤ٔٙثيٜ ، أِثِر ِفّه ٔؽ١ح )  -  5         

2  -  Adjare, S.O., (1990) . Beekeeping in Africa, FAO Agric., Bull.,68 / 6, Rome, 130 pp. 

 حل.                                                 تربية ن -509203
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9        

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر شًخ١ر تٌٕفً.:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 :شثي٠ك شًخ١ر تٌٕفً . ٞثبفر ٔفً تٌؼًّ . شٕىً ت٤فًتن . إٔٔطر تٌطثبفر .. إٔصثؼ١ر تٌطثبفر . شًخ١ر تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌٍّىثز . يػث٠ر ٞثبفر تٌٕفً . ِؼثٍِر تٌطٛتبف ٦ٔصثغ تٌؼًّ . ػًّ تٌٕفً . ِٕصؽثز ألًٜ ٌٍطثبفر . أًِتٚ ٚآفثز 

 تٌٕفً . شُّّ تٌٕفً خثٌّد١هتز ًٚٞق تٌفّث٠ر .

 تًٌّتؼغ :
 ( تٌٕفً ٚإٔصثغ تٌؼًّ ٚشٍم١ؿ تٌّفث١ً٘ ، نتي تٌؼًخٝ .5225ت٨ٔٙثيٜ أِثِر )  -  5

 ( ، ػثٌُ تٌٕفً ، نتي تٌّطدٛػثز .5225ِفّه ػدثَ )ػده تٌٍط١ف   -  9

 منتجات نحل العسل .    -  509204
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9           

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر ِٕصؽثز تٌٕفً ٚن٠هتْ تٌف٠ًً ٚأ١ّ٘صٙث . :  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أ١ّ٘ر ٔفً تٌؼًّ  –ًٞق إٔصثغ تٌغىتء تٌٍّىٝ ٚأ١ّ٘صٗ  –:أ١ّ٘ر ٔفً تٌؼًّ ِٕٚصؽثشٗ تٌّمصٍفر  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ّٔغ ٔفً تٌؼًّ ِٚٛت٘فثشٗ ًٚٞق إٔصثؼٗ ٚشف١ٍٍٗ ٚتِصمهتِثشٗ تٌدًٚخ١ٌُٛ  –وٍّمفثز ٌٍّفث١ً٘ تٌٍيتػ١ر 

 ٚلٙثبٙٗ ًٚٞق تِصم٩٘ٗ ٚأ١ّ٘صٗ.

 تًٌّتؼغ :
 نتي تٌؼًخٝ. ( ، تٌٕفً فٝ إٔصثغ تٌؼًّ ٚشٍم١ؿ تٌّفث١ً٘ ،5225ت٤ٔٙثيٜ أِثِر ، )  -  5

 ( ، تٌفًٕتز ت٨لصٙثن٠ر ، نتي تًٌٕٕ .5229ـّثن ٔثوً ، ٚػده تٌؼ٠ٍٍ تٌّٕٕثٜٚ )  -  9

 تكنولوجيا إنتاج العسل .                     - 509205
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

 ٗ .٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر ٔثٍِر ٌؼًّ تٌٕفً ٚإٔصثؼ: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تِوصم٩ٖ تٌؼّوً  -أٔوٛتع تٌفوًتٌتز  –إػهتن ٞٛتبف تٌٕفً ٨ِصمدثي ُِِٛ تٌف١ٛ  –شؼ٠ًف تٌؼًّ : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

شًو١وح  –تٌمٙوثبٗ تٌؼ٩ؼ١ور ٌؼّوً تٌٕفوً  –تٌٙفثز تٌطد١ؼ١ر ٌؼًّ تٌٕفً  –أٔٛتع ػًّ تٌٕفً  –تٌمطثػثز تٌؼ١ٍّر  –

 ي ػًّ تٌٕفً .تلصدث –ِٕصؽثز ػًّ تٌٕفً  –غٓ تٌؼًّ  –ػًّ تٌٕفً 

 

 تًٌّتؼغ :
 ( ، ػثٌُ تٌؼًّ ، نتي تٌّؼًفر تٌؽثِؼ١ر .5225ػده تٌٍط١ف ِفّه ػدثَ )  -  5

 –( ، تٌٕفووً فووٝ إٔصووثغ تٌؼّووً ٚشٍموو١ؿ تٌّفث٘وو١ً، ِٕٕووسذ تٌّؼووثيف 5225ت٤ٔٙووثيٜ ، أِووثِر ِفّووه ٔؽ١ووح )  -  9

 إِىٕهي٠ر .

 ؼر أًٔف ، أ١ِٛٞ .( ، ِِٛٛػر ٔفً تٌؼًّ ، ِطد9001ـ١ّٓ ، ِٙطفٝ ـّٓ )  -5

 آفات وأمراض نحل العسل  - 509206

 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر آفثز ٚأًِتٚ تٌٕفً ٚن٠هتْ تٌف٠ًً .:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِووًتٚ تٌصووٝ ٌٚتـووف ( ٚأ٘ووُ ت٤ –لووٛتيٚ  –١ٞووٛي  –ت٢فووثز تٌفٕوو٠ًر ٚتٌف١ٛت١ٔوور ) أوثيِٚووثز  : تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

 ش١ٙح تٌٕفً ِٛتء خىص٠ً١ر أٚ ف١ًِٚ١ر أٚ فط٠ًر .

 تًٌّتؼغ :
 ( ، تٌٕفً فٝ إٔصثغ تٌؼًّ ٚشٍم١ؿ تٌّفث١ً٘ ، نتي تٌؼًخٝ .5225ت٤ٔٙثيٜ أِثِر ، )  -  5

 ( ، تٌفًٕتز ت٨لصٙثن٠ر ، نتي تًٌٕٕ .5229ـّثن ٔثوً ، ٚػده تٌؼ٠ٍٍ تٌّٕٕثٜٚ ، )  -  9

 . ( ، ػثٌُ تٌٕفً ، نتي تٌّطدٛػثز5225ػدثَ ، )ػده تٌٍط١ف ِفّه   -  5
 

 ٍِمفثز تٌّفث١ً٘ تٌفم١ٍر ٚتٌدّصث١ٔر - 102905
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9            

 :   ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ نيتِر تٌفًٕتز تٌٍّمفر ٌٍّفث١ً٘ ِٛتء تٌفم١ٍر تٚ تٌدّصث١ٔر . تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ٔفً تٌؼًّ ٚشٍم١ؿ تٌّفث١ً٘  –تٌٕفً تٌدًٜ  –ش١ٕٙف تٌٕفً  –٨ؼصّثػ١ر فٝ تٌفًٕتز تٌف١ثذ ت :  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تًٌّتؼغ :
 ( ، ػثٌُ تٌؼًّ ، نتي تٌّؼًفر تٌؽثِؼ١ر .5225ػده تٌٍط١ف ِفّه ػدثَ )  -  5

 –( ، تٌٕفووً فووٝ إٔصووثغ تٌؼّووً ٚشٍموو١ؿ تٌّفث٘وو١ً، ِٕٕووسذ تٌّؼووثيف 5225ت٤ٔٙووثيٜ ، أِووثِر ِفّووه ٔؽ١ووح )  -  9

 إِىٕهي٠ر. 

 

                                                             ١ِّر تٌّد١هتز .   - 102905
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9                

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر أ١ّ٘ر ١ِّر تٌّد١هتز ٚت٤لطثي تٌٕثشؽر ػٕٙث.:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌؼٛتًِ تٌصٝ شرظً فٝ ت١ٌّّر ، ١ِىث١ٔى١ر  –ػٍُ ت١ٌّّر ٚخؼٛ تٌّٙطٍفثز تٌّّصمهِر ِمهِر ػٓ : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌصسظ١ً تٌّثَ ٌٍّد١هتز ، أ٠ٛ تٌّد١هتز تٌى١ّث٠ٚر ، تٌص١ٕٕٟ ١ِٚىث١ٔى١ر ػًّ تٌّٕٕطثز ، تٌّٕثوً تٌٕثؼّر ػٓ ت٨ِصمهتَ 

 غ١ً ت١ٌٍُّ ٌٍّد١هتز فٝ تٌد١ةر .

 تًٌّتؼغ :



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( نٚي تٌَّّٛ ٚتٌٍّٛظثز فوٝ ِىٛٔوثز تٌٕظوثَ تٌد١ةوٝ، تٌفؽوً ٌٍٕٕوً ٚتٌص٠ٌٛوغ ، 9000ف١فٝ )فصفٝ ػده تٌؼ٠ٍٍ ػ  -  5

115 . 

2 -  Burn, A.J., J.H. Cooker and P.C. Jepsen (1987) . Integrated Pest Management 

           ف١ٌّٛٛؼٝ ـًٕتز .                                                                - 102902
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر ف١ٌّٛٛؼٝ تٌفًٕتز . : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌؽوهتي  –تٌوهٚيٜ  –تٌؼٙدٝ  –ت٦لًتؼٝ  –ؼٛتٔح ت٤ٕٔطر تٌف١ٌّٛٛؼ١ر ٌىً ِٓ تٌؽٙثٌ تٌّٙٝٝ  : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

شووسظ١ً تٌؼمووثل١ً ٚتٌّد١ووهتز ػٍووٝ تٌؽٙووثٌ تٌؼٙوودٝ ٚتٌؽٙووثٌ  –تٌغووهن تٌٙووّثء   -تٌمووثيؼٝ ٌٍصووٕفُ فووٝ ت٤ّٔووؽر تٌّمصٍفوور 

 تًٌِٙٛٔٝ .

 تًٌّتؼغ :
1 -  Burges, H.D. (1981) . Microbial control of pests and plant diseases. Academic Press, 

London, New York 949 p. 

2  -  Calahan, P.S. and J.B. Chapin. (1960) : Morphology of the reproductive systems 

and mating in two representative members of the family Noctidae. Pseudaletia 

unipunctata and Peridroma margaritosa, with comparison to Heliothis zea. Ann. ENT. 

Soc. Amer., 51 : 413 – 428. 

                                                                           تًِتٚ ـًٕتز.                  - 102950
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9             

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر أًِتٚ تٌفًٕتز . : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌفطوً، تٌف١وًَٚ ، ت٠ًٌىصّو١ث نيتِر أًِتٚ تٌفًٕتز تٌصٝ شّددٙث وً ِٓ تٌدًٚشٌٛٚت ، تٌدىص٠ًث ،  : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

، ت١ٌّٕثشٛنت ِٓ ـ١ط أٔٛتع ٚأػًتٚ ت٦٘ثخر خٙث ٚشسظ١ً٘ث ػٍٝ ػٛتبٍٙوث تٌفٕو٠ًر . ٞوًق ت٨ِوصفثنذ ِوٓ ٘وىٖ تٌّّوددثز 

ت١ًٌّٜر تٌصٝ ش١ٙح ت٢فثز تٌف٠ًٕر وسـه ػٛتًِ تٌّىثففر تٌف٠ٛ١ر . ٞوًق ـّث٠ور تٌفٕوًتز تٌٕثفؼور ِوٓ ت٦٘وثخر خٙوىٖ 

 تٌّّددثز .

 : تًٌّتؼغ
 ( ، تٌفًٕتز ت٨لصٙثن٠ر ، نتي تٌّطدٛػثز تٌفه٠عر .5255ٔثوً ِفّه ـّثن ، ػده تٌؼ٠ٍٍ تٌّٕٕثٜٚ )  -  5

 

                                     . أخفثض ـ٠ًٕرشى١ٕه   -102955  
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9               

 شى١ٕه نيتِر تٌفًٕتز .٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 –ًٞق  إػهتن تٌمطثػثز تٌف٠ًٕر  –ًٞق إػهتن تٌّؽث١ِغ تٌف٠ًٕر  –نيتِر ًٞق ؼّغ تٌفًٕتز  : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌّؼث٩ِز تٌّمصٍفر ٌٍصم١١ُ تٌف١ٜٛ ٌٍّد١هتز ػٍٝ تٌفًٕتز . –ّٔثوغ ػًٚ تٌفًٕتز 

 تًٌّتؼغ :
 ٘ففر ، نتي تٌّطدٛػثز . 921تٌفًٕتز ،  ن. ٔثوً ِفّه ـّثن ٚآل٠ًٓ أِث١ِثز ػٍُ  -  5     

 

               خ١ةر تٌفًٕتز . - 102959  
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9                 

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر خ١ةر تٌفًٕتز . : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌؼٛتِووً  –ٚت٨٘ووط٩ـثز تٌد١ة١وور تٌصؼ٠ًفووثز  –ِمهِوور ٚشٕووًّ ِفٙووَٛ ػٍووُ تٌد١ةوور ٚػٕث٘وً تٌد١ةوور  : تٌّفصوٜٛ تٌؼٍّووٝ

تٌّؽّوٛع تٌفٕوًٜ ٚٞوًق شموه٠ً ـؽوُ تٌّؽّوٛع تٌفٕوًٜ فوٝ تٌد١ةوثز  –تٌد١ة١ر ٚشسظ١ً٘ث ػٍٝ شىثظً ٚتٔصٕوثي تٌفٕوًتز 

 تٌٙؽًذ فٝ تٌفًٕتز . –تٌص٠ٌٛغ ٚت٨ٔصٕثي ٌٍّؽث١ِغ تٌف٠ًٕر فٝ تٌطد١ؼر  –تٌّمصٍفر 

 تًٌّتؼغ :
1   -  Peterw price (1975) . Insect Ecology. Wiley – Inters Science publications. New 

York. London. Sydney. Toronto. 514 p. 

2   -  Begon. M., J.L. Harper and C.R. Townsend (Eds.). (1987). Ecology. Individuals. 

Populations and communities. Blackwell Scientific puplications Oxford London, 876 p. 

 

 شف١ًٍ ِصدم١ثز تٌّد١هتز   - 102955



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9            

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر شف١ًٍ ِد١هتز ت٢فثز .:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ت٨ػصدثيتز تٌٛتؼح ًِتػثشٙث  –أُِ شمه٠ً ِمٍفثز تٌّد١هتز  –أُِ شف١ًٍ ِّصفًٝتز تٌّد١هتز  : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 شؽ١ٍٙ تٌؼ١ٕثز ٦ؼًتء تٌصف٩١ٍز خث٤ؼٍٙذ تٌّمصٍفر . –ٌؼ١ٕثز ػٕه ألى ت

 تًٌّتؼغ :
1  -  Bohmont, B.L. (1996) . The standard pesticide user's guide, (Ed.) Prentice Hall, 

New Jersey . 

2  -  Romoser, W.S. (1981) . The Science of Entomology. 2nd edition, New York, 

Macmillan Publishing Co., Inc. 

1- Principles of Genetics.  

 Social insectsتٌفًٕتز ت٨ؼصّثػ١ر .               - – 102955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9            

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ تٌصؼًف ػٍٝ تٌفًٕتز ت٨ؼصّثػ١ر .: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ 

 ١ٍِّتز تٌف١ثذ ت٨ؼصّثػ١ر –لٙثبٗ تٌفًٕتز ت٨ؼصّثػ١ر  –ًٕتز ت٨ؼصّثػ١ر : أُ٘ أٔٛتع تٌف تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ 

 ِغ ت٦ٔثيذ إٌٝ نٚيذ ـ١ثشٙث ٍِٚٛو١ثشٙث . –أِعٍر ٤ُ٘ أٔٛتع تٌفًٕتز ت٨ؼصّثػ١ر  –ٌٍفًٕتز 

 : تًٌّتؼغ 

  ( ، تٌفًٕتز تٌٌٍّٕر ، نتي تٌّطدٛػثز تٌفه٠عر .5255إخًت١ُ٘ ؼؼدٛج ، )  -  5               

 ( ، تٌفًٕتز ت٨لصٙثن٠ر ، نتي تٌّطدٛػثز تٌفه٠عر .5255ٔثوً ِفّه ـّثن ، ػده تٌؼ٠ٍٍ تٌّٕٕثٜٚ )  -  9

 ( ، تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌف٠ٛ١ر فٝ ِٛتؼٙر ت٢فثز تٌٍيتػ١ر ، وثٍٔت ؼًٚج ًٌٍٕٕ .٠ٌ9009هتْ ٕ٘هٜ ، )  -  5

 

 تٌٙفثز تٌطد١ؼ١ر ٚتٌى١ّثب١ر ٌّٕصؽثز ٔفً تٌؼًّ.  - 102951
 ٚـهتز 5شطد١مثز،  9ِفثًٜتز ، 9              

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ نيتِر تٌٙفثز تٌطد١ؼ١ر ٚتٌى١ّ١ثب١ر ٌّٕصؽثز ٔفً تٌؼًّ .:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌٙووفثز تٌطد١ؼ١وور ٌٍؼّووً : تٌىعثفوور ، تٌٍووْٛ ، تًٌٞٛخوور ، تٌصفدووح ، تٌصمّووً ، تًٌتبفوور ، تٌٙووفثز : تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

٠ثز ، ت٤ـّووثٚ ، تٌغ٠ًٚووثز ، تٌّؼووثنْ ، ت٠ٍٔ٤ّووثز ، تٌدًٚش١ٕووثز ، تٌف١صث١ِٕووثز ، ١٘هيٚوّووٝ تٌى١ّث٠ٚوور ٌٍؼّووً : تٌّووىً

١ِع١ً فٛيفٛيتٌه٘ث٠ه ، شم٠ٍٓ تٌؼًّ ًٚٞق تٌىٕف ػٓ تٌغٓ ، . تٌٙفثز تٌطد١ؼ١ر ٚتٌى١ّث٠ٚر ٌّٕصؽثز تٌٕفثٌور ت٤لوًٜ 

 : تٌّٕغ ، تٌغىتء تٌٍّىٝ ، ُِ تٌٕفً ، تٌدًٚخ١ٌُٛ ، ـدٛج تٌٍمثؾ .

 تًٌّتؼغ :
 ( ، ٔفً تٌؼًّ ِٕٚصؽثشٗ ، نتي تٌّؼثيف ، تٌمثً٘ذ .5252تٌدٕدٝ ِفّه ػٍٝ ، )  -  5

 ( ، تٌٕفً فٝ إٔصثغ تٌؼًّ ٚشٍم١ؿ تٌّفث١ً٘ ، نتي تٌؼًخٝ .5225ت٤ٔٙثيٜ ، أِثِر ِفّه ٔؽ١ح ، )  -  9

 

 

 ِىثفمر ت٢فثز ظثٔٝ ػًٕ :
 ِٛيفٌٛٛؼٟ ٚشم١ُّ تٌفًٕتز  -102955

 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9 ِفثًٜتز ، 9

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر ٚشم١ُّ تٌفًٕتز . -تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ :

ّوُ ٚ ٌٚتبوهٖ تٌّمصٍفوٗ ؼهتي تٌؽ –١ِىث١ٔى١ر تٌفمُ  –تٌد١ٝر ٚشًو١دٙث  –تٌٕىً تٌظثً٘ٞ ٌٍفًٕتز : تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

تٌٙفثز تٌصم١ّ١ّر ٌٍفٕوًتز  –ؼ١ٍّر ٌٍفًٕتز تٌص١ّّر تٌ –تًٌٚتشح تٌصم١ّ١ّر تٌّمصٍفٗ  –تِصمهتِثشٗ  –ػٍُ تٌصم١ُّ   –

 –تٌؽٙوثٌ تٌؼٝوٍٟ  –تٌؽٙوثٌ تٌٙٝوّٟ  –تٌؽٙوثٌ تٌؼٙودٟ  –تٌؽّغ ٚ ػًّ تٌّؽّٛػثز تٌفٕو٠ًر  –تٌّفثش١ؿ تٌصم١ّ١ّر  –

 تٌؽٙثٌ تٌصٕثٍِٟ . –تٌؽٙثٌ تًٌِٟٙٛٔ 

 -تًٌّتؼغ :
 تٌٍّّىر تٌؼًخ١ر تٌّؼٛن٠ر . -ي ت٩٘٨ؾ(، ػٍُ تٌفًٕتز تٌؼثَ ، تِث١ِثز           ، نت5255ـّثن ٔثوً ، ) -5

2- David,V.A.(1999)-Agricultural eutomol-94,Black weel science ltd.(Ed),USA,PP=314. 

 -تٌفًٕتز ت٨لصٙثن٠ر : -102955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9            

 ٨لصٙثن٠ر ٚتٔصٕثي٘ث .٠ٙهف  ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر ت١ّ٘ر تٌفًٕتز ت -: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تٌصوٛتٌْ تٌطد١ؼوٟ  –فٛتبوه٘ث ِٚظثي٘وث  –ِمهِور ػوٓ ـ١وثذ تٌفٕوًتز ٚش٠ٌٛؼٙوث ػٍوٟ ِوطؿ ت٨يٚ -: تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

 ٌّؽث١ِغ تٌفًٕتز وّفٍٙر ٌؼٛتًِ تٌىفثءذ تٌف٠ٛ١ر ٚ تٌّمثِٚر تٌد١ة١ر ٚػٛتًِ ت٨ل٩ي خٙىت تٌصٛتٌْ .

تٌّفث١ً٘ تٌفم١ٍر ، تٔؽثي تٌفثوٙٗ ، ٔدثشوثز تٌمٝوً ٚ ت٠ٌٍٕور ،  -تبً ت٨ش١ر :ت٨فثز تٌف٠ًٕر ٚ تٌف١ٛت١ٔر تٌصٟ ش١ٙح تٌؼٛ

ٔدوىٖ ػوٓ ت٘وُ ت٨فوثز تٌصوٟ  –تٌفدٛج ٚتٌّوٛتن تٌّمٍٚٔوٗ ، تٌفٕوًتز ػه٠وهذ تٌؼثبوً ِعوً تٌؽوًتن ٚ تٌٕطوثٞ ٚتٌّٕوً ت٨خو١ٛ 

 ش١ٙح ت٨ّٔثْ ٚ ـ١ٛتٔثز تٌٍّيػر .

 ًٞق تٌّىثففر تٌّمصٍفر . –ت٨٘ثخر ٚ تًٌٝي ٚتػهتء٘ث تٌف٠ٛ١ر  ٚٔصٕثٚي نيتِر ٘ىٖ ت٨فثز نٚيذ تٌف١ثذ ٚ ِظًٙ

 -تًٌّتؼغ :

 ( ، تٌفًٕتز ت٨لصٙثن٠ر ، نتي تٌّطدٛػثز تٌفه٠عر .5255ٔثوً ِفّه ـّثن ، ػده تٌؼ٠ٍٍ تٌّٕٕثٚٞ ) -5

 ( تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌف٠ٛ١ر فٟ ِٛتؼٙٗ ت٨فثز تٌٍيتػ١ر ، وثشٍت ؼًٚج ًٌٍٕٕ .٠ٌ9009هتْ ٕ٘هٞ ) -9

3- Romoser,W.S.J.G.stolfolano, (1994) .the science of entonmology 3rd ed – wm 

(Brown pub – lisher Oxford . England.532p. 

 

 -أُِ ِىثففر ت٨فثز : -102955
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9          

 خًٔثِػ ِىثففر ِصىثٍِر ٨ٞ تفٗ . ٠ٙهف تٌّمًي تٌٟ نيتِر ًٞق ِىثففر ت٨فث ٚو١ف ٠ٕٙغ-: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ 

 –تٌّىثففر تٌٍيتػ١ر  –تٌّىثففر تٌصطد١م١ر  شًّٕ تٌّىثففر ت١ٌّىث١ٔى١ر  –تٌّىثففر تٌطد١ؼ١ر -: تٌّفصٛٞ تٌصؼ١ٍّٟ

 تٌّىثففر تٌى١ّث٠ٚر(. –تٌّىثففر تٌص٠ًٕؼ١ر  –تٌّىثففر تٌف٠ٛ١ر 

تٌصؼم١ُ خث٨ٔوؼثع  –تٌّىثففر تٌٍّٛو١ر خثٌى١ّث٠ٚثز  –٠ر تٌطًق تٌفه٠عر فٟ ِىثففر ت٨فثز ِعً تِصمهتَ ِثٔؼثز تٌصغى

 ٚ تٌّٛتن تٌى١ّث٠ٚر .

 -تًٌّتؼغ :
( ت٨شؽث٘ثز تٌفه٠عور فوٟ تٌّد١وهتز ٚ ِىثففور ٠ٌ5255هتْ ٕ٘هٞ ػده تٌف١ّه ٚ تٌهوصٛي ِفّه ػده تٌّؽ١ه )  -5

 تٌؽٍء ت٨ٚي . –ت٨فثز تٌفًٕتز 

نتي  –ثء ٚ ِوو١ّر ِد١ووهتز ت٨فووثز ٚتلصدثيتشٙووث ِؼ١ٍّووث ٚـم١ٍووث ت.ن/ ػدووه تٌمووثٌك ـثِووه تٌّوودثػٟ )  ( و١ّ١وو -9

 ًِٙ . –تٌّؼثيف 

 –نتي تٌّطدٛػووثز تٌؽه٠ووهذ  555( تِووُ ِىثففوور ت٨فووثز ٘ووـ5255ت .ن/ ػدووه تٌمووثٌك تٌّوودثػٟ ٚتلووًْٚ ) -5

. ًِٙ 

 ( تٌص١٘ٛثز تٌف١ٕر ٌّىثففر ت٨فثز تٌٍيتػ١ر .9005ٌٚتيذ تٌٍيتػر ٚتِص٩ٙؾ ت٨يتٜٟ ) -5

 

 -ِد١هتز ت٨فثز : -- 102952
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9    

 ٠ٙهف تٌّمًي تٌٟ ًٔؾ ت١ّ٘ر تٌّد١هتز وؼًٕٙ ِٓ ػٕثً٘ ٠ٌثنذ ت٨ٔصثغ .  :  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ

وّث ٠صٕثٚي تُ٘ تٌمٙثبٗ تٌطد١ؼ١ر ٚ تٌى١ّ١ثب١ور ٌٍّد١وهتز ٚ٘وٛي ِؼوه٨ز تِوصمهتِٙث ٚو١ف١ور شوهتٌٚٙث نْٚ تِوًتف 

 ّّٛؾ خٙث ن١ٌٚث ِٓ ِصدم١ثشٙث ػٍٟ ٚفٟ تٌغىتء.ٚتٌفهٚن تٌّ

تٌّد١هتز تٌف٠ًٕر تٌؼ٠ٛٝر  –شؽ١ٍٙتز تٚ شٕى٩١ز ِد١هتز ت٨فثز  –شمُّ تٌّد١هتز تٌف٠ًٕر -: تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

تٌصؼ١ٍّوثز تٌمث٘ور خصمو٠ٍٓ  –تٌّفًٝذ ٘وٕثػ١ث .ت٨ـص١ثٞوثز تٌؼثِور تٌمث٘ور خثٌٛلث٠ور ِوٓ لطوً تٌصّوُّ خثٌّد١وهتز 

 دٛتشٙث .خؼٛ ِد١هتز ت٨فثز ًٚٞق ت٨ِؼثف ٚ تٌؼ٩غ .تٌّد١هتز ٚػ

 -تًٌّتؼغ :
 ًِٙ . -نتي تٌّؼثيف –شؽ١ٍٙ تٌّد١هتز  ) 5251ػده تٌمثٌك تٌّدثػٟ ) -5

 و١ّ١ثء ِد١هتز ت٨فثز ٚشثظ١ً٘ث تٌّثَ . –و١ٍر ٌيتػر ت٨ًٌ٘  –لُّ ٚلث٠ر تٌٕدثز  -9

 ( .5225ِد١هتز ت٨فثز )  -ؼثِؼر تٌّٕٙٛيذ  –و١ٍر تٌٍيتػر  –لُّ تٌّد١هتز  -5

4- Schmidt,G.F.(1973)The chemistry of organophosphor-ous pesticides .springer-

verlage Brelin Heidelberg New York,pp.339. 

5- Thaof .watson et al.(1976). Practlcal insect pest management, W.H. Freeman and 

campany pp.196. 

 تٌّٛتن تٌّمٍٚٔٗ ًٚٞق ِىثففصٙث تٌفدٛج ٚ  تفثز -509220
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 نيتِر تفثز  تٌفدٛج ٚ تٌّٛتن تٌّمٍٚٔٗ ٚ ًٞق ِىثففصٙث .-: تٌٙهف تٌؼٍّٟ



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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شٕووصًّ نيتِوور شمّوو١ُ تفووثز تٌفدووٛج تٌّمٍٚٔووٗ ٚنيتِووٛ نٚيذ تٌف١ووثذ ٚ ت٨ؼ١ووثي ٚتػووًتٚ -: تٌّفصووٛٞ تٌؼٍّووٟ

ٌٛلث٠ر ٚ تٌّىثففر ِغ ت٨٘صّثَ خطًق تٌصمو٠ٍٓ ِٕٚوًٚٞر ٚشموه٠ً ّٔوح ت٨٘وثخر خث٨فوثز ت٨٘ثخر ٚ تًٌٝي ًٚٞق ت

 فٟ تٌّمثٌْ .

 -تًٌّتؼغ :
1- Hassall,K.A.(1982) .The chemistry of pesticides, their metabolism mode of action 

and uses in cropprotection . 

the Macmillan pres ltd.,London and Basingstoke.372p. 

 

 تٌّىثففر تٌّصىثٍِر ٣ٌفثز .   -  102995
 ٚـهتز                                                          5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ، 9        

٘وو١ً ٚأ١ّ٘صٙووث فووٝ تٌّؽووثي :٠ٙووهف ٘ووىت تٌّمووًي إٌووٝ نيتِوور تٌّىثففوور تٌّصىثٍِوور ٢فووثز تٌّفث تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

 تٌٍيتػٝ. 

ًِتـوً ٚلث٠ور  –ٚلث٠ور تٌٍّيٚػوثز  –:أ١ّ٘ور ٚشؼ٠ًوف تٌّىثففور تٌّصىثٍِور ِٚٚوثبٍٙث تٌّمصٍفور  ّفصٜٛ تٌؼٍّٝتٌ

ّٔوثوغ تٌّىثففور  –تٌمطر تٌّّصمد١ٍر ٌٍّىثففور تٌّصىثٍِور فوٝ ِٙوً  –تٌؼٕثً٘ تٌّىٛٔر ٌٍّىثففر تٌّصىثٍِر  –تٌٕدثز 

 تٌّصىثٍِر ٌٍّفث١ً٘ تٌفم١ٍر .

 تًٌّتؼغ :
( ، ت٨شؽث٘ثز تٌفه٠عر فٝ تٌّد١هتز ِٚىثففر تٌفٕوًتز ، تٌؽوٍء تٌعوثٔٝ ، 5221ٜ ػده تٌف١ّه ، )٠ٌهتْ ٕ٘ه  -  5

 ٘ففر . 501تٌصٛتؼه تٌد١ةٝ ٚتٌصفىُ تٌّصىثًِ ، تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ ، 

صث١ٔر ، ( ، تٌّىثففر تٌد١ٌٛٛؼ١ر ٣ٌفوثز تٌفٕو٠ًر ، ِطوثخغ ٚـوهذ تٌموهِثز تٌدّو5225ِفّه فرتن شٛف١ك ، )  -  9

 ٌٚتيذ تٌٍيتػر .

( ، تٌفٛيِٛٔووثز تٌؽّٕوو١ر ٚتِووصمهتِثشٙث فووٝ خووًتِػ تٌّىثففوور 9005ِفّووٛن يِووٍٜ ، إخووًت١ُ٘ ِٙوودثؾ ، )  -  5

 ٘ففر . 520تٌّصىثٍِر ٌٍفًٕتز ، نتي تٌفىً تٌؼًخٝ ، 

، تٌووهتي  ( ، ِمهِوور فووٝ تٌّوو١طًذ ػٍووٝ ت٢فووثز تٌفٕوو٠ًر5220يٚخووًز ، ٌّّوو١صىٍف ، ١ٍ٠ٚووثَ ن. ٌٛوّووثْ ، )  -  5

 ٘ففر . 252تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ، 

 

 -ِٚر ت٨فثز ٌفثػ١ٍر تٌّد١هتز :ِمث -102999
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر ِمثِٚر ت٨فثز ٌفثػ١ٍر تٌّد١هتز .-: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ

ٌد١ٛو١ّ١ثب١وور تٌّّووددر ٌظٙووٛي تٌؼٛتِووً ت –و١ف١وور ظٙووٛي ٘ووفر تٌّمثِٚوور  –شؼ٠ًووف تٌّمثِٚوور -: تٌّفصووٛٞ تٌؼٍّووٟ

تٌٕصثبػ تٌّصًشدر ػٍٟ ظٙوٛي  –تٌٕٙهِر تٌٛيتظ١ر ٚ ِمثِٚر تٌفًٕتز ٌٍّد١هتز  –ٚيتبر ظثً٘ذ تٌّمثِٚر  –تٌّمثِٚر 

 ٘فر تٌّمثِٚر .

 -تًٌّتؼغ :
1- Burn , A.J., J.H. Cooker and P.C. Jepson (1987) . Integrated Pest Managemrnt , 

Academic press Ltd.,474p. 

 

 -١ِّر تٌّد١هتز : -102995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر ت١ّ٘ر ١ِّر تٌّد١هتز ٚ ت٨لطثي تٌٕثشؽٗ ػٕٙث . -:ؼٍّٟصتٌٙهف تٌ

تٌؼٛتبوً تٌصوٟ شورظً فوٟ تٌّو١ّر ،  –ِمهِر ػٓ ػٍُ تٌّو١ّر ٚخؼوٛ تٌّٙوطٍفثز تٌّّوصمهِر  -: تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

ى١وور تٌصووثظ١ً تٌّووثَ ٌٍّد١ووهتز ، ت٠ووٛ تٌّد١ووهتز تٌى١ّث٠ٚوور ، تٌصٕٕوو١ٟ ٚ ١ِىث١ٔى١وور ػّووً تٌّٕٕووطثز ، تٌّٕووثوً ١ِىث١ٔ

 تٌٕثؼّر ػٓ ت٨ِصمهتَ غ١ً تٌّثَ ٌٍّد١هتز فٟ تٌد١ةر .

 -تًٌّتؼغ :
ص٠ٌٛوغ ( نٚي تٌَّّٛ ٚ تٌٍّٛظثز فٟ ِىٛٔثز تٌٕظوثَ تٌد١ةوٟ ، تٌفؽوً ٌٍٕٕوً ٚ ت9000ٌفصفٟ ػده تٌؼ٠ٍٍ ػف١فٟ ) -5

،115. 

 

 -خ١ةر تٌفًٕتز : -102995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9  



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر خ١ةر تٌفًٕتز .-: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ

 –تٌصؼ٠ًفووثز ٚ ت٨٘ووط٩ـثز تٌد١ة١وور  –ِمهِوور ٚ شٕووًّ ِفٙووَٛ ػٍووُ تٌد١ةوور ٚ ػٕث٘ووً تٌد١ةوور -: تٌّفصووٛٞ تٌؼٍّووٟ

تٌّؽّٛع تٌفًٕٞ ًٚٞق شمه٠ً ـؽُ تٌّؽّوٛع تٌفٕوًٞ  –شىثظً ٚ تٔصٕثي تٌفًٕتز تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر ٚ شثظ١ً٘ث ػٍٟ 

 تٌٙؽًذ فٟ تٌفًٕتز . –تٌص٠ٌٛغ ٚ ت٨ٔصٕثي ٌٍّؽث١ِغ تٌف٠ًٕر فٟ تٌطد١ؼر  –فٟ تٌد١ةثز تٌّمصٍفر 

 -تًٌّتؼغ :
1- Peterw price(1975) . Insect Ecology . Wiley – Inters Science publication . New 

York . London . Sydney. Toronto.514p. 

2- Begon. M.,J.L. Harper and C.R. Townsend (Eds.). (1987).Ecology. 

Individuals.Populations and communities.Blackwell Scientific puplication Oxford 

London,876p. 

 -ف١ٌّٛٛؼٟ ـًٕتز : -102991
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9   

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر ف١ٌّٛٛؼٟ تٌفًٕتز .-: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ

 –تٌوهٚيٞ  –تٌؼٙودٟ  –ت٨لًتؼوٟ  –ؼٛتٔح ت٨ٕٔطر تٌف١ٌّٛٛؼ١ر ٌىً ِوٓ تٌؽٙوثٌ تٌٙٝوّٟ -: تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

ؼٙودٟ ٚ شثظ١ً تٌؼموثل١ً ٚ تٌّد١وهتز ػٍوٟ تٌؽٙوثٌ تٌ –تٌغهن تٌّٙثء  –تٌؽهتي تٌمثيؼٟ ٌٍصٕفُ فٟ ت٨ّٔؽر تٌّمصٍفر 

 تٌؽٙثٌ تًٌِٟٙٛٔ .

 -تًٌّتؼغ :
1- Burges,H.D.(1981). Microbial control of pests and plant diseases. Academic Press 

, London,New York 949p. 

2- Calahan, P.S. and J.B. Chapin.(1960) : Morphology of the reproductive systems 

and mating in two represrntative members of the family Noctidac. Pseudaletia and 

Peridroma margaritosa, with comparison to Heliothis  zea  .Ann .ENT.Soc 

.Amer.,51=413-428. 

 -ٌيتػٟ : توثيَٚ -102995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9    

 ِثز تٌٍيتػ١ر .٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ تٌصؼًف ػٍٟ ت٨وثيٚ-: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ

١ٍِّتز يشدر تٌمًتن ٚ تٌفٍوُ ٚ تٌّفوثش١ؿ تٌصمّو١ّ١ر  –ت١ّ٘٨ر ت٨لصٙثن٠ر ٨ٔٛتع تٌمًتن ٚ تٌفٍُ -تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ:

ت٘وُ تٔوٛتع تٌموًتن ٚ تٌفٍوُ فوٟ  –نٚيذ تٌف١وثذ  –نيتِور تٌٕوىً تٌظوثً٘ٞ ٚ ت٨ؼٙوٍذ تٌهتل١ٍور ٌٍفٍوُ  –فٟ تٌصٙو١ٕف 

 ٚ تٌطد١ر ٚ تٌد١ط٠ًر . ًِٙ ٚ تٌٙثِر ِٓ تٌٕثـ١ر تٌٍيتػ١ر

 تًٌّتؼغ :
1- Annecke, D.P.(1982). Insect and mites of cultivated plants in South Africa plant 

protects. Res. Instit., Dept. Agric. & Fish. Pretoria. 1-383p. 

2- Barington, Ev. (1979). Invertobrate structure and function printed in Great 

Britan Cambridge Univ. press. 765p. 

 -ِىثففر ـ٠ٛ١ر : -102995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9      

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر ِىثففر ـ٠ٛ١ر ٩ٌفثز ٚ ت١ّ٘صٙث فٟ تٌّؽثي تٌٍيتػٟ .-: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ

شٕم١ٗ ت٨٘وثخر خثًٌّّٜوثز  –ففر تٌف٠ٛ١ر شؼ٠ًفٙث ٚ ت١ّ٘صٙث ٚ تٌِٛثبً تٌّمصٍفٗ فٟ تٌّىث-: تٌّفصٛٞ تٌؼٍّٟ

تٌّّووثػهذ ػٍووٟ  –تٌمٙووثبٗ تٌفّوو١ٌٛٛؼ١ر ٌٍطف١ووً  –٘ووفثز تٌؼٕٙووً تٌف١ووٛٞ تٌّّووصمهَ فووٟ تٌّىثففوور تٌف٠ٛ١وور  –

 ٔؽثؾ ػ١ٍّر تٌصطفً .

 -تًٌّتؼغ :
،  501( ، ت٨شؽٙوثز تٌفه٠عور فوٟ تٌّد١وهتز ٚ ِىثففور تٌفٕوًتز ، ٘وـ ٠ٌ5221وهتْ ٕ٘وهٞ ػدوه تٌف١ّوه ، ) -5

 تٌؽٍء تٌعثٟٔ ، تٌصٛتؼه تٌد١ةٟ ٚ تٌصفىُ تٌّصىثًِ ، تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ .

( ، تٌّىثففور تٌد١ٌٛٛؼ١ور ٩ٌفوثز تٌفٕو٠ًر ، ِطوثخغ ٚـوهذ تٌموهِثز تٌدّوصث١ٔر ، 5225ِفّه فرتن شٛف١ك ،) -9

 ٌٚتيذ تٌٍيتػر .

 ِؼر ػًّ تٌّمصثي ، تٌهتي تٌد١ٝثء .( ، تٌّىثففر تٌف٠ٛ١ر، ؼث5225ػّٙس ـؽثٌٞ ، ِفّه تٌدثيٟٚٔ ، ) -5

4- Heikki, M.T.& James, M.(1995). Biological control, Benefits and Risks. 

Cambridge Univ. press. 304p. 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 ِد١هتز ـٕثبٓ -102995
 ٚـهتز 5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٟ نيتِر ِد١هتز تٌفٕثبٓ .-: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٟ

 –شم١ُّ ِد١هتز تٌفٕثبٓ غ١ً تٌؼ٠ٛٝر  -ِّصفًٝتز ِد١هتز تٌفٕثبٓ ًٚٞق تِصمهتِٙث  -: ٞ تٌؼٍّٟتٌّفصٛ

 –تٌف١ٛوًخث١ِووس  –ت١ٌٛي٠ووث تٌّّووصدهٌر  –ِد١ووهتز تٌفٕووثبٓ تٌؼٝوو٠ٛر ِووٓ ِؽّٛػوور تٌف١ٕووٛوُ ت١ِ٨ووهتز تٌّّووصدهٌر 

١ِىث١ٔى١ر تٌصثظ١ً تٌّثَ ت٠وٛ  –لص١ثي٠ر ت٨ٔصمثي ٚ ت٨ –ِٕصمثز تٌف١ٕٛي  –تـّثٚ تٌد٠ٍٕٚه  –ت١ٌٕص٩٠ًز تٌّّصدهٌر 

ت٨ٜوًتي تٌٕثؼّور ػوٓ ت٨ِوصمهتَ  غ١وً تٌّو١ٍُ  –ت٨ُِ تٌصوٟ ٠وصُ ػٍوٟ تِثِوٙث تلص١وثي تٌّد١وه  –ِد١هتز تٌفٕثبٓ 

 ٌّد١هتز تٌفٕثبٓ .

 -تًٌّتؼغ :
1- Burn , A.J., J.H. Cooker and P.C. Jepson (1987) . Integrated Pest Managemrnt , 

Academic press Ltd.,474p. 

 

 

 

 

 

 

 

 ت٤غى٠ر ش١ٕٙغ ظثٌط ػًٕ :

 ٌٛٛؼ١ث تٌفدٛج ٚتٌمدٍ : شى150905ٕ
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9               

٠ٙووهف ٘ووىت تٌّمووًي تٌووٝ شؼ٠ًووف تٌطثٌووح خووثٌفدٛج تٌغىتب١وور ٚشًو١دٙووث ِٚىٛٔثشٙووث تٌى١ّ١ثب١وور ٚتٌٙووٕثػثز : تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

 . ١ٍٙثتٌغىتب١ر تٌمثبّر ػ

   تٌّٕصؽثز تٌعث٠ٛٔر ٌٍفدٛج –شىٌٕٛٛؼ١ث تٌٕٕث ِٕٚصؽثشٗ  –شىٌٕٛٛؼ١ث تٌطفٓ ٕٚ٘ثػر تٌمدٍ   تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 تًٌّتؼغ :
 ( ، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌفدٛج ،تٌّىصدر ت٨وثن١ّ٠ر5222ِٙطفٝ وّثي ِٙطفٝ )   -5

 ٌٛؼ١ث تٌفدٛج( ، نتي تٌّؼثيفِفّه ِّصثٌ تٌؽٕهٜ )غ١ً ِفهن( ، تٌٕٙثػثز تٌغىتب١ر )تٌؽٍء تٌعثٔٝ شىٕٛ -9

 شغى٠ر ت٨ّٔثْ ٚتػهتن ٚؼدثز   -150909
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                   

 –٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ٠ًف تٌطثٌح خسُ٘ تٌّٙطٍفثز تٌمث٘ر خثٌصغى٠ر ٚتٌّٙطٍفثز تٌغىتب١ر :  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌىًخ١٘ٛوهيتز تٌىتبدور ٚتٌغ١وً وتبدور  –تٌّثء ٚنٚيٖ تٌف١ٜٛ ٚتٞثلور تٌغىتب١ور  –١ٝ ِىٛٔثز تٌفىتء تًٌب١ّ : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌف١صث١ِٕثز ٚتٌؼٕثً٘ تٌّؼه١ٔر فوٝ تٌصغى٠ور  –تٌدًٚش١ٕثز ٚشّع١ٍٙث  –تٌهْ٘ٛ تٌغىتب١ر ٚشّع١ٍٙث  –٠ًٞٚمر ّ٘ٝٙث ٚتِصٙث٘ٙث 

 ٌف١صث١ِٕثز.شهػ١ُ ت٨ٞؼّر خثٌّؼثنْ ٚت –شٕظ١ُ تٌٛؼدثز ًٕٚٔ تٌعمثفر تٌغىتب١ر  –

 تًٌّتؼغ :

تٌوهتي تٌؼًخ١ور  –أِث١ِثز فٝ تٌصغى٠ور تٌّمثئور -( ، ػٍُ تٌصغى٠ر تٌؼثِر5252ـثِه تٌصىًٚيٜ ، لًٝ تًٌّٜٙ ) -4

 ٘ففر. 555ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ

 ٘ففر. 521نتي تٌّؼثيف -(. تٌٍفَٛ فٝ تٌٕظُ تٌغىتب١ر ٥ٌ٘فثء ٚت5255ًٌِّٜٝفّه ِّصثٌ تٌؽٕهٜ ، ) -9

 

 تٌص١ٕٙغ تٌغىتبٝ ٕ٘هِر -150905
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9               

٘ووٛ شؼ٠ًووف تٌطثٌووح خسِثِوو١ثز ٕ٘هِوور تٌصٙوو١ٕغ تٌغووىتبٝ ٚتِثِوو١ثز تٌطثلوور ٚٞووًق تٔصمووثي تٌفووًتيذ :  تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

 ٚتٌّؼث٩ِز تٌفًتي٠ر تظٕثء ػ١ٍّثز تٌص١ٕٙغ تٌغىتبٝ

ِو١ثز تٌطثلور ٚٞوًق تٔصموثي تٌفوًتيذ ٚتٌّؼوث٩ِز تٌفًتي٠ور تظٕوثء ػ١ٍّوثز ٕ٘هِر تٌص١ٕٙغ تٌغىتبٝ ٚتِث تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ :

ِثو١ٕووثز تٌصٙوو١غ تٌغووىتبٝ ٚتٌمثِووثز تٌّٙووٕؼر ِٕٙووث  –تٌٕمووً ت٨ٌووٝ ٌٍّووٛتن تٌغىتب١وور  –ٞووًق ش١ٌٛووه تٌدمووثي   -تٌصٙوو١ٕغ تٌغووىتبٝ 

 . ١٘ٚثٔصٙث ٚشٕظ١فٙث

 تًٌّتؼغ :



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تٌمثً٘ذ –تبٝ. تٌّىصدر ت٤وثن١ّ٠ر ٕ٘هِر تٌص١ٕٙغ تٌغى -(5225أـّه ف٠ًه ت٠ًٌّٙؽٝ ) -5

 . ( ، تٌٕٙهِر تٌفًتي٠ر ،)ؼٍء تٚي ٚظثٔٝ( ِطدؼر تٌّؼًفر تٌمثً٘ذ5255ِفّه ِٙطفٝ غ١ُٕ ) -9

 شىٌٕٛٛؼ١ث ت٠ٌٍٛز ٚتٌهْ٘ٛ  -150905
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                

١ور ت٠ٌٍوٛز ٚتٌوهْ٘ٛ تٌغىتب١ور ٚت٨لصٙوثن٠ر ِٚٙوثني٘ث ٚٞوًق ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ٠ًف تٌطثٌح خسّ٘  :تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تِصم٩٘ٙث ٚتٌّفثفظر ػ١ٍٙث ِٓ تٌفّثن

شمّو١ُ   -تِثِو١ثز تِوصم٩ٖ ت٠ٌٍوٛز ٚتٌوهْ٘ٛ  –ِٙثني ت٠ٌٍوٛز ٚتٌوهْ٘ٛ  –أ١ّ٘ر ت٠ٌٍٛز ٚتٌهْ٘ٛ  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

فّووثن ت٠ٌٍووٛز ٚتٌووهْ٘ٛ  –تٌّّووٍٝ تٌٙووٕثػٝ تٔصووثغ تًٌّؼوو٠ًٓ ٚ –ٞووًق تٌصى٠ًووً ٚتٌصٕم١وور ٚتٌٙهيؼوور  –ت٠ٌٍووٛز ٚتٌووهْ٘ٛ 

 ٕ٘ثػر تٌٙثخْٛ ٚتٌّٕظفثز ٚت٠ٌٍٛز تٌؼط٠ًر. –.تٌغىتب١ر

 تًٌّتؼغ:
 ِىصدر تٌٛفثء. -(. نتي تًٌٕٕ ٌٍؽثِؼثز ت٠ًٌّٙر5225ٕ٘ثػر ت٠ٌٍٛز ٚتٌهْ٘ٛ ) –فرتن ػده تٌؼ٠ٍٍ تـّه ت١ٌٕك  -5    

  ( ،شىٌٕٛٛؼ١ث ت٠ٌٍٛز . 5229ِفّٛن تٌه٘ثْ )  -9    

 

 . تٌٕةْٛ تٌٙف١ر ٌّٙثٔغ ت٨غى٠ر ٚت٨ٌدثْ -150901
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                

تٌٙهف ِٓ ٘ىت تٌّمًي شؼ١ٍُ تٌطثٌح تٌمٛتػه تٌٙف١ر تٌٛتؼح شٛتفً٘ث فٝ ِٙثٔغ ت٨غى٠ور ٚتٌموثب١ّٓ ػٍوٝ  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 .ػ١ٍّثز تٌص١ٕٙغ تٌغىتبٝ ٚت٨نٚتز تٌّّصمهِر

تٌٙهف ِٓ ٘ىت تٌّمًي شؼ١ٍُ تٌطثٌح تٌمٛتػه تٌٙف١ر تٌٛتؼح شٛتفً٘ث فٝ ِٙثٔغ ت٨غى٠ر ٚتٌمثب١ّٓ ػٍوٝ  : ٜ تٌؼٍّٝتٌّفصٛ

 –ٔوووًٚٞ تٌمثِوووثز ٚت١ٌّووثٖ تٌّّوووصمهِر فوووٝ ػ١ٍّووثز تٌصٙووو١ٕغ تٌغوووىتبٝ  –ػ١ٍّووثز تٌصٙووو١ٕغ تٌغوووىتبٝ ٚت٨نٚتز تٌّّووصمهِر 

 ١ٍثز تٌٕظثفر.ت٨ٔصًتٞثز تٌٙف١ر فٝ تٌّدثٔٝ ٚت٨٨ز تٌص١ٕٙغ ٚػّ

 تًٌّتؼغ :
 (.ؼثِؼر تٌٍّه ِؼٛن.5225تخًت١ُ٘ خٓ ِؼه ت١ٌٍّٙع،ِفّه ِؽهٜ تٌدف١ًٜ. تٌٕةْٛ تٌٙف١ٗ تٌغىتب١ر ) -5

 (.تٌمثًٖ٘.ِىصدٗ ت٨ٔؽٍٛ ت5252ٗ٠ًٌّٙفٛنٖ،٠ف١ٝ ـّٓ.تًٌّتلدٗ تٌغىتب١ٗ ٚتٌٕةْٛ تٌٙف١ٗ فٝ تٌص١ٕٙغ تٌغىتبٝ) -9

 غى٠ر ٚت٨ٌدثْ ًِتلدر ؼٛنذ ٚش٠ًٕؼثز ت٨   -150905
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                   

٘ىت تٌّمًي شؼ٠ًف تٌطثٌح خإنتيذ تٌؽٛنذ تٌٕثٍِر ٌّٙثٔغ ت٨غى٠ر ٚتٌصؼ٠ًف خطوًق ٚٔظوُ تٌؽوٛنذ  ٠ٙهف :  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌؼث١ٌّر 

تٌّٛت٘وفثز تٌم١ثِو١ر  –ت٨غى٠ور ٚت٨ٌدوثْ  تٌمٛت١ٔٓ ٚتٌص٠ًٕؼثز تٌغىتب١ور ٚتٌغوٓ تٌصؽوثيٜ فوٝ ِٕصؽوثز –: تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ت٨ٌووٛتْ  –نٚي ًِتلوح تٌؽووٛنذ فووٝ ِٙووثٔغ ت٨غى٠وور ٚت٨ٌدووثْ   -ٌٍمثِوثز ٚتٌّٕصؽووثز تٌغىتب١وور ٚتٌٍوودٓ تٌمووثَ ٚتٌّٕصؽووثز تٌٍد١ٕوور 

 تٌٕىٙر ٚتٌصم١١ُ تٌفّٝ ٥ٌغى٠ر. -تٌٍٍٚؼر ٚتؼٍٙذ ل١ثَ تٌٍٍٚؼر   –ٚتؼٍٙذ ل١ثَ ت٨ٌٛتْ 

 تًٌّتؼغ :
 (.تٌط٠ًك تٌٝ تٌغىتء تٌٙفٝ.تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ5252ػده تًٌتٌق ٔٛفً)ِٙطفٝ  -5

 (شف١ًٍ ِصدم١ثز تٌّد١هتشفٝ ت٨غى٠ٗ.تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ.5229ِفّه تٌّؼ١ه ٘ثٌؿ ت١ٌٍِصٝ) -9

 شؼدةر ٚشغ١ٍف ت٨غى٠ر ٚت٨ٌدثْ   -150905
 هتزٚـ 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                 

 -٠ٙووهف تٌووٝ شؼ٠ًووف تٌطثٌووح خووثٌصطٛيتز تٌفه٠عوور فووٝ ػٍووُ تٌصؼدةوور ٚتٌصغ١ٍووف ٌفّث٠وور تٌّٕصؽووثز تٌغىتب١وور  : تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ 

ِوٛتن ت٤غٍفور تًٌّٔور  –ت٨ػصدثيتز تٌصٝ ٠ؽح ًِتػثشٙث فٝ تٌؼدوٛتز تٌّّوصمهِر فوٝ تٌصغ١ٍوف :  تٌؼٍّٝتٌّفصٜٛ تٌّفصٜٛ 

تٌؼدوٛتز تٌٛيل١ور ٚتٔٛتػٙوث  –ٕمفٛ تٌىعثفور ٚتٌدوٌٛٝ خًٚخ١و١ٌٛٓ ٚتٌدوٌٛٝ إِوصً....تٌك ٚأٔٛتػٙث ِعً تٌدٌٛٝ إظ١ٍ١ٓ ًِشفغ ِٚو

 –ٔظوُ ٍِووا تٌؼدوٛتز خثٌّٕصؽوثز تٌغىتب١وور ٚتٌٍد١ٕور تٌّووثبٍر  –يلووثبك ت١ٌِٕٛ٨وَٛ ٚتٌٍؼوثغ ٚتٌؼٍووح تٌٙوف١ؿ  –ٚٞوًق تٌٙوٕثػر 

 ًٞق شؼدةر تٌّٕصؽثز تٌغىتب١ر ٚتٌٍد١ٕر تٌّؼمّر ٚتٌؼٙثبً ٚتًٌّخثز.

 تؼغ :تًٌّ
(ت٨شؽث٘ثز تٌفه٠عر فٝ ش١ٕٙغ ٚشهتٚي 5225ت٠ًٌٕه،تٌؼثيف غ١ط ًِٚتْ،تـّه ػده تٌّٕؼُ ػّىً) ٠ِٛف -5

 ت٨غى٠ر تٌّؽّهٖ.تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ.تٌمثً٘ذ.

 (.ِدثنئ تٌٕٙثػثز تٌغىتب١ر.تٌٕثًٔ.ػّثنذ ٔرْٚ تٌّىصدثز.ؼثِؼر ت٠ًٌثٚ.٠5252ف١ٝ ِفّه ـّٓ) -9

 ع تٌفه٠عر ٥ٌغى٠ر     ًٞق تٌفف -150905
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                    

 . شؼ٠ًف تٌطثٌح خطًق تٌففع تٌفه٠عر ٥ٌغى٠ر٠ٙهف إٌٝ ٘ىت تٌّمًي  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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ت٨غى٠ر  تِصمهتِثز تٌد١ٛشىٌٕٛٛؼٝ فٝ ـفع –تٌففع خث٨ٔؼثع  –تٌصؽف١ه  –ًٞق تٌففع تٌفه٠عر ٥ٌغى٠ر :  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 .تٌطًق تًٌّودر تٌفه٠عر ٌففع ت٨غى٠ر –

 تًٌّتؼغ :
 ٘ففر. 9000نتي تٌّؼثيف  –(. ًٞق ـفع ت٨ٞؼّر 9000أ٠ّٓ تًٌٕخ١ٕٝ) -5

2- Desroiser, N.(1995). Technology of food preservation. AVI Publisher, INC-p550 
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 شؼ٠ًف تٌطثٌح خطًق ٚٔظُ تٌؽٛنذ تٌؼث١ٌّر ٚشم١١ُ ت٨غى٠ر  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِّور١ٌر لّوُ ًِتلدور  –تٌمٛت١ٔٓ ٚتٌص٠ًٕؼثز تٌغىتب١ر ٚتٌغٓ تٌصؽوثيٜ فوٝ ِٕصؽوثز ت٨غى٠ور ٚت٨ٌدوثْ  –:  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

نٚي ًِتلوح   -ٍمثِثز ٚتٌّٕصؽثز تٌغىتب١ر ٚتٌٍودٓ تٌموثَ ٚتٌّٕصؽوثز تٌٍد١ٕور تٌّٛت٘فثز تٌم١ث١ِر ٌ –تٌؽٛنذ فٝ ِٙثٔغ ت٨غى٠ر

 . تٌٍٍٚؼر –ت٨ٌٛتْ ٚتؼٍٙذ ل١ثَ ت٨ٌٛتْ  –تٌؽٛنذ فٝ ِٙثٔغ ت٨غى٠ر ٚت٨ٌدثْ 

 : تًٌّتؼغ

 (.تٌط٠ًك تٌٝ تٌغىتء تٌٙفٝ.تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ5252ِٙطفٝ ػده تًٌتٌق ٔٛفً) -5

 (شف١ًٍ ِصدم١ثز تٌّد١هتشفٝ ت٨غى٠ٗ.تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ.5229ٌؿ ت١ٌٍِصٝ)ِفّه تٌّؼ١ه ٘ث -9
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 ٍٚؼر ٚتٌمٛتَ شؼ٠ًف تٌطثٌح خٙفثز تٌغىتء تٌطد١ؼ١ر تٌمث٘ر خثٌٍْٛ ٚتٌطؼُ ٚتًٌتبفر ٚتٌٍ :  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌىعثفور ِٚؼثِوً ت٨ٔىّوثي  –٘فثز تٌغىتء تٌطد١ؼ١ر تٌمث٘ر خثٌٍْٛ ٚتٌطؼوُ ٚتًٌتبفور ٚتٌٍٍٚؼور ٚتٌموٛتَ :  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 شطد١مثز ػ١ٍّر ػٍٝ لٛتٖ ت٨غى٠ر تٌطد١ؼ١ر. –تٌمٛتٖ تٌغ٠ًٚر ٥ٌغى٠ر  –ٚتٌصٛشً تٌّطفٝ ٚت٨ِصمطثج تٌٝٛبٝ 

 تًٌّتؼغ:
1-Lewis, M. (1987). Physical properties of foods. VCH, 465 P. 

2-Bourene, M. (1982). Food texture and viscosity. Academic press, New York, 282 P. 
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ٌوٝ شؼ٠ًووف تٌطثٌوح ػٍوٝ ٞد١ؼور ٚ٘وفثز تٌّووٛتن تٌّٝوثفر ٥ٌغى٠ور خٙوفر ػثِور ٚتٌّووٛتن ٠ٙوهف تٌّموًي ت:  تٌٙوهف تٌصؼ١ٍّوٝ

 تٌفثفظر خٙفر لث٘ر ٚتِصمهتِثشٙث تٌصطد١م١ر فٝ ِؽثي ػٍَٛ ت٨غى٠ر

ٞد١ؼوور ٚ٘ووفثز تٌّووٛتن تٌّٝووثفر ٥ٌغى٠وور خٙووفر ػثِوور ٚتٌّووٛتن تٌفثفظوور خٙووفر لث٘وور ٚتِووصمهتِثشٙث  : تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

تٔوٛتع تٌّوٛتن تٌفثفظور ٠ًٞٚمور تٜوثفصٙث ٚشموه٠ً٘ث  –تٔٛتع تٌّٛتن تٌّٝثفر ٚتٌٙهف ِٕٙوث  –َٛ ت٨غى٠ر تٌصطد١م١ر فٝ ِؽثي ػٍ

شوسظ١ً تٌّوٛتن تٌفثفظور ػٍوٝ  –تٌمٛت١ٔٓ ٚتٌص٠ًٕؼثز تٌغىتب١ر تٌصٝ شفهن ّٔح ت٨ٜثفر  –تٌؽٛتٔح تٌٙف١ر  –فٝ تٌّٕصػ تٌغىتبٝ 

 مصٍفرلٛتٖ ٚ٘فثز ت٨غى٠ر ٚػٍٝ ػٛتًِ تٌفّثن تٌف٠ٛ١ر تٌّ

 تًٌّتؼغ :
1- Alfred, L. (1989). Food additives. Mercel Rekker, 415. 

2- T Smith, J. Tchnology of reduced additive food. Blackwell Science, 249 P.       

 تٌٕٙثػثز تٌغىتب١ر ت١ٌّىًٚخ١ر    - 150959
 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9              

 شؼ٠ًف تٌطثٌح خطًق تٌفٙٛي ػٍٝ ِٕصؽثز غىتب١ر ِٓ ت١ٌّىًٚخثز : : ّٝتٌٙهف تٌصؼ١ٍ

تٔصوثغ ت٨ـّوثٚ  –تٔصوثغ تٌدوًٚش١ٓ ٚـ١وه تٌم١ٍور  –ًٞق تٌفٙٛي ػٍٝ ِٕصؽثز غىتب١ر ِوٓ ت١ٌّىًٚخوثز :  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٔصثغ ت٠ٍٔ٨ّثز ٚتٌف١صث١ِٕثز. –ت١ٕ١ِ٨ر ٚت٨ـّثٚ تٌؼ٠ٛٝر ١ِىًٚخ١ث 

 :تًٌّتؼغ

 ٘ففر ، نتي تٌّؼثيف. 551(. شىٌٕٛٛؼ١ث تٌٕٙثػثز ت١ٌّىًٚخ١ر ، 9005ؼس )ٔثن٠ر يف -5

2- Magode, T. (1993). Enzymes in food processing. Elsevier 312 P. 

 

 و١ّ١ثء ٚشىٌٕٛٛؼ١ث تٌٕٕث ِٕٚصؽثشٗ    -150955



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
443 

 ٚـهتز 5،  شطد١مثز 9ِفثًٜتز ،  9                

 . خطًق تٌفٙٛي ػٍٝ تٌٕٕث ِٓ ِٙثنيٖ تٌّمصٍفرشؼ٠ًف تٌطثٌح  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 –تٌهوّوص٠ًٕثز  –شًو١وح تٌٕٕوث ٚتٔٛتػوٗ تٌّمصٍفور  –ًٞق تٌفٙوٛي ػٍوٝ تٌٕٕوث ِوٓ ِٙوثنيٖ تٌّمصٍفور :  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٔصثغ تٌؽٍٛوٌٛ ِٓ تٌٕٕث –ِٕصؽثز غىتب١ر ِٓ تٌٕٕث  –تٌمٛتٖ تٌطد١ؼ١ر ٚتٌى١ّ١ثب١ر ٌٍٕٕث 

 تًٌّتؼغ :
1- Banks, W. and Greenwood, C. T. (1975). Starch and its components. Wiley, New York. 

2- Pomeranz, Y. (1991). Functional properties of food components, Second edition. 

Academic Press, inc.569 P.  

 شىٌٕٛٛؼ١ث ش١ٕٙغ تٌٍفَٛ ٚت٨ِّثن      -150955
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 . ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ شؼ٠ًف تٌطثٌح خث١ّ٘٤ر تٌغىتب١ر ٌٍفَٛ ٚت٨ِّثن ِٕٚصؽثشٙث:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 -ت١ّ٘٤وور تٌغىتب١وور ٌٍفووَٛ ٚت٨ِووّثن ِٕٚصؽثشٙووث ٚت٨شؽث٘ووثز تٌفه٠عوور فووٝ شٙوو١ٕغ تٌٍفووَٛ ٚت٨ِووّثن  :  تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

 –ت٩ٌٕٔوْٛ تٌّوؽك  –ش١ٕٙغ ِٕصؽوثز تٌٍفوَٛ ) تٌدوٛيؼً –ٚ تٌص١دُ تًٌِٝ ٚتٌصفًٍ تٌىتشٝ تٌصغ١ًتز تٌد١ٛو١ّ١ثب١ر خؼه تٌّٛز 

تٌصم١و١ُ ت١ٌّىًٚخ١ٌٛوٛؼٝ  -ت٨ِوّثن تٌّهلٕور  –شؼ١ٍوح ت٨ِوّثن  –ش١ٕٙغ ت٨ِّثن ) تٌف١ٍ١وٗ   –تٌدّطًِر ،،،تٌك( –تٌّثيشه٩٠ 

 ـفع ٚشم٠ٍٓ تٌٍفَٛ ٚت٨ِّثن تٌّٕٙؼر  -ٚتٌفّٝ ٌٍفَٛ ٚت٨ِّثن  

 تًٌّتؼغ:
1- Connel, L. (1995). Control of fish quality. Oxford fishing new books 45 P. 

2-Kramlich, W. (1973). Processed meat AVI Publishing Co. , Westport, Conn 
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 .ت١ّ٘٨ر ت٨لصٙثن٠ر ٚتٌغىتب١ر ٌمٙح تٌّىً:شؼ٠ًف تٌطثٌح  ١ٍّٝتٌٙهف تٌصؼ

ت٨ٔصثغ تٌؼثٌّٝ ٚتٌّفٍٝ ِٓ تٌّىً ِٚٙثٔغ تٌّوىً تٌمثبّور  –ت١ّ٘٨ر ت٨لصٙثن٠ر ٚتٌغىتب١ر ٌمٙح تٌّىً : تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 –تِوصم٩ٌٗ تٌؼٙو١ً  تؼٙوٍذ تٌٙوًَ ٚتٌؼٙوً ٚٞوًق –تٔٛتع تٌمٙح تٌٝ شٍٙؿ ٨ٔصثغ تٌّىً ِٚؼث٩ِز ِوث لدوً تٌؼٙو١ً  –

تٌدٍوٛيذ ٚتٌفٙوٛي ػٍوٝ تٌّوىً تٌموثَ  –ػ١ٍّر تٌص١ًٔؿ ٚتٌصًو١ٍ ٚتٌص١م١ً  –تٌصٙف١ر ٚتٌص٠ًٚك ٚتٌّؼثٌؽر تٌى١ّ١ثب١ر ٌٍؼ١ًٙ 

تِوصم٩ٖ تٌؼٙو١ً  –تػهتن ًٔتبؿ تٌدٕؽً ٩ٌِصم٩ٖ  –تٌمطٛتز تٌصىٌٕٛٛؼ١ر ٌٕٙثػر ِىً تٌدٕؽً  –شى٠ًً تٌّىً تٌمثَ  –

 تٌص١ًٔؿ ٚتٌصًو١ٍ ٚتٌدٍٛيذ ٚتٌفٙٛي ػٍٝ تٌّىً ت٨خ١ٛ –ؽر تٌى١ّ١ثب١ر خثإٔصٕثي ٚتٌّؼثٌ

 تًٌّتؼغ:
 نتي تٌّؼثيف تٌفه٠عر. –٘ففر  25( شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّىً ، 9005ِفّٛن ٘ثخً ؼٛنذ ، ) -5

2- Junke, W. (1973). Handbook of sugars and candy. AVI publishing Co., Westport, 

Comm). USA, 226 P. 
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٠ٙوهف ٘وىت تٌّموًي تٌوٝ نيتِور ت٘وُ تٔوٛتع تٌفثوٙور ٚتٌمٝوً تٌّّوصمهِر فوٝ تٌصٙو١ٕغ تٌغوىتبٝ ٚت١ّ٘صٙوث  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّوٝ

 ت٨لصٙثن٠ر ٚتٌغىتب١ر فٝ تٌص١ٕٙغ تٌغىتبٝ ٚلطٛتز تٌص١ٕٙغ تٌّمصٍفر

تُ٘ تٔٛتع تٌفثوٙر ٚتٌمًٝ تٌّّصمهِر فٝ تٌص١ٕٙغ تٌغىتبٝ ٚت١ّ٘صٙث ت٨لصٙثن٠ر ٚتٌغىتب١ور فوٝ تٌصٙو١ٕغ  : ّٝتٌّفصٜٛ تٌؼٍ

تٌّٕصؽوثز تٌمث٘ور –تٌم١ّر تٌغىتب١ر ٌٍمًٝ ٚتٌفثوٙر ٚشسظ١ً تٌّؼوث٩ِز تٌّمصٍفور ػ١ٍٙوث  –تٌغىتبٝ ٚلطٛتز تٌص١ٕٙغ تٌّمصٍفر 

فّووثن  –ٞووًق ـفووع تٌؼٙووثبً ٚتٌٕووًتج  –شم١ٍووً تٌمٝووً ٚتٌفثوٙوور  –ٍفوور ٞووًق تٌففووع تٌّمص–ٚتٌٕووًتج ٚتًٌّخووثز ٚتٌؼٙووثبً 

 تٌّٕصؽثز تٌّٕٙؼر ِٓ تٌمًٝ ٚتٌفثوٙر.

 تًٌّتؼغ:
1- Salunkhe, D. and Adam, A. (1998). Handbook of vegetable science and technology, 

Marcel Deoker Inc. 719 P. 

2-Ranganna, S. (1997). Manual analysis of fruit and vegetable products, MC Grow, NW, 

409 P. 

 

   .شىٌٕٛٛؼ١ث تٌصّٛي)تٌدٍؿ( ِٕٚصؽثشٙث  - 510217



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 ٠ٙهف تٌّمًي تٌٝ شؼ٠ًف تٌطثٌح خثٌصطد١مثز تٌفه٠عر فٝ شىٌٕٛٛؼ١ث تٌصّٛي:  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌم١ّوور  –تٌصًو١وح تٌى١ّ١ووثبٝ ٌٍصّووٛي  –أ٘وٕثف ٔم١ووً تٌوودٍؿ  –ز تٌفه٠عوور فوٝ شىٌٕٛٛؼ١ووث تٌصّووٛي تٌصطد١مووث: تٌّفصوٜٛ تٌؼٍّووٝ

 ِٕصؽثز غىتب١ر تلًٜ –تٔصثغ تٌهخُ ٚتٌؼًّ ِٓ تٌدٍؿ  –تٔصثغ ًِخٝ تٌدٍؿ  –تٌغىتب١ر ٌٍصّٛي 

 تًٌّتؼغ:
1-Saccharin, S. (1975). Juice and marmalade packaging. AVI Publishing Company, 

Westport, Coon. 

2- Wood Roof, J. Beverages. AVI Publishing Company, Westport, Coon. 
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ٚتٌم١ّر تٌغىتب١ور ٌٙوث ٠ٙهف تٌّمًي تٌٝ شؼ٠ًف تٌطثٌح خطًق تٔصثغ ٚش١ٕٙغ تًٌّٕٚخثز تٌغىتب١ر تٌّمصٍفر  : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ش١ٕٙغ تًٌٕتج تٌطد١ؼٝ ِٓ تٌمًٝ ٚتٌفثوٙر –

شٙو١ٕغ تٌٕوًتج تٌطد١ؼوٝ ِوٓ  –ًٞق تٔصثغ ٚش١ٕٙغ تًٌّٕٚخثز تٌغىتب١ر تٌّمصٍفور ٚتٌم١ّور تٌغىتب١ور ٌٙوث :  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ت٨ٔصوثغ تٌّمصٍفور ١ٌٍّوثٖ  ًِتـوً –شٙو١ٕغ ت١ٌّوثٖ تٌغث٠ٌور  –تٌٕوًتج تٌٙوٕثػٝ ِٚىّودثز تٌطؼوُ ٚتًٌتبفور  –تٌمًٝ ٚتٌفثوٙر 

 تًٌّٕٚخثز تٌىف١ٌٛر ًٚٞق تٔصثؼٙث –تٌغث٠ٌر 

 تًٌّتؼغ:
 نتي تٌّؼثيف –تٌؽٍء تٌعثٌط  –ِفّه ِّصثٌ تٌؽٕهٜ ، ) غ١ً ِفهن( ، تٌٕٙثػثز تٌغىتب١ر  -5

2- Wood Roof, J. Beverages. AVI Publishing Company, Westport, Coon 

 

 

 ْ شىٌٕٛٛؼ١ث ت٤ٌدث يتخغ ػًٕ :

 شىٌٕٛٛؼ١ث ِٕصؽثز ت٤ٌدثْ -155905
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،                    

 . تٌّؼًفر ٚتٌفُٙ ٚتٌّٙثيذ تٌّصؼٍمر خصىٌٕٛٛؼ١ث ِٕصؽثز ت٤ٌدثْ  إوّثج تٌطثٌح: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 –ِٕصؽووثز ت٤ٌدووثْ تٌه١ٕ٘وور ) تٌمٕووهذ ٚتٌٍخووه ٚتٌّووّٓ (  –تٌؽوودٓ  –ِووٍتيع تٌدثنبووثز ٚت٤ٌدووثْ تٌّصمّووًذ : تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّووٝ

 ِٕصؽثز ت٨ٌدثْ تٌعث٠ٛٔر ) تٌٍدٓ تٌفًٌ ٚتًٌْٕ ٚتٌٍدٓ تٌمٛ (  –تٌّعٍؽثز تٌمٕه٠ر 

 تًٌّتؼغ :
1- Early,R0(Ed)0(1992)0The technology of dairy products0VCH publishers, Inc . 

 New Youk0 

Harding, F.(1995)0Milk quality. Blackie Academic and professional. Chapman & Hall. 

(p0166). 

2-Hui, H. (Ed). (1993). Dairy science and technology Handbook. Principles & properties. 

VCH publisher ,INC . pp(1-81).  

3- Walstra,p., Geurts ,T.J.,Noomen, A. Jerllema , A.van- Boekel H.A.J.S.(1999).Milk for 

liquid consumption in dairy technology Marcel Decker, INC. New York. Basel. , pp. 383-

4040 

 

 ١ِىًٚخ١ٌٛٛؼٝ تٌٍدٓ تٌّثبً                               -155909
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9                

ٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفر ػٓ شم١ُّ ت١ٌّىًٚخثز وتز تٌٍٙر خث٤ٌدثْ ٚأ١ّ٘صٙث : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي ت تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ت٦لصٙثن٠ر . 

: شم١ُّ ت١ٌّىًٚخثز : ) تٌٙفثز تٌّظ٠ًٙر ـ تٌٙفثز تٌد١ة١ر ـ تٌٙفثز تٌف١ٌّٛٛؼ١ر ـ تٌٙفثز تٌٛيتظ١ر ـ  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

٠ر تٌّٛؼدر ٌؽًتَ ـ تٌدىص٠ًث تٌى٠ًٚر ْٛ : ) تٌدىص٠ًث تٌؼٌٍٙٙر خث٤ٌدثـ ت١ٌّىًٚخثز وتز ت  Molecular ) تٌٙفثز تٌؽٍب١ر

ـ  Serological Classificationتٌّٛؼدر ٌؽًتَ ـ تٌدىص٠ًث تٌّثٌدر ٌؽًتَ ( ـ شم١ُّ ت٤ؼٕثَ تٌدىص٠ً١ر : ) شف١ًٍ تٌهَ 

خر خث٤ًِتٚ ـ تِصمهتَ تز تٌف٠ٛ١ر ـ لهيذ تٌدىص٠ًث ػٍٝ ت٦٘ثنًو١ٍتز ِمصٍفر ِٓ تٌّٝثتٌصم١ُّ ت١ًٌٌّٚٛؼٝ ـ تٌصفًّ ٌص

 تٌصم١ٕثز تٌفه٠عر فٝ شف١ّٓ لٛتٖ خؼٛ ت٨٩ٌّز تٌدىص٠ً١ر ( .

 :  تًٌّتؼغ 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
444 

" ، ١ِىًٚخ١ٌٛٛؼ١ث تٌٍدٓ ِٕٚصؽثشٗ ـ و١ٍر تٌٍيتػر ، ؼثِؼر ػ١ٓ 5229ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ ، ِفّه ٔد١ً تٌؽه ،"  -5

 ُّٔ ، تٌمثً٘ذ . 

2- Early, R. (Ed) . (1992). The technology of dairy products. VCH publishers, Inc . New 

Youk0 

 

Harding, F.(1995)0Milk quality. Blackie Academic and professional. Chapman & Hall. 

(p0166). 

 

 إٔصثغ تٌؽدٓ -155905
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜ،9                

 0ؼًفٗ ػٓ تِث١ِثز ٕ٘ثػٗ تٌؽدٓ تٌّمصٍف٠ٗٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّ: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

: أِـُ ٕ٘ثػٗ أٔٛتع تٌؽدٓ تٌّف١ٍٗ ٚت٤ؼٕد١ٗ، خثنبثز تٌؽدٓ ،شؽدٓ تٌٍدٓ)تٌّٛتن تٌّؽ١ٕٗ(تٌٍدٓ ٚتٌّٛتن تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ؽدٓ ، ٚت٦ًِتع ِٓ ش٠ّٛٗ تٌهض خثٌؽدٓ تظٕثء تٌص٠ّٛٗ تٌّٝثفٗ فٝ ٕ٘ثػٗ تٌؽدٓ ،ِٛتن تٌص٠ٍٛٓ،ٚتٌصغ١ٍف،تٌصغ١ًتز تٌصٝ شف

 0تِصمهتَ تٌص١ًٔؿ خث٤غ١ٕٗ فٝ تٔصثغ تٌؽدٓ ، ٩ِِٗ تٌؽدٓ،تٌم١ّٗ تٌغىتب١ٗ ٌٍؽدٓ

 :تًٌّتؼغ

 0(، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌؽدٓ، و١ٍٗ تٌٍيتػٗ،ؼثِؼٗ ػ١ٓ ُّٔ، تٌمث5252ًٖ٘ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ،) -5

 0(555(، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌؽدٓ، تٌّىصدٗ ت٤وثن١ّ٠ٗ،)ػهنتٌٙففثز 5225ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ،) -9

 0(، ٕ٘ثػٗ تٌؽدٓ ٚت٤ٌدثْ تٌّصمًّذ، ٌٚتيذ تٌصؼ١ٍُ تٌؼثٌٝ ٚتٌدفط تٌؼٍّٝ، تٌؼًتق5255ٌطفٝ ػده تٌّطٍح،) -5

 

 شف١ًٍ تٌٍدٓ ِٕٚصؽثشٗ  -155905
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،9ِفثًٜتز ،  9                

ٌصف١ًٍ ت٤ٌدثْ ٚتٌّٕصؽثز تٌٍد١ٕر : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفر ػٓ تٌطًق تٌّمصٍفر  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌّمصٍفر ِٓ تٌٕثـ١ر تٌى١ّث٠ٚر ٚتٌطد١ؼ١ر . 

: ًٞق ألى تٌؼ١ٕثز ٌٍصف١ًٍ تٌى١ّثٜٚ ٌٍدٓ تٌمثَ ِٕٚصؽثشٗ ـ ًٞق شمه٠ً تٌمٛتٖ تٌطد١ؼ١ر ٌٍدٓ ِٕٚصؽثشٗ  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 فر ٌىً ِٕصػ ِٚهٜ ِطثخمصٗ ٌٍّٛت٘فثز تٌم١ث١ِر . ـ ًٞق شمه٠ً تٌصًو١ح تٌى١ّثٜٚ ٌٍدٓ ِٕٚصؽثشٗ ـ تٌٙفثز تٌى١ّث٠ٚر تٌّمصٍ

 تًٌّتؼغ:
Fox, P. F. and Mcsweeney, P . H .(1998). Dairy chemistry and Bio chemistry. Chapman and 

Hall. pp478. 

Genevieve, L.C hristen.  (1993)0Analyses, in dairy science and technology hand book. 

Chapt. 2pp (83-155).  

 

 ًِتلدر تٌؽٛنذ فٝ ِٙثٔغ ت٤ٌدثْ  -155901
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9

ٌصفه٠ه تٌٕمثٞ تٌفًؼر ًٌّتلدر    HACCP: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفر ػٓ ٔظثَ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ٕصؽثز ت٤ٌدثْ .٩ِِٚر ٚؼٛنذ تٌّٕصؽثز تٌٍد١ٕر تٌّمصٍفر ٚتٌص٠ًٕؼثز تٌمث٘ر خًّتلدر ؼٛنذ ِ

: شؼ٠ًف تٌؽٛنذ ـ شٕظ١ُ ٚشًش١ح ًِتلدر تٌؽٛنذ فٝ تٌّٙثٔغ ـ تٌٕمثٞ تٌفًؼر ًٌّتلدر ٩ِِر تٌّٕصؽثز )  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

HACCP    )Hazard analysis and critical control points   (HACCP   َـ أِث١ِثز ٘ىت تٌٕظث ) ٗٚخًتِؽ

ٚ ٌٙث ِٕصؽثز ت٤ٌدثْ ـ ِمثًٞ ١ِىًٚخ١ٌٛٛؼ١ر ـ تٌصٍٛض تٌى١ّثٜٚ ـ ِث١٘ر تٌّمثًٞ ٚت٤ًٜتي تٌصٝ شصؼً ٚشف١ًٍ تٌّمثًٞ 

 ( .  CCPٚشفه٠ه٘ث ) 

 : تًٌّتؼغ 

ت١ٌٙةر ت٠ًٌّٙر تٌؼثِر ٌٍصٛـ١ه تٌم١ثِٝ ٚؼٛنذ ت٦ٔصثغ ، تٌّٛت٘فثز تٌم١ث١ِر ت٠ًٌّٙر ٌّٕصؽثز ت٤ٌدثْ ـصٝ ػثَ  -5

9009. 

 َ.9005تٌىصثج تٌّٕٛٞ ـصٟ ػثَ  –ٌٕٙثػر ٌٚتيذ ت –ت١ٌٙةر تٌؼثِر ٌٍص١ٕٙغ  -9

(، تٌصُّّ تٌغىتبٟ تٌدىص١ًٞ ٚتٌفطًٞ، ؼثِؼر ت٦ِىٕهي٠ر ، ِىصدر تٌّؼثيف تٌفه٠عر ، 9005ػًّٚ ػده تًٌـّٓ تٌدٕث، ) -5

 .559-5ػهن تٌٙفثـثز 

 

 تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف فٝ تٌٕٙثػثز تٌٍد١ٕر  -155905



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
443 

 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9                

: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفر ػٓ ًٞق تٌصؼدةر تٌّمصٍفر ١ٍِّٚتز ٚػ١ٛج ِٛتن تٌصؼدةر  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 . 

: تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف ِٕظِٛر ِصىثٍِر ، أٔظّر تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف ٥ٌغى٠ر ، تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف ِٕٚثوً تٌصٍٛض  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ٝ تٌٝثي ٌدؼٛ ِٛتن تٌصؼدةر ، تٌصف١ًٍ تٌد١ٌٛٛٚؼٝ ٌٍؼدٛتز تٌفثيغر ، ِٛتن تٌصؼدةر تًٌب١ّ١ر ) تٌٍؼثغ ـ تٌد١ةٝ ، تٌصسظ١ً تٌٙف

تٌّؼهْ ـ تٌٛيق ـ تٌد٩ِصه ( أٔٛتع وً ِٕٙث ِٚث ٠صؼٍك خث٤ـؽثَ ٚتٌٍّت٠ث ٚتٌؼ١ٛج ت٦ػصدثيتز تٌٙف١ر ٌىً ِٕٙث ، ػدٛذ تٌغىتء 

تٌّثبٍر ٚتًٌّوٍذٚتٌّؽففر ، تٌؽدٓ ِٕٚصؽثز  ثز تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف ، ت٤ٌدثْ، تٌّٛت٘فثز ، تٌمٙثبٗ ، ت٤ٔىثي ، ِثو١ٕ

 ت٤ٌدثْ تٌمًٜ . 

 : تًٌّتؼغ 

( ٔظًذ ِّصمد١ٍر ٌّٕظِٛر تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف فٝ ًِٙ ، وصثج ِرشًّ تٌمثً٘ذ  5225ؼّثي تٌه٠ٓ غثٌٝ ، )  -5

-55مثً٘ذ تٌهٌٚٝ تٌعثٔٝ ٌصط٠ًٛ تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف تٌهٌٚٝ تٌعثٔٝ ٌصط٠ًٛ تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف فٝ ًِٙ ، وصثج ِرشًّ تٌ

 ، تٌمثً٘ذ  55/50/5225

( شؼدةر ٚشغ١ٍف ت٤غى٠ر ِٕٚصؽثز ت٤ٌدثْ ؼثِؼر ٕٞطث ، تٌٕثًٔ ، ِٕٕسذ  9000ٔد١ً ِٕٙث ، ١ٌٍٝ تٌّدثػٝ ، )  -9

 ( . 592-5تٌّؼثيف ، ػهن تٌٙففثز ) 

د١ة١ر ٌّٛتن تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف ِٚمٍفثشٙث ًٚٞق تٌٛلث٠ر ( ت٤لطثي تٌٙف١ر ٚتٌ 5225ِث١ِر ِّؼٛن ِفّه ، )  -5

 ، تٌؽّؼ١ر ت٠ًٌّٙر ٌصط٠ًٛ تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف ، تٌمثً٘ذ .  50: 10ِٕٙث ، ِؽٍر ِٕظِٛر تٌصؼدةر ٚتٌصغ١ٍف ، تٌؼهن 

/ 55-55( تٌصؼدةر تٌّؼمّر . تٌٕهٚذ تٌؼ١ٍّر ت٤ٌٚٝ ػٓ تٌٍدٓ تٌّؼمُ  5251ِفّه تٌف١ّٕٝ ػده ت٩ٌَّ ، )  -5

 . 55( : 5) 55ِؽٍر أ١ِٛٞ ٌٍؼٍَٛ تٌٍيتػ١ر :  50/5255

 

  تٌصمٍٗ ِٓ ف٩ٝز ِٙثٔغ ت٤ٌدثْ -155905
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،9                    

: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفٗ ػٓ تٌمهِثز ت٤ِث١ِٗ تٌصٝ شفصثؼٙث ٕ٘ثػٗ ت٤ٌدثْ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 0ٚت٤ؼٍٙذ تٌّّصمهِٗ فٝ ِٙثٔغ ت٤ٌدثْ ٚتٌّٛتن تٌمثَ

: ِمهِٗ ػٓ تٌمهِثز ت٤ِث١ِٗ تٌصٝ شفصثغ ٌٙث ِٙثٔغ ت٤ٌدثْ ،تٌمثِثز تٌّّصمهِٗ فٝ ِٙثٔغ ت٤ٌدثْ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

،إِهتنتز تٌّثء تٌٙثٌؿ، تٌدمثي ت٥ٌٌَ ٌٍٕٙثػٗ،أؼٍٙذ ٚتنٚتز تٌصد٠ًه ،تٌمٜٛ تٌىًٙخ١ٗ ت٥ٌٌَ ٌصٕغ١ً تٌّٕٙغ،تلص١ثي 

ت٢٢ز ت٥ٌٌِٗ ٌٍٕٙثػٗ،شٕظ١ف ت٤ؼٍٙذ ًِودثز تٌصٕظ١ف ِٚٚثبً تٌصمٍٗ ِٓ تٌف٩ٝز،تٌّؼثنْ تٌصٝ شّصؼًّ فٝ ٕ٘ثػٗ ٚ

 0ت٢٢ز

 تًٌّتؼغ:

(،تٌّىصدٗ 555-555(، شىٌٕٛٛؼٝ تٌؽدٓ، تٌفًٙ تٌصثِغ:ػهنتٌٙففثز ِٓ)5225ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ،) -5

 0ت٤وثن١ّ٠ٗ

تٌغىتء)تٌٙثِح ٚشف١ًٍ تٌّمثًٞ(،نتي تٌىصح تٌؼ١ٍّٗ ًٌٍٕٕ (،٩ِِٗ 9005تٜٚ،)ٌٍّطفٝ فّٙٝ ـ -9

 0(505ٚتٌص٠ٌٛغ،ػثخه٠ٓ تٌمثًٖ٘،ػهن تٌٙففثز)

 

  تٌّٛتن تٌّٝثفٗ ٥ٌٌدثْ ِٕٚصؽثشٙث -155905
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،9                   

فٝ تٌٕٙثػثز تٌٍد١ٕٗ تٌّمصٍفٗ  : ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًيإٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفٗ ػٓ تٌّٛتن تٌّٝثفٗتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 0ٚأ١ّ٘صٙث ِٓ تٌٕثـ١ٗ تٌص١ٕٙؼ١ٗ ٚأظً٘ث ػٍٝ ٘فٗ ت٤ّٔثْ

: تٌّٛتن تٌّٝثفٗ تٌٕٙثػ١ٗ ٚتٌطد١ؼ١ٗ ٚشم١ّّٙث ٚشًو١دٙث ،تٌّٛتن تٌٍّٛٔٗ،تٌّٛتن تٌّىّدٗ ٌٍطؼُ، تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ٌٍفؼً ٚتٌّٛتن تٌّٝثنذ ٥ٌوّهذٚتٌّٝثنذ تٌّّصفًٝتز ت١ّ٠ٍٔ٤ٗ ،تٌّفّٕثز ٚتٌّٛتن تٌّّصفٍدٗ )تٌّفّٕٗ ٌٍمٛتَ(،

تٌصٝ شّصمهَ ِّثػهذ ٌفّٛ ت٥ٌوص١ه،نيتِٗ ٘ىٖ تٌّٛتن تٌّٝثفٗ ٥ٌٌدثْ ِٕٚصؽثشٙث ٚشسظ١ً٘ث ت١ٌّىًٚخٝ،تٌّٛتن تٌفثِٝٗ 

 0ػٍٝ ت٦ّٔثْ ٚو١ف١ٗ ػٍّٙث،ٚتٌفهٚن تٌّّّٛؾ خٙث ػث١ٌّث تٌصٝ شفهن٘ث تٌمٛت١ٔٓ ٚتٌص٠ًٕؼثز تٌّف١ٍٗ ٚتٌؼث١ٌّٗ

 :ؼغتًٌّت

(،تٌصغى٠ٗ ٚ٘فٗ ت٤ّٔثْ،نتي تٌٕٛتٔٝ ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ تٌٍّّىٗ تٌؼًخ١ٗ 5225ؼ٩ي ل١ًٍ تٌّم٩شٝ،) -5

 0(552تٌّؼٛن٠ٗ،ػهن تٌٙففثز)

(، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌؽدٓ،تٌّىصدٗ ت٤وثن١ّ٠ٗ تٌفًٙ تٌعثٔٝ تٌٍدٓ ٚتٌّٛتن تٌّٝثفٗ فٝ ٕ٘ثػٗ 5225ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ،) -9

 0(55-92تٌؽدٓ،ػهن تتٌٙففثز ِٓ )

 

 ِٕصؽثز تٌٍدٓ تٌه١ٕ٘ٗ ٚخهتبٍٙث         -155902



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،9                 

٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفٗ ػٓ أِث١ِثز ٕ٘ثػٗ ِٕصؽثز تٌٍدٓ تٌه١ٕ٘ٗ ٚلٛتٖ وً  :تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 0ِٕٙث

ٌّّٓ ت ،لٛتٖ وً ِٕصػ،ًٞق شم٠ٍٓ وً ِٕصػٙثًٞق ٕ٘ثػٗ تٌمٕهذ،تٌٍخهٚتٌّّٓ خسٔٛتػ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

شم٠ٍٕٗ(، تٌؼ١ٛج تٌصٝ شصّدح  -تٌم١ّٗ تٌغىتب١ٗ -لٍٗ فٝ تٌٕٙثػٗتتٌّٛتن تٌه -ألّثَ تٌّثيؼ٠ًٓ -تٌٕٙثػٝ)لطٛتز تٌٕٙثػٗ

 0فٝ فّثن تٌّٕصؽثز تٌه١ٕ٘ٗ،أِدثخٙث ًٚٞق تٌؼ٩غ

 :تًٌّتؼغ

(،ِٕصؽثز تٌف١ٍح تٌه١ٕ٘ٗ ٚتٌّٕصؽثز تٌمٕه٠ٗ 5225ْ،)إخًت١ُ٘ ـ١ّٓ أخٛ تٌفّٓ ٚـٍّذ ػده تٌفّٓ أخٛ ًٞخٛ -5

 0(905، تٌٕثًٔ ؼثِؼٗ تٌٍّه ِؼٛن ت٠ًٌثٚ ػهن تٌٙففثز)

 0(،ٚشىٌٕٛٛؼ١ث تٌّٕصؽثز تٌه١ٕ٘ٗ، ؼثِؼٗ ت٦ِىٕهي5229ٗ٠أـّه ٠ِٛف،) -9

  0ًذ(، ٕ٘ثػٗ ت٤ٌدثْ، أوثن١ّ٠ٗ تٌدفط تٌؼٍّٝ ٚشىٌٕٛٛؼ١ث ،تٌمث5221٘ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ ٚآلًْٚ،) -5

 

 شىٌٕٛٛؼ١ث تٌّعٍٛؼثز تٌٍد١ٕر ٚت٤ٌدثْ تٌّصمًّذ                          -155950
 ٚـهتز  5شطد١مثز ،  9ِفثًٜتز ،  9                 

: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفر ػٓ أِث١ِثز ٕ٘ثػر ت٠٤ُ و٠ًُ ٕٚ٘ثػر ت٤ٌدثْ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ١ّصٙث تٌغىتب١ر ٚتٌٙف١ر.تٌّصمًّذ تٌّمصٍفر ٚل

ىْٛ ٚٚظ١فصٗ ، : ت٤ٔٛتع تٌّمصٍفٗ ٌٍّعٍٛؼثز تٌٍد١ٕٗ ، ش١ٕٙغ وً ٔٛع ، تٌصًو١ح تٌطد١ؼٝ )ٞد١ؼٗ( وً ِ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٔٛتع ت٤ٌدثْ تٌّصمًّذ تٌّف١ٍر  -أُِ ٕ٘ثػر ت٤ٌدثْ تٌّصمًّذ  –٠ٌٛٛؼ١ٗ ٠٥ٌُ و٠ًُ ٚػ١ٛج تٌطؼُ ًٚظدثشٗ ٚتٌٙفثز تٌ

هذ ت٩ٌٙـ١ر ِٚػ١ٛج تٌطؼُ  –تٌمٛتٖ تٌطد١ؼ١ر ٌٍٍخثنٞ  –تٌم١ّر تٌغىتب١ر ٥ٌٌدثْ تٌّصمًّذ  –ًٚٞق ٕ٘ثػصٙث ٚت٤ؼٕد١ر 

  .٥ٌٌدثْ تٌّصمًّذ

 :تًٌّتؼغ

(،ِٕصؽثز تٌف١ٍح تٌه١ٕ٘ٗ ٚتٌّعٍؽثز 5225إخًت١ُ٘ ـ١ّٓ أخٛ تٌفّٓ ٚـٍّٖ ػده تٌفّٓ أخٛ ًٞخْٛ،) -5

 0(505ثٚ،)ػهن تٌٙففثزتٌمٕه٠ٗ،تٌٕثًٔ ؼثِؼٗ تٌٍّه ِؼٛن ت٠ًٌ

 0(995(،شىٌٕٛٛؼ١ث ت٤ٌدثْ،تٌهتي تٌؼًخٝ ًٌٍٕٕ،)ػهن تٌٙففثز١ٌ9000ٍٝ خهٜٚ ػده تٌف١ّه ِٚفّه ػثٞف،)  -9

 ( ، ٕ٘ثػر ت٤ٌدثْ فٟ تٌٛٞٓ تٌؼًخٟ ، خغهتن.9000ـصٟ  5255تٌّٕظّر تٌؼًخ١ر ٌٍص١ّٕر تٌٕٙثػ١ر،)

 0فٝ تٌصغى٠ٗ ٚتٌٙفٗ،و١ٍٗ تٌٍيتػٗ،ؼثِؼٗ ت٦ِىٕهي٠ٗ( ، تٌٍدٓ ِٕٚصؽثشٗ ٚنٚيّ٘ث 9005ٞثيق تًٌّٕ،)  -5

(، ١ِىًٚخ١ٌٛٛؼ١ث تٌٍدٓ ِٕٚصؽثشٗ، خى١ٍٗ تٌٍيتػٗ ،ؼثِؼٗ ػ١ٓ 5229ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ،ِفّه ٔد١ً تٌّؽهٚج،) -5

 0ُّٔ،تٌمثً٘ذ

 ١ِىًٚخ١ٌٛٛؼٝ ِٕصؽثز ت٤ٌدثْ  -155955
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،9                 

: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًيإٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفٗ ػٓ ِفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ ٌٍدٓ تٌمثَ ٚتٌّٕصؽثز تٌٍد١ٕٗ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 0تٌّمصٍفٗ

: تٌّفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ ًٌٝع تٌف١ٛتْ،١ِىًٚفٍٛيت تٌٍدٓ تٌمثَ خؼه تٌف١ٍح ِدثًٔذ،تٌّفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ٗ أٚ غ١ً ١ٌّ١ٜىًٚخثز تٌغ١ً ًِغٛخٗ ِٛتء ًِش١ٕٙغ ِٕصؽثز ت٤ٌدثْ،تأظٕثء ػ١ٍّٗ تٌٕمً ،ِٙثني تٌصٍٛض خث١ٌّىًٚخثز أظٕثء 

٠ًِٝٗ تًٌّشدطٗ خّٕصؽثز ت٤ٌدثْ تٌّمصٍفٗ،تٌّفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ ٌٍدٓ تٌّثبً، تٌٍدٓ تٌّدّصً،تٌٍدٓ تٌّؼمُ،تٌٍدٓ تٌّىعف،تٌٍدٓ 

،تٌّفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ،خؼٛ أٔٛتع تٌّىعف تٌّفٍٝ،تٌّفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ ٌٍدٓ تٌّؽفف،تٌّفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ ٌٍمٕهذ ٚتٌىخهذ

 0ٍٍخثنٜ،تٌفثغ ٚػ٩لصٗ خّٕصؽثز ت٤ٌدثٌْتٌؽدٓ تٌؽثف(،تٌّفصٜٛ ت١ٌّىًٚخٝ -تٌؽدٓ ٔٙف تٌطًٜ-تٌؽدٓ )تٌؽدٓ تٌطًٜ

 :تًٌّتؼغ

 ( ،5225ػده تٌٛ٘ثج ِفّهػده تٌفثفع ِٚفّه ـدثيٜ ِٚؼ١ه ػٍٝ ٌوٝ ِفّٛن ،) -5

 0(905-555صدٗ ت٤وثن١ّ٠ٗ،ػهن تٌٙففثز)ت١ٌّىًٚخ١ٌٛٛؼ١ث  تٌصطد١م١ٗ ،تٌٕثًٔ تٌّى -9

 

                                      ت٤ٌدثْ تًٌوٍذ ٚتٌّؽففٗ ٚتٌّٕصؽثز تٌعث٠ٛٔر ٌٍدٓ.  -155959
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،                   

 0تًٌّوٍ ٚشؽف١ف تٌٍدٓ: ٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفٗ ػٓ أِث١ِثز ٕ٘ثػٗ تٌٍدٓ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

-ظدثشٗ تٌفًتيٜ(،تٌٍدٓ تًٌّوٍ تٌّفٍٝ)ٚ٘فٗ-لٛت٘ٗ تٌّمصٍفٗ-٠ًٞمٗ ٕ٘ثػصٗ-: تٌٍدٓ تٌّدمً)ٚ٘فٗتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌٙفثز -تٌٙفثز تٌٙف١ٗ ِٚهذ  ت٩ٌٙـ١ٗ-تٌٍدٓ تٌّؽفف)ٕ٘ثػصٗ-تٌٙفثز تٌى١ّث٠ٚٗ -ٚشٍٛظٗ ت١ٌّىًٚخٝ ٠ًٞٚمٗ ٕ٘ثػصٗ

 0ّمصٍفٗ ٌٍص١ٕٙغ ػٍٝ ٘فثز تٌّٕصػ أٔٛتع تٌٍدٓ تٌّؽففشسظ١ً تٌّؼث٩ِز تٌ -تٌطد١ؼ١ٗ



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تًٌّتؼغ:
 0( 995(،شىٌٕٛٛؼ١ث ت٤ٌدثْ، تٌهتي تٌؼًخ١ٗ ًٌٍٕٕ،ػهن تٌٙففثز )١ٌ9000ٍٝ خهٜٚ ػده تٌف١ّه،ِٚفّه ػثٞف،) -5        

 

 ٔةْٛ ٘ف١ٗ ٌّٙثٔغ ت٤ٌدثْ -155955
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،9              

: ٠ٙوهف ٘وىت تٌّموًي تٌوٝ إوّوثج تٌوهتيَ تٌّؼًفوٗ ػوٓ تٌموهِثز ت٤ِثِو١ٗ تٌصوٝ شفصثؼٙوث ٘وٕثػٗ ت٤ٌدوثْ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 0ٚتٌّٛتن تٌمثَ ٚت٤ؼٍٙذ تٌّّصمهِٗ فٝ ِٙثٔغ ت٤ٌدثْ

ِمهِٗ ػٓ تٌمهِثز ت٤ِث١ِٗ تٌصٝ شفصثغ ٌٙث ِٙوثٔغ ت٤ٌدوثْ ،تٌمثِوثز تٌّّوصمهِٗ فوٝ ِٙوثٔغ ت٤ٌدوثْ  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

تٌّوووثء تٌٙوووثٌؿ، تٌدموووثي تٌووو٥ٌَ ٌٍٙوووٕثػٗ،أؼٍٙذ ٚتنٚتز تٌصد٠ًوووه ،تٌموووٜٛ تٌىًٙخ١وووٗ تٌووو٥ٌَ ٌصٕوووغ١ً  ،إِوووهتنتز

تٌّٙووووٕغ،تلص١ثي ٚت٢٢ز ت٥ٌٌِووووٗ ٌٍٙووووٕثػٗ،شٕظ١ف ت٤ؼٙووووٍذ ًِودووووثز تٌصٕظ١ووووف ِٚٚووووثبً تٌووووصمٍٗ ِووووٓ 

 0تٌف٩ٝز،تٌّؼثنْ تٌصٝ شّصؼًّ فٝ ٕ٘ثػٗ ت٢٢ز

 تًٌّتؼغ :
(،تٌّىصدوووٗ 555-555ٌٕٛوووٛؼٝ تٌؽووودٓ، تٌفٙوووً تٌصثِغ:ػهنتٌٙوووففثز ِوووٓ)(، شى5225(ػدوووهٖ تٌّووو١ه ٔوووفثشٗ،)5

 0ت٤وثن١ّ٠ٗ

(،ِوووو٩ِٗ تٌغىتء)تٌٙثِووووح ٚشف١ٍووووً تٌّمووووثًٞ(،نتي تٌىصووووح تٌؼ١ٍّووووٗ ٌٍٕٕووووً 9005(ٌطفووووٝ فّٙووووٝ ـؽووووًتٜٚ،)9

 0(505ٚتٌص٠ٌٛغ،ػثخه٠ٓ تٌمثًٖ٘،ػهن تٌٙففثز)

3) Pearson, M0D.and Gorlett, D0A0(1992) HACCP: Principles & applications , 

AVI ,New York0 

4) Gilmore, T0M0 (1989)0Clean ability requirements of dairy milk processing 

meeting03-A, sanitary standards0Dairy food environ0Saint0pp074-770 

 

   شىٌٕٛٛؼ١ث إٔصثغ تٌؽدٓ -: 155955
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜ،9                  

 ٠0ٙهف ٘ىت تٌّمًي تٌٝ إوّثج تٌهتيَ تٌّؼًفٗ ػٓ تِث١ِثز ٕ٘ثػٗ تٌؽدٓ تٌّمصٍفٗ تٌصؼ١ٍّٝ: تٌٙهف

أِوووـُ ٘وووٕثػٗ أٔووٛتع تٌؽووودٓ تٌّف١ٍوووٗ ٚت٤ؼٕد١وووٗ، خثنبووثز تٌؽووودٓ ،شؽووودٓ تٌٍدٓ)تٌّوووٛتن  تٌّفصووٜٛ تٌؼٍّوووٝ:

شفوهض خوثٌؽدٓ تظٕوثء  تٌّؽ١ٕٗ(تٌٍدٓ ٚتٌّٛتن تٌّٝثفٗ فوٝ ٘وٕثػٗ تٌؽودٓ ،ِوٛتن تٌص٠ٍٛٓ،ٚتٌصغ١ٍوف،تٌصغ١ًتز تٌصوٝ

تٌصّوو٠ٛٗ ٚتٌص٠ّٛك،ٚت٦ِووًتع ِووٓ شّوو٠ٛٗ تٌؽوودٓ ، تِووصمهتَ تٌصًٔوو١ؿ خث٤غٕوو١ٗ فووٝ تٔصووثغ تٌؽوودٓ ، ِوو٩ِٗ 

 0تٌؽدٓ،تٌم١ّٗ تٌغىتب١ٗ ٌٍؽدٓ

 تًٌّتؼغ :
 0(، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌؽدٓ، و١ٍٗ تٌٍيتػٗ،ؼثِؼٗ ػ١ٓ ُّٔ، تٌمث5252ًٖ٘ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ،) -5

 0(555(، شىٌٕٛٛؼ١ث تٌؽدٓ، تٌّىصدٗ ت٤وثن١ّ٠ٗ،)ػهنتٌٙففثز 5225ػدهٖ ت١ٌّه ٔفثشٗ،) -9

(، ٘ووٕثػٗ تٌؽوودٓ ٚت٤ٌدووثْ تٌّصمّووًذ، ٌٚتيذ تٌصؼٍوو١ُ تٌؼووثٌٝ ٚتٌدفووط تٌؼٍّووٝ، 5255ٌطفووٝ ػدووه تٌّطٍووح،) -5

 0تٌؼًتق

4- Walstra,p0Geurts,T0J0Noomen0A0Tellema0A0&Van  

Bockel,H0A,J0S0(Ed)0(1999)0Cheese(chapter21)pp0(541-553)-process 

steps chapter22(pp555-600)0And cheese ripening and properties0  

Chapter23(pp601-656)0in dairy technology principles of milk 

properties&process0 

Eck, A, ed, (1987)0cheese making: science and technology,lavisher,New York0 

 تب١ٗ ٚتٌٙف١ٗ ٌٍدٓت١ّ٘٤ٗ تٌغى 155951
 ٚـهتز5شطد١مثز،9ِفثًٜتز،9               

ٌّىٛٔثز ت٤ٌدوثْ  ٌهتيَ تٌّؼًفٗ ػٓ تٌم١ّٗ تٌغىتب١ر ٚتٌٙف١ر:٠ٙهف ٘ىت تٌّمًي إٌٝ إوّثج تتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 0أ٩ِؾ ِؼه١ٔٗ ف١صث١ِٕثز(-نْ٘ٛ-خًٚش١ٕثز-تٌّمصٍفٗ)وًخ١٘ٛهيتز

ٚي تٌىٜ شّثُ٘ خوٗ ِىٛٔوثز تٌٍودٓ فوٝ غوىتء ت٤ّٔوثْ خًٚش١ٕوثز تٌه-:ِمهِٗ ػٓ ِىٛٔثز تٌٍدٓتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌؼ٩لوٗ -ن٘ٓ تٌٍدٓ ٚتًٌّودثز تٌّٙثـدٗ ٌٗ ٚنٚي٘ث تٌصغوىٜٚ-ٚتٌد١ص١هتز تٌٕثشؽٗ ٚأ١ّ٘صٙث وغىتء ٚػ٩غ

ػوهَ  -ت١ّ٘٤ٗ تٌٙف١ٗ ٚتٌطد١وٗ ٌّوىً ت٥ٌوصوٌٛ ِٕٚوصمثشٗ-خ١ٓ ن٘ٓ تٌٍدٓ ٚأًِتٚ تٌمٍح ـم١مٗ أٚ ُٚ٘

تٌوهٚي تٌوىٜ شّوثُ٘ خوٗ ِىٛٔوثز -تٌىثٌّو١َٛ ٚتٌفِٛوفٛي فوٝ تٌٍودٓ ٕٚ٘ثٔوٗ تٌؼظوثَ-ٌٛشفًّ ِىً ت٥ٌوصو



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت٤ٌدووثْ تٌّصمّووًذ ٚنٚي٘ووث فووٝ شفّوو١ٓ ٘ووفٗ  -تٌٍوودٓ ِٕٚصؽثشووٗ فووٝ ػوو٩غ أِووًتٚ تٌٝووغٟ ٚتٌمٌٛووْٛ

 0ت٤ّٔثْ

 
 اإلنتاج الحيواني خامس عشر :

 ِٕثوً شغى٠ر تٌف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر   - 159905
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9         

: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تـص١ثؼثز تٌف١ٛتٔثز ٠ًٞٚمر ػًّ تٌؼ١ٍمر، نيتِر تِصًتش١ؽ١ثز ـً أٌِر ت٨ػ٩ف فٝ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 . ًِٙ، ًٞق ػًّ ِمث١ٌٟ تٌؼ٩بك

ً تٌّٛتٌٔر نيتِر أُ٘ ِفث١ً٘ تٌؼٍف تٌهتيؼر ٚغ١ً تٌهتيؼر، نيتِر تـص١ثؼثز تٌف١ٛتٔثز ٠ًٞٚمر ػّ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

ٌٍؼ١ٍمر، نيتِر تِصًتش١ؽ١ثز ـً أٌِر ت٨ػ٩ف فٝ ًِٙ، ًٞق ػًّ ِمث١ٌٟ ت٨ػ٩ف ٌٍف١ٛتٔثز فٝ ٘ٛي ت٨ٔصثغ تٌّمصٍفر، 

 ًٞق شف١ّٓ ِٛتن تٌؼٍف و١ّثب١ث ١ِٚىًٚخ١ٌٛٛؼ١ث ٚٞد١ؼ١ث.

 تًٌّتؼغ :
1- Animal Productivity. P.N. Bhat, K.G. Menon and H.C. Menon Oxford and IBH. Publ. 

Co. New Delhi. (1989) 

2- An Imtr. To Rumen Studies J.W. Czerkawski  Pergamon Press. (1986) 

 

 شغى٠ـر ـ١ٛتٔـثز تٌٍـدٓ ٚتٌٍـفُ  - 159909
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

غى٠ر ٚتٌفثٌر تٌف١ٌّٛٛؼ١ر ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ شًو١ح ِمث١ٌٟ تػ٩ف ـ١ٛتٔثز تٌٍدٓ ـّح ِٛتُِ تٌص: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 . ٌٍف١ٛتْ

: أ١ّ٘ر تٔصثغ تٌٍدٓ فٝ ًِٙ، شًو١ح ِمث١ٌٟ تػ٩ف ـ١ٛتٔثز تٌٍدٓ ـّح ِٛتُِ تٌصغى٠ر ٚتٌفثٌر تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌف١ٌّٛٛؼ١ر ٌٍف١ٛتْ، تٌؼٕث٠ر تٌغىتب١ر خؼؽ٩ز تٌصًخ١ر ٚشفس تٌصٍم١ؿ ٌٍٚف١ٛتٔثز تٌؼٕثي ٚ خؼه ت٨ٌٛنذ، شسظ١ً تٌصغى٠ر ػٍٝ 

تي تٌٍدٓ، شغى٠ر ـ١ٛتٔثز تٌٍفُ، ِٛتُِ تٌص١ّّٓ، ِمث١ٌٟ تػ٩ف ـ١ٛتٔثز تٌص١ّّٓ، تلصٙثن٠ثز تٔصثغ تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ فٝ تني

.ًِٙ 

 : تًٌّتؼغ

1- Basic Animal  Nutrition and Feeding. W.G. Pond et al. J.Wiley U.S.A. (2005) 

2- Animal Feeding and Nutrition M.H. Jurgens Kendall/ Aunt. Publ. Co. (2002) 

3- The Ruminant Animal Digestive Physiology and Nutrition, D.C. Church. Prentice Hall 

New Jersey. (1988) 

 ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌصٕثًِ ٚتٌصٍم١ؿ تٌٕٙثػٝ   - 159905
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

١ر ٚو١ف١ر ػ٩ؼٙث ٚ شؼهن تٌصد٠ٛٛ ٚشٕظ١ُ ت١ٌٕثع ٚ تٌصٍم١ؿ ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تٌّٕثوً تٌصٕثٍِ :تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌٕٙثػٝ.

:ًِ٘ٛٔثز تٌصٕثًِ ت٨ِث١ِر فٝ تٌىوً ٚت٨ٔعٝ، شًو١ح تٌؽٙثٌ تٌصٕثٍِٝ ٌٍىوً ٚت٨ٔعٝ ٚٚظثبف ت٨ؼٍتء تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ث١ٍِر ٚو١ف١ر ػ٩ؼٙث، شؼهن تٌصد٠ٛٛ تٌّمصٍفر، أ١ّ٘ر تٌصٍم١ؿ تٌٕٙثػٝ فٝ تٌصطٛي تٌٛيتظٝ ٌٍف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر، تٌّٕثوً تٌصٕ

 ٚشٕظ١ُ ت١ٌٕثع، تٌصٍم١ؿ تٌٕٙثػٝ.

 تٌؼٍّٝ تٌصطد١مٝ : شّثي٠ٓ ػ١ٍّر ػٍٝ شطد١ك تٌّٛت١ٜغ تٌّثخمر.

 :تًٌّتؼغ 

1-Hafez, E.S.E. and Hafez, B. (2000). Reproduction in farm animals. 7th Edition. 

Lippincott Williams  Wilkins, Philadelphia. 

2- Cupps, P.T. (ed) (1991). Reproduction in Domestic animals 4th ed., New York, Academic 

press. 

 ف١ٌّٛٛؼ١ث تٔصثغ تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ  -  159905
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 تٔثز تٌٍّيػ١ر: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػٍٝ شم١ٍك ًِودثز تٌٍدٓ، ّٔٛ تٌف١ٛتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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:تٌصًو١ح تٌهتلٍٝ ٚتٌمثيؼٝ ًٌٝع تٌف١ٛتٔثز تٌعه١٠ر، ّٔٛ ٚشطٛي تًٌٝع، و١ف١ر شم١ٍك ًِودثز تٌٍدٓ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌّمصٍفر، تٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػٍٝ شم١ٍك ًِودثز تٌٍدٓ، ّٔٛ تٌف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر، تٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر تٌّرظًذ ػٍٝ ّٔٛ ٚشطٛي 

 تٌّمصٍفر. ـ١ٛتٔثز تٌٍفُ فٝ ت٨ػّثي

 تٌؼٍّٝ تٌصطد١مٝ :  شّثي٠ٓ ػ١ٍّر ػٍٝ شطد١ك تٌّٛت١ٜغ تٌّثخمر

 تًٌّتؼغ :

1-Mepham, T.B. (1987). Physiology of lactation open Univ. Press, Milton Keynes, 

Philadephia. 

2-Schmidt, G.H. (1971). Biology of lactation. 1st ed. Freeman and Company San Fransisco. 

 أِث١ِثز إٔصثغ تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ  - 159901
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ٨٩ِز ِث١ٔر تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ ٚ ِث١ٔر تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ تٌّصمٙٙر فٝ تٌّٕثٞك تٌفثيذتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

يذ ٍِتيع ِث١ٔر تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ، ِّثوٓ ِث١ٔر ٨٩ِز ِث١ٔر تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ، إٔصثغ تٌٍدٓ، إٔصثغ تٌٍفُ، تنت :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ، إٔصثغ تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ شفس ظًٚف تٌّٕثٞك تٌفثيذ ، تٌف١ٍح ت٨ٌٝ، ِث١ٔر تٌٍدٓ ٚتٌٍفُ تٌّصمٙٙر فٝ تٌّٕثٞك 

 تٌفثيذ.

 :تًٌّتؼغ 

1-Tyler H.D. (2006). “dairy Cattle Science”. Ensaninger Printice Hall. 

2-Ken Slater (1991). The principles of dairy Farming”. Farming Press, U.K. 

 

 إٔصثغ ت٨غٕثَ ٚتٌّثػٍ   -159905
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ٨٩ِز ت٨غٕثَ ٚتٌّثػٍ ٚ إٔصثغ تٌٝسْ ٚ إٔصثغ تٌٙٛف ٚتٌٕؼًتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ٍ، إٔصثغ تٌٝسْ، إٔصثغ تٌٙٛف ٚتٌٕؼً، إٔصثغ تٌٍدٓ، إنتيذ ٍِتيع ت٨غٕثَ : ٨٩ِز ت٨غٕثَ ٚتٌّثػتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ٚتٌّثػٍ، ٨٩ِز ت٨غٕثَ ٚتٌّثػٍ شفس ظًٚف تٌّٕثٞك تٌفثيذ، ِّثوٓ ت٨غٕثَ ٚتٌّثػٍ شفس ظًٚف تٌّٕثٞك تٌفثيذ.

 تًٌّتؼغ :
1- Jane Upton and Dennis Sodden (1996), An introduction to keeping sheep  Farming 

Press, U.K. 

2- Croston D. and Pollot G. (1994), Planned Sheep Production. Blackwell Sci. Pub. 

 

 يػث٠ر تٌف١ٛتْ شفس ظًٚف تٌّٕثٞك تٌفثيذ -159905
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 تظً تٌد١ةر ًٌفغ تٔصثؼ١ر تٌف١ٛتْ.: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ أظً تٌد١ةر ػٍٝ تٔصثؼ١ر تٌف١ٛتْ، ِمثِٚر تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

:تٌّٕثٞك تٌّٕثل١ر تٌّمصٍفر فٝ تٌؼثٌُ ٚفٝ ًِٙ، شًو١ح تٌف١ٛتْ ٚت٨لٍّر، أظً تٌد١ةر ػٍٝ تٔصثؼ١ر تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌف١ٛتْ، ِمثِٚر تظً تٌد١ةر ًٌفغ تٔصثؼ١ر تٌف١ٛتْ.

 تٌؼٍّٝ تٌصطد١مٝ : شّثي٠ٓ ػ١ٍّر ػٍٝ شطد١ك تٌّٛت١ٜغ تٌّثخمر

 

 :تًٌّتؼغ 

1-Samueloff, S. and Yousef, M.K. (2000). Adaptive physiology to stressful environments. 

CRC press, Inc. Florida. 

2-Phillips, C. and Piggins, D. (1992). Farm animals and the environment. CAB 

International. 

3-Schmidt-Nielsen, K. (1983). Animal Physiology: Adaptation and Environment. 3rd ed., 4-

London, Cambridge Univ. Press. 

5-EcKert, R. and Randall, D. (1983). Animal Physiology: Mechanisms and adaptations, 

New York, WH Freeman. 

 ٔظُ ت٨ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ -159905
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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شف١ٍووً ِووؽ٩ز ِووٍتيع تٔصووثغ تٌٍوودٓ تِووصمهتَ ّٔووٛوغ  فووٝتِووصمهتَ ّٔووٛوغ تٌف١ووٛتْ  صؼووًف تٌطثٌووح ػٍووٝ: ٠تٌٙووهف تٌصؼ١ٍّووٝ

 ت٤ؼٕر ٚتٕٔطثي٘ث ٔمًتٌف١ٛتْ فٟ تٌصم١ٕثز تٌف٠ٛ١ر ِعً 

 شوٛتفًٌٍٙوفثز تٌفًن٠ور ٚتٌّصؼوهنذ ٌٍدموً ٚتٌط٩بوك خثِوصمهتَ تٌطًتبوك تٌفه٠عور ػٕوه  تٌٛيتظ١ورتٌمو١ُ  شموه٠ً:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّوٝ

شف١ٍوً ِوؽ٩ز ِوٍتيع تٔصوثغ تٌٍودٓ،  فوٝز غ١ً تٌّصٛتٌٔر فٝ تٌٙوفثز تٌّّوصًّذ ٚتٌّصمطؼور، تِوصمهتَ ّٔوٛوغ تٌف١وٛتْ تٌد١ثٔث

تٌصًخ٠ٛور ، شموه٠ً ِىٛٔوثز تٌصدوث٠ٓ خثِوصمهتَ تٌّٕوٛوغ تٌعثخوس ٚتٌؼٕوٛتبٝ  تٌم١ّرتِصمهتَ ّٔٛوغ ت٨ِٕثغ، تِصًتش١ؽ١ثز شمه٠ً 

ت١ٌٛ١ٌٙور )تٌّو١صٛخ١ٌِ٩ر( ،  تٌٛيتظورثٌصٟ ت١ٌّثنذ ٚتٌصفٛق، ّٔٛوغ تٌف١ٛتْ فٝ ّٔٛوغ تٌف١ٛتْ غ١ً تٌصؽّؼٝ فٟ ـ ٚتٌّمصٍٟ،

ت٤ؼٕوور ٚتٕٔووطثي٘ث، شطد١ووك تـّووٓ ّٔووٛوغ لطووٝ غ١ووً ِصف١ووٍ فووٝ  ٔمووًتِووصمهتَ ّٔووٛوغ تٌف١ووٛتْ فووٟ تٌصم١ٕووثز تٌف٠ٛ١وور ِعووً 

 إٔصثغ تٌٍدٓ.  ِٕثي٠غتٌظًٚف تٌّمصٍفر ِٓ 

  : تًٌّتؼغ

 يػث٠ر ـ١ٛتْ تٌٍدٓ -159902
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9فثًٜتز ، ِ 9

 ِٓيػث٠ر تٌؼؽٛي ٚتٌؼؽ٩ز  -ت٨ـص١ثؼثز تٌد١ة١ر  -تٌؼ١ٍّثز ت١ِٛ١ٌر خٍّتيع ت٨خمثي  : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 .ت٨ٌٛنذ ـصٝ تٌصٍم١ؿ

 ِٓؼؽٛي ٚتٌؼؽ٩ز يػث٠ر تٌ -ت٨ـص١ثؼثز تٌد١ة١ر  -تٌؼ١ٍّثز ت١ِٛ١ٌر خٍّتيع ت٨خمثي  -ػثِر  ِمهِر:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 -تًٌػث٠ر تٌٙف١ر  -تًٌػث٠ر تٌغىتب١ر  - ٚتٌؽفثفيػث٠ر ت٨خمثي فٝ فصًشٝ ت٨ٔصثغ  -تًٌػث٠ر تٌصٕث١ٍِر  -ت٨ٌٛنذ ـصٝ تٌصٍم١ؿ 

 يػث٠ر تٌط٩بك. - ت٨خمثيتِصمهتَ تٌفثِدثز ت١ٌ٨ر فٝ ٍِتيع 

 :تًٌّتؼغ 

1- Samueloff, S. and Yousef, M.K. (2000). Adaptive physiology to 

stressful environments. CRC press, Inc. Florida. 
2- Phillips, C. and Piggins, D. (1992). Farm animals and the 

environment. CAB International. 

3- Schmidt-Nielsen, K. (1983). Animal Physiology: Adaptation 

and Environment. 3rd ed., London, Cambridge Univ. Press. 

     4-EcKert, R. and Randall, D. (1983). Animal Physiology: Mechanisms and  

       adaptations, New York, WH Freeman. 

 

 ًٞق تٌصفث١ًٌ تٌهل١مر فٝ شغى٠ر تٌف١ٛتْ   -159950
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 تٌهل١مر ٌّىٛٔثز تٌؼٍف: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق تٌصفث١ًٌ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

:ًٞق تٌصفث١ًٌ تٌهل١مر ٌّىٛٔثز تٌؼٍف، ت٨ـّوثٚ ت١ٕ١ِ٨ور، ت٨ـّوثٚ تٌه١ٕ٘ور تٌط١وثيذ فوٝ تٌىوًْ، ٞوًق تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌصفٝوو١ٓ ٌٍؼٍووف فووٝ تٌف١ووٛتْ ٔفّووٗ )أو١ووثَ ٔووث٠ٍْٛ(، ٞووًق تٌصفٝوو١ٓ فووٝ تٌىووًْ تٌٙووٕثػٝ، ٞووًق ػّووً فصفووثز فووٝ وووًْ 

 ٕثز تٌّّعٍر ِٓ ِىٛٔثز تٌمٕثذ ت١ٌّٝٙر ٌٍف١ٛتْ.تٌف١ٛتْ ٚت٨ِؼثء، ًٞق ألى تٌؼ١

 : تًٌّتؼغ

1-Animal Productivity. P.N. Bhat, K.G. Menon and H.C. Menon Oxford and IBH. Publ. 

Co. New Delhi. (1989) 

2-An Imtr. To Rumen Studies J.W. Czerkawski  Pergamon Press. (1986) 

 

 تٌف١ٛتٔٝ تٌطف١ٍ١ثز ٚت٨ٔصثغ  -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ شم١ُّ تٌطف١ٍ١ثز، ًٞق ففٗ تٌطف١ٍ١ثز، شسظ١ً تٌطف١ٍ١ثز ػٍٝ ِؼه٨ز تٌّٕٛ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 . ٚتٌصٕثًِ ٚت٨ٔصثغ ّٚٔح تٌٕفٛق فٝ تٌف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر تٌّمصٍفر

ثز، شسظ١ً تٌطف١ٍ١ثز ػٍٝ ِؼه٨ز تٌّٕٛ ٚتٌصٕثًِ ٚت٨ٔصثغ ّٚٔح :شم١ُّ تٌطف١ٍ١ثز، ًٞق ففٗ تٌطف١ٍ١تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌٕفٛق فٝ تٌف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر تٌّمصٍفر، ًٞق ِمثِٚر تٌطف١ٍ١ثز، شسظ١ً تٌّؼثٌؽر خدؼٛ تٌؼمثل١ً ػٍٝ تنتء تٌف١ٛتٔثز، أظً 

 تٌؼٕثً٘ تٌغىتب١ر ػٍٝ ت٨٘ثخر ِٚمثِٚر تٌطف١ٍ١ثز.

 :تًٌّتؼغ 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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Guide for the care and use of laboratory animals in medical research. A.M. Bashandy.   نتي

 تٌىصح تٌؼ١ٍّر ًٌٍٕٕ ٚتٌص٠ٌٛغ تٌمثً٘ذ.

 

 

 

 أ٨ػ٩ف ٚت٨ٜثفثز تٌغىتب١ر ٌٍف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر  -159959
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

١١ُ ِٛتن تٌؼٍف، ًٞق يفغ تٌم١ّر تٌغىتب١ر ٌّٛتن تٌؼٍف : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ شم١ُّ ِٛتن تٌؼٍف، شف١ًٍ ٚشمتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

  تٌفم١ًذ

:تٌّمهِر، تٌّىٛٔثز تٌغىتب١ر، شم١ُّ ِٛتن تٌؼٍف، شف١ًٍ ٚشم١١ُ ِٛتن تٌؼٍف، ًٞق يفغ تٌم١ّر تٌغىتب١ر تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ٌّٛتن تٌؼٍف تٌفم١ًذ، ؼهتٚي تٌصفث١ًٌ تٌى١ّث٠ٚر ٌّٛتن تٌؼٍف تٌٕثبؼر فٝ ًِٙ.

 : تًٌّتؼغ

1-Nutritents Requirements of Ruminants in Developing Countries. Leonard C. Kearl. Pub. 

International Feedstuffs Institute Utaha U.S.A (1982). 

2-The mineral Nutrition of Livestock Underwood and Suttle. 1999. CABI publishing. 

(1999). 

 غ١ًذشغى٠ر تٌؼؽٛي تٌٙ  -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ يػث٠ر تٌؼؽٛي خؼه يٜثػر تًٌِّٛج، ٔظُ تًٌٜثػر ٚتٌفطثَ، إـص١ثؼثز تٌؼؽوٛي ِوٓ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌدًٚش١ٓ ٚتٌطثلر ٚت٩ِ٤ؾ تٌّؼه١ٔر ٚتٌف١صث١ِٕثز ، ٔظُ شٕٕةر تٌؼؽٛي تٌٙغ١ًذ

ت١ٌّٝٙر ٌٍف١ٛتٔثز تٌٙوغ١ًذ، شطوٛي تٌّؼوهذ خؼوه تٌو٨ٛنذ تٌؼٛتِوً تٌصوٝ شورظً ػٍوٝ  : تٌّمهِر، شًو١ح تٌمٕثذتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

شطووٛي تٌّؼووهذ، يػث٠وور تٌؼؽووٛي خؼووه يٜووثػر تًٌِّووٛج، ٔظووُ تًٌٜووثػر ٚتٌفطووثَ، إـص١ثؼووثز تٌؼؽووٛي ِووٓ تٌدووًٚش١ٓ ٚتٌطثلوور 

 ٚت٩ِ٤ؾ تٌّؼه١ٔر ٚتٌف١صث١ِٕثز ، ٔظُ شٕٕةر تٌؼؽٛي تٌٙغ١ًذ

 : تًٌّتؼغ

1- Basic Animal Nutrition and Feeding. (2005) Pond et al. Wiley U.S.A 

2-Mineral  Energy Nutrients Requirements of Sheep. N.R.C. (1985). National Academy 

Press Washington D.C. 1985. 

 ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌف١ٛتْ تٌٍيتػٝ   -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تٌؼ١ٍّثز تٌف١ٌّٛٛؼ١ر فٝ تٌف١ٛتْ: ٠تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

: تٌُٙٝ ٚت٨ِصٙثٖ، ت٨لًتغ فٝ تٌف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر ، شًو١ح تٌهَ ٚأ١ّ٘ر ِىٛٔثشٗ تٌّمصٍفر، تٌؽٙثٌ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ّٙثء تٌّمصٍفر تٌهٚيٜ، تٌؽٙثٌ تٌصٕفّٝ، تٌّٕٛ ٚتٌصطٛي فٝ تٌف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر، تٌؽٙثٌ تٌؼٙدٝ ٚشًو١دٗ ٚأ١ّ٘صٗ، تٌغىو تٌ

 ٚإفًتٌتشٙث ٚػٍّٙث، تٌد١ةر ٚتٌصسلٍُ فٝ تٌف١ٛتٔثز تٌٍّيػ١ر.

 :تًٌّتؼغ 

1- Berne, R.M. and Levy. M.N. (ed). (1993). Physiology. 3rd ed. St. Louis, CV Mosley. 

Cunningham, J.G. (1997). Textbook of Veterinary physiology. W.B. Saunders Co., 

Philadephia.  

2-Reece, W.O. (1997). Physiology of domestic animals. Williams  Wilkins, Co., Baltimore, 

USA. 

 تًٌِٙٛٔثز ٚت٦ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ  -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ نٚي تًٌِٙٛٔثز فٝ ت٨ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ر، تًٌِٙٛٔثز ٚتٌغهن تٌّٙثء، تًٌِٙٛٔثز ٚتٌصٕثًِ،تًٌِٙٛٔثز ٚإٔصثغ تٌٍدٓ، تًٌِٙٛٔثز ٚإٔصثغ :ِمهِتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌٍفُ، تًٌِٙٛٔثز ٚإٔصثغ تٌٙٛف ٚتٌٕؼً، ِصدم١ثز تًٌِٙٛٔثز خث٤غى٠ر تٌف١ٛت١ٔر.

 : تًٌّتؼغ

1- Griffin, J.E. and Ojeda, S.R. (1996): Textbook of endocrine physiology oxford Univ. 

Press. 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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2- Hadley, Mac. E. (1996). Endocrinology. Prentice. Hall, New Jersey. 

3- McDonald, L.E. and Pineda, M.H. (1989). Veterinary endocrinology and reproduction 

4th ed. . Philadephia, Lea 

 

 

 تٌصم١ٕثز تٌف٠ٛ١ر فٝ ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌف١ٛتْ  -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تٌصطد١مثز تٌؼ١ٍّر تٌصم١ٕر تٌف٠ٛ١ر فٝ شٕثًِ تٌف١ٛتٔثز: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

: أِث١ِثز تٌصم١ٕر تٌف٠ٛ١ر، تٌصطد١مثز تٌؼ١ٍّر تٌصم١ٕر تٌف٠ٛ١ر فٝ شٕثًِ تٌف١ٛتٔثز، شٕؽ١غ إٔصثغ تٌٍدٓ، تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ٌف١ٜٛ ٌٍغىتء.ّٔٛ ٚشطٛي ـ١ٛتٔثز تٌٍّيػر، ت٤ِثْ ت

 :تًٌّتؼغ 

1- Basic Biotechnology, Colin Ratledge, Bjorn Kristiansson. Publisher Cambridge 

University Press (2001). 

2- Textbook of Assisted reproductive Techniques.  David K. Gardner, Ariel Weissman, 

Colin M. Howles. Publisher Taylor Francis (UK) (2001). 

3- Gene cloning and Dna analysis; An introduction.  Terence A. Brown. Publisher 

Blackwell Publishing (2006). 

 شًخ١ر تٌف١ٛتْ تٌٍيتػٝ  -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق شًخ١ر تٌف١ٛتْتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ًتي تٌؽ١ٕٝ ٚتٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ػ١ٍٗ ، شسظ١ً تٌؽ١ٓ ٚفؼٍٗ، تٌّؼث١٠ً تٌٛيتظ١ر ٚتٌم١ّر تٌصًخ٠ٛر، ًٞق :تٌصىتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌصٍتٚغ، ًٞق تٌمٍٟ ، تٌٙفثز تٌّصمطؼر ٚتٌّّصًّذ، ٚت٨ٔصمثج ًٚٞق تٌصف١ّٓ.

 :تًٌّتؼغ 

1- Laurence M. Winters (2002),Animal Breeding, John Willey  sons. 

2-Gerald Wiener (1994). Animal Breeding MaCmillan Pub. Company 

 

 تـٙثء ٚش١ُّٙ تٌصؽثي ج  -159952
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ و١ف١ر ش١ُّٙ شؽثيج ت٨ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ ٚشف١ًٍ تٌٕصثبػ ػٓ ٠ًٞك تٌدًتِػ ت٨ـٙثب١رتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ر ٚػ٩لصٙث خثٔصثؼ١ر تٌف١ٛتٔثز تٌٍيتػ١ر، تٌص١ّّٙثز تٌّمصٍفر، ِمثئر تٌّصِٛطثز، :تٌص٠ٌٛؼثز تٌّمصٍفتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ت٨يشدثٞ ٚت٨يشهتن تٌد١ّٟ ٚتٌّصؼهن، تٌّٛن٩٠ز تٌمط١ر ٚغ١ً تٌمط١ر، تٌّؼث١٠ً ت٨ـٙثب١ر ٌٍد١ثٔثز تٌصٝ  شمٝغ ٌص٠ٌٛغ ِؼ١ٓ.

 تًٌّتؼغ :
1- Cochran W.G and Cox G.M. (1989 ) ,Experimental designs .John Willy & Sons, New 

york.  

2- Ben –Hui Liu . ( 1998 ) Statistical Genomies, Pub. CRC Press .  

 

 إٕٔثء تٌٍّتيع ٚتٌمطؼثْ تٌف١ٛت١ٔر -159990
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 س١ُِ تٌمط١غ.٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ و١ف١ر تٕٔثء ٍِتيع ت٨ٔصثغ تٌف١ٛتٔٝ ًٚٞق ش: تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

: أُِ تٕٔثء تٌٍّتيع ٚتٌّٕثي٠غ تٌف١ٛت١ٔر، ٔظُ تٌٍّتيع ٚتٌّٕثي٠غ تٌف١ٛت١ٔر ، نيتِر تٌؽهٜٚ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 . ٌٍٍّتيع ٚتٌّٕثي٠غ تٌف١ٛت١ٔر، شم٠ُٛ ٚشط٠ًٛ ٚشف١ّٓ تٌٍّتيع ٚتٌّٕثي٠غ تٌف١ٛت١ٔر

 تًٌّتؼغ :
1- Krover S. and Van Arendonk. S.A. (1988). “Modelling of livestock production systems”. 

Kluwer Academic Pub. London. 

2- Craston, D. and Pollot, G. (1994). Planned Sheep Production Blackwell Scientific Pub. 

London. 

3- Taylor, R. (1994). Beef production and management Decisions. MacMillan Pub. Co. 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 ٘فر ـ١ٛتٔثز تٌٍّيػر  -159995
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ِٚثبً تًٌػث٠ر تٌٙف١رتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

:ت٨ًِتٚ تٌصٝ ش١ٙح تٌّث١ٔر ٚت٨غٕثَ ٚتٌف١ٛتٔثز تٌٙغ١ًذ ًٚٞق تٌٛلث٠ر ٚتٌؼ٩غ، أًِتٚ ِٛء تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ، ت٨ِٙثي ٚتٌٍمثـثز.تٌصغى٠ر ، ت٨ًِتٚ تٌّٕصًور خ١ٓ ت٨ّٔثْ ٚتٌف١ٛتْ

 تًٌّتؼغ :
1- Joseph H.G. and A. Lioway, 1979: Farm Animal Health and diseases control. W.G.A. 

Pagne, 1977: Diseases and parasites of livestock in the tropic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 إٔصثغ تٌهٚتؼـٓ ِثنَ ػًٕ :
 ٓإٔصثغ تٌهٚتؼ -159999

 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ٕ٘ثػر تٌهٚتؼٓ ٚتٔٛتع ت٨ٔصثغ تٌّمصٍفرتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ٔظُ تٌفٝثٔر  -ت٦لٙثج ٚتٌصف٠ًك ٚتٌؼٛتًِ تٌّرظًذ ف١ّٙث  -تٌهٚتؼٓ ٚشطٛي٘ث  ٕ٘ثػرػٓ  ِمهِر:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ٔظُ  -لط١غ تٌصًخ١ر  -فٟ وفثءذ ت٦ٔصثغ  تٌّرظًذتٌؼٛتًِ تٌد١ة١ر ٚتٌٛيتظ١ر  -لط١غ إٔصثغ تٌد١ٛ  -لط١غ إٔصثغ تٌٍفُ  - ٚتًٌػث٠ر

 ت٦ِىثْ. 

 : تًٌّتؼغ

1- Rose S P , Harper Adams,  1996. Principles of Poultry Science. Agricultural College, 

Shropshire, UK  2- Pub Date: November 1996 

3- Etches, R. J., 1995. Reproduction in Poultry.  Department of Animal and Poultry  

Science, University of Guelph, Canada  pub Date: October 1995 

4- Hunton, 1995, Poultry Production. El-sevier, Lausnne-New York. 

 

 شغى٠ر تٌهٚتؼٓ  -159995
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ِٛتن تٌؼٍف ٚتٌُٙٝ ٚت٨ِصٙثٖ ًٌٍّودثز تٌغىتب١ر: ٠تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

: أِث١ِثز و١ّ١ثء شغى٠ر تٌهٚتؼٓ ، تٌىًخ١٘ٛهيتز ٚتٌدًٚش١ٕثز ٚتٌهْ٘ٛ ٚتٌطثلر ٚتٌف١صث١ِٕثز ٚت٩ِ٤ؾ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

ط١ٛي ٚ نٚي تًٌِٙٛٔثز ٚت٠ٍٔ٤ّثز تٌّؼه١ٔر . تٌصهتلً تٌغىتبٟ ٌٍىًخ١٘ٛهيتز ٚ تٌدًٚش١ٕثز ٚتٌهْ٘ٛ ٚت٩ِ٤ؾ تٌّؼه١ٔر فٟ تٌ

 فٟ تٌصّع١ً تٌغىتبٟ ٌٙىٖ تٌؼٕثً٘ تٌغىتب١ر ت٨ـص١ثؼثز تٌغىوتب١ر 

 -تًٌّتؼــــغ:
1- k C. Klasing, (1998) Comparative Avian nutrition. CAB international. 

2- Heuser, G.F. (2003) Feeding poultry: the Classic guide to poultry Nutrition. Norton 

creek press. 

3- Wiseman, J. and Garnsworthy, P.C. (1999). Recent Developments in Poultry nutrition 2. 

Nottingham university press. 

 شًخ١ر تٌهٚتؼٓ   -159995
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ًٚٞق شى٠ٕٛٙث.٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ٨٩ِز ٚتٕ٘ثف تٌهٚتؼٓ : تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ألّثَ ٨٩ِٚز ٚ إٔ٘ثف تٌهؼثغ ، تلص١ثي ت٩ٌٌّر ، ت٨ٔصمثج ، تٌفًٌ ، تٌصًخ١ر ٦ٔصثغ تٌد١ٛ ٚتٌٍفُ  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 ًٞق تٌصًخ١ر . –،تٌّمثِٚر تٌٛيتظ١ر ٥ًٌِتٚ 

  -تًٌّتؼــــغ:
1- Steel, R.G.D. and J.H. Torrie (1984) Principles and Procedures of Statistics, McGraw, 

Hill International Book Company, New Delhi, Second Ed. 

2- Falconer, D.S., and F.C. Mackay, (1996). Introduction to Quantitative Genetic (4Th Ed) 

Longman Group Ltd, England. 

 شف١ّٓ تٌٙفثز ت٨لصٙثن٠ر فٟ تٌهٚتؼٓ -159991
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9 ِفثًٜتز ، 9             

: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق ت٨ٔصمثج ٨ٔصثغ تٌد١ٛ ٚتٌٍفُ ٚتٌمٙٛخر ٚتٌفمُ ٚلهيذ تٌصٛتفك تٌؼثِر تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 ٚتٌمث٘ر.

تٌؼٛتًِ ت٦ٔصثؼ١ر تٌّرظًذ ػٍٝ تٌٙفثز  –:ًٞق شف١ّٓ ت٨٩ٌّز ٚتٌؽهٜٚ ت٨لصٙثن٠ر ٌصًخ١ر تٌهٚتؼٓ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ق ت٨ٔصمثج ٨ٔصثغ تٌد١ٛ ٚتٌٍفُ ٚتٌمٙٛخر ٚتٌفمُ ٚلهيذ تٌصٛتفك تٌؼثِر ٚتٌمث٘ر.ت٨لصٙثن٠ر. ًٞ

 تًٌّتؼغ :
1- Crawford, R.D., (1990). Poultry Breeding and Genetics. Elsevier Science Publishers 

B.V., Amsterdam, the Nether Lands. 

2- Dickerson, G.E. (1992).Manual for evaluation of breeds   and crosses of domestic 

animals. Publication division, FAO, Rome, Italy. 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 
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 ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌهٚتؼٓ -159995
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ٚظثبف ت٨ػٝثء ٚتِصمهتِٙث فٝ ت٨ٔصثغ.تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌؼ١ٍّثز  –ّمصٍفر فٟ تٌط١ٛي ٚٚظثبفٙث ، شٕظ١ُ نيؼر ـًتيذ تٌؽُّ :نيتِر ت٤ػٝثء ٚت٤ؼٍٙذ تٌتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 ف١ٌّٛٛؼ١ث ّٔٛ ٚشطٛي ت٨ؼٕر. –ت٨لٙثج ف١ٌّٛٛؼ١ث تٔصثغ تٌد١ٛ  –تٌف١ٌّٛٛؼ١ر تٌّمصٍفر تٌصد٠ٛٛ 

 تًٌّتؼغ :
Sturkie, P.D., (1986) Avian Physiology. Cab. Int. 

 

   شف٠ًك ٚـٝثٔر -159995
 ٚـهتز  5ثز  ، شطد١م 9ِفثًٜتز ،  9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تُِ تٌصف٠ًك ٚشٕغ١ً تٌّفًلثز ًٚٞق تٌفٝثٔر تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

أٔٛتع تٌّفًلثز ، تلص١ثي لط١غ تٌصًخ١ور ، ٔوًٚٞ شمو٠ٍٓ خو١ٛ تٌصفو٠ًك ، تٌؼٛتِوً تٌٛيتظ١ور تٌّورظًذ ػٍوٝ :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 . ١ثز تٌفه٠عر فٝ تٌصف٠ًكًٞق تٌفٝثٔر، تٌفٝثٔر فٝ تٌط١ٛي تٌّمصٍفر تٌصمٕ ّٔدر تٌصف٠ًك.

 تًٌّتؼغ :
1- Rose, S.P., (1997) Principles of Poultry Science. CAB International.             

Farag. R,(1999) Practical Poultry Production AL. Maaref. Establishment, Alex Egypt.   

 

 إٔصثغ تٌط١ٛي تٌّثب١ر ٚتًٌِٚٝ-159995
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق تٔصثغ تٌدٟ ٚت٨ٌٚ ٚت٨ٕ٘ثف تٌّصمٙٙر فٝ تٔصثغ تٌٍفُ ٚتٌد١ٛ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

 تٌط١ٛي تٌّثب١رأًِتٚ  –  تٌط١ٛي تٌّثب١رتِث١ِثز شًخ١ر دٟ ٚت٨ٌٚ، ت٨٩ٌّز ٚت٤ٕ٘ثف تٌّمصٍفر ٌٍتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 أًِتٚ تًٌِٟٚ ًٚٞق تٌٛلث٠ر –تِث١ِثز شًخ١ر تًٌِٟٚ  ، ٌّمصٍفر ًٌٍِٟٚت٨٩ٌّز ٚت٤ٕ٘ثف ت. ًٚٞق تٌٛلث٠ر

 تًٌّتؼغ :
1- David, s., (2003) Poultry health and management: chickens, Turkeys, ducks, geese and 

quail. 4th ed. Blackwell publishing, USA.  

 إٔصثغ تٌفّثَ ٚتٌّّثْ ٚتٌٕؼثَ -159992
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ و١ف١ر شًخ١ر ٚتٔصثغ ١ٞٛي تٌفّثَ ٚتٌّّثْ ٚتٌٕؼثَ خٙٛيذ تلصٙثن٠رتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ: 

تٔصثغ تٌٍفُ  –ًٞق تٌصًخ١ر  –تٌٍّٛن ٚتٌؼثنتز  –ت٨ـص١ثؼثز تٌغىتب١ر  –تٌّّثوٓ  –ت٨ٔٛتع  –أً٘ تٌٕؼثَ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 -ًٚٞق تٌٛلث٠ر  تٌفّثَأًِتٚ  –  تٌفّثَتِث١ِثز شًخ١ر  – فّثَٚت٤ٕ٘ثف تٌّمصٍفر ٌٍ ت٨٩ٌّز -ٚت٠ًٌٓ ٚتٌؽٍه  

تِث١ِثز شًخ١ر  – ّّثْتٌؽهٜٚ ت٨لصٙثن٠ر. ت٨٩ٌّز ٚت٤ٕ٘ثف تٌّمصٍفر ٌٍ –تٌّؽ٩ز  –إٔصثغ تٌد١ٛ ٚتٌٍفُ –تٌص٠ّٛك

 ًٚٞق تٌٛلث٠ر ٌٍّّثْ أًِتٚ –  ٌٍّّثْ

   -تًٌّتؼغ:
 ت٨ِىٕهي٠ر غ.َ.ع. –تٌٕثًٔ : ِٕٕثذ تٌّؼثيف  –( : تٌط١ٛي ت٨ِصعّثي٠ر ٩ّ9009َ )ػده تٌف١ّه ػده تٌ -5

  .تٌمثً٘ذ  –ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر  ِىصدر –( تًٌّؼغ تٌؼًخٟ ٨ٔصثغ تٌٕؼثَ  9009ٕ٘ثَ ـ١ّٓ ل١ٍفر ٚأـّه ِفّٛن لًِثْ ) -9

3-Deeming , D.C., (1999) The Ostrich biology , Production and health . Cabi P ub  

 

 

 

 شى٠ٛٓ ػ٩بك تٌهٚتؼٓ-159950
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ و١ف١ر شى٠ٛٓ ٚش١ٕٙغ تٌؼ١ٍمر تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

ًٞق شى٠ٛٓ ِمث١ٌٟ  –ِىٛٔثز أػ٩ف تٌهٚتؼٓ  -تٌصًو١ح تٌى١ّ١ثبٝ ٌّٛتن تٌؼٍف  –:ت٨ـص١ثؼثز تٌغىتب١ر تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

  0ِى٩ّز ت٤ػ٩ف خًتِػ شى٠ٛٓ تٌؼ١ٍمر ِٕٙغ تٌؼٍف  –أٔٛتع ت٦ٜثفثز  –ت٤ػ٩ف 

 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -تًٌّتؼــــغ:
تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ   –ِٛتن تٌؼٍف تٌمٕٕر تٌؽٍء ت٤ٚي  –( . ِٛتن تٌؼٍف 5225أِثِر ِفّه تٌف١ّٕٟ . ػده هللا غٍتٌٗ ) -5

 ٚ تٌص٠ٌٛغ .

2- Lesson, S and Summers, J.D, (2001) Scott's Nutrition of the Chicken, 4th Edition, 

University books, P.O. Box 1326, Guelph, Ontario, Canada. 

 إٔصثغ تٌد١ٛ -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

ًٞق شى٠ٛٓ  –ًٞق ل١ثَ إٔصثغ تٌد١ٛ  –تٌفًٌ  –ِٕثوً شًخ١ر تٌهؼثغ تٌد١ثٚ  ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

 . ٔصثغ تٌد١ٛ٘ؽٓ إ

خًتِػ تٌصًخ١ر ٌصف١ّٓ إٔصثغ  –تٌِٛثبً تٌّمصٍفر ٌٍصًخ١ر ٦ٔصثغ تٌد١ٛ فٟ تٌهٚتؼٓ ) إٔصثغ تٌد١ٛ ( :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌصًخ١ر  –ًٞق شى٠ٛٓ ٘ؽٓ إٔصثغ تٌد١ٛ  –ًٞق ل١ثَ إٔصثغ تٌد١ٛ  –تٌفًٌ  –ِٕثوً شًخ١ر تٌهؼثغ تٌد١ثٚ  –تٌد١ٛ 

 تٌؼٛتًِ تٌٛيتظ١ر تٌّرظًذ ػٍٝ إٔصثغ تٌد١ٛ.  –ز تٌّعث١ٌر ٨٩ٌّز تٌد١ٛ تٌّٛت٘فث –تٌفه٠عر ٦ٔصثغ تٌد١ٛ 

 تٌؼٍّٝ تٌصطد١مٝ :  ٘فثز وصثو١س إٔصثغ تٌد١ٛ ٚو١ف١ر ل١ثَ ٘ىٖ تٌٙفثز .

 تًٌّتؼغ :
 وفً تٌهٚتي غ.َ.ع.  –تٌٕثًٔ : ِىصدر خّصثْ تٌّؼًفٗ  –( : تٌد١ٛ 9001ف٠ًه ١ٙٔف وثًِ ) -5

2- Potter, N.N., and J.H. Hotchkiss, (1995) Food Science. 5Th Editions, Chapman and Hall, 

New York. U.S.A.  

 

 تٌى١ّر ٚ تٌٛ٘ف١ر فٟ تٌهٚتؼٓ شف١ّٓ تٌٙفثز -159959
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق تٌصًخ١ر ٚت٨ٔصمثج تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

ؽ١ٕٟ ، تٌم١ُ ٚ تٌّصِٛطثز ، تٌصدث٠ٓ ٚتٌصٕثخٗ خ١ٓ ت٤لثيج ، تٌّؼثٌُ تٌٛيتظ١ر ٌٍؼ١ًٕذ ، :شغ١ًتز تٌصىًتي تٌتٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

  0أِث١ِثز ت٨ٔصمثج ، ًٞق تٌصًخ١ر 

 تًٌّتؼغ : 
1- Falconer, D.S., and F.C. Mackay, (1996). Introduction to Quantitative Genetic (4Th Ed) 

Longman Group Ltd, England. 

2- Ligon. J,D(1999) The evolution of avian breeding systems. Oxford univ. press, New 

York. U..A. 

 إٔصثغ خهتيٜ تٌص١ّّٓ-159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 . : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق يػث٠ر ٚشًخ١ر خهتيٜ تٌٍفُتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

تٌؼٛتِوً  –ٚيتظور ٘وفر تٌّٕوٛ  -ٔصثغ تٌٍفُ فٟ تٌهٚتؼٓ ) إٔصثغ وصثو١وس تٌٍفوُ (تٌِٛثبً تٌّمصٍفر ٌٍصًخ١ر ٦:تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

تٌصًخ١ور  –شىو٠ٛٓ تٌّو٨٩ز  –تٌؼٛتِوً تٌّورظًذ ػٍوٝ شىو٠ٛٓ تٌىخ١فور  –تٌٛيتظ١ر تٌّورظًذ ػٍىصًِو١ح تٌوه٘ٓ فوٝ وصثو١وس تٌٍفوُ 

 تٌفه٠عر ٦ٔصثغ تٌٍفُ . 

 تًٌّتؼغ :
 .غ.َ.ع  –تٌمثً٘ذ  –ٞ : تٌهتي تٌؼًخ١ر ًٌٍٕٕ ٚ تٌص٠ٌٛغ ( ن١ًٌ ت٨ٔصثغ تٌصؽثي5255ِثن ٔٛيض )  -5

2- Crawford, R.D., (1990).Poultry Breeding and Genetics. Elsevier Science Publishers B.V., 

Amsterdam, the Nether Lands.  

 

 تٌغهن تٌّٙثءف١ٌّٛٛؼ١ث-159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تٌغهن تٌّٙثؤ ٚػ٩لصٙث خث٨ٔصثغ٠ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

نيتِر تًٌِٙٛٔثز تٌمث٘ر خإٔصثغ تٌد١ٛ ٚػ٩لر تٌغهن تٌّٙثء خىٌه ، نيتِر تًٌِٙٛٔثز تٌمث٘ر خثٌّٕٛ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

تًِ تٌّرظًذ ػٍٝ ِىٛٔثز تٌم١ٍر تٌف١ر ٚتٌؼٛ –ٚ إٔصثغ تٌٍفُ ٚػ٩لر تٌغهن تٌّٙثء خىٌه ، ػ٩لر تٌد١ةر خإٔصثغ تٌد١ٛ ٚتٌٍفُ 

 شى٠ٛٓ تٌم٠٩ث .

 تًٌّتؼغ :
1- Sharp, P.J., (1993) Avian Endocrinology. Society for Endocrinology.  



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2- Griffin, J.E., and S.R. Ojeda, (1998). Textbook of Endocrine Physiology. Oxford 

University Press. 

 ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌصٕثًِ فٟ تٌط١ٛي -159951
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ًٜتز ، ِفث 9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ػ١ٍّثز تٌصٍم١ؿ تٌطد١ؼٝ ٚتٌٕٙثػٝ فٝ تٌهٚتؼٓ تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

ػ٩لر تٌظًٚف تٌد١ةر خف١ٌّٛٛؼ١ث  –نٚي تًٌِٙٛٔثز فٟ ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌصٕثًِ  –: ت٤ؼٍٙذ تٌصٕث١ٍِر تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

 تٌصٕثًِ ِٚظثًٖ٘ تٌصم١ٍؿ تٌٕٙثػٝ.  

  تًٌّتؼغ :
1-Etches, R.J., (1996) Reproduction in Poultry. CAB International. 

2- Loyl, (2004) Reproduction and environmental Physiology. Poultry sei- org Papers. 

 

 ٌٍص٠ّٛك شؽ١ٍٙ ِٕصؽثز تٌهٚتؼٓ -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ًق تػهتن ِٕصؽثز تٌهٚتؼٓ ٩ٌِص٩ٙن: ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ٞتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ًٞق  –ًٞق وخؿ    تٌهٚتؼٓ  –ٕ٘ثػر ِٕصؽثز تٌد١ٛ  –٘فثز تٌؽٛنذ فٟ تٌد١ٛ ٌٚفُ تٌهٚتؼٓ  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 ًٞق تٌصمٍٗ ِٓ تٌّمٍفثز.  –ش٠ّٛك ِٕصؽثز تٌهٚتؼٓ تٌّؽثٌي ت١ٌه٠ٚر ٚت١ٌ٨ر 

 تًٌّتؼغ :
HRose, S.P., (1997) Principles of Poultry Science. CAB International   

 تٌصف٠ًك ٚتٌّفًلثز -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 أٔٛتع تٌّفًلثز ٚو١ف١ر شٕغ١ً تٌّفًلثز -٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ أٔٛتع تٌصف٠ًك شثي٠ك تٌصف٠ًك تٌٕٙثػٝ  تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

تٌّفًلثز ، تلص١ثي لط١غ تٌصًخ١ر ، ًٔٚٞ شم٠ٍٓ خ١ٛ أٔٛتع  -أٔٛتع تٌصف٠ًك شثي٠ك تٌصف٠ًك تٌٕٙثػٝ تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 تٌصف٠ًك ، تٌؼٛتًِ تٌٛيتظ١ر تٌّرظًذ ػٍٝ ّٔدر تٌصف٠ًك.

 تًٌّتؼغ :

1- Rose, S.P., (1997) Principles of Poultry Science. CAB International.  

-   2-Farag. R,(1999) Practical Poultry Production AL. Maaref. Establishment, Alex Egypt. 

  

 ِّثوٓ تٌهٚتؼٓ -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ِٛت٘فثز ِّثوٓ تٌهٚتؼٓ ـّح وً ٔٛع ِٓ ت٨ٔصثغ.تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

 تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:
تٌدطثي٠ثز  –ٚتؼٓ تٌّٛت٘فثز تٌٛتؼح شٛتفً٘ث فٝ ِّثوٓ تٌه –ًٔٚٞ إٕٔثء ِّثوٓ تٌهٚتؼٓ  –أٔٛتع ِّثوٓ تٌهٚتؼٓ 

 ِٛت٘فثز تٌّّثوٓ ـّح تٌظًٚف تٌد١ة١ر. 

 شّثي٠ٓ ػ١ٍّر ػٍٝ شطد١ك تٌّٛت١ٜغ تٌّثخمر .  -تٌؼٍّٝ تٌصطد١مٝ :

 تًٌّتؼغ :
- Farag. R,(1999) Practical Poultry production AL. Maaref. Establishment, Alex Egypt. 

 

 ٘فر ٚتًِتٚ تٌهٚتؼٓ -159952
 ٚـهتز  5د١مثز  ، شط 9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ تًٌػث٠ر تٌٙف١ر ٌمطؼثْ تٌهٚتؼٓتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ِٚثبً تًٌػث٠ر تٌٙف١ر  –نيتِثز ِصمهِر ػٍٝ خؼٛ تٌّٕثوً تٌمث٘ر خثٌصًخ١ر ٚتٌصغى٠ر ٚ تٌف١ٌّٛٛؼٟ  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

 ِٚثبً ت٨ِٓ تٌف١ٜٛ فٝ ٍِتيع تٌهٚتؼٓ. –ٌؼٕثخً تٌهٚتؼٓ 

 تًٌّتؼغ  : 
 ت٤ُِ تٌّصفهذ. –( شًخ١ر تٌهٚتؼٓ ٚ ػ٩غ أًِتٜٙث . ِٕظّٗ ت٤غى٠ر ٚ تٌٍيتػر 5255أظ١ً وثًِ وّثج )-5     

 ِىصدر ت٨ٔؽٍٛ ت٠ًٌّٙر . –( أًِتٚ تٌهٚتؼٓ ٚ ػ٩ؼٙث 9000ِثِٟ ػ٩َ )  -9      

 



 ؼثِؼر ِٛ٘ثغ –و١ٍر تٌٍيتػر  –٨بفر تٌهيتِثز تٌؼ١ٍث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
434 

 تِث١ِثز تٕٔثء ٍِتيع ت٨يتٔح -159950
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ِّثوٓ ت٨يتٔح ٚت٨ـص١ثؼثز تٌد١ة١ر ٌٙث ١ٍّٝ:تٌٙهف تٌصؼ

تٌصم١ُّ تٌؼٍّٝ ٥ٌيتٔح، ٨٩ِز ت٤يتٔح، ِّصٍٍِثز ٍِتيع ت٤يتٔح، إٕٔثء تٌؼٕثخً، أٔٛتع ٍِتيع  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

ثخً، ًٞق تٌىخؿ، إٔصثغ ٚش٠ّٛك ت٤يتٔح، ٔظُ ت٦ٔصثغ خثٌؼٕثخً، ِٛتن تٌؼٍف ٚشغى٠ر ت٤يتٔح. ت٤ًِتٚ تٌٕثبؼر، تٌصط١ًٙ خثٌؼٕ

 فًتء ت٤يتٔح، ٔظُ تٌصّؽ١ً ، تلصٙثن٠ثز ت٦ٔصثغ ٥ٌيتٔح.

 تًٌّتؼغ :
Napier R.A.N. (1995). Principles of Breeding and Mangement ed. W. Lane-Petter p. 346-50 

Landon Academic Press.. 

 تِث١ِثز تٔصثغ ت٨يتٔح ) ف١ٌّٛٛؼٟ ٚشغى٠ر ( -159955
 ٚـهتز  5شطد١مثز  ،  9ِفثًٜتز ،  9

 : ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق تٔصثغ ت٨يتٔحتٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ

ف١ٌّٛٛؼ١ث تٌُٙٝ فٝ ت٤يتٔح، تٌصّع١ً تٌغىتبٝ ، ت٦ـص١ثؼثز تٌغىتب١ر، ِٛتن تٌؼٍف تٌّّصمهِر فٝ شغى٠ر   :تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ

وٛي، تٌٕث١ِر، شغى٠ر أيتٔح تٌفًتء، شغى٠ر ت٤يتٔح تٌّٕصؽر ٌٍٕؼً ت٤يتٔح، شغى٠ر ٚشًو١ح ػ٩بك ت٤يتٔح تًٌّٜؼر ، تٌؽثفر، تٌى

 ٚت٤ٔؽٛيتٖ، ِٕثوً تٌصغى٠ر فٝ ت٤يتٔح، تٌّٛتن تٌّثِر خسػ٩ف ت٤يتٔح.

 تٌؼٍّٝ تٌصطد١مٝ: شطد١مثز ػ١ٍّر ػٍٝ تٌّٜٛٛػثز تٌّثخمر

 تًٌّتؼغ :
 نتي ٌفىً –ِؼ١ه ِفّه ِثِٝ  ِفّه –أًِتٚ  –شغى٠ر  –( يػث٠ر 5255تٌؼًخٝ إٔصثغ ت٤يتٔح ) -5    

 
 تٌهٚتؼٓ  إنتيذ -159959
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 ٠صؼًف تٌطثٌح ػٍٝ ًٞق تنتيذ ٚشٕظ١ُ تٌؼًّ فٝ لطؼثْ تٌٍّيػر تٌّمصٍفر. تٌٙهف تٌصؼ١ٍّٝ:

تنتيذ ٍِتيع  -١ّّٓيذ ػٕثخً تٌصتتن –تنتيذ تٌصف٠ًك  –نيتِثز ػٍٝ خؼٛ تٌّٕثوً تٌمث٘ر خثٌصًخ١ر  تٌّفصٜٛ تٌؼٍّٝ:

  0ًٞق تلص١ثي لط١غ تٌصًخ١ر تٌّٕثِح –فٝ تٌهٚتؼٓ أٔٛتع تٌّٕثي٠غ تٌٙغ١ًذ -تٌد١ٛ

   تًٌّتؼغ :
1- Farag. R,(1999) Practical Poultry Production AL. Maaref. Establishment, Alex Egypt. 

2- David, s., (2003) Poultry health and management: chickens, Turkeys, ducks, geese and 

quail. 4th ed. Blackwell publishing, USA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


