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 تقديم 

 

الهندسة الزراعية ليخدم غرضين، األول أن    برنامج جاء دليل  

يرشد الطلبة المقبلين على الهندسة الزراعية بالكلية وكذا  

الهندسة    في أعضاء هيئة التدريس بها بشأن كيف يوجه الطالب  

برنامج الهندسة الزراعية والحيوية   فير الزراعية ثم كيف يحض

 يده. ي بعد أن تم تق

فهو أعطاء خلفية عن كل ما هو متعلق   الثانيأما الغرض 

يتيحها   التي والغرض  برنامج بمدرسة الهندسة الزراعية بال

برنامجها. وقد تناول الدليل كل ذلك على نحو سهل واضح  

الب  على ثقة بأنه سيلقى كل القبول من ط  يجعلنيمتكامل، 

 على حد سواء.   برنامجالهندسة الزراعية وهيئة التدريس با

نا بالكامل، وأجد لزاما علُى أن  برنامجوهذا العمل قد راعاه 

كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة  لأتوجه بالشكر العميق 

على الجهد والمعاونة المتميزة    برنامجاإلدارية با  از هجالمعاونة وال

 الدليل،،  وإخراج هذا  تحرير في المساعدة   في

 

 
 

                                                                 

 
 
 

 برنامجلادارة امجلس رئيس                                                                 

أحمد ابوالحسن عبد العزيزا.د/ 

 



 

 
 
 

الزراعة ةكلي
 ةكلينشأة ال

جامعة عين شمممم    -تعتز كلية الزراعة 
بمدرراما ال ت يز ك رمارل للتعليم رال امز الزراع  
ل صممممل رالامممملو اررقممممن راللليقيا من     
ارجيما  ال تتماليمة من  ليايوما رالقمممماتم توما مرم  

حيمز كمام مي ااما معومدا   1942إنامممماعوما عما  
زراعيما عماليما بامممم ين البر ر رع ل رحلمة ارعرا  
الخ سممرم انتقلا البلية من شمم ين البر  عا  

ممرعمج جممديممد بم ملمامقمما  المقصممممل إلم   1954
ل    1963الا ورري بمالق مة لتسممممتقل مرم  عما  

مقلامما الاممال  بامممم لا الخي ممة حيممز ترو  

 ارثليم مانيوما ل  حمداعص عصممممل ما مد عل  
مرليم  رجووما لصممممنامة الريم  الع يم م لمة من 
الامم ا  عل  ماممارت التا الري  ال صمم  بقا  

من العمالم رمومد التقماليمد الزراعيمة العليقمة رم لمة 
الاررب عل  مد   عاصم ة ال عز عررام التقد  
الاضمممماري رالتبررلرج  راليقال  لل  ار رك ن ا 
يلمز ال رعج بمدللمة بلي مة إل  المدرر التماريخ  
ال ي تلقي  البلية رالبراؤاا ل  تراصممم  حضمممارل 
مصممل الزراعية بين ماهمميوا العليص رمسممتق لوا 
المزاامل المقمماعمم عملم  المنمبمل رالمعملمم رالبمتمبممار 

  رالتاديزر
رت رج البلية براممات تعلي   مبيف ل  
ملحلت  ال بمالررير  رالمدراقمممما  العليما لتقمد  
لل ات ج الجيالً متعاع ة من الاممم اب ال سمممل  
بممالمعملمم رالم معمللممة رالمقممدرل الم ماميميممة الم متم ميمزل  
يتراكم  معم  ناممممات باي  متنرو يعبف عليم  
القمممماتم توما بتاماربوم راراقممممتوم ليقمدمرا إل  

اإلنسممان  الخ و ال ي يسمموم  الرتن جودام 
ل  ت ريل الزراعمة ال صممممليمة ببمالمة مامالتوما  

النمرميميمن راإلاارييمن  يؤازرام حاممممممد من  يملل

يع لرم ج يعمما كنليص راحممد متبمماممم  متعممارم 
 متنانين ل  ح  مصل ر

 رسالةالكلية
تسممع  البلية لكتاممات رناممل رت  يص 

  يعيمة ببنما ل من الجم   ال ال عللمة إلاارل ال رارا
لتر يمة الزراعيمة ال سممممتمداممة رترليل ال م ا  مج ا

ال اممال ممة عل  ال يوممة  رتوتم بممكعممداا البراار 
ال ؤالممة لت ريل اإلنتمماج الزراع  رال ات عمما  
اللينيممة ك مما تت ر   ممدمممة ال ات ج ال ال  
ل اممال ممة القليربيممة رال رمماتص ال اي ممة من 
    ال لامج اإلرشمممماايمة لرقم  ال عمارت رنتماعج 

مج ال ؤقمممسممما     يقية رتامممار ال ارث الت
إلنتماجيمة ماليماً رإعلي يماً رارليماً   ال اييمة  التعلي يمة

 ر لت ريل التعليم رال از العل 
 الكلية رؤية

ترليل مراخ الكااي   يساعد ال ال  رتر ية  – 1

ثقالت   ريتي  النلص لتر ية عدرا  ايوة  
 التدري ر 

 تت يز القالي  التعليم إلمداا ال ات ج ببراار  –  2
مؤالة لت ريل إنتاج ال  ا   رالتر ية الزراعية   
لل اال ة عل  ال يوة ر دمة ال ات ج  

اللين   رعاارل عل  ترني  السياقا   
 الزراعية رال رالسة مالياً رعال ياًر 

تراين ال ارث العل ية من اج  زراعة  –  3
مستدامة عالية اإلنتاج  رعاارل عل   

 ال رالسة الدرليةر 
ال ارث العل ية رتقديم  إتاحة نتاعج – 4

 القتاارا  لل ستي لين رصانع  القلارر
تدعيم عررا  اإلرشاا ر دمة ال ات ج  – 5

 رتر ية ال ات عا  اللينيةر



 
 



 

 
 
 

الهندسة   مجرناب
 الزراعية

 رنامجالبنشأة 

تعت ل الوردقة الزراعية من العراصل 
 يلل ار  اآلرنة  ل للها ننسوا    الت الضلررية  
رعلية لقد اات ا الدرلة   الزراع   اإلنتاجلزياال  

جديدل مت ررل لزياال العاعد من   القالي   بكا ا 
حديية رلقد  آليةن م    بكا ا   اإلنتاجمالرعا   

نا  ا ا التخصص عل  صررل شع ة )ميبرة 
يقر  ال ال  ليوا  1981عا   ل  زراعية(

بالدراقة ل دل قرتين )اليالية راللابعة( ثم تم 

 ل )ميبرة زراعية(   بلنامج  إل تاري  الاع ة  
 إل   لنامجرعد تم ت يل مس   ال 1991عا  

 بلنامج  إناا   عد تمر  1999اردقة زراعية عا   
الوردقة الزراعية ليص   التخصص من النلعة 

رذلك ب ابج  اص من مبت  الترسيص  اررل 

 ل ( 297رعم ) الرزاريبرا  عل  القلار 
اة الدا لية تم تعدي  ال ع ارال يلً ر 1/3/2004

نامج الوردقة الزراعية رالايرية بر ا  ل ل
الساعا  ال عت دل برا  عل  القلار الرزاري رعم 

 ر18/11/2008 ل ( 3701)
الوردقة الزراعية بعلرموا ال ختلنة 

ي د  رال ي الزراع  اإلنتاجتخد  كالة ع اعا  

قا  الوردقية راللياهية ي  ترال  بارلبارالزراعة  
ل ع  مااك   تقد  ح ً  رالت  ةرالنيزياعي

( حيران  الر بستان  الر حقل ) الزراع  اإلنتاج
 ركنا ت تزيد من  الر

ري لز ارر الوردقة الزراعية كالقة رص  

بين الت  يقا  التبررلرجية الوردقية رماا  
 مرتج زراع ك اال لعالة لب   الزراع  اإلنتاج

 الا وا رالت  اإلنتاجرلب  عرصل من عراصل 
ال رارا الر ا   الايرام   ,ال ياهالتلبة, العام   
بودت  راإلاارلال يوة ال اي ة  ال ااية,

رتع يم  اإلنتاج  ل د   ارمي القتخدا  
 العاعدر

راقممممتامابمة للت يلا  العمال يمة الامدييمة  
ل  ماما  التعليم رار م  بر ما  تركيمد الارال  

رالعت ماا ل  الع ليمة التعلي يمة  راقممممتامابمة  

  ية اللاجعة من ل حتياجا  الت  عبسمتوا الت
عل  ت ريل    لنمامجقممممرو الع م  لقمد ع م  ال

مقلرات  ربلناما  الدراقمم  ت اممياً مج   ة  
المتم مريمل المامماريممة بممالمبملميممة رالمتم  تمراكمم   

الم سممممتماممدا  عملم  الم سممممتمري اإلعملميم م   
رالعمال   رلتقمابم  احتيماجما  قممممرو الع م , 
بتقمديم  ليج للورمدقمممممة الزراعيمة مت يز ل  

صممصمما  ال ؤالة  الاا ه من     اراقممت  للتخ
رال لامج ال يريمة اا م  ر مارج البليمة مج التم كيمد  

عملم  اإلعممداا الم مومرم  الم متم ميمز لملمخمليمج ممن 
    ت ريل بلنممامج التممدريمم  ال يممدان  ع  ً  

 بر ا  تركيد الارال رالعت اار

 برنامجال ةلسار
يساام ا ا ال لنامج ل  تاقيص رقالة 
البلية رالت  تسع  لكتاات رنال رت  يص 

لة إلاارل ال رارا ال الية رال  يعية ال عل
ببنا ل للتر ية ال ستدامة ل  ال اا  

الزراع ر ك ا توتم بكعداا البراار ال ؤالة 
لت ريل اإلنتاج الزراع  رال ات عا  اللينية 
ر دمة ال ات ج من     القيا  ب ارث 

ت  يقية إليااا الالر  الوردقية ل ااك  
هالة رع ا  باإل ال ات ج ل  ال اا  الزراع 

التدري  رال تابعة  رمااركة نااتوا العل   
 ال اي  مالياً  رإعلي ياً رارلياًر 

 برنامجال رؤية

ترليل مراخ الكااي   لتر ية عدرا  العضا   – 1

ايوة التدري  رمعارنرام راا  رقالتوم عل  
الرج  ارك   م ا يساعد الدار  عل  تر ية 

 ت لرموارا  التعلم رالتعلم ال ات  ال س

 ات ريل القالي  التعليم للت يز رإمدا – 2

ال ات ج بالبراار ال ؤالة من ال وردقين 
الزراعيين لت ريل رتر ية اإلنتاج الزراع  



 

رال اال ة عل  ال رارا ال يوية ر دمة رتر ية 

ال ات ج  رتبرم لوا القدرل عل  الندماج ل  
بلامج اإلنتاج الزراع  رمراجوة ال رالسا  ل  

 وا ال الية راإلعلي ية رالدرليةرماالت

تراين ال ارث العل ية إليااا حلر   – 3

اردقية مراق ة ل ا يعتلض الع لية اإلنتاجية 
من علاعي  رمستادا ر ك ا تع   ال ارث 
عل  تر ي  اليلرا  الزراعية رإتاحة اقتخداموا 

باب  اعتصااي تستند مر  الدرلة رتاالظ 
 عل  المروا القرم ر

نتاعج ال ارث العل ية رتقديم إتاحة  – 4
 القتاارا  لل وت ين رصانع  القلارر

 برنامجال أهداف

ت ريل ال لامج رال قلرا  اركمااي يمة لتل     .1

مت ل مما  ال ات ج ال عمماصممممل ل  القلم  
 رالعالينر الاااي 

تم مرم  بملاممج رممقملرا  تمعملميم ميممة تمومتمم   •
واري الع ل  لل ال  إلعدااه   بالاان  ال

 رالتعلم ال ات لسرو الع   رمراصلة 

ل سمايلل   ن التر ية رالترقمج الزراع    •
ال ت ي  ل  اقمتصم ا ارراهم  الاديدل  
ل  ترشمب  رشملو العريرا  رالسماح   

 رالا ال  رالراحا  بالصالا  ال لبية

تلشمميد ال رارا اقممتخدا  ال رارا ال اعية   •
رالقممتناال اللشمميدل من ال خزرم مروا   

لت   باقمتخدا  تلو اللي ال سمتادثة را

 رالث تا كنا ل ل  الت  يص

تاسين معام   ما بعد حصاا ال ااصي    •
رالتصمممريج ال  اع  لتقلي  الناعد القرم   
لم  الم مامما  المزراعم  رلمتم  القمممممراو  

للتصممممديل الزراع  ال ترالص لر م اإلنتاج  
 رالارال العال يةر

ت صممممي  ن م اإلنتاج الزراع  الاديية ب ا   •
ج  يت اشممم  مج الترج  العا  ل  التصمممري

رمت ل ا  السمممرو من ال رارا ال اممملية  
   رالقاارل عل  التعام  مج تلك ارن  ة

ي ر  ال لنمامج ال قمدرل العل يمة رالع ليمة   •
رالمتممدريمم  عملم  نم مم اإلنمتمماج المزراعم   
رالايران  ال ؤالة إلناما  ماماريج إنتاج  

زراعيمة صمممم يلل  رالت  ي بن الم تتبمامم   

لي ما بيروما لسمممممد احتيماجما  السممممرو  

 رالتصديلرال الية 

ك مما يسممممماام ال لنممامج ل  تمم صمممميمم    •
اقممتخداما  ال اعا  الاديدل رال تادال  
رنامل الصمراعا  الخضملا  ال اال ة عل   

ال يوة  رتسممماام ل  تخني  اقمممتو    
ال ماعمة رترريج مصممممااراما ب ما يؤمن تر يمة  

مسممتدامة تسمماعد عل  ال اال ة عل   
 ال يوة من التلرثر

ل عمدا  ت يم  التامديما  ال اليمة ل  زيماا •
السممممبمام  رالعمال يمة ل  ارتنما  القممممعمار  

ال ماعة رارتنا  القممممعار ال رتاا  الزراعية  
عل  الج عالممة اإلنتمماج نار ماممممماريج  
اإلنتاج الزراع  رالصممراعا  ال صمماح ة لوا  

م ما ياممممبم  تل ما متزايمدا عل   ليا   
ال لنممامج ال ؤالين لسمممممد الحتيمماجمما   

ال ترامية ه ن   ة الدرلة رالزياال اآلنية  
رال ترععممة ل قممممتي ممارا  ل  الق مما   

 الخاصر

اقممممتي ممار تبررلرجيمما ال علرممما  ل يبرممة   .2
المعم مم  المبمتملرنميمماً ممن اجمم  تم مريمل بملاممج 

التعليم رالتمدريم  رال ارث  رتم ايم  المدار   
للع مم  ت قمما ل ر رممما  اإلنتمماج الاممدييممة  
رالت  تعت مد ل  ع لوما عل  الاماقمممم ما   

 رتبررلرجيا ال علرما ر

ركميممد المامرال رالم معممايميمل  تم م ميمص بملنمماممج تم  .3

اركمااي يمة لتاسممممين معمدل  اراا  ل  
التعليم رال امز ر دمة ال ات ج للرصممممر  

 ر لنامجإل  اعت اا بلامج ال

ت ريل إقمممتلاتياية لل از العل   ملت  ة   .4
بمامماجممة الصممممرمماعممة ممن بمامرث المتم مريمل  

راقممتاداث ال رتاا  ل  ال اا  الزراع   
رال سممممتخمد  الروماع  لتل يمة احتيماجما   

  ات جرال

ترجي  الدار  للتخصممصمما  الت  تراقمم    .5
موماراتم  العل يمة رالع ليمة من     إتماحمة  

للص ل تيار اراقممممة بع  ال قلرا  الت   
تممدعم معممارلمم  ل  لل  يختمماره من     

م ارقممت  ع ل التدري ا  الصممينية رالزيارا   
العل ية ل ع  الاوا  العاملة همم ن ماا  

إتاحة النلصة  اإلنتاج الزراع ر باإلهالة إل  

للممدارقممممين ل  ا تيممار مبممام للتممدريمم   



 

عملم  ممخمتملمف   الصمممميمنم  لملمتمعملت عم ملميمماً 

التاااا  ل  قمرو الع   رالت  تسموم  
لم  ا متميمماره لملم مقملرا  رممامما  عم ملمم   

ر ك ا يتي  للاوا  ال سمممتنيدل  مسمممتق  ً 
رالت  التم المدار  التمدريم  بوما من إمبمام  

التعلت عل  عممدراتمم  العل يممة رالع ليممة  
الت  ية ال لجعية من     تقاريل   راراقممة

متمابعمة التمدريم   رمن ثم ترجيم  ال لنمامج  

نار تقييم رتقريم المدراقمممممة لتترماقممممم   

 رالحتياجا  النعلية لسرو الع  ر

إناما  للو بايية تتبام  ليوا التخصمصما    .6

راإلمبمانما  رال رارا ل  البليمة رالامامعمة  
 رملاكز ال ارث رالاامعا  ار لىر

رم الم ماملم  راإلعملميم م   تامممماميمج المتمعمما .7
رالممدرلم  ممن الجمم  تم مريمل نم مم المتمعملميمم  

  رال ارث العل يةر

 

 

 المجاالت التي يخدمها برنامج



 

 يويةحالهندسة الزراعية وال 
رتوتم   مجال هندسة األراضي والمياه: -1

اردقة مرعج اإلنتاج, إمداا الر ا  بال ياه بالحتياجا  
مج التلبةررر ال  لربة بدرم إهلار باإلنتاج, رالتعام  

ريخد  ا ا ال اا  علر  ال ساحة من اقتخدا   
الخلاعن ال ساحية لإلغلاض الزراعية, حسابا  

التسرية الاقليةررر رمر رما  اللي ال ختلنة رالصلت  
الاقل  ب ا يتراق  مج ت يعة التلبة رال اصر ررر 
رتبررلرجيا تا ي  التلبة مج معدا  التسرية اررلية  

رمعدا  اإلثارل رالزراعة رالاصاا رالدعيقةرررالخ  
 رال بالاةرررالخر

 

 اب نراعو  مجال ميكنة العمل الزراعي: -2

ال ختلنة ب ا ليوا ع ليا  اإلنتاج الايران  رإعداا 
رتدار  ارع ت رتلو تا يلوا رصيانتوا إلنااز 

الع ليا  الزراعية باإلهالة إل  مصاار القدرل التقليدية  
لبولباعية( رغيل التقليدية  )الالارا  رال الكا  ا

)ال اعة ال تادال: اللياا رال اعة الا سية( راا  

ا ه الع ليا , باإلهالة إل  مصاار القدرل رمن ال راا 
الت  تخد  ا ا ال اا : القرى الزراعية, الالارا , 

 راآلل  الزراعية



 

 مجال هندسة المنتجات الزراعية: -3
الر لاكوة الر  ضل الر   ريوتم بال اصر  )مااصي  حقلية 

الر اتا  ال  ية رالع لية رن اتا  الزيرة( الر ال رتاا  

الايرانية, رعل  اعت ار إم ال اصر  كاعن ح  تتابم 
العرام  الوردقية ال اي ة ل  الاا  رظاعن  الايرية  
ربالتال  ي بن التابم ل  ال لرت ال اي ة لصال  

رتدارل    اإلنتاجر ثم اإلعداا الاقل  بعد نضج ال اصر 
رمن العلر  الت  توم ال اا  الخراص ال  يعية  

رالوردقية لل رتاا  الزراعية حيز ي بن عن تليص 

التابم ل  ا ه الخراص إكساب ال اصر  الخراص  
ال لغربةر راإلعداا الاقل  لل اصر  تت ل  معللة  

تلو رالقالي  التدار  رالتدريج رالتع وة رالتخزين  
النتقا  الالاري رالبتل     رالرق  مج تدا لوا مج الق  

من ت ليد الرل  رتانيف ررر الخر ا ا باإلهالة إل   

ارقالي  الوردقية لقت    مخلنا  اإلنتاج 
اعتصاايارررالخر ثم ملحلة تصريج ال رتاا  الزراعية  



 

رإت اموا بع ليا  التصريج ال  اع  الزراع  من ع ج 

ر رتنتيا رك   رتا يج ر لن الر لص  الر عصل رررالخ
مج اإلل ا  با يج الع ليا  الالارية من ت ليد رتا يد  

 ر رتسخين رتعقيم ربستلل رتانيف رررالخ



 

  



 

مجال التحليل والتصميم الهندسي  -5
تختلف مر رما   لمنظومة اإلنتاج الزراعي:

اإلنتاج الزراع  عن مر رما  اإلنتاج الوردق  بت يزاا  

قدار بالاان  الايري لل راا الدا لة ل  اإلنتاج رم 
ت ثيلاا رت ثلاا بال يوة رالعرام  الجت اعية رالعتصااية  

ال اي ة ررر ريوتم ا ا ال اا  بتاديد ال د    
رال خلجا  رتاديد ت ثيل ك  عام  مروا لصال  اإلنتاج, 
رترليل إمبانية اللعابة رال تابعة رتعدي  مسار اإلنتاج 

باقتخدا  الرقاع  الوردقية الاديية من الجوزل  
 يا  رالتابم رررالخر الق

من ذلك يتبين إن علوم الهندسة الزراعية 

ليست محصورة في مجموعات محددة من 
العلوم التقليدية مثل المساحة والري والميكنة 
الزراعية والمباني وإنما تتعداها بكثير من 

إمكانية استغالل علوم عديدة لتغطى مجاالت 
 هامة ومختلفة.



 

 يالكلية الت/برنامجإمكانيات ال
 

 تساهم في إنجاح البرنامج 
 

يلتبز ال لنامج ال  رر عل  اعاعم تت ي  ل   
القدرا  راإلمبانا  التعلي ية رالتدري ية رال ايية رالت   

تع   الز م لتنعي  ال لنامج ببنا ل رتبام  ت قا 
ل ت ل ا  الارال  ك ا يتي  ال ااركة رالتبام  بين  

باع   رالبلية ر  لنامجمختلف التخصصا  اا   ال

ارعسا  العل ية بالبليا  رالرحدا  العل ية ال ختلنةر  
ريودت ال لنامج  إل  تنعي  رتراين ال رارا ال تاحة  
عل  الرج  ارمي  ب لض تاقيص جرال التعليم 

رالتدري  رالت يزر رلي ا يل  قلاا لإلمبانا  رالقدرا  

 رالت  من ش نوا تاقيص ارادات من ال لنامجر 

 والقدرات اإلمكاناتأوالً:
 ةيالتعليم

 أعضاء هيئة التدريس:  .1

التخصصا  الت  تدعم العلر     لنامجيترالل بال  •
 ارقاقية بال لنامجر

يت تج عضر ايوة التدري  بللج كنا ت  رموارت    •
اركااي ية من     ندرا  ربلامج راررا   اصة تعقد 

 بالاامعةر

تتم ال ااركة بالتخصصا  ال ختلنة بالبلية   •
 ر لنامجرالتخصصا  بال

ك ا يتم القتعانة بالتخصصا  ال  لربة من  ارج  •
البلية حيز يتم القتعانة ب عضا  ايوة تدري  كلية  
الوردقة ب روا  ركلية الزراعة باامعت  القاالل  

 رارزالر
   أعضاء الهيئة المعاونة: .2

ايومة معمارنمة رغلاض التمدريم    لنمامجيرجمد بمال

ك ا تقر    رال تابعة همم ن ال راا الدراقممية بال لنامجر
الويوة ال عارنة باقمتب ا  مقلراتوا الدراقمية للاصمر  
عل  المدرجما  العل يمة ارعل  م ما يتي  الت رر رالر ر 

 ال لنامج التعلي  ر ال راق      لتلا  ترني 

 الجهاز اإلداري: .3
رال تبرم من قممممبلتماريمة رماممممللين لريين 

  لنممامجللع مم  عل  تبمماممم  الرحممدا  العمماملممة بممال
النريمة رال اييمة بامانم  الرحمدا  التمدري يمة اركمااي يمة ر

  لنمامجرالترسمممميص لي ما بيروما ج يج الرحمدا  اا م  ال
  رجر ار

 :قاعات تدريس .4

تسترع  الدارقين رال تدربين رال احيين  

مخصصة   لنامجرالزاعلين رتتبرم من عاعا  اا   ال
رغلاض التدري ا  رال تابعة الع لية باان  عاعا  

  اركااي ية تخصص من ع    رمدرجا  إللقا  ال ااهلا

 البليةر 
 متخصصة:مركزية ومكتبات  .5

إلتمماحممة الم ملاجمج رالم م م مرعمما  رالممدرريمما   

ال تخصممممصممممة ل  ال اما  رالعلر  ار لى ال تعلقمة 
 بالدراقة رالتدري  ال قد      ال لنامجر



 

 

 شبكة معلومات دولية: .6
لإلت   عل  ال ارث رال سمتادث من ال لو 

للبن بين ال لنامج رال لامج رال عارت ل  التخصمممصر را
العل يممة بين   ار لى بممالبليممةر إتمماحممة ال اممممماررا

ارعسما  ل  مختلف البليا  عل  ال سمترى ال ال  

 راإلعلي   رالدرل ر
ًا:اإلمكااانااات ثااانياا 

 والقدرات التدريبية
 مركزي للهندسة الزراعية:المعمل ال .1

يضممم ل  كيان  ج يج ال عام  ال تخصممصممة  
م مما يع مم  عل  تبمماممم  الر م    لنممامجبممدا مم  ال

راإلجلا ا  ال ت عة ل  ال عام  رالترسمميص لي ا بيروا 
 تاا إاارل رإشلات يتي  كنا ل الع   رقلعة اإلناازر

 معمل الحاسب اآللي وتطبيقاته: .2
يتبرم من الجوزل الاماقمممم  اآلل  رغلاض المدر    •

 رالتدري  رال ازر

 ش بة معلرما  ارلية )اإلنتلنا(ر •

 data show  للالارحدل علض  •

ريتي  تقممديم ال قلرا  الممدراقمممميممة ل  صممممررل  •
 electronic version ةإليبتلرني

إعامة عراعد ال يانا  لضم ام ترني  ال لنامج ريام    •
ال راا الدراقمية  رالقدرا  ال ايية  رقما   ال تابعة 

عل  العالم    لنامج  ك ا ياب  نال ل لل لنامجل ل ة ال

الامممم بمة العمال يمة ال علل  براممممل ماتريماتم  عل  

 internetلل علرما  

ترجد ا ه اإلمبانا  همم ن عاعة حديية مزرال بب   •
 رقاع  ال ساعدل راإلرشاا ال  لرب راا  الع  ر

. معمل نظم الري الحديثة والقياساااات  3

 الهيدرولية:

 يضم مااكيا  رن اذج ل لو رن م اللي الاديزر •

 تاويزا  رالجوزل للقياقا  الويدررليةر •

  رمموم مما  الجملا  المتماممارب رالم مامرث تسممممموميم   •
 رالتدري ر

 معمل الطاقة واآلالت الزراعية: -4
 يضم ن اذج رع اعا  للالا رالتدري ر •



 

 معلض لآلل  رال عدا  الزراعيةر •

 رحدا  لل اعة ال زرعيةر •

الجوزل لقيمما  القممدرل راراا  ل ختلف الع ليمما   •
 الزراعيةر

 معمل أجهزة القياس والتحكم: -5
 رالجوزل للقيا  رالتابم ال ختلنةرريضم معدا   •

 رحدا  تدري ية ترهياية لر ليا  القيا  رالتابمر •

الجوزل إنامممما  ن م القيما  رالتابم رعيماقمممما   •
 البنا ل راراا ر

 
 
 

 ورش تشغيل المواد: -6
رتضممممم مختلف ارجوزل رال عممدا  التممدري يممة   

رالتصممممريعيممة رالت  تضممممم رحممدا  تق يج ال عمماام 

  مراشمميل  مياعي   ة)عراتج ارراني  رالخاما  ال ختلنة
مقصا   مخلتةررر( رحدا  لاا  مؤعا رااعم  رحدا  

 عيا  ن  ية رإلبتلرنيةر
 :وسائل عرض وإيضاح ومعلقات -7
تامممملا ارجزا  ال ختلنمة لل ماكيرما  راآلليما    

رالتاويزا  رتليقممة الع مم   ك مما تقممد  من   لومما 

 عام راإلرشااا  الخاصة بالتا ي  راآلمام بال 

ثاالااًا: اإلمكااناات 

 والقدرات البحاية
 فنيين ومشغلين لألجهزة واآلالت: -1
للع م  عل  ارجوزل رال عمدا  ال تخصممممصمممممة   

رغلاض الاملا رالتدري  رالتدري  رلغغلاض ال ايية 
 رإناا  الر اذج اررليةر

مزرعااة الكليااة بشاااالقااان  أراضااااى   -2

 قديمة(:
دي ة ريالى تقد  ن رذج للع   ل  ارراه  الق  

من   لوا تدري  الدارقمممين بال لنامج رإعامة ال ارث 
  رال ااريج ال  بيةر

 مزرعة النوبارية  أراضى حديثة(: -3
تقممد  ن رذج للع مم  ل  ارراهمممم  الاممديممدل   

رالتمدريم  عل  الر م الامدييمة رتقييم الع م  ل  تلمك 
 ارنرا  من ارراه ر

 المصانع والشركات والمزارع الخاصة: -4
يتم القممممتعانة بال زار  الخاصممممة رالامممملكا    

العمماملممة ل  مامما  التخصممممص رغلاض التممدريمم  

رال امماركة ل  ح  مامماكلوا بكجلا  ال ارث ررهممج 
 الالر  ال راق ة لوار

قاااعااة ماا تااماارات لااعااقااد الااناادوات  -5
 والم تمرات العلمية:

تم من   لوما ترنيم  ندرا  رمؤت لا  عامة رل    

  العل   رإتماحمة للص التمدرب التخصممممص إلثلا  الع م 
عل  اإلعمداا رال امممماركمة ل  الرامممماتما  العل يمة 

 ال ختلنةر

 
خريج مواصفات 

برنامج الهندسة 
 الزراعية والحيوية

يجب أن يكون خريج برنامج الهندسة 
 علي: قادرا  والحيوية الزراعية 

 إاارل ما ا  ال يبرة الزراعيةر  ر1

  ت ريل رتا ي  رصيانة الن  ة اللي رالصلت  ر2
 الزراع ر

 تخ ين إلناا  ال ا عا  الزراعية م الصراعيةر  ر3

 يديل ال رارا ال اعية ببنا لر   ر4
 يتعام  مج اآلل  رال عدا  رارارا  ب ليقة آمرةر  

يديل الع ليا  ال لت  ة بتاييد ال  ان    ر5

 الزراعيةر 

المعاييرالقومية 

لمرجعية ااألكاديمية 

 القياسية

 . المعارف والفهم1

 ليج بلنامج الوردقة الزراعية  يا  الم يبتس  
 ال عارت رال ناايم التالية: رالايرية 

 ال  اائ ارقاقية للتاري  بين رحدا  القيا ر     ر1
 م اائ بيرلرجيا الر ا  رالايرامر     ر2

 ن م اإلنتاج الزراع ر    ر3
عراعد الت  يقا  الوردقية رالقاقيا  ال يبرة     ر4

 الزراعيةر  

لتقليدية رمصاار مناايم ال اعة التقليدية رغيل ا   ر5
 ال اعة ال تادالر  

 مناايم رقاع  ر الجوزل القيا  الوردقيةر    ر6

 ع ليا  تا ي  ال عدا  الزراعية ب ليقة آمر ر    ر7
 القاقيا  مبرنا  الر م الويدررليبيةر    ر8
 مبرنا  ال  ان  رالنرا  مراا ال را ر   ر9

 القاقيا  علر  ال ساحة    ر10



 

 ة  القاقيا  إناا  اآلبار رتلو صيانتوا رالن   ر11

 اللي   راقتخداماتوا ال يل  
 العلر  ارقاقية رالت  يقية ذا  الصلة بالزراعةر  ر12

توا شاععة القتخدا   اال ص لاا  الزراعية رملاال ر13
 الليفر  ل 

 مناايم رعراصل إاارل الارالر  ر14

تقديل عراصل ال خاتلل ل  الع ليا  الزراعية   ر15
 رركينية التعام  معوا

رإعاال   لزراعيةال رتاا  ا القالي  تدار  ر تصريج ر16

تدريل 

 رمخلناتوا
 القاقيا  تخ ين رترني  ارع ا  الزراعيةر   ر17

 القاقيا  العتصاا البل  رالازع ر   ر18
الاران  الجت اعية رالعتصااية راليقالية ل     ر19

 ال ات عا  الزراعية رع عتوا بالتر ية ال ستدامةر  

هرابن رم ارقا  الن  ة اآلمام الايري ل  ماا    ر20
 الزراعةر  

رالقالي  الاناظ عل   ايري م الترر  المنااي ر21

 رال رارا ال  يعية
التاليعا  الزراعية ر ال  عيا  ال ورة ذا    ر22

 الع عة بال يوة رصاة اإلنسامر 

القالي  تخ ين رترني  ال راآ  الزراعية   ر23
 ال ختلنة رن م التابم ال يو  اا لوار

 . المهارات الذهنية2

عية  يا  الم يبرم  ليج بلنامج الوردقة الزرا
 عاارا عل :  رالايرية 

ا تيار ال عدا  الزراعية الت  تراق  احتياجا     ر1
 ال ستودلة ر  

   رالاا  ال عدا  راآلل  الزراعيةر   ييم التصاميمتق  ر2

يا  ال ااك  اآلل  الوردقية باقتخدا     ر3
 اللياهيا  رالعلر  ذا  الصلةر 

ياخص الع ا  ال عدا  الزراعية مستعيرا    ر4

 ر  بالدلي  القتلشااي
 ع ليا  الاصاار ل يقدر لقد ال اصر    ر5

 . المهارات المهنية3

يا  الم يبرم  ليج بلنامج الوردقة الزراعية  
 عاارا عل : رالايرية 

يختل الرعرا رالزير  رالسراع  الويدررليبية    ر1

 رالاار  رال لشاا  ال راق ة لرر  الخدمةر
يختل ريا   ب مام ال عدا  الزراعية ر الارا     ر2

 الررشةر 

يتدار  البي اريا  الخ لل رال راا القابلة    ر3

 ل شتعا  رلقا إلرشااا  ال رتجر  
يستنيد من كتي ا  ركتالرجا  الخدمة رالتا ي     ر4

 الع  ر الاا  ل 
اقتخدا  الجوزل القيا  ريعلض الرتاعج    ر5

 ال ستخلصةر  

 يص م ريرن  ريديل ن م اللير   ر6
يالى التاارب ال ع لية ر الاقلية ذا  الصلة    ر7

 صصر بالتخ

 يص م ال  ان  الزراعيةر    ر8
 يختار مراا ال را  ال راق ة لل راوا  الزراعيةر   ر9

 يص م ر يا ج مبرنا  رع ج لر ا  مار  ر10

 ر التصريج الزراع ر   اإلنتاجيخت ل الاا  ن م ميبرة   ر11
 ينبك ريا ج الجزا  اآلل ر  ر12
يض ن ريعايل اآلل  من حيز معدل  الزراعة    ر13

 الالثر  رالتس يد ر اللش رالاصاا  ر
يالي ع ليا  الللج ال ساح  لل راتص    ر14

 ال ستودلةر 

   إناا  اآلباريست يج ال ااركة ل  ع ليا    ر15
 ريقر  بال وا  ال ادال ل ر 

يختل ن ا  اللي ال راق  ل  يعة التلبة رنر     ر16
 ال اصر  ر

 

شااااااااارط 
 برنامجب االلتااااحاق

 الهندسة الزراعية
ليانرية يسم   بالقيد للااصملين عل  شمواال ا

العامة شممع ة عل   رياهممة الر ما يعاالوا رلقا لقانرم 

 تر يم الاامعا  ال صليةر

مسمي 
 البكالورتااااوش

ت ر  جامعة عين ش   برا  عل  تل  كلية 
بلنمامج الزراعمة ارجمة ببمالررير  العلر  الزراعيمة ل  

 رالايريةر  الوردقة الزراعية

 نظام الدراسة
  142قمممة باجتياز  يقر  ال ال      لتلل الدرا
ة عل  الربعة قسمم رحدل اراقممية )قمماعة معت دل( م 

 مستريا  للدراقة ت قاً للادر  ارت :

 مدة الدراسة
مدل الدراقممممة لري  ارجة ال بالررير  ل  العلر  

ة إل  ث انية قسممم الزراعية الربعة قمممررا  جامعية م 
 لصر  اراقيةر

يقر  ال ال  بتسماي  ال قلرا  الدراقمية باد  -ال
رحمدل(  21رحمدل( ربامد العصمممم  ) 12الان  )

للنصم  الدراقم  الراحد ريارز ل ال  البلية 

التاارز عن  –لدراع  التخلج الر عد  النصم   –
 ا ه الادرار



 

 4ياتماز ال مالم  تمدري ماً ع ليماً ل مدل ل تقم  عن  -ب

قمممماعا  تدري  يرمياً )    8القممممابيج براعج 
 الع لة الصينية(ر

 

 
 
 
 
 
 

المواد اإلجبارية 
 العامة

 راا الت  تدر  ل لحلة ال بالررير  ك راا ال

 إج ارية عامة ل ت ل ا  البلية ل  ج يج ال لامج ا :  
 –ل ة إناليزية  –نساملحقرو إم اائ القانرم ر

 -موارا  التصا  رالعلض –ل  لااق  آموارا  ال

ا  عيا   -الع   الت رع  -م ائ القعالا  الرلية
باز رمراعاا    - ال از رالتاليموارا   –ال ورة

 باإلهالة إل  التدري  ال يدان ر 

 المواد اإلختارية
يتي  ال لنامج عدااً من ال قلرا  ال تيارية  

ل  ال ستري اليان  راليالز راللابج   يختار مروا 
 ال ال  ما يراق   رلقاً ل يرل  الدراقية ررغ ات ر 

 المرشد األكاديمي
دين بترزيج ال  ب ال قيم   لنمامجيقر  مال  ال

برما اً عل    لنمامجعل  ايومة التمدري  بمال  لنمامجبمال

ترصمية لارة شمورم التعليم رال  ب ل راعامة ال ال  
ل  ميرلم  المدراقمممميمة رإرشمممممااه نماحيمة ال قلرا  
المدراقمممميمة الت  تتنص رميرلم   ريعت ل رالي ال لشممممد 

اركااي   اقمممتامممارياً  رال ال  ار ال سمممور  عن 
 را  عل  رغ ت رال قلرا  الت  يقر  بالتساي  ليوا ب

 التدريب العملي
يبلف ال  ب ال رقرلرم من ال سترى اليالز لللابج أ. 

بالتدري  الع ل  ل  الحدى الاوا  ال تصلة  
بتخصصوم ل دل الربعة القابيج عل  ارع       

الع لة الصينية ريادا مال  البلية ل  نواية  

العا  الاامع  الماكن التدري  رن ا  ترزيج ال  ب  

 ل تابعة رالتقييم لع لية التدري ر رن ا  ا

ل ت ر  شواال التخلج إل لل  ب ال ين الت را برااا ب.  

التدري  الع ل  ال اار إلي  ريارز الم يس    

لل  ب ال تخلنين عن/ الر اللاق ين ل  التدري   
 ب ااع  ل  الي ع لة صينية ع   التخلجر

متابعة الدروس 
 يةلالعموالتدريبات 

متابعة الدرر  رالشمتلا    يا  عل  ال ال  

يمة رلقما للر ما  الم ي لالت ليرما  الع التمدري ما  ر ل 
المدار  الم ل  عل   حيمز يام  يقله مال  البليمة

ارر  ك  مقلر عل   من ٪75نسم ة حضمرره عن  تق  

الم يال     لنامجلرل ال  البلية برا  تل  ا  حممممممممدهر
ال ال  من التقد  إل  المتاام كل  الر بعضمم  إذا رالى 

راظ ت  غيل ملهية  رل  ا ه الاالة يعت ل ال ال  الم م 

ل  ال قلرا  الت  حل  من التقمد  ل متامام   راقمممم ماً 
ليوما إل إذا عمد  عم را يق لم  مال  البليمة ليعت ل غماع ما 

 بع ر مق ر ر

 

 االختبارات الدورية
تعقد ا ت ارا  اررية يقلراا مال  البلية برا   

عل  ارع   براعج ملتين   لنامجعل  اعتلاا مال  ال
لب  مقلر     النص  الدراق ر ريعقد المتاام 

التاليلي الرواع  لل قلر ل  نواية النص  الدراق   
 ال ي يرتو  تدري  ال قلر لي ر 

 االمتحان التحريري
مدل المتاام التاليلي الرواع  ري من  

 .مقلرا  الدراقة قاعتام
 

 االمتحان الشفوي



 

نواية النصمممم    ي  ص ن ا  المتاام الاممممنري ل أ. 

المدراقمممم  لل قلرا  الت  يامدااما مال  البليمة 

عل  الم تامب  لارة المتاام من ث ثة من العضما  
ممج اللمتمزا    ملنمماممجاميموممة المتممدريم  يمخمتممارامم الم 

( من ال عاة الترني ية 290بالقراعد الرارال بال اال )
 لقانرم تر يم الاامعا  ل  ا ا الصدار

% 10حدرا  تاسمم  ارجة المتاام الاممنري ل ب.  

من الدرجة الرواعية لل اال رتاتسمممم  ا ه الدرجة 
 كاز  من الع ا  السرة رالع ل  ال ادال لل االر
 توزيع درجات المقرر

تاسمممم  الرواية الع    ل ا ر  ارجا  ك  
بايز  100×  لل قلر مقلر عل  القمما  عدا الرحدا 

  60ل تق  الدرجة ال خصممصممة ل متاام التاليلي عن  

ارجممة( عل   40درجمما  ال مماعيممة )رترز  المم ارجممة 
المتاانا  النصملية ر الع ا  السمرة رالمتاام الع ل  

 ررالانري
رل  حالة ال قلرا  الت  ل تتض ن ارر  

 70ع لية تبرم الدرجة ال خصصة ل متاام التاليلي 

ارجة( بين   30ارجة  رترز  الدرجا  ال اعية )
ل   المتاانا  النصلية رالع ا  السرة  باإلهالة إ

امتاام الانري إذا لز  ارمل بعد مرالقة مال   

 البليةر 
 ر نجاح الطالبيقدت

يقدر نااا ال ال  ل  ك  مقلر من ال قلرا  
 الدراقية ب حد التقديلا  اآلتية: 

ريعت ل ال مالم  ال ماعم  ل  المتامام التاليلي 

غماع ماً ل  امتامام ال قلر رياممممتلت لراماا ال مالم  ل  

من الدرجة ال خصمممصمممة    % 30ال قلر الاصمممر  عل   

 ل متاام التاليلير
التقدير العام لألربع 

سنوات لدرجة 
 البكالوريوس

ياس  التقديل العا  لل  ب الراجاين ل   
نواية السرة الاامعية رك لك التقديل العا  لغربج 

قررا  )ال عد  التلاك  ( لدرجة ال بالررير  ك ا 
 : يل 

التقيد في المستوي 
 األعلى

  ل  ال ستري اليان  إذا كام  يقيد ال ال
( رحدل اراقية  ريقيد ل   30ناجااً لي ا ل يق  عن )

( 65ال ستري اليالز إذا كام ناجااً لي ا ل يق  عن )
رحدل اراقية  ريقيد ل  ال ستري اللابج إذا كام 

 ( رحدل اراقيةر95ناجااً لي ا ل يق  عن )

 
اإلعفاء من دراسة  

 مقرر

من حضرر بع  مقلرا  يارز الم يعن  ال ال  

الدراقة الر من الاا  المتاام ليوا رذلك لي ا عدا 
إذا ث ا ان  حضل  –مقلرا  رامتاانا  النلعة الرواعية 

مقلرا  تعاال  الر الاي برااا امتاانا  تعاالوا ل  كلية  
جامعية الر معود عل   معتلت ب  من الاامعة  ريبرم 

مال    اإلعنا  بقلار من رعي  الاامعة بعد مرالقة

شورم التعليم رال  ب برا  عل  اعتلاا مال  البلية   
من   170ت قاً لل اال   لنامجربعد ال   رالي مال  ال

 .عانرم تر يم الاامعا 
أحاااااااكام 
 تنظيمياااااااااة

يادا مال  البلية برا  عل  ترصممية لارة شممورم  •
التعليم رال  ب ن ا  التسماي  لل قلرا  رالاال  

الم يبرم إهممممالة ال قلرا        ال لت  مة ب  عل 

القم ر  من بد  الدراقمة رالنسمااب من ال قلرا  
     الق رعين من بد  الدراقةر

يارز لل ال  الم يسما  مقلر معين بدرم احتسماب  •
الرحمدا  الر التقمديل )حضممممرر لقن( همممم ن التقمديل 

  لنمامجالعما   ريت ج ام ا الر ما  مما تقلره البليمة ر ال

 بانية ك  مروارل  ا ا الخصرص ت قاً إلم 

يام  عل  ال مالم  الم يامدا ال قلرا  المدراقمممميمة  •
الت  يلغمم  اللتامماو بومما ع مم  بممدايممة النصممممم  
الدراق  ارر  من ال ستري اليان  رعلي  بالتال  
الم يلاع  كالة ال ت ل ا  ال ؤالة للتسممماي  ل  

 ا ه ال قلرا ر

بمكعمداا ترصمممميف ال قلرا    لنمامجيقر  مال  ال •
تعلض ا ه ال اتريا  عل  الت  يقر  بتدريسمموا ر

اللامام ال عريمة الت  يبلنوما مال  البليمة بم لمك 
ب امممماركمة لارمة شممممورم التعليم بمالبليمة ريعت مد 

مال  البليمة ترصمممميف ال قلرا  رتعت ل ماتريما  
ال قلرا  ملزممة رعضمممما  ايومة التمدري  القماع ين 

 عل  تدريسوار

يخضممممج ال مالم  للر ما  العما  للامامعمة رالبليمة من  •
إلن ار رللص اإلعاال رالنصممم  من الاامعة الر حيز ا

إعماال القيمد رارعم ار ال ق رلمة ررعف القيمد ركمالمة 
القراعممد رالقرانين راللراع  الخمماصمممممة بممالاممامعممة 

 رالبليةر

تقر  لارة شمممورم التعليم رال  ب ب تابعة ال ل ة  •
ارريماً ريع   ال مالم  تام يلاً بامالتم  المدراقمممميمة إذا 

نيماً ريعت مد مال  كمام مسممممتراه المدراقمممم  متمد
البليمة مسممممتريما  ال تمابعمة ام ه ريامدا ارجما  
التدن  الت  تسمتاص ال تابعة لرامات ال ال   ك ا 

 ريادا عاع ة شلت لل  ب ال تنرعينر

ل ال  البليمة الم ير م اررا  تدري ية تراممممي ية  •
  لنامجل  ال رهمرعا  الت  تد   ل  ا تصماص ال
ا  عل  رلقاً للر م الت  يضممعوا مال  الاامعة بر

 ر لنامجاعتلاا مال  ال

 مجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب                            

 100  ×النسبة المئوية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الدرجات العظمي للمقررات                      



 

بلح   عل يمة اا م    لنمامجيارز الم يقر  ت ب ال •

ج وررية مصمل العلبية رتعد جز اً مب  ً لدراقمتوم 
الع ليمة  ريرالص مال  البليمة ل  بمدايمة كم  عما  

اراقمممم  عل  بلنمامج اللح   العل يمة برما  عل  
مقتلحما  ارعسمممما  الت  تمد م  اللح   العل يمة 

 ريسيةرل     وا التد

الرمز الكودي 
 للمقررات

الم ي   لنمامجاللمز البراي لل قلر يامممم م  رمز ال -1

 ر لنامجيت ع  ا ا ال قلر يلي  رعم ال قلر اا   ال

اللمز البراي لل قلر ال ير  المم ي يامممممار  ل   -2

يم  م  رمز ال لنمامج الم ي  بلنمامجتمدريسمممم  الكيل من 

يت عم  ام ا ال قلر  ريليم  رعم ال قلر اا م  ال لنمامج 
لاعال اررعا  الخاصمممة بال سمممتري الدراقممم  مج م 

 رالنص  الدراق   ك ا ق ص ل  النقلل السابقةر

يلمز لل قلرا  العامة الت  يدرقممموا ج يج ال ل ة  -3

ك ت ل ا  للبلية   قمممرا  تم تدريسممموا براقممم ة 
بع  العسممممما  البليمة الر من كليما  ال لي بماللمز 

 )عا ( يلي  رعم ال قلر  عل  الرار التال :

رمز الكودي لألقسام العلمية بالكلية ال
 والمشتركة بالبرنامج

الرمز الكودي للمقررات العامة من متطلبات 
 الكلية

المستوى  الكودىاسم المقرر الرقم 
 الدراسى

 الفصل الدراسى

 االول االول مبادئ القانون وحقوق إالنسان 1عام 

 الثانى االول مهارات الحاسب آاللي 2عام 

 االول الثانى جليزيةلغة إن 3عام 

 االول الثانى مالدئ االسعافات االولية 14عام 

 الثانى الثانى مهارات االتصال والعرض 4عام 

 الثانى الثانى العمل التطوعى 20خام 

 االول الثالث اخالقيات المهنة 7عام 



 

 الثانى الثالث مهارات البحث والتحليل 8عام 

 انىالث الثالث التدريب الميداني عام  

 الثانى الرابع مشروع تخرج 400عام 

 



 

الخطة الدراسية لبرنامج الهندسة الزراعية 

 والحيوية

 المستوى األول 

  المقررات اإلجبارية 

 فصل دراسي أول  
 فصل دراسي أول 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
عملي  

 )تمارين( 

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب 

101هـ ن د   100 70 30  3 2 2 رياضة  

103هـ ن د   100 60 40  3 4 1 رسم هندسي   

105هـ  ن د   100 60 40  3 2 2 اساسيات الهندسة الزراعية  

101أ رض   100 60 40  3 2 2 طبيعة وأرصاد جوية  

251ك ي م   100 70 30  3 2 2 كيمياء طبيعية وتحليلية  

101ن ب ت   100 60 40  3 2 2 علم النبات  

1عام   
 مبادئ القانون وحقوق إنسان  

 )متطلب جامعة( 
- - -     

     18   إجمالي 

 فصل دراسي ثاني 
 فصل دراسي ثاني 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
عملي  

 )تمارين( 

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 

 عملي/ 

 تدريب 
 المجموع  تحريري 

210هـ  ن د   100 60 40  3 4 1 ورش   

410هـ  ن د  وتطبيقاتها   المساحة   2 2 3  40 60 100 

102 وقاية   100 60 40  3 2 2 اساسيات وقاية وامراض النبات  

 100 60 40  3 2 2 أساسيات انتاج حيواني وداجني  102حيوانى 

102نباتي    100 70 30  3 2 2 أسياسيات إنتاج نباتي  

102اراضي   100 70 30  3 2 2 اساسيات أراضي ومياه 

2عام   
)متطلب حاسب اآللي مهارات ال  

 جامعة( 
1 2 2     

     20   إجمالي 

 * مقررات ال يؤدى فيها امتحان شفوي. 



 

 المستوى الااني

  المقررات اإلجبارية

 فصل دراسي أول 
 
 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
 عملي 

 )تمارين( 

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 

 عملي 

تدريب /  
 المجموع  تحريري 

201هـ  ن د  ية رياضة تطبيق    2 2 3  30 70 100 

320هـ  ن د   100 70 30  3 2 2 نظرية آالت  

520هـ  ن د   100 70 30  3 2 2 ديناميكا حراريه  

101ا غ ذ   
أساسيات علوم وتكنولوجيا  

 األغذية
2 2 3  40 60 100 

 100 70 30  3 2 2 اختياري 

3عام       2 - 2 مهارات االتصال والعرض  

     17   إجمالي 

 
 دراسي ثاني فصل 

 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
 عملي 

 )تمارين( 

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب 

202هـ  ن د   100 70 30  3 2 2 انتقال حرارة  

420هـ  ن د   100 70 30  3 2 2 هيدروليكا وميكانيكا الموائع 

620هـ  ن د   
ومبادئ  تحليل إجهادات 

ة المنشئات الزراعي  
2 2 3  30 70 100 

306ا ر ض   100 70 30  3 2 2 نظم المعلومات الجغرافية  

 100 70 30  3 2 2 اختياري 

4عام  ( 1لغة إنجليزية )   2 - 2     

     17   إجمالي 

 * مقررات ال يؤدى فيها امتحان شفوي. 
 

 

 

 

 

 



 

 المستوى الااني

 المقررات االختيارية

 من داخل البرنامج

فقطواحد مقرر   اختيار الرقم الكودي   نظري 
 عملي 

 )تمارين( 

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب 

720هـ  ن د   3 2 2 مقاومة مواد 
هـ  ن د  

203 
40 60 100 

208هـ  ن د   
تطبيقات الحاسب اآللي في  

 الهندسة الزراعية 
2 2 3  40 60 100 

092هـ  ن د    100 60 40  3 2 2 ديناميكا واثارة التربة  

 

 من خارج البرنامج
 

فقط مقرر واحد  اختيار  الرقم الكودي   نظري 
 عملي 

 )تمارين( 

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب 

200عام   100 80 20  3 2 2 احصاء 

105أ ر ض   100 70 30  3 2 2 طبيعة أراضى  

واقتصاد   نظرية اقتصادية  102اقتصادية 

 واجتماع ريفي  عي زرا

3 2 4 
    

 
 * مقررات ال يؤدى فيها امتحان شفوي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المستوى الاالث 

  المقررات اإلجبارية

 فصل دراسي أول 

 فصل دراسي أول 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
عملي  

 )تمارين( 
 وحدة

المتطلب  

 السابق 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب 

301هـ  ن د  وى زراعيه جرارت وق   2 2 3  40 60 100 

303هـ  ن د   
هندسة الري والصرف  

 الزراعي 
2 2 3  40 60 100 

305هـ ن د   
الخصائص الطبيعية للمواد  

 الزراعية 
2 2 3  40 60 100 

730هـ ن د   100 60 40  3 2 2 االت زراعية  

هـ ن د  

(903 )  

هندسة مباني وإنشاءات  

 زراعية  
( 206هـ ن د  3 2 2  40 60 100 

     3 2 2 اختياري 

     18   إجمالي 

 

 فصل دراسي ثاني 

 فصل دراسي ثاني 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
 عملي 

 )تمارين( 
 وحدة

المتطلب  

 السابق 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب 

302 هـ ن د 301 هـ ن د 3 2 2 ميكنة وإدارة االت زراعية    40 60 100 

304 هـ ن د 204 هـ ن د 3 2 2 االت هيدروليكية ومضخات    40 60 100 

306هـ ن د   
هندسة النظم الزراعية  

 والحيوية 
2 2 3  30 70 100 

308هـ ن د   
تخطيط وتحليل النظم  

 الزراعية 
2 2 3  40 60 100 

     3 2 2 اختياري 

     3 6 - تدريب ميداني  عام

     18   إجمالي 

 
 * مقررات ال يؤدى فيها امتحان شفوي. 

 

 

 

 

 

 



 

 ى الرابع المستو

 المقررات اإلجبارية

 

 فصل دراسي أول
 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
 عملي 

 )تمارين( 

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 

 عملي 

تدريب /  
 المجموع  تحريري 

401هـ ن د   
استخدامات الطاقة الجديدة  

 والمتجددة في الزراعة 
2 2 3  40 60 100 

403هـ ن د   
تخطيط وتصميم شبكات نظم  

حقلي الري ال  
720هـ  ن د  3 2 2  40 60 100 

405هـ ن د   
 هندسة الزراعات المحمية 

2 2 3  40 60 100 

407هـ ن د   100 60 40  3 2 2 هندسة التصنيع الزراعي  

 100 60 40  3 2 2 اختياري 

     3 2 2 اختياري 

     18   إجمالي 

 

 

 فصل دراسي ثاني 

 

 نظري المقرر  الرقم الكودي 
 عملي 

ن( )تماري  

ساعة  

 معتمدة 

المتطلب  

 السابق 

 عملي/ 

 تدريب 
 المجموع  تحريري 

402هـ ن د   100 60 40  3 2 2 تصميم االت زراعية  

404هـ ن د   
تخطيط وتصميم شبكات نظم  

 الصرف الحقلي 
720هـ  ن د  3 2 2  40 60 100 

406هـ ن د   
هندسة معامالت ما بعد  

 الحصاد 
2 2 3  40 60 100 

408هـ ن د   
تكنولوجيا المعلومات  ادارة و 

 في الهندسة الزراعية 
2 2 3  40 60 100 

 100 60 40  3 2 2 اختياري 

     3 - - مشروع تخرج  عام

     18    إجمالي 

 

 

 

 

 

 



 

 المقررات االختيارية

 والرابع الاالث ينالمستوى 

 

 من داخل البرنامج
 

 الرقم الكودي 
علي األقل في   اختيار مقررين 

 كل مستوى
 نظري

 عملي  

 )تمارين( 
 وحدة

المتطلب  

 السابق 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب 

311هـ ن د   100 60 40  3 2 2 هندسة ادارة المخلفات الزراعية  

312هـ ن د   100 60 40  3 2 2 هندسة آالت استصالح األراضي  

313هـ ن د   3 2 2 الموازنة واالهتزازات  
هـ ن د  

302 
40 60 100 

413هـ ن د   
يانة نظم الري  تشغيل وص 

 الزراعي 
2 2 3  40 60 100 

315هـ ن د   
الخصائص الهندسية للمنتجات  

 الزراعية 
2 2 3  40 60 100 

940هـ ن د   
هندسة نظم المسطحات الخضراء  

 واالمتدادات العمرانية 
2 2 3  40 60 100 

104هـ ن د   
هندسة الرش والتعفير واستخدام  

 المواد الزراعية 
2 2 3 

هـ ن د  

302 
04  60 100 

141هـ ن د   
هندسة انتاج االحياء المائية  

 والسمكية 
2 2 3  40 60 100 

241هـ ن د   3 2 2 أنظمة الري الضغطي والمحوري 
هـ ن د  

303 
40 60 100 

341هـ ن د   
هندسة التحكم البيئي في  

 المنشئات الزراعية 
2 2 3  40 60 100 

441هـ ن د   
تحديات الذكاء االصطناعي في  

ة الزراع   
2 2 3  40 60 100 

 

 

 من خارج البرنامج 

 

 نظري اختيار مقرر واحد  الرقم الكودي 
 عملي 

 )تمارين( 
 المجموع  تحريري  عملي/تدريب  المتطلب السابق  وحدة

219ب س ت   100 70 30  3 2 2 تنسيق حدائق  

208ا ر ض  102اراضي  3 2 2 اسس االستشعار عن بعد    30 70 100 

204ب س ت  فاكهة إنتاج خضر و  102نباتي  3 2 2   30 70 100 
 

 * مقررات ال يؤدى فيها امتحان شفوي. 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 برنامجالمحتوى العلمي لمقررات 
 الهندسة الزراعية 
 )مرحلة البكالوريوس(

 ( رياضة *101ها ن د  
عوامل المتجهات  - لى المتجهات العمليات الرياضية ع –ات المتجه– المصفوفات وتطبيقاتها  –المحددات وتطبيقاتها  –توفيق المنحنيات 

 .  االعداد المركبة -االلتفاف وتطبيقاتها –التشتت  -االنحدار  –
Textbook 
• Thomas, G. B., 1986, Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley Publishing Company.  

• Piskunov, N., 1977, Differential and integral calculus, Vol. 2, Mir publishers.   New Delhi, 801 p. 

 ( الرسم الهندسي  103ها ن د  
)المجسمات(  التصويري الرسم  –العمليات الهندسية البسيطة  –مقاييس اللوحات  –مقاييس الرسم  –الخطوط  أنواع  – األدوات الهندسية 

الخوابير   – أنواع الوصالت )المسامير  – التفصيليسم الر  – التجميعي الرسم - القطاعات  –األبعاد  – العمودياإلسقاط  – األيزومترى رسم 
 . اآلليالحاسب  باستخدامالرسم  فيمقدمة  -التجاوزات والتسامحات  –وصالت األعمدة(  –

Textbook 
• Vyshnepolsky, I.S., 1985. Engineering drawing: A primer for mechanical student, Mir Publishers. 

• Walker, J.R., 1982. Exploring drafting: basic fundamentals, The Good heart-Wilcox Company, Inc.   

 ( ورش  102ها ن د  
المطلوبة(  ، المساحة المطلوبة، اإلضاءة والتهوية العمليات  الصناعيمان  إنشاء ورشة المزرعة )األ  فياالعتبارات الهامة    –مقدمة  

 نماذج.ال تنفيذ نظريات   –النجارة   –الخراطة وقطع المعادن  - السباكة  – اللحام  –المعادن والسبائك  –الحدادة وتشكيل المعادن  –
Textbook 
• Khanna, O. P., 1998, Workshop technology, Dhanpat Rai Publications.  

( المساحة وتطبيقاتها104ها ن د    
األجهزة  –األدوات المساحية والموازين  –تحشية والتفريد عملية ال –رسم الخرائط دفتر الغيط  –مقياس الرسم  –أدوات القياس  –مقدمة 

  األراضي تسوية  –حساب مكعبات الحفر والردم  –الميزانية الطولية والعرضية والشبكية  – األراضيالمساحة وتقسيم  –متعددة األغراض 
 مقدمة عن المساحة الجوية واالستشعار عن بعد. – باستحدام الليزر 

Textbook 
• Bannrter, A., 1984, Surveying, Houghton Mifflin Company. 

Husain S.K. and M.S. Nagarai, 1983. Textbook of surveying. S. Chand & Comp LTD New Delhi 

الهندسة الزراعية اساسيات( 510ها ن د    

  حصاد(  –مقاومة    آالت   –الزراعة    –عية )الحراثة  النظم والعمليات الزرا  في  اآلالت   واستخدامأنواع    -  مقدمة عن الزراعة والهندسة الزراعية
الجرارات واآلالت  فيوسائل نقل الحركة  -التصنيع(  – تكنولوجيا ما بعد الحصاد )تداول المحصول التخزين  – الزراعية  اآلالت أدارة  -

الطاقة الجديدة والمتجددة )الطاقة    – عدة للمحرك  األجهزة المسا  –   الداخلياألجزاء الرئيسية لمحركات االحتراق    –الجرارات الزراعية    – الزراعية  
والظروف المالئمة  الحقلي  الري مقدمة عن طرق ونظم  –والصرف  الري مقدمة تاريخية عن تطور  البيوجاز(.  –طاقة الرياح  –الشمسية 
 الصرف المختلفة. وانظمة   طرق    – الزراعي أسس الصرف   –المضخات  أنواعمقدمة عن   -الحقلي  الري  نظم  مكونات ومعدات   –– لكل منها 

Textbook 

 .  I.S.B.N.  977-237-318-1. نظم وتقنيات الري الحقلي)الطبعة االولي(  ترقيم دولي  2007الجندي ، ع م.  •

• Kepner, R.A.; R. Bainer and E.L. Barger, 1983, Principles of farm machinery, AVI Publications. 

• Michael, A.M., 1978, Irrigation theory and practices, Vikas Publishing House PVT, LTD. 

 ( رياضة تطبيقية201ها ن د  
 المعادالت التفاضلية.  –تفاضل المتجهات  - تطبيقاته التكامل و  -التفاضل وتطبيقاته 

Textbook: 
• Bostock, L. and S. Chandler, 1991, Applied mathematics, Stanley Thornes Pub. Ltd. 

• Akai, T.J., 1998- Applied numerical methods for engineers, John Wiley & Sons, Inc. 

• Parker, RT., 1998, Applied mathematics for environmental engineers and Scientists, McGraw- Hill Pub. 

• Elgolts, L., 1970, Differential equations and the calculus of variations, Mir Publisher. 

( انتقال حرارة202ها ن د    
)اسطوانة  قطري االتجاه النصف  فيانتقال الحرارة  –اتجاه واحد )حائط(  فيانتقال الحرارة المستقرة بالتوصيل  –انتقال الحرارة  فيمقدمة 

  في ال الحرارة المستقرة بالتوصيل  انتق  –انتقال الحرارة من األسطح الممتدة    – انتقال الحرارة بالتوصيل مع وجود توليد لحرارة داخلية    –كرة(    -
مقدمة النتقال الحرارة بالحمل مائع   – انتقال الحرارة العابر بالتوصيل  –الحل باستخدام الفروق متناهية الصغر )طريقة بيانية(  – اتجاهين 

 المبادالت الحرارية. – األسودجسم ال – األسطحبين   باإلشعاعانتقال الحرارة  –الحمل الحر  – داخلي انتقال الحرارة بالحمل مائع  – خارجي



 

Textbook 
• Long, C., 2000, Essential heat transfer, Longman press. 

• Rohsenpw, W.M., J.P. Hartnett; Young, I,C. 1997. Handbook of heat transfer. McGraw-Hill. 

 

 

 

( نظرية آالت203ها ن د    

اتزان   –( ...الخنقل الحركة )التروس، السيور، أدوات  –مضلع العجالت  –مضلع السرعات   –اآلليات  شائعة االستخدام  –أنواع الحركة 
 السرعة.  فيوسائل التحكم  –الماكينات 

Textbook 

• Khurmi, R.S., and J. K., Gupta, 1984, Theory of machines, Eurasia pub. House (p) Ltd. 

( هيدروليكا وميكانيكا الموائع204ها ن د    

  الرقائقي السريان  – معادلة برنولى  –معادلة استمرارية السريان  –المغمورة ومركز الضغط  األسطحائع الساكنة والقوى المؤثرة على المو 
  في حركة السوائل  –قياس السريان – السريان تحت الجاذبية ومعامالت التصرف والسرعات من فتحات مختلفة  –والمضطرب ورقم رينولدز 

  في حركة السوائل  –أسس تصميم القنوات المكشوفة  –السريان الحرج –معادالت شيزى وماننج ومعامالتها النمطية  –القنوات المكشوفة 
 .  شبكات نقل المياه -التوصيل علي التوالي والتوازى لخطوط  المياه  -فواقد االحتكاك  والفواقد الثانوية   –معادالت السريان   – االنابيب 

Textbook 
• Khurmi, R.S., 1986, Hydraulics, S. Chand & Company Ltd. 

( ديناميكا حرارية205ها ن د   

  الثاني القانون  – هالقانون األول للديناميكا الحرارية وتطبيقات  –الطاقة الداخلية  -الخواص الثرموديناميكية  -الديناميكا الحرارية  مبادئ
الرصيد الحراري والعمليات والدورات الحرارية    –في اإلجراءات الحرارية    ةبى واالنعكاسيتعريف االنثالبي اإلنثرو   –   هللديناميكا الحرارية وتطبيقات

 تطبيقات علي المحركات الحرارية وكفاءة المحرك.  –الكفاءات الهوائية للدورات  –ديزل(  –أوتو  -ت كارنو )
Textbook 
• Zemansky, M. WE.; Abbot, M.M. and H.C. Van Ness, 1975, Basic engineering thermodynamics, McGraw-

Hill Ltd. 

تحليل األجهادات ومبادئ المنشئات الزراعية( 206ها ن د    
 االحتكاك –المستوى  فيالجسم الجاسىء  أتزان –المستوى  وية الوصالت )المسامير فيتحليل وإيجاد محصلة مجموعة من القوى المست

القوى  - الدفع والتصادم –المقذوفات  –المستوى(  فيالحركة  –خط مستقيم  فيالحركة كينماتيكا الجسيم ) –الفراغ  أستاتيكا –وتطبيقاته 
إجهادات   - العمودية  االجهادات  – األفعالردود  -المستوى  في االتزان –الكمرات واإلطارات  فيالقوى الداخلية  –)تحليل وإيجاد محصلة( 

 . مبادئ المنشئات الزراعية – الجمالونات  –القص 
.Textbook 
• Anand D.K. and P.E. Cunniff, 1990, Engineering mechanics statics, Houghton Mifflin Company. 

• Timoshenko, S.P. and D.H. Young, 1965, Theory of structures, McGraw-Hill Int. Book Company. 

( مقاومة مواد207ها ن د    

كينماتيكا   –الكمرات    فيالترخيم    –  الذاتيعزم القصور    –  ثقللامركز  
 الجسم الجاسىء )السرعات والعجالت(.

Textbook 
Khurmi, R.S., 1984, Strength of materials, S. Chand & 

Company Ltd. 

( تطبيقات الحاسب اآللي في  208ها ن د  
 الهندسة الزراعية

  اإللكتروني الحساب  –اللغة الشائعة –  العلميمقدمة عن الحاسب 
وكتابة   إعداد –عض المسائل الطبيعية والرياضية والبرمجة لحل ب

العلمية المختلفة والتحليل العددي  لألنظمة تحليل وعرض البيانات 
نظرية النماذج الطبيعية   –تمثيل النتائج  –من البيانات  واالستقراء

  مقدمة عن برامج الخبرة والذكاء األصطناعى والشبكات العصبية  –
 – اآللي اإلنسان  -لهندسة الزراعية مجاالت ا فيالرؤية اآللية  -

مقدمة عن نظم المعلومات المناخية لتعظيم   –بعض البرامج الشائعة  
  واالستشعار جغرافية وتحديد المواقع    - االستفادة من المواد الزراعية  

 .التعامل مع تداول البيانات  أخالقيات  - عن بعد
Textbook 



 

• Burrough, P.A., 1989, Principles of geographical 

information systems for land resources  

       assessment, Clarendon Press. 

 ديناميكا واثارة التربة( 209ها ن د  
بعض عالقات  – للتربة  الحبيبي التحليل  –هندسة التربة  فيمقدمة 

  – حدود أتربرج  –تقسيم التربة  –  النوعيالحجم  –التربة األساسية 
 – لإلجهاد دائرة موهر  –حاالت االجهادات  –تربة ال فياالجهادات 

توزيع –اختبارات التربة    –الصفات الميكانيكية للتربة    –القص    إجهاد
االستنتاج الرياضي   – نظرية حركة التربة   -القوي في التربة 

  -لمقاومات التربة علي السالح القاطع
Textbook 

• Berry, P.L and Reid, D., 1987. An Introduction to 

Soil Mechanics, McGraw-Hill Book Company, 

London. 

 زراعيةالقوى الجرارات وال( 301ها ن د  
 -القابض )تصميم أجهزة نقل الحركة  –أنواع الجرارات وتطبيقاتها 

عمود  - النهائيأجهزة النقل  -الجهاز الفرقى  -صندوق التروس 
  –  التوجيه نظم  - ليكية أجهزة النقل والرفع الهيدرو  –  الخلفياإلدارة 
 أثناءالقوى المؤثرة على الجرار والمعدة الزراعية    –  (الشبك  –الفرامل  

  – كهربية  – ميكانيكية ) القوى الزراعية ادر نوع ومص التشغيل. 
  االحتراق تركيب وتشغيل محركات )القدرة الميكانيكية  - (كيميائية 
لمحركات الديزل   طاألشواالدورة الثنائية والدورة الرباعية  -الداخلي 
األجزاء الرئيسية   – الداخليتصنيف محركات االحتراق  –والبنزين 
الوقود وعمليات  – محركات االحتراق في اتزان الطاقة  – للمحرك 
محركات البنزين    في االحتراق    – الدورات الفعلية للمحركات    –االحتراق  

كبس ذراع التوصيل والمو ميكانيكية عمود المرفق    –ومحركات الديزل  
 –القدرة البيانية والفرملية  –ميكانيكية جهاز تشغيل الصمامات  –

 . الداخلياختبارات محرك االحتراق  –العوامل المؤثرة على قدرة المحرك  
 –تبريد )هواء( - وقود)األجهزة المساعدة للمحرك  –كفاءة المحرك 

مكونات وتشغيل دوائر بدء الحركة وشحن )القدرة الكهربية    -((تزييت 
 - ( طاقة الرياح  -الطاقة الشمسية )القدرة الطبيعية  - (بطاريات ال

 .(التشغيل والكفاءة - التركيب )الطاقة الحيوية 
Textbook 
• Barger, E.L.; J.B. Liljedahl; W.M. Carleton and 

E.G. McKibben, 1988, Tractors and their power  

units, John Willy & Sons, Inc. 

• Company LTD.* Jain, S.C. and C.R. Rai, 1995, 

Farm tractors: maintenance and repair, Tata   -

McGraw-Hill Pub. Company LTD. 

• Jain, S.C. and C.R. Rai, 1980, Tractor engine: 

maintenance and repair, Tata McGraw-Hill Pub. 

•  Barger, E.L. et, al. 1967. Tractors and their 

power units. John, Wiley and Sons Inc. New York. 

• Fred R., Jones M.S. 1963. Farm gas engines and 

tractors. McGraw – Hill. 

يواقيم كونراد . ت . م. ، محمد عبد المجيد نصار، هندسة الجرارات   •
 األسس التكنولوجية لألهرام 

 زراعية االتإدارة ميكنة و (302  ن دها 
 –لحل المشاكل المتعلقة بالميكنة الزراعية  األساسيةالقواعد 

االختيار   – المخاطر الناتجة عن تشغيل الجرارات واآلالت الزراعية 
مقدمة عن  –الزراعية باستخدام النظم الخبيرة  الت لآلالمناسب 

مفهوم مراقبة وجودة  -متطلبات تشغيل المعدات واآلالت الزراعية



 

طرق وأنواع مراقبة وجودة تشغيل    -تشغيل المعدات واآلالت الزراعية
المواصفات القياسية لتشغيل المعدات  –المعدات واآلالت الزراعية 

دة المتبعة في تشغيل المعدات واآلالت نظم الجو  - واآلالت الزراعية
 واآلالت للجرارات  األمثلالتشغيل الزراعية عالميًا وإقليميا ومحليًا. 

 السجالت. –تشغيل المشترك ومحطات الخدمة أل  –الزراعية 
Textbook 
• Hunt, 1992, Farm power and machinery 

management, McGraw-Hill Pub. Company LTD. 

 هندسة الري والصرف( 303ها ن د  
، السطحي  الري )  الحقلي    الري طرق ونظم    –العالقات المائية للتربة  

بالتنقيط(  الري  – المحوري  الري  –بالرش  الري  -الضغطي الري 
 –وحقن الكيماويات  الري نظم  إدارة – الري مكونات ومعدات نظم 

مشكالت  فيمقدمة  –كاليف واقتصاديات النظم المختلفة وجدواها ت
  المياه التغدق وسوء استخدام   –الزراعية  األراضي فيرف الص

شبكات  – الري نظم صرف مياه  - األرضيوارتفاع مستوى الماء 
 – المصارف وانواع تقسيم  - )المكشوف والمغطى(الزراعي الصرف 

زيارات  - صيانة المصارف  – اآلت تنفيذ شبكات الصرف المغطى 
 ميدانية. 

Textbook 

جامعة    –والصرف  الري  اساسيات هندسة  .      1980ح.    م.عبد العزيز،   •
 المملكة العربية السعودية.  -الرياض

. نظم وتقنيات الري الحقلي)الطبعة االولي(   2007الجندي ، ع م.  •
   .I.S.B.N.  977-237-318-1ترقيم دولي 

• Jensen , M.E., Editor. 1998, Design and operation 

of farm irrigation systems. ASAE monograph  

           No.3.Amer.Soc.Agric.Eng. St. Joseph,MI.829 

pages. 

• Michael A.M., Irrigation – Theory and Practices, 

Vikas Publishing House, New Delhi, 1990. 

 مضخاااااااااتو( االت هيدروليكية 304ها ن د  
س والمحركات المكاب  –الصمامات    –الدوائر الهيدروليكية    -مقدمة   

الحسابات الخاصة   – الهيدروليكيأجهزة التحكم  –الهيدروليكية 
 -بمعدل السريان والضغط والقدرة الالزمة للمعدات الهيدروليكية

خصائص السريان في -مضخات الطرد المركزي   -المضخات وأنواعها
القدرة -التصرف -منحنيات األداء )الضغط-مضخات الطرد المركزي 

أنواع المضخات -ضخات التربينية والغاطسةالم  -الكفاءة( –
-صيانة وتشغيل المضخات -التكهف-اختيار المضخات  -األخرى 

-الصمامات والنظم الهيدرولية  -حواقن الكيماويات في الري الضغطي
 الرفاصات.  -التوربينات  -رالمضاغط

Textbook 

• henkoKrivc , G. I., 1986, Hydraulic machines: 

Turbines and pumps, Mir pub. 

•  Krivchenko , G. I., 1986, Hydraulic 

machines: Turbines and pumps, Mir pub. 
الخصائص الطبيعية للمواد ( 305ن د ها 

 الزراعية
استخدام الخصائص الطبيعية للمواد الزراعية في إجراء اختبارات 
على المواد الزراعية وأجهزة القياس )نظرية العمل، طريقة القياس، 

القياس( تطبيقات تأثير اختالف الخصائص الطبيعية للمواد محددات  



 

الزراعية على تصميم أآلت القطع ) الحصاد، وفرم المخلفات، ..( 
وفصل الشوائب ) باالهتزاز، باستخدام الديناميات الهوائية(، التدريج  
اللونى والبصرى، قياس القوى المؤثرة على المواد الزراعية عند 

 لى المنتجات النباتية، والحيوانية( التداول ) اختبارات ع
Textbook 
• Mohsenin, N.N., 1986, physical properties of plant 

and animal materials, AVI Publishing Comp., Inc. 

• Mechanics of Agricultural Materials, GYORGY 

SITKEI  ELSEVIER, 1986. 

• Instrumentation and Sensors for Food Industry, 

Erika Kress-Rogers, Butterworth & Heinemann .  

 ( هندسة النظم الحيوية306ها ن د  
العوامل   – الزراعي اإلنتاجمدخالت ومخرجات أنظمة  –مقدمة 

تعظم االستفادة من  – النظم الزراعية  وإدارة المؤثرة على تصميم 
دمة  استجابة النظم الزراعية للميكنة والخ  –  الزراعي  اإلنتاجمدخالت  

توظيف   – الزراعة  في تحليل النظم الهندسية المستخدمة  –اآللية 
 . الهندسة الزراعية من خالل تقنيات النظم الحيوية

Textbook 
• Dent and Anderson , 1995, Systems analysis in 

agricultural management, John Wiley & Sons, 

LTD.   

• Buede, D.M., 2001, The engineering design of 

systems: Models and methods, John Wiley &Sons, 

LTD.   

( آالت زراعية303ها ن د    

نماذج آلالت العمليات المختلفة   – لآلالت الزراعية    الوظيفيالتحليل  
  والجني والمبيدات(  مثل الحراثة وتداول المواد )مثل البذور واألسمدة

ت الآ  –ين( )للمحاصيل الدرنية والخضر وأشجار البسات والحصاد
تطبيقات   – اواختباراتهالتجريبية  اآلالت نماذج  - الحيواني اإلنتاج 
 بحثية. 

Textbook 
• Culpin, C., 1992, Farm machinery, The 

English language book society and Granada, 

London. 

• Bosoi, E.S.; Q.V. Verniav; H. Samirnov and 

E.G. Sultan-Shakh, 1991, Theory, 

construction and calculations of agricultural 

machines, A. A. Balkema/Rotterdam Pub. 

(Vol.2). 

 تخطيط وتحليل النظم الزراعية( 308  د ن ها

اعداد تقارير شفوية وكتابية بواسطة فرق عمل 
طالبية في موضوعات تخطيط وتحليل نظم 
زراعية ا تتضمن المشاريع حل للمشاكل ا تقويم 

الحل ا تحليل التكاليف ا استخدام تقنيات 
الحاسب في النظم الخبيرة ا اعداد الخطط 

 والتقارير

 وإنشاءات زراعية مباني( هندسة 309ها ن د  
العوامل الم ثرة على تصميم وإنشاء وإدارة 
المنشآت الزراعية والقياسات ودراسة الجدوى  

هيكل المبنى والعوامل  –مواد البناء  –
طرق  –لتي يجب مراعاتها للمبنى األساسية ا

 –الخرسانة المسلحة  –المواد المرنة  -البناء 



 

  – األساس  – األرضية  –أجزاء المبنى  الحوائط 

  – حسابات التحميل ومعامل األمان  –السقف( 
بعض التصاميم الخاصة بالمباني الزراعية 

حظائر للمواشي أو  – مخازن  –  مساكن 
البيئية  اتجاهات المرافق العامة و –الدواجن( 
مياه  –الكهرباء  –اإلضاءة  –التهوية  –المبنى 

مأوى اآلالت  –الجمالونات  –الصرف الصحي( 
 والورش.

Textbook 

• Branes, M. and C. Mander, 1991, Farm 
Building Construction, Farming Press LTD. 

 هندسة ادارة المخلفات الزراعية( 311ها ن د  
 - ات الزراعية والمزرعيةمقدمة عن المخلف

                 تصنيف وخصائص المخلفات الزراعية

األثار البيئية  -    نباتية،حيوانية،صناعية،أدمية(

النظم  الهندسية لتدوير  -للمخلفات الزراعية 

  - المخلفات النباتية  السائلة، الصلبة، الغازية( 

التصميم والتحليل الهندسي النظمة جمع  

جة ونقل المخلفات الزراعية ومياه وتخزين ومعال

  -اتزان الكتلة والطاقة لنظم المعالجة -الصرف

الخواص  -تحليل المخلفات ومياه الصرف

الهندسية والميكانيكية والبيولوجية المتعلقة 

إدارة  -بإعادة تدوير المخلفات ومياه الصرف

المعالجة الغازية للمخلفات  -الحيوانات النافقة

التدوير  إنتاج الغاز الحيوي  وسائل  -الزراعية.

  - ،السماد العضوي ، وأعداد السيالج( 

استخدامات أخري  مثل صناعات األخشاب 

التخطيط البيئي لنظم  -والورق والطوب ...الخ( 

معايير الجودة الهندسية في  -إدارة المخلفات 

 . إدارة المخلفات الزراعية

Textbook 

أسس تدوير   .(1997د/ أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، ) •
مشروع األلف كتاب   .الهيئة المصرية العامة للكتاب  .المتبقيات 

 الثانى ـ القاهرة.

• Mrabet, R. (2002). Conservation agriculture: for 

boosting semiarid soil’s productivity and 

reversing production decline in Morocco. 

International workshop on conservation   

agriculture for sustainable wheat production in 

rotation with cotton in limited water resource 

areas. Tashkent, Uzbekistan, October, 13-18, 

2002. 

• Williams, M.A.J., Balling, R.C. Jr. (1995). 

Interaction of desertification and climate: An 

Overview. Desertification Control Bulletin, 26:8-

16. 

استصالح األراضي( هندسة آالت 312ها ن د    
تحريك التربة  آالت  - األفقيالتوسع  في االستصالحأهمية آالت 

آالت  الختيارالعوامل الهندسية  –آالت التحميل  –آالت النقل  –
رة القد  –  االستصالحالقوى المؤثرة على أسلحة معدات    -  االستصالح



 

تكاليف تشغيل معدات   –معدالت األداء للمعدات    –المطلوبة للتشغيل  
 .االستصالح

Textbook 
• Abrosimov, K.; a. Bromberg and F. Katayev, 

1985, Road-making machinery, Mir Publishers. 

• Borshchov, T.; R. Mansurov and V. Sergeev, 

1988, Land reclamation machinery, Mir 

Publishers. 

 واالهتزازاتالموازنة  (313 ها ن د 
آلية المرفق    -السرعات والعجالت    –التوازن االستاتى للقوى والعزوم  

  – التوازن الدينامى  –كى للدوران يالتوازن االستات – والمنزلق 
االهتزاز الحر  –الحلول الرياضية  –والكبت  واليايمجموعة الكتلة 

السرعات الحرجة  –قياس االهتزازات  –عزل االهتزازات  – والجبري 
تطبيقات لآلالت الزراعية مثل المحشات الدورانية والترددية   –

 . الثمار لجني األشجارومكابس الباالت وهزازات 
Textbook 

• Wilcox, J. B., 1987, Dynamic balancing of rotating 

machinery,Pitman press,Bath. 

• Meirovitch, L., 1977, Elements of vibration 

analysis, McGraw-Hill, LTD. 

معدات الري  تشغيل وصيانة (431 ها ن د 

 والصرف
أجهزة  –أنواع األنابيب والوصالت والصمامات 

اختبار  –التكهف  –صيانة المضخات  –التحكم 

أعمال الحفر والردم   –وتشغيل وصيانة اآلبار 
  – صيانة معدات نظم الري  –والتركيب لألنابيب 

ل االنسداد واألعطال والتغيرات المفاجئة مشاك

تقييم  – في تشغيل نظم الري وعالجها 
االستخدام   -التشغيل الذاتي وطرق التحكم 

  – األمثل والتشغيل اآلمن والسالمة لنظم الري 

صيانة المصارف الحقلية  المكشوفة والمغطاة( 
سجالت الصيانة والتشغيل لنظم الري   –

هم الموارد قراءة وف -والصرف الحقلي 
اإلرشادية واإلحصائية والكتالوجات والرسومات 

 زيارات ميدانية.-

 
 

Textbook 
. نظم وتقنيات الري   2007م.   . الجندي، ع •

   .I.S.B.N(  ترقيم دولي األوليالحقلي الطبعة 

977-237-318-1 .   

• Hoffman, G. j., T. A. Howell and K. H. 
Soloman. 1990. Management Of Farm 
Irrigation Systems. ASAE. St. Joseph, Mi. 

• Rydzewski, J. R., 1987, Irrigation 
Development Planning: An Introduction 
To Engineers, John Wiley and Sons Ltd. 

London. 
 نتجات( الخصائص الطبيعية للم315ها ن د  

 الزراعية

اسااااتخادام الخصااااائص الطبيعياة للمواد  
اخاتابااارات عالاى الاماواد  الازراعايااة فاي إجاراء



 

الزراعياة وأجهزة القيااس  نظرياة العمال، طريقاة 

الاقاياااس، ماحااددات الاقاياااس( تاطاباياقااات تااأثايار  
اختالف الخصااااائص الطبيعياة للمواد الزراعياة  

على تصااااميم أآلت القطع   الحصااااااد، وفرم  
المخلفاات، ..( وفصاااال الشااااوائاب  بااالهتزاز،  

للونى  باسااتخدام الديناميات الهوائية(، التدريج ا

والبصاااارى، قياااس القوى الم ثرة على المواد  
الزراعياة عناد التاداول  اختباارات على المنتجاات  

 .النباتية، والحيوانية(

Textbook 

• Mohsenin, N. N., 1986, Physical 
Properties Of Plant And Animal Materials, 
AVI Pub. Co., Inc. 

• Mechanics of Agricultural Materials, 
GYORGY SITKEI  ELSEVIER, 1986. 

• Instrumentation and Sensors for Food 
Industry, Erika Kress-Rogers, Butterworth 

& Heinemann Pub. 
 استخدامات الطاقة المزرعية( 401  ن دها 

 اإلشعاع   –الشمس    )اإلشعاع  الزراعة   فيالطاقة الشمسية وتطبيقاتها  
لطاقة الشمسية على سطح تقدير ا –الساقط على األرض  الشمسي

تخزين   –المجمعات الحرارية  أنواع – اإلشعاعقياس شدة  –مائل 
استخدامات   – مجمع، تخزين، حمل(    ،الطاقة الشمسية )اتزان الطاقة 

الزراعة  في واستخدامهاطاقة الرياح -(الزراعة فيالطاقة الشمسية 
 المكونات األساسية لوحدة توليد الطاقة - خواص طاقة الرياح)

أساسيات حساب طاقة  –أساسيات حساب طاقة الرياح  -الرياح
تطبيقات استخدم طاقة  –توربينات توليد الطاقة من الرياح -الرياح

 في واستخدامه  الحيوي الغاز  إنتاج -( مجال الزراعة فيالرياح 
أنواع  –توليد الغاز الحيوي  –إدارة المخلفات الزراعية ) الزراعة

الزراعة:  فيالغاز الحيوي  استخدامات -حيوي المخمرات إنتاج الغاز 
التسخين، التدفئة، توليد طاقة كهربية وتشغيل محركات احتراق  

 .داخلي(
Textbook 
• Kreith, F., 1976, Principles of solar engineering, 

McGraw-Hill Pub. Book Company. 

• Beckman, W.A., S. A., Klein, 1977, Solar heating 

design, John Wiley. 

 زراعيةالالت اآل( تصميم 402ها ن د  
التصميم لألداء وتصميم آالت حراثة التربة   في العامة  المبادئ 

مع الجرارات الزراعية ،    لآلالت   وأجهزته  النمطي الشبك    –والمحاريث  
اآلالت الديناميكية    -أجهزة الرفع والتجهيزات الهيدرولية وتصميميها  

 –ل المكابس والمحشات وتصميمها ونظرية األجزاء الترددية مث 
 والخلوصات التصميم مثل دقة التشطيب  في مواضيع متقدمة 

 . المعرضة لإلرهاق باألجزاءوالتداخالت، والتصميمات المتقدمة 
Textbook 
• Krutz., G.; L. Thompson and P. Claar, 1984, 

Design of agricultural machinery, John Wiley & 

Sons. 

• Bosoi, E.S.; Q.V. Verniav; H. Samirnov and E.G. 

Sultan-Shakh, 1988, Theory, construction and  

       calculations of agricultural machines, A.A. 

Balkema/Rotterdam Pub. (Vol.1). 



 

• Bosoi, E.S.; Q.V. Verniav; H. Samirnov and E.G. 

Sultan-Shakh, 1991, Theory, construction and  

       calculations of agricultural machines, A.A. 

Balkema/Rotterdam Pub. (Vol.2). 

نظم  شبكات ( تخطيط و تصميم403ها ن د  

 الحقلي الري
والعوامل البيئية    الحقلي  الري تخطيط مشروعات    أساسيات 

المواصفات الفنية القياسية لمكونات   –  الري المؤثرة على تصميم نظام  
تصميم شبكات   –   السطحي  الري تصميم نظم    –   الري ت شبكات  ومعدا
الرموز   – الموضعي الري تصميم شبكات نظم  –بالرش  الري نظم 

تقييم أداء شبكات  –واالختصارات القياسية المستخدمة للمكونات 
تصميم   فيتطبيقات واستخدام برامج الحاسب  – الضغطي الري نظم 

    –رك يستخدم فيه الحاسب مشت  بحثيمشروع    –   الحقلي  الري شبكات  
Textbook 

. نظم وتقنيات الري الحقلي)الطبعة االولي(   2007الجندي ، ع م.  •
 .  .I.S.B.N.  977-237-318-1ترقيم دولي 

• Keller, J. and R.D. Bliesner, 1990. Sprinkle 

and trickle irrigation. A. Van Nostrand 

Reinhold Book. 

• Hoffman, G.J.;. Evans, R.G,.Jensen,M.E, Martin, 

and R.L. Elliott,R.L. 2007 Design and Operation 

of Farm irrigation Systems 2
nd

 

Edition,ASABE,,USA. 

• Schwab, G.O., D.D. Fangmeier, W.J. Elliot, and 

R.K. Frevert. 1993. Soil and water conservation  

       engineering, Fourth edition. John Wiley& Sons, 

Inc. New York, NY. 507 pages. 

• Ritzema H. P. (Editor-in- Chief) (1994) : Drainage 

principles and applications, ILRI pub. 16,  

       International institute for Land Reclamation and 

improvement, Wageningen, The Netherlands 

نظم شبكات ط و تصميم ( تخطي404ها ن د  
 الحقلي الصرف

والعوامل البيئية المؤثرة   الحقلي  الصرفتخطيط مشروعات    أساسيات 
المواصفات الفنية القياسية لمكونات  – نظم الصرفعلى تصميم 

تخطيط وتصميم شبكات الصرف الحقلي    ––  الصرفومعدات شبكات  
الصرف ات  شبكو  داء نظم  التقييم الفني ألتقييم    –  المكشوف والمغطى

مشترك  بحثيمشروع  -صيانة شبكات الصرف الحقلي  – الحقلي
تصميم شبكات   فيتطبيقات وبرامج الحاسب    –يستخدم فيه الحاسب  

 الصرف. تصميم شبكات  فياستخدام الحاسب  – الحقلي الصرف
Textbook 

. نظم وتقنيات الري الحقلي)الطبعة االولي(   2007الجندي ، ع م.  •
 .  .I.S.B.N.  977-237-318-1ترقيم دولي 

• Keller, J. and R.D. Bliesner, 1990. Sprinkle 

and trickle irrigation. A. Van Nostrand 

Reinhold Book. 

• Hoffman, G.J.;. Evans, R.G,.Jensen,M.E, Martin, 

and R.L. Elliott,R.L. 2007 Design and Operation 

of Farm irrigation Systems 2
nd

 

Edition,ASABE,,USA. 

• Schwab, G.O., D.D. Fangmeier, W.J. Elliot, and 

R.K. Frevert. 1993. Soil and water conservation  



 
       engineering, Fourth edition. John Wiley& Sons, 

Inc. New York, NY. 507 pages. 

• Ritzema H. P. (Editor-in- Chief) (1994) : Drainage 

principles and applications, ILRI pub. 16,  

       International institute for Land Reclamation and 

improvement, Wageningen, The Netherlands 

 ( هندسة الزراعة المحمية405ها ن د  
العوامل الزراعية البيئية   -أنواع وتصميم منشآت الزراعات المحمية

ثاني  -درجة الحرارة-في التهوية  ونظم وطرق التحكم-داخل المنشآت 
النظم -أنظمة الري للزراعات المحمية-الضوء- أكسيد الكربون 

نظام الحركة -الرطوبة الهوائية داخل الصوب - المغلقة للزراعة المائية
 اقتصاديات الزراعة في الصوب. -للمعدات والعاملين

Textbook 
• Nelson, P.V., 1998, Greenhouse operation and 

management. Reston Pub. Co., Reston, va. 598p. 

• Aldrich, R.A. and J.W. Bartok, 1985, Greenhouse 

engineering. Ag. Eng. Dept. Inquiry invited. 

 هندسة معامالت ما بعد الحصاد (406 ها ن د 
أساسيات هندسة مابعد الحصاد للمواد 

آالت مابعد الحصاد للحبوب   الدراس  –الزراعية 

الغربلة ...الخ( آالت مابعد  – التدريج  -تذرية ال –
  – الحصاد لتداول وتدريج الفواكه والخضر 

أنظمة  –التجفيف الشمسي وأنواع المجففات 

أنظمة  –الصوامع والتخزين  –النقل والتداول 
التصنيع والفرز والتدريج والغسيل والطحن 

محطات  -معدات إعداد األعالف  –والتعبئة 

ات الزراعية بعد الحصاد ودراسات التبريد للمنتج
 الجدوى. 

 

Textbook 

• Bosoi, E. S.; Q. V. Verniav; H. Samirnov 
and E. G. Sultan-Shakh, 1991, Theory, 
Construction And Calculations Of 
Agricultural Machines, A. A. 

Balkema/Rotterdam Pub. (Vol.2). 

• Lucia, M. and D. Assennato, 1994, 
Agricultural Engineering In Development: 
Post-Harvest Operations And 
Management Of Food Grains. FAO (Bul. 

93). 
 ( هندسة تصنيع مواد زراعية407ها ن د  

التعقيم   –المعامالت الحرارية  –مقدمة عن هندسة مصانع األغذية  
التبريد  –ا التجفيف المجففات بأنواعه  – الخريطة السيكرومترية  -

أداء دائرة التبريد على  –دائرة التبريد ومكوناتها  –الميكانيكي 
التجفيف   –معامل األداء   –منحنيات موليير لمختلف أوساط التبريد 

العوامل المحددة الختيار األمثل لوحدة التصنيع   -التعبئة والتغليف    -
 ية. زيارات ميدان - وإدارة اإلنتاج قراءة وفهم كتيبات التشغيل 

Textbook 
• Schwartzberg, H. G. and M. A. Rao, 1990, 

Biotechnology and food process engineering, 

Marcel  

       Dekker Inc. 



 

• Toledo, R. T., 1991, Fundamentals of food process 

engineering, Van Nostand Reinhold Inc. 

• Waston, E.L. and J. C., Harper, 1988, Elements of 

food engineering, McGraw-Hill book Company. 

ادارة ونكنولوجيا المعلومات فى   (408ها ن د  
 الهندسة الزراعية

موضااوعات مختارة في االسااتشااعار عن بعد ا 
اااااااا تطبيقاات في  نظم المعلوماات الجغرافياة 

 التحكم في الميكنة الدقيقة.

Textbook 

•  Management Of Information System 
(1990) 1st ed. 

هندسة نظم المسطحات  ( 409ها ن د  
 الخضراء واالمتدادات العمرانية

طرق تصميم وتخطيط وتنسيق الحدائق   –بيانات الموقع  –مقدمة 
المنشآت والبنى التحتية بالمسطحات هندسة    –والمسطحات الخضراء
 –والمسطحات الخضراءالت خدمة الحدائق آ –الخضراء والمتنزهات 

 فيهية. تر  آالت 
Textbook 
• Biondo, R.J. and C.B. Schroeder, 2000, 

Introduction to landscaping design, construction 

and         maintenance, McGraw-Hill Pub. 

Company LTD. 

• Hannebaum, L.G., 1998, Landscape design: A 

practical approach, McGraw-Hill Pub. Company  
               LTD. 
 

 
 هندسة الرش والتعفير( 410ن د  ها 

 واستخدام المواد الزراعية
 –وسائل ونظريات التذرير المختلفة  –المبادئ الهيدروليكية العامة 

اختبارات التوزيع وتغطية أجزاء  –اختبارات الرش الكمية والكيفية 
الحقلية  المشاكل    –التعفير وانجراف المواد في تيارات الهواء    –النبات  

 وتلوث البيئة  
Textbook 

• Pedjo, LP, 1991 Entomology and pest 

management  pub. Comp. New York. 

هندسة انتاج االحياء المائية ( 411ها ن د  

 والسمكية
  - ازالة االمونيا -الكسجينالتهوية وإضافة ا -التدفئة والتبريد -النظم المفتوحة والمغلقة وشبة المغلقة -تصميم نظم انتاج االحياء المائية

 الفرز والتدريج.  -انظمة التغذية -معدات التفريخ
Textbook 
• Pond Construction for Freshwater Fish culture. 

• A.G. Coche and J.F. Muir, FAO. 

 والمحوري الضغطي الري( أنظمة 412ها ن د  
إضافة   -الكفاءة  -األروائية)حسابات االحتياجات لضغطي والحورى ا الري نظم  إدارة –والمحورى  الضغطي الري مكونات وتصميمات نظم 

  – المتحرك  المدفعي – يالبرج –الحركة  )جانبي الري نظام  -الصيانة الوقائية والدورية(  –التقييم واالختبار  –التشغيل  -الكيماويات 
مكونات   -خواص توزيع المساحة والتصرف  –ري المحوري االستخدام األمثل لنظام ال منخفض الطاقة. المحوري  الري  - (الخطى – المحوري 
 الصيانة والتخزين  –احتياطات األمن والتشغيل  –السالمة  –نظم رى األركان  –أجهزة التحكم وتأمين الحركة  –النظام 

• Textbook  
   .I.S.B.N.  977-237-318-1. نظم وتقنيات الري الحقلي)الطبعة االولي(  ترقيم دولي  2007الجندي ، ع م.  •

• Hoffman, G.j., T.A. Howell and K.H. Soloman. 1990 . Management of farm irrigation systems.  



 

         Amer. Soc. Agric. Eng. St. Joseph, Mi. 1040 pages. 

• Keller, J. and R.D. Bliesner, 1990. Sprinkle and trickle irrigation. A. Van Nostrand Reinhold Book, 652 p. 

 البيئي في المنشئات الزراعية( هندسة التحكم 413ها ن د  
  مصادر الملوثات في الهواء، والمياه )األنهار، األمطار، الخزانات األرضية( والتربة، الكشف والتعرف عن الملوثات في الهواء، طرق الحد 

في المياه. الحد من التلوث أثناء عمليات الري، وخلط المياه،  من اإلنبعاثات الهوائية، حرق المخلفات، طرق قياس والكشف عن الملوثات 
ومياه الصرف.التحكم في التلوث باستخدام مرشحات المياه بأنواعها. مصادر التلوث السمعي، قياس والكشف عن مصادر الضوضاء طرق  

 وممارسات الحد من التلوث السمعي. 

Textbook 
• Davis, M. L. and D. A. Cornwell,  1998, Introduction to environmental engineering, McGraw-Hill Pub. 

Company  LTD. 
• Hand book of building plan, 1988, Midwest plan service pub. Iowa State Univ. Ames, Iowa U.S.A. 

 في الزراعة االصطناعي الذكاء تحديات ( 414هـ ن د )

 في الهندسة الزراعية( الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 414ها ن د  
الرؤية اآللية وتطبيقاتها في   –هيكلة نظم الذكاء االصطناعي  – مقدمة عن الذكاء االصطناعي 

الخواص  -نوعية الكاميرات  -مقارنة بين نظم الرؤية اآللي وفى اإلنسان  -الهندسة الزراعية 
مصادر اإلضاءة   -ت فوريير(  الديناميكية للصور  الدقة، الوضوح، عمليات على الصور باستخدام تحويال

التعرف على  -واختيار النظم البصرية المالئمة  تحليل الصور، والصور الرقمية، ترشيح الصور( 

األشياء وقياس المسافات، والسطوح المختلفة، واأللوان، توصيف األجسام المعالجة، مبادئ  
 وأسس البرمجة للرؤية اآللية.

Textbook 

• Schalkoff, R. J., 1999, Artificial Intelligence An Engineering Approach, McGraw-Hill 
Pub. Company  LTD. 

 ائية واستخداماتهالمللموارد ا( اإلدارة المتكاملة 415ها ن د  
حصاد –واستدامتها هندسة استغالل وتنمية الموارد المائية  –مصر والدول العربية  فيالموارد المائية   –وتطبيقاتها  للمياهاإلدارة المتكاملة 

  – الجوفية  المياه  – الحقلي استخدام مياه الصرف  إعادة – البحر  مياه وتحلية  األمطار  – حصاد المياه  في و العمليات الهيدرولوجية  المياه 
)التوسع  راضي األمشروعات مصر القومية الستصالح  –اقتصاديات استغالل الموارد المائية  –الصناعية الستغالل الموارد المائية  األعمال
 التشريعات المائية الدولية والمحلية.  – الواديتنمية سيناء وجنوب  –( األفقي

Textbook 

 . I.S.B.N.  977-237-318-1)الطبعة االولي(  ترقيم دولي  . نظم وتقنيات الري الحقلي 2007، ع م.  الجندي •

• Hoffman, G.j., T.A. Howell and K.H. Soloman. 1990. Management of farm irrigation systems.        Amer. 

Soc. Agric. Eng. St. Joseph, Mi. 1040 pages. 

 ( هندسة آالت استصالح األراضي 416ها ن د  
  –آالت التحميل  –آالت النقل  –آالت تحريك التربة  -أهمية آالت االستصالح في التوسع األفقي 
  – لقوى الم ثرة على أسلحة معدات االستصالح ا -العوامل الهندسية الختيار آالت االستصالح 

 تكاليف تشغيل معدات االستصالح. –معدالت األداء للمعدات  –القدرة المطلوبة للتشغيل 
Textbook 

• Abrosimov, K.; A. Bromberg and F. Katayev, 1985, Road-Making Machinery, Mir Pub. 
• Borshchov, T.; R. Mansurov and V. Sergeev, 1988, Land Reclamation Machinery, Mir 
Pub. 

 
 ( هندسة اإلنتاج الحيواني والداجنى299ها ن د  

حظائر المبيت واإلنتاج، ميكنة تجهيز   -موضااوعات مختارة عن هندسااة اإلنتاج الحيواني والداجنى 
  وتاداول العالئق وتشااااخيص وتقييم المخاااطر عنااد إعاداد العالئق غير التقلياادياة، ميكنااة  إزالاة
المخلفاات، مجاازر اإلعاداد والاذبح، تاداول البيض، المحاالاب اآللياة، متطلباات الطااقاة للتسااااخين  

تخطيط وإنشااء المراعى الطبيعية اساتخدام تقنيات   -والتبريد، منشاآت الغاز الحيوي واساتخدامها 
 المواصفات القياسية. –التحكم البيئي في اإلنتاج الحيواني والداجنى والسمكي 

Textbook 

• Taylor, R., 2001, Scientific Farm Animal Production: An Introduction To Animal 
Science. McGraw- Hill Pub. Co.  LTD. 

• Handbook Of Building Plan, 1988, Midwest Plan Service Pub. Iowa State Univ. Ames, 
Iowa U.S.A. 



 

. 

 المحتوي العلمي للمقررات خارج التخصص

 ( أساسيات إنتاج حيواني وداجني102  يوانىح
موضااااع حيواناات المزرعاة في المملكاة الحيوانياة وطرق   –األهمياة االقتصااااادياة للحيوان الزراعي 

الصااافات التي   –ساااالالت ماشاااية اللبن  –تقييم المظهر الخارجي لحيوانات المزرعة  –تصااانيفها 

 –تقاس على حيوانات اللحم  الصاافات التي   –سااالالت ماشااية اللحم   –تقاس على حيوانات اللبن 
أنماط إنتاج األغنام في  –ساااالالت األغنام الصااافات التي تقاس على األغنام   –أنماط إنتاج اللحم 

أنماط إنتاج   –الصاافات التي تقاس على حيوانات المعز وإنتاجها   –سااالالت المعز  –مصاار والعالم 

تقساااايم مواد العلف  –ضاااامياة الهضاااام والجهااز الهضاااامي ووواائفاه وأنواع األجهزة اله -المعز 
التحليل الكيميائي لمواد   –طرق تقدير القيمة الهضامية لمواد العلف  –وخصاائصاها وطرق تقييمها 

الجهاز العصاابي    –حساااب المقررات الغذائية لحيوانات المزرعة   –أسااس تكوين العالئق   –العلف 
تنظيم الحراري في الحيوان ال –عنااصاااار بيئاة الحيوان  –جهااز الغادد الصاااامااء ووواائفاه  –ووواائفاه 

فساايولوجيا  –فساايولوجيا إنتاج اللبن   –التناساال في حيوانات المزرعة   –والعوامل الم ثرة عليه 

نظم اإلسكان ومواصفات عنابر   –إنتاج اللحم. التناسل واإلنتاج في دواجن الفقس ومعامل التفريغ 
 –المجاازر اآللياة  –اج إنتااج البيض تربياة قطعاان دجا  –تربياة قطعاان دجااج إنتااج اللحم  –الادواجن 

 تصنيع البيض ومنتجاته.

Textbook 

• Robert E. Taylor and Thomas G. Field 2004. Scientific Farm Animal. An Introduction  
to Animal SCIENCE. 8th Ed. 

• North, M. 1990. Commercial Chicken Production Manual. AVI. 
• Daghir, N. J. 1995. Poultry Production In Hot Climates, UK Univ. Press. 

• Robinson, F. E., G. M. Fasenko, and R. A. Renema, 2003 New Developments In 
Reproduction And Incubation Of Broiler Chickens. Spotted Cow Press. Ltd Canada. 

 ( طبيعة وأرصاد جوية101أ ر ض  
الزيغ  –العدساات الرقيقة   –التكبير في المرايا  –االنعكاس واالنكساار  –الضاوء الضاوء: طبيعة  :أوال  

وحدات القياس  –نشاأة الضاوء في داخل الذرات   –اساتقطاب الضاوء   -األجهزة البصارية   –اللوني 
الطاقة الحرارية وانتقال  –االنتشاار والضاغط األساموزى  –االنساياب واللزوجة   –المرونة  –واألبعاد 
 التوتر السطحي. –ة الحرار

الغالف الجوى لألرض  –أنواع المناا   –التاأثيرات البيئياة للجو  –ثاانياا  : األرصاااااد الجوياة: مقادماة 
الضاااغط    –الرطوبة والتكاثف والترسااايب   –الحرارة   –أساااس األرصااااد الجوية الزراعية  –وأنواعه 

المنا   –قياس المطر  –الجوية   محطة األرصااد  –العناصار األسااساية لمنا  التربة  –الرياح  –الجوى  
 تحليل التقلبات المناخية والتنب  بتأثيرها والحلول المناسبة. -داخل حظائر الحيوانات

Textbook 

• Nelkon, M. B and Parker, N. D. 1999 Advanced Level Physics, 4th ed., Heinemann 
Press, UK. 

• El-Mosallamy, I. H. 1987 Modern Physics. Fac. of Eng., Ain Shams Univ., Dar Al-Hakim 
Press. 

• Basily, R. R. 1991 Physics: Optics & Heat. Fac. of Eng., Ain Shams Univ., Dar Al-Hakim 
Press. 

• Omer, O. A. 1995 Properties Of Matter. Fac. of Eng. Ain Shams Univ., Dar Al-Hakim 
Press. 

 ت الغذائية وااللبانالصناعا( أساسيات 101أ غ ذ  

المكونات الطبيعية    -الصافات المميزة للغذاء   -المعامالت التصانيعية للغذاء   -أهمية الغذاء   -مقدمة  
الزيوت  -الحبوب ومنتجاتها  -تكنولوجيا األغذية  -حفظ األغذية   -ساااالمة الغذاء   -الموجودة بالغذاء 

تعبئة  -التقييم الحسي لألغذية  -ذية البحرية األغ  -الدواجن   –اللحوم   -والدهون والسكر والحلوى 

مساااتقبل األغذية  كل ما يتوقع من تقدم أو نجاح أو تطوير بالنسااابة   -تساااويق األغذية   -األغذية 
 لألغذية(.

Textbook 

• Potter, N. and J. Hotchkiss 1995. Food science 5th (ED.). Chapman & Hall, Newyork, 
NY, USA. 



 

 ساسيات وقاية وأمراض النبات( أ102  ايةو ق
 (أمراض النبات  برنامجالوقاية و  برنامجباالشتراك بين   

الصاافات العامة   –منافع ومضااار الحشاارات   –الحشاارات: وضااع الحشاارات في المملكة الحيوانية 

الشكل الظاهري والتحورات المختلفة    –لمفصاليات األرجل عموما  والحشارات على وجه الخصوص 
التشاريح الداخلي للحشارات مع  –النمو والتطور وتعدد األشاكال  –شارة لزوائد ومناطق جسام الح

األساس العامة لتقسايم  –بيان التركيب والوويفة باختصاار ألهم األجهزة واألعضااء داخل الجسام 

 الحشرات.
 –اآلفات الرئيساااية وأضااارارها   –مكافحة اآلفات: التعريف بالمساااببات المحتملة للضااارر بالنبات 

العناصاار األساااسااية في برامج   –ي لمكافحات اآلفات وصااراع اإلنسااان مع اآلفات التطور التاريخ

 التقنيات والمواد الحديثة في مجال وقاية النبات. –تكتيكات وطرق المكافحة  –مكافحة اآلفات 
األهمياة االقتصااااادياة والمصااااطلحاات العلمياة ألمراض  -أمراض نباات: مقادماة في أمراض النباات 

مصااااادر العدوى وطرق اإلصااااابة ودودة   -أعراض األمراض  -األمراض النباتية مسااااببات   -النباتات 

أمثلة لبعض األمراض النباتية    -طرق مكافحة أمراض النباتات   -انتشاااار األمراض النباتية  -المرض 
 الهامة.

Textbook 

• Pedjo, L.P. 1991. Entomology and Pest Management Pub. Co., New York. 

 مكتبة أوزوريس، القاهرة. – 2005أمراض النبات  – على، مديح محمد •

 أمراض نبات المكتبة األكاديمية، القاهرة. 1998أبو عرقوب، محمود موسى  •
 ( أساسيات إنتاج نباتي102نباتي  

تأثير المنا  والبيئة علي   –التوزيع الجغرافي   –األهمية االقتصاادية  –تعريف بالحاصاالت البساتانية 
أقلمة وفسااايولوجيا المحاصااايل وعالقتها بالظروف البيئية    –يف المحاصااايل نموها. توزيع وتصااان

العملياات الزراعياة المصاااارياة وتاأثيرهاا علي  –المصاااارياة  العوامال الجوياة والحيوياة واألرضااااياة( 
 فسيولوجيا وبيئة المحاصيل.

 

 
 

Textbook 

ابل( د/ عبد هللا نباتات طبية وعطرية وتو –زينة  –خضاار   –أساااساايات البساااتين الحديثة  فاكهة  •
 محمد الشريف

• Edmond, J. B., T. L. Senn and F. S. Anarews, 1964. Fundamentals of Horticulture. 
 حيوى  ( إحصاء200  عام

 طبيعة علم اإلحصاء، مجالت استخدام علم اإلحصاء، أقسام   Statistic Scienceأهمية علم اإلحصاء  
 طبيعة البيانات، أنواع البيانات، جمع   Dataية( البيانات علم اإلحصاء، أنواع المتغيرات اإلحصائ

الجداول التكرارية"  -العرض البياني –عرض البيانات اإلحصائية  -وعرض البيانات "جمع البيانات

 Samples and Sampling        العينات وتوزيعات المعاينة –التعامل مع البيانات الشاذة(
Distributions ساسية، مميزات البحث بطريق العينة علي الحصر الشامل،  بعض المفاهيم األ

  –الخطوات المختلفة للبحث بطريق العينة، أنواع العينات، تحديد حجم العينة، توزيعات المعاينة( 

 التقدير، التقدير بنقطة، التقدير بفترة، خصائص  Statistical Inferenceاالستدالل اإلحصائي 
الفروض، الخطأ من النوع األول والخطأ من النوع الثاني، اختبارات المقدر الجيد، اختبارات صحة 

الفروض ذات الطرف الواحد وذات الطرفين، اختبارات الفروض حول متوسط المجتمع ونسبة 

 األساس  Analysis of Varianceتحليل التباين  -المجتمع والفرق بين متوسطي مجتمعين( 
  Forecastingالتنب   -تحليل التباين في اتجاهين( النظري، تحليل التباين في اتجاه واحد،

 Experimentalتصميم تجارب    - باستخدام بيانات السالسل الزمنية، باستخدام البيانات المقطعية(

Analysis and Design   مبادئ وأسس تصميم وتحليل التجارب، الخطوات الواجب إتباعها قبل البدء 
ت عملية من واقع إحصاءات وبيانات الهندسة الزراعية تطبيقا -في التجربة، تصميم التجارب(

باستخدام الحاسب اآللي  تحليل التباين في أداء المعدات الزراعية، جمع وتحليل بيانات نظم  
 زراعية مختلفة.

Textbook 
 (.برنامجمبادئ اإلحصاء الزراعي  نخبة من أساتذة ال •

 ( كيمياء طبيعية وتحليلية251ك ي م  

خواص   -الكيمياء الضوئية واإلشعاعية    -قاعدة الصنف    -خواص المادة    -كيميائية  سرعة التفاعالت ال
منحنيات الدالئل   - مبادئ الديناميكا الحرارية، التأكسد واالختزال  القياس اليودي(  -المحاليل 



 

فكرة أولية عن  -الكروموتوجرافى كوسيلة تحليلية  - وقياس الحموضة في المحاليل المختلفة 

 لهامة في الكيمياء التحليلية.األجهزة ا
Textbook 

• Dey, M. and J. B. Harborne. Plant Biochemistry. Academic Press, 1997. 
 ( إنتاج خضر وفاكهة204ب س ت  

دراسة إنتاج وزراعة أهم محاصيل الخضر والفاكهة الرئيسية والعوامل المختلفة الم ثرة علي 

 ة واإلنتاج للتصدير.اإلنتاج وعمليات تحسين وتطوير الزراع
Textbook 

• Vegetable Production Ib Libner Nonnecke, 1989. 
 واجتماع ريفىزراعي  ية وأقتصاداقتصادنظرية ( 102  صاديةأقت

اقتصااديات   –أساياسايات االقتصااد الزراعي  مبادئ عامة للنظرية االقتصاادية(، المشاكلة الزراعية 

ديات األراضي, اقتصاديات الموارد المائية، اقتصاديات الموارد  الموارد االقتصاادية والطبيعية  اقتصا
اقتصااديات الموارد األرضاية  خصاائص الموارد األرضاية  –البشارية، اقتصااديات الموارد الرأسامالية( 

الزراعية، الطلب والعرض علي األراضاي الزراعية وخصاائص العرض، تصانيفات األراضاي الزراعية،  
اقتصااااادياات الموارد الماائياة  طبيعاة  -لألراضااااي بادرجااتهاا المختلفاة(  اإليجاازياةمحاددات القيماة 

طاقة  -الموارد المائية المصارية، محددات الطلب علي المياه لالساتخدامات المختلفة "ري الزراعة

اساتخدام مياه  –اساتخدام مياه الصارف  –شارب"، محددات عرض المياه "تعذيب المياه   -صاناعة   –
 موارد المائية"(.قضية تسعير ال -اآلبار

Textbook 
 (.برنامجمبادئ االقتصاد الزراعي  نخبة من أساتذة ال •

 مشروع تخرج ( 410عاااام  

يقوم الطالب بإجراء بحث في موضااوع مرتبط بطبيعة الدراسااة في مجال تخصااصااه تحت إشااراف  
رات مهاا -لجناة من أعضاااااء هيئاة التادريس ويقادم عناه تقريرا  ينااقً فياه علناا  أماام لجناة تقييم 

اساتخدام شابكات المعلومات    -التعليم عن بعد –التعامل مع التقانات المعلوماتية  دورات علمية( 

 بحث عن معلومات. –واالتصاالت الحديثة 
 ( نظم المعلومات الجغرافية في الزراعة312أ ر ض  

ت  األسااااس العلمياة في نظم المعلوماا –وأهميتهاا  (GIS)مقادماة عن نظم المعلوماات الجغرافياة 

كيفية جمع البيانات   –الصاور المختلفة للبيانات الجغرافية وكيفية التعامل معها   – (GIS)الجغرافية 
برامج الكمبيوتر الخااصااااة بنظم المعلوماات الجغرافياة وكيفياة التعاامال معهاا. تطبيقاات  –المختلفاة 

 حصااار  –تصاااحر األراضاااي   –في  حصااار وتقسااايم األراضاااي  (GIS)نظم المعلومات الجغرافية 

توقع الظواهر المختلفة التي ت ثر على الموارد الطبيعية في   –المساااحات المحصااولية المختلفة 
 كيفية إنتاج خرائط قرارات(. –المجال الزراعي 

 

 ( تنسيق حدائق  219ب س ت  
إنشاااء الحدائق وما بها من منشااآت    –دراسااة أسااس ونظم تصااميم وتنساايق الحدائق المختلفة 

استخدام نباتات الظل  األصص(   –ات الزينة المختلفة في تنسيق الحدائق  الحديقة واستعمال نبات
 في أعمال التنسيق الداخلي.

Textbook 
البسااتين، كلية   برنامج، الداخلينخبة من أعضااء هيئة التدريس، تنسايق حدائق ونبتات التزيين  •

 .الزراعة، جامعة عين شمس

•  
 ( طبيعة أراضى105أ رض  

السااااطح النوعي للترباة وكثاافتهااا   –التحليال الميكاانيكي للترباة  –طبيعياة الترباة ومكونااتهاا 

حركة الهواء   –مقاومة التربة لالختراق   -البناء األرض  –الخواص التشاااكيلية للتربة  –ومسااااميتها 
ثوابت    –الماء األرضاي وصاورة المختلفة   –حرارة التربة وكيفية قياساها وتعديلها  –األرضاي بالتربة 

حركاة المااء باالترباة تحات الظروف المشاااابعاة وغير    –وتقاديرهاا باالحقال والمعمال الرطوباة األرضااااياة 
 أجهزة تقدير المحتوى الرطوبى والجهد الرطوبى بالتربة. –المشبعة 

Textbook 
األراضااااي، كلية الزراعة، جامعة عين   برنامجنخبة من أعضاااااء هيئة التدريس، طبيعة أراضااااى،  •

 شمس.

 أسس االستشعار عن بعد( 306أ رض  



 

 -االستشعار عن بعد المستخدمة فى االسس الفيزيائية -واهميته ة عن االستشعار عن بعدقدمم

جمع   -المستشعرات المحمولة على الطائرات -المستشعرات المحمولة على االقمار الصناعية
  الخواص االساسية للمرئيات الفضائية. -الصور الجوية -البيانات االرضية

Textbook 
• Remote sensing “ The Image Chine Approach (1997). Schott, J.R. 

• Thomas, M. Lillesand, Ralph, W. Kielfert, Jonathan, W. Chipman (2007). Romote 
Sensing and Image Interpretation, Wiley, John & Sons , Incorporated. 
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 العلوم الزراعية فيالماجستير المهني  :أوال  
 طبيعة الدراسة

اراقا  تترار  مقلرا  ذا  ت يعة ت  يقية   ا 
قرو الع   عل  ال وارا   ملاكزالحد  ل رالتدري  

تلك الدراقة بكعداا  رترتو ال ورية الت  يقية  
  إل ر را  تودت  الرواع ق ل  لارة المتاام  يمالر   
عللة رالخلنية العل ية رتر ية القدرا  زياال ال 

ن او   ل  تخصص معين يد    ل  للخلياين 
وال ي هل للحصول اات اموم الر نااتوم الر ع لومر 

  ل ال اجستيرلبر  يعاا   على الدكتوراه مباشرة،
 من حيز القي ة ال ااية رال عرريةر  ال اي 

ال تزيد  المهنيمدة الدراسة لدرجة الماجستير 

رقالة  ض ن مقلرا  اراقية ارم إعداا رتت عن عامين

  ل النتللم ياص  ال ال  عل  ال اجستيل      رإذا

القانرنية ال س را بوا  را  عامين من تاريخ القيد  

يل   عيده إل إذا رالى مال  البلية اإلبقا  عل  القيد  

ال الت   اعتلاالنتلل ال لى ل تتاارز عا  براً  عل  

 ال ختصر   لنامجرمرالقة مال  ال اركااي  

 وإجراءاتشروط 
 القيد

  ل   ال ور  ياتلت لقيد ال ال  لل اجستيل  -1

العلر  الزراعية الم يبرم حاص ً عل  ارجة ال بالررير  
العلر  الزراعية من إحدى الاامعا  ال صلية الر   ل 

آ ل معتلت ب  من  عل   ارجة معاالة لوا من معود 

البليا  ذا    ليا  الاامعة الر الم يبرم من 
 خصصا  ال لت  ة ببلية الزراعةر الت

  ل  تخصص آ ل غيل تخصص     ل يقيد ال ال    -2

ارجة ال بالررير  إذا كام ل  قررا    لل مورية ل 

  ل التخصص اللاغ   ل قررا   8تق  عن 

التساي  ب   رذلك ب رج  مستردا  معتلت بوا   

قلاا مال  البلية برا  عل  مرالقة مال   ي

 ال ختصر  لنامجال

 ةنظام الدراس
ما يسلى عل    ال ور  يسلى عل  ال اجستيل  •

من حيز نرعية رعدا   ال اي ارجة ال اجستيل 
  النلع  التخصصا  اللعيسية ال تاحة رالتخصص 

رذلك   Departmental minor  لنامجل يل ت ب ال
من حيز عدا ال قلرا  ال  لرب اقتيناؤاا  

مقلرا  إهالية بديلة عن اللقالة(   3)باقتيرا  

 الدراقا  العليار   عاةال راا الرارال برلقاً رحبا   

بدراقة   ال ور   اجستيل لبقر  ال ال  ال قيد ل  •
قاعة معت دل عل    60مقلرا  اراقية براعج 

  العل     لنامجمال  ال اعتلاا عل  اً ارع   برا 
  36ال ختص  رمرالقة مال  البلية شاملًة 

  اإلج ارية قاعة معت دل من ال قلرا  الدراقية 

قاعة معت دل من   24 تخصص  ر  ال ادال لب 
يختاراا   الت ال قلرا  الدراقية ال تيارية 

ال ختص لب    العل    لنامجال ال  رب عللة ال
  ر ريؤاى ال ال  تدري اً صينياً مور ماجستيل 

ب عام    ل دل الق رعين عق  العا  ارر  صيناً 

البلية رمزارعوار ريرو  ال ال  ال اجستيل  
الحد ملاكز   ل تدري  بتقديم ررعة باز رك لك ال

قرو الع   ل دل تادا براق ة ال الت 
ال ختص رتقيم براق ة    لنامجرال اركااي  
 ر لنامجلارة من ال 

يقر  باإلشلات عل  ال ال  ال قيد لدرجة   •
الحد العضا  ايوة التدري    ال ور ال اجستيل 

  عل  الم يبرم القتاذاً مساعداً  الكااي  ك لشد 
ب  لارة  ر رالم تا لنامجعل  ارع  من اا   ال

من ال ال  من لارة   ال قد مراعاة ال الر  

   لنامج ال  مالس ث ثية  يتم اعت اااا من 
 راركااي   عل  اعتلاا ال الت اً رالبلية برا 

الم يار     ال ور  يارز لل ال  ال قيد لل اجستيل   •
الت مرالقة  ب  ال اي ارجة ال اجستيل    إل  عيده  

 ل ا   تاقتينا  م ررالبلية   لنامجال مالس 

اي  للدرجة  راعت اره تساي ً جديداً  رالم  التس
  ا لللقالة رلقيقر  ببالة مقتضيا  تقدي   

الدراقا   لعاة ل  الصلةال راا ذا   إلحبا 

ك ا يارز لل ال  ال قيد لدرج  ال اجستيل    رالعليا
  الم  ال اييةال اجستيل  ةارج إل يار  عيده  الم

بالت   ال وريةال اجستيل  ةارج إل يار  عيده 

لل الر   مقتضيا  تقدي    ةيقر  ببال  الم
  لعاة  ل   الصلة ذا   اارال  إلحبا  الرواع 

 رالدراقا  العليا

من ال اجستيل   اليي بن لل ال  الااص  عل   •
التقد  للتساي  لدرج  ال اجستيل   ال ور 

تخصصا    ل  الزراعيةالعلر     ل ال اي 
  ال ور  التابج ل  ال اجستيل  العل    لنامجال

 : ة تياآلبالالرت 

ببالررير   ا  اررل   الاامعيةيبرم ارجت   الم  -ال
البليا   إحدىمن  يعاالوا ما الر الزراعيةالعلر  
 ال عتلت بوار الزراعية  العلياال عااد  الر الاامعية

ال بالررير  عن   ةتقديله العا  لدرج يق  ل الم -ب
(cجيد"ر" ) 

بتخصص   ال ور ارت ات تخصص ال اجستيل   - 
 ر  ال ايارج  ال اجستيل 

 لالاصر  عل  مترقن تقديلا  مراا التخصص  -ث

 ر (B) اجيد جدعن  يق 

مقلرا   ب يابة  ال ور تعت ل مقلرا  ال اجستيل  •
  ر , الةلنت ال خالاع     لخليا   للاع ة  اقتب الً 
غيل   ال عرية  الاع ةلخليج  ة للص إع ا 

  ل  ( Bال سترل  لالت تقديل مراا التخصص )

 ر ل اي اتاسين للصت  للتساي  لل اجستيل 



 

 العلوم الزراعية في البحثيالماجستير درجة : ثانيا  
 الدراسة طبيعة

  ة رمتابع اراقيةبوا مقلرا   الدراقةرتا   
  العل  ال از  القلربرالتدري  عل   العل  التقد  

تق لوا  ة عل ي رقالة بكعداا رترتو راقتقلا  الرتاعج 
ا ه  لري   ال زمة ال دلتق   الملار  الابم ر رل تارز 

 ر عن قرتين الدرجة

 الدراسةمواعيد 
اليالز من   ارق ر  ل   الاامعية  السرة  ت دال

عل  لصلين    الق رعاث ثين    الدراقة  لق ت  ل, رتست 

ينصلوا ع ل  نصف  الق ر (, 15اراقيين )ك  لص  
ياداه  ال يرلقا لل رعد  الق رعين ل ده  السرة

للصال   ملاعال الاامعةرل ال   الاامعةرمال  
 بعد رالانتواعوا ع    الر  الدراقة يقلر بد   الم   العا

 رال  كررلال راعيد 

 وإجراءاتشروط 

التسجيل لدرجه 

 الماجستير

يتقمد  ال مالم  ب ل م  للتسممممايم  راقممممتينما   -1
ركي    إل  ال زمةرالقممت ارا   ال  لربةال سممتردا  

يار   الم ي  بمالبليمةالمدراقمممما  العليما رال ارث   البليمة
ال ختص  العل    لنمامجال إل ال لم  رال سممممترمدا  

 :ا  ال  لربةرال ستردا   اليالل إلبدا 
 رمروا رق  مستخلج  الرال ي ا  شواال -ال
 رال بالررير   شواال -ب

 رال بالررير   ةل لحل الدراق السا   - 
)ل ن   الدراقممية ال قلرا اقممتب ا   شممواال -ث

 ر(ال عاةتر  ص عليوم ا ه 

 مرالقة الر  العسمممبلية الخدمة  ةاي ت شمممواال -ج
عل    ال سمممملامةيم رالتمدري  بالقرا  ايوم  التر 
 العسممممبلية الخدمة  بت جي ما ينيد   الر, الدراقممممة

 رث ث قررا  اران حداا  لل د
الع مم  لل تقممدمين العمماملين  جوممة مرالقممة -ا

 المما رالخماص,العما   ارع ما ع ما   الر بمالابرممة

التزاموم ينيمد  بمكعلارليتقمدمرم  يع لرم لالم ين 
 رالدراقة ل  بالنت ا 

  لنمامجلم  ع ر  ال مالم , يقتلا مال  الحما ل  -2

بع      اللارة العضمما حد اليقر    المعل     اإلشمملات  ةلار
, ريعت ل تاريخ التسممماي  ار تاريخ  كااي ارال لشمممد 
عليم  رذلمك بعمد اعت ماا نماعم   البليمةمال   مرالقمة

 رللدراقا  العليا رال ارث لوا الاامعةرعي  
 الامديمدلب ل ما  التسممممايم   ارعسمممما تتقمد   -3

للمدراقممممما  العليما  البليمةالرا ركيم   إل  لمالمسممممتر
 ق ت  ل  ل شول يرنير للتساي     نوايةرال ارث حت   

يرايل, ريعت ل   ل نرل  ل للتساي     نواية, رحت   التال 

 رالبليةمال   مرالقةتاريخ التساي  ار تاريخ 
 ل يامتلت لتسماي  ال ال  لدرج  ال اجسمتيل   -4

جمم   عملم  ار يمبمرم حمماصممممم ً  الم المزراعميممةالمعملمر  

الامامعما   إحمدىمن   الزراعيمةالعلر   ل ال بمالررير  
 ال ل عل  لوما من معومد  ةمعماالم  ةارجم  الر ال صممممليمة

يقم  تقمديله العما  عن  اللعل   الامامعمةمعتلت بم  من 
مترقممن تقديلا  مراا التخصممص رالعلر    رل يقجيد  

  15يقم  عن  رذلمك لي ما ل بوما عن جيمد جمداً  ال لت  مة

يقلامما مال   الت  لرا ال ق ةمن ما رعمم  لرحممد
ال ختص   لنممامجمال  ال مرالقممةعل   اً برمما  البليممة

كمام  إذاريارز تسممممايم  ال مالم  لمدرجم  ال ماجسممممتيل  
تقديلا    ل عل  تقديل عا  جيد رمترقن جيد    حاص ً 

يقلامما  الت بومما  ال لت  ممةمراا التخصممممص رالعلر  

  لنممامجمال  ال مرالقممةعل   اً برمما  البليممةمال  
 لترل  ال مالم      لتل يسمممم  المال ختص بامممملت 

ماا   ل   اراقمممميةتسممممايل  لل اجسممممتيل مقلرا  

 15يق  عن  تخصممصمم  من ملحل  ال بالررير  لي ا ل
بمالتخصممممص  ال لت  مةال قلرا   ةمن ما رعم  لرحمد
 اللرباممملت  ع  من جيد جداً الحصممم  ليوا عل     رالت 

 ا ه ال قلرا  عن جيد جداً   ل يق  مترقمن تقديلات  
ال اجستيل   ةيقتصل التساي  لدرج  ارحرا رل  ج يج  

ال ين لم ي ل عل  حصمممرلوم عل  ارج    ال ل ةعل   

 ال ل ممة إعنمما عمماممما ريارز  15من  الكيلال بممالررير  
 رالرالدين من ا ا الالت الاديد

ال عيدرم   بالبليةال اجسممممتيل   ةيسممممام  لدرجم  -5

ملاكز   ل ماا  ال ارث   ل التسماي  للعاملين   ريارز
رالامممملكمما   ةاإلنتمماجيمم يومما  رالو  ةال ختلنمم  ال ارث

مج    القمممم رعياً بالتنلغ يرمين   صمممملياة مرالقةب رج  
 البليممةتبلنمم  ال اممز  ريقل مال   الاوممةتا مم  

  لنمامجمال  ال مرالقمةتسممممايم  ال مالم  برما  عل  

ال ختص ريسمممم   لل  ب غيل العمماملين بممالاومما  
غيل باييم  بمالتقمد   رظينمة ل العماملين  الر ال اييمة
د مج ملكز الدراقما  رالقمتامارا   بعد التعاع للدراقمة

من  ال قلرلرتسمممديد ج يج اللقمممر     بالبلية  الزراعية
للامامعما  رل  ج يج  ارعل رال ال   الامامعمةع م  

 يال  ل   مؤعتمة ةع م  ال مالم  بصممممنم   ةحمالم   ل  ارحرا 

 يلز  قمررياً   ةنتاجياإل الر  ال اييةالرظاعف   الرمن الاوا  
 رالاوةينيد ان  مازا  يع   برن   ما بكحضار

ال اجسمممتيل   ةيسمممترل  ال ال  ع   عيده لدرج -6

ال بالررير   ةارج  ل غيل تخصممصمم   ال لتخصممص   ل 
من  لمعت مد  قمممماعمة 15تقم  عن   ل  ةإهمممماليم مقلرا  

التخصمص ال لاا القيد  ل   ال بالررير    ةمقلرا  ملحل

يق   اللباملت   الدراقمة  ل  قمت لارلب  بايز تؤال   
 ر(Bجيد جدا ) ا ه ال راا عن ل مترقن تقديلات  

تع    الت البليا  رال عااد    لخليا يسممم    -7

معتلت  الزراعمةارجم  ببمالررير  معماالم  ل بمالررير  
يقم  الل بوما بمالتسممممايم  لمدرجم  ال ماجسممممتيل عل  

 ال ل ممة إعنمما ( ريارز Bتقممديلام العمما  عن جيممد)
يسممممترلرا ع م   المالرالمدين من ام ا الامممملت عل  

تق   ل  إهمماليةتسممايلوم لدرج  ال اجسممتيل مقلرا  

 ل رحممده من مقلرا  ملحلمم  ال بممالررير   24عن 
ب  بايز تؤالوم ل قت لار   التساي التخصص ال لاا 

 ل يق  مترقممن تقديلاتوم الل ربامملت    الدراقممة  ل 



 

يقتصممممل  ارحرا ام ه ال راا عن جيمد جمدا رل  ج يج 

ال ين لم    ال ل ةالتسممماي  لدرج  ال اجسمممتيل عل   
من   الكيلارج  ال بمالررير  ي ل عل  حصممممرلوم عل   

 رعاماً  15

تبعا  الدراسةنظام 

لنظام الساعات 

 المعتمدة
يرالص عليوا   اراقميةمقلرا   بدراقمةيقر  ال ال   

 الر اإلشمممملاتبرمما  عل  اعتلاا لارمم   البليممةمال  
من   لنممامجمال  ال رمرالقممة  الكممااي ال لشمممممد 

 ةمرزع  البليةمقلرا  الدراقما  العليا راعت اا مال  

 : تكار

 بدراقةيقر  ال  ب ال سالرم لدرج  ال اجستيل   •
 (ارع معت ده عل     قماعة 57) مقلر 19يق  عن   مال

 ل قمممماعم  معت مده( تمد م  18مقلرا  ) 6شمممماملم  
 رال تيمارية ةاإلج ماريم التقمديل العما  رتامممم م  ال قلرا  

 :كالتال را  
ثمم ث  لمم رتممقممج  :اإلجااباااريااةالاامااقااررات  - أ

 ما رعا :
رتتضمممم ن  :الجاامعاةات مقررات من متطلبا  -1

قمممماعا  معت ده(  2)  العل  ال از    ةال  عيمقلرا  

 الناليزية  رالل ةمعت ده(   قمماعة 3)  اللرالااقمم  
 رمعت ده( قاعة 2)

رتتضممم ن تلو  :الكليةمقرران من متطلبات  -2

معت ممده(  قممممماعممة 3) 597 العل  كتممابمم  ال اممز 
قممماع  3)ال( ) تاارب رتصممم يم إحصممما   رالقممماقممميا 
  قممماعا  معت ده( 3)598   اصمممةقممما  معت ده( رارا

 5) 600قممماعا  معت ده( رباز 3) 599رمراعاممما   
 قاعا  معت ده(

را  مقلرا    :برنامجمقرران من متطلبات ال -3

  لنامجلت  ي  تخصممصمما  ال مسمم قامادا مسمم ااا  
 ررعدااا ث ث مقلرا  اللعيسية

را  مقلرا  يختممارامما  :مقررات اختياااريااه -ب 

 ل قج رت  اركممااي ال امممملت  ب اممممررلال ممالمم  
 ما رعتين:

مقلرا  يممدرقممممومما ال ممالمم  اا مم   ما رعمم   -1
لي    رال ي Major  اللعيسممم تخصمممصممم    ل    بلناما

 6عم  يقم  لرعمدااما مامدا ب ما  المدرجمةت ر  لم  

 رقاع  معت ده(18مقلرا  )
ما رع  مقلرا  يدرقمموا ال ال  قممرا  اا    -2
رعدااا   اللعيسم غيل تخصمصم    ل  ارج    الر   بلناما

قاع  معت ده( رل  18لرين )يق  عن مق مادا ب ا ل

يقم   عدا مامدا ل إل  2زاا ا ا العمدا من  إذاحال  ما 
تخصممممص للع  راحمد بعيرم   ل مقلرا  كلوما  6عن 

 راجتازاا ال ال  ب ترقن تقديل ل  (بير غيل    الر  بير )
بما  ام ا التخصممممص ار التخصممممص  يقم  عن جيمد جمداً 

 Major  اللعيسم تخصمصم    إل لل ال    Minor  النلع 

)عرمد رغ م   الامالمةرل  ام ه  المدرجمةت ر  ليم    يالم 
يختار ال ال    تخصص للع (  ل النخلات   ل ال ال   
 إل   الهممال مقلرا  لل اجسممتيل   ث ثةيق  عن   ل عدااً 

 رمادا مس ااا مس قاً  ةإج اريمقلرا   ث ثة

شروط منح درجه 
 في البحثيالماجستير 
 الزراعيةالعلوم 

 ال اي جسممتيل  ياممتلت للاصممر  عل  ارج  ال ا
 :الزراعيةالعلر   ل 

 ررال از الدراقةيتابج  الم -1
مرهممممر  يقله مال    ل بامز  بمكجلا  يقر  الم -2

ال ختص   لنممامجمال  ال اعتلاابرمما  عل   البليممة

برمما  عل  ترصمممميمم  مال   البليممةريارز ل ال  
 بمكجلا يسمممم   لل مالم   المال ختص  العل    لنمامجال

 الر  لال علر معومد  ل ب ايم    الخماصممممةبع  الرقمات 

بال از رمعتلت  الخاصممةتاقص ال ت ل ا     ال لى جوة
 ربوا

ال قلرا   ل يقممد  ال ممالمم  بعممد نامماحمم   الم -3
 ارع ( عل   Bيق  جيد جدا ) بتقديل عا  ل  الدراقمممية

تق لوما لارم  الابم بعمد  رقمممممالمة ل برتماعج بايم  

ليوا رام يسممم ص ذلك نامممله ل از راحد   مراعامممت 
 الر ارعم   عل  اللقممممالمةمسممممتخلص من  ارعم عل   

للرامممل  مق رلال از ال سمممتخلص   المينيد  تقديم ما

 رال تخصصةال ا    إحدى ل 
 الناليزية  الل مةاجتيماز    باممممومااليتقمد  ال مالم   -4

من  الر للامامعمة التمابعمة الل ري التم ايم من احمد ملاكز 

 البليممةيقلامما مال   رالت  ال مرمماظللالاممامعمما  
 ررالاامعة

  ال اجستيل لم ياص  ال ال  عل  ارج   إذا •
قررا  من تاريخ   ة الربعال س را بوا را     النتلل     

مال    رالى  إذا إليل   تسايل   للدرجةالتساي   

ل تتاارز عا     ال لى   لنتللعل  التساي     اإلبقا   البلية 
مال    رمرالقة  اللعيس برا  عل  اعتلاا ال الت 

  للاامعةيارز  الضلررلال ختص رل  حال    لنامجال

لم ياص  عل     ال يل س را بوا لل ال   ا  ال دل  زياال
 ر النتلل    تلك  الدرجة

 



 

 الزراعيةالعلوم  في: درجه دكتور الفلسفة ثالثا  
 طبيعة الدراسة

تقر  القاقا عل  ال از ال  تبل رمتابعة التقد     
امتاام  إل راراقة مقلرا  عليا  باإلهالة  العل  

   ل الخلنية العل ية الزراعية  ل شام   ت ايل 
رال اا  رالعلر  ال لت  ة ل دل ل   النلع  التخصص 

بتقديم رقالة تق لوا لارة   ترتو تق  عن قرتين 

ذا عي ة عل ية ياود لل ال    الابم  رتبرم ع  ً 
بارث  راراقات  ري ي  إهالة    الاخصية ل    تلببنا

 عل ية جديدلر

شروط التسجيل 
لدرجة دكتور 

 الفلسفة
ة اكترر تسممممايم  ال مالم  لمدرجم  ل ياممممتلت  -1

العلر  الزراعية الم يبرم حاصممم ً عل    ل النلسمممنة  

العلر  الزراعيممة من إحممدى  ل ارجممة ال مماجسممممتيل 
الاامعا  ال صمملية الر عل  ارجة معاالة لوا من معود 

آ ل معلت بم   الر عل  ارجمة ال ماجسممممتيل من  عل  

إحمدى البليما  ذا  التخصممممصممممما  ال لت  مة بمالبليمة 
ب  عل    التسمماي ا ماا  التخصممص ال لا  ل ريع   

مقلرا  ال اجسممتيل عن   ل الل يق  مترقممن تقديلات  

 جيد جداًر
 ل يسممممام  ال مالم  لمدرجمة اكترر النلسممممنمة  -2

نن  تخصممص ارجة ال اجسممتيل    ل العلر  الزراعية  

تخصممممص آ ل ملت ن  ل ريارز التسممممايم  للمدكترراه 
لل ت     ل  -بتخصمص ارجة ال اجسمتيل باملت اقمتينا 

رحممدل من مقلرا   21  عن ممما ل يقمم  –السممممايمم  

ال بالررير  رالدراقممما     تب لحلخصمممص الاديد تال
ا ه ال راا ل ين  عن جيد   ل العليا  ب ترقممن تقديل 

 جداًر

سجيل تإجراءات ال

 لدرجة دكتور الفلسفة

ينت  باب الساي  لدرجة اكترر النلسنة رلقاً   -1
 ( من ا ه ال عاةر8ال اال رعم ) ل   ال  ريةلل راعيد 

ال ال  ب ل   للتساي  راقتينا    يتقد  -2
نواية ا ا ال رد(  ل ال  لربة )ال  كررل   ال ستردا

الدراقا  العليا   بلنامج إل رالقت ارا  ال زمة 

  لنامجال إل يار  ال ل  رال ستردا   ال ي بالبلية 
رتابي  لارة اإلشلات   اللاليال ختص إلبدا   العل  

 عل  الم يقر  الحد العضا  اللارة بع   ال لشد

 : ا  رال ستردا  ال  لربة  لل ال ر اركااي  
 مروار رق  مستخلج  الرال ي ا  شواال -ال
 ر ال اي ال اجستيل  شواال  -ب

 ر ال اي ل قلرا  ال اجستيل  الدراق السا   -مج
ايو    مرالقة الر العسبلية الخدمة اية ت شواال -ا 

 رالدراقةعل    ال سلاةالتر يم رالتدري  بالقرا  

ن لارة اإلشلات عل  رقالة    اب ترصية م  -ام
  ب الية ال ال  ركنا ت  للتساي   ال اي  ال اجستيل 

  ل العلر  الزراعية  ل لدرجة اكترر النلسنة 
حص  لي  عل  ارجة ال اجستيل   ال يالتخصص 

 ر ال اي 
الع   لل تقدمين العاملين   جوة مرالقة -ر

 يع لرم لال ين  الما رالخاص, العا   رع اع   بالابرمة

 رالدراقة ل   التزاموم بالنت ا  ينيد  بكعلار  ليتقدمرم
   لنامج حالة ع ر  ال ال   يقتلا مال  ال ل  -3

لارة اإلشلات ريادا ال لشد اإلكااي   لل ال    
رتقتلا لارة اإلشلات ال رهر  العا  لل از  ب ا  

   لنامج يت اش  مج ك  من الخ ة ال ايية لل

رالبلية  ربلنامج ال قلرا  الدراقية  رإرشاا  
 لربة إلنااز   ال لاجج العل ية ال إل   ال ال 

 ل تاريخ التساي  ار تاريخ مرالقة  ت ال ازر ريع

ناع  رعي  الاامعة للدراقا  العليا رال ارث بعد 
 مرالقة مال  البليةر 

 

نظام الدراسة تبعًا 
لنظام الساعات 

     المعتمدة
ت قما  اراقمممميمةمقلرا   بمدراقممممةيقر  ال مالم   -1

 البليةيرالص عليوا مال    لر ا  السمماعا  ال عت دل
مال   رمرالقممة اإلشمممملاتبرمما  عل  اعتلاا لارمم  

 ال ختص راعت اا مال  البليةر العل    لنامجال
يقر  ال ال  ال سممما  لدرج  اكترر النلسمممنة -2

معت ده   قمممماعة 57) مقلر 19يق  عن   مال  بدراقممممة

قماعة معت ده( ل  12مقلرا  ) 3( شمامل  ارع عل   
 48مقلر عل  ارعم  ) 16 لعما   رالتقمديل ا ل تمد م  

 القديل العا ر ل قاعة معت دل عل  ارع ( تد   
يمقمر  الم م ب الم سمممماملمرم لممدرجممة اكمتمرراه  -3

النلسممممنمة بمدراقممممة ال قلرا  اإلج ماريمة رال تيماريمةر 

ريارز ل ال  البليممة الم يبلف ال  ب بممدراقممممممة 
 ل ل يترالل تدريسوا بالبلية    الت ال قلرا  الدراقية 

را   آ ل معتلت بمم  من الاممامعممةر عل  د معومم 

 :كالتال 
 ث ث ما رعا : ل رتقج المقررات اإلجبارية: 

رتضم ن مقلرا    مقررات من متطلبات الجامعة:  -1

رالل مة  اآلل   رالاماقمممم   العل  ال  عيما  ال امز 
النماملميمزيممة  رتممدر  لم م ب الممدكمتمرراه المم يمن لمم 

 ال اجستيلر ل يدرقرنوا 

ره ن تلو  لبات الكلية:مقررات من متط -2
الدكترراه ال ين لم  ( ل  ب597) العل  كتابة ال از 
  رإحصا  رتص يم تاارب لال اجستي ل يدرقرن  

( 599(  رمراعاا  )598)متقد  )ب( راراقا   اصة 
 (ر600رباز )
 را  مقلرا   :برنامجمقررات من متطلبات ال  -3

  لنامجمادا مس ااا مس قا لت  ية تخصصا  ال
   رعدااا الربعة مقلرا راللعيسية 

ال ال  ب اررل   يختاراا  مقررات اختيارية: -ب 
 ما رعتين:  ل  لارة اإلشلات رتقج 



 

  بلناماما رعة مقلرا  يدرقوا ال ال  اا    -1

لي  ت ر  ل  ارجة     ال ي  Major  اللعيس  تخصص     ل 
قاعة   21مقلرا  ) 7رعدااا مادا ب ا ل يق  عن 

 معت دل( للدكترراهر
يدرقوا ال ال  قرا  اا     لراما رعة مق -3

  رعدااا  اللعيس غيل تخصص    ل   الر  ارج   بلناما

مقلرر رل  حالة ما إذا زاا ا ا العدا   2ما د ب ا ل ين   
  ل مقلرا   كلوا  7عدا مادا ل يق  عن  إل  2من 

(   بير الر غيل  بير  تخصص للع  راحد بعير  )

جدا راجتازاا ال ال  ب ترقن تقديل ل يق  عن جيد 
لل ال     Minor  النلع  خصص ار التخصص  تبا  ا ا ال 
ت ر  لي    ال ي Major اللعيس  تخصص   إل إهالة 

  ل الدرجةر رل  ا ه الاالة )عرد رغ ة ال ال  
تخصص للع ( يختار ال ال  عداا ل يق    ل النخلات  

مقلرا  إج ارية مادا  إل  عن ث ثة مقلرا   إهالة 

 قلرا رمس ااا مس قا بعدا الربعة م 

شأن االمتحان  في

التأهيلى لطالب 

 الدكتوراه
يؤاى ال مالم  ال سممممام  لمدرجمة المدكترراه بعمد  -1

ال قلرا  الدراقمممية ب ترقمممن ل يق  عن   ل نااح   
 ل ل تمد م   إل كم  ال قلرا    راجتيمازه(  Bجيمد جمداً )

التقديل العا   امتااناً ت ايلياً شنوياً رتاليلياً  إذا تل  
ماما  تخصممممصممممم   ل اتم  العل يمة ذلمك  ل ت مار عمدر

رال اال  ال لت  ة  رعدرت  عل  مراصمممملة اراقممممت  

 للاصر  عل  الدرجةر
 الاممممنو تاممممبم  لارمة المتامام التم ايل    -2

الاممممامم  ل مالم  المدكترراه من قمممم عمة العضمممما  من 

ارقممات ل ال سمماعدين عل  الم ت ي  لارة اإلشمملات 
  ب ا ل يزيد عن عضممرين  رالم تضممم اللارة ث ثة العضمما

الحدام عل  ارع  من  ارج البلية     لنامجمن  ارج ال
نن  التخصمص ال سما  لي  ل ا   بايز ي      ل 

التامممبي  مراا التخصمممص رال راا ال لت  ة بوا  رذلك 

رمرالقة مال   اركااي  ال امملت    اعتلاابراً  عل   
ال ختص ريقله مال  البليممة رتعت ممد من   لنممامجال

 ا رال ارثرناع  رعي  الاامعة للدراقا  العلي

يعقمد المتامام التم ايل      قممممتين يرماً من  -3
تماريخ ال رالقمة عل  تاممممبيم  لارمة المتامام  رتقمد  
اللارة بعد امتاام ال ال  تقليلاً ب دى الاليت  ل تابعة 

بايم  للاصممممر  عل  ارجمة المدكترراه ريبرم اجتيماز 
ال ال  ل متاام ب رالقة ما ل يق  عن   سمة العضما  

ل  حمالمة عمد  انعقماا اللارمة     ام ه من اللارمةر ر

ام ه اللارمة  ل النتلل يقمد  م يم  لارمة اإلشمممملات 
تقليلاً كتابياً لترهمي  القم اب عد  انعقاا اللارة مقلرناً 

لي ما يلاه بوم ا الخصممممرص   لنمامجبقلار من مال  ال

عل  الل يتم المتامام إل بعمد مرالقمة مال  البليمة 
 ال ختصر  لنامجعل  ما جا  بتقليل ال

 

 

حممالممة عممد  اجتيمماز ال ممالمم  ل متاممام  ل  -4

التمم ايل   يعمماا امتاممانمم  ملل راحممدل لقن بعممد مممدل  
تادااا اللارة رل ع  عن ث ثة الشمممول من تاريخ عقد 

الاممممامم  ارر  رالمما   الاممممنو المتامام التم ايل   
يتم  قمممم ص لوما امتامام ال مالم   رل إل نن  اللارمة  

الضممملررل   حالة  ل العضممما  ا ه اللاام إل    اقمممت دا

يقلامما مال  البليممة بعممد ال مم  رالى  الت القصممممرى 
جتيمماز ال ختصر رل  حممالممة عممد  ل  لنممامجمال  ال

ام لل لل اليانية ياممم   تسمممايل  من اال ال  ل مت

حمالمة اجتيمازه المتامام   ل المدراقممممما  العليمار المما 
الت ايل   يتقد  ال ال  بلقمالت  للناص رال راعامة 

اجتيممازه المتاممام بعممد مرالقممة مال  البليممة عل  

 رالت ايل 

 مدة الدراسة
ل يارز الم تق  لتلل اراقممممة ال ال  للدكترراه عن  

عامين )ع م  تاممممبيم  لارمة الابم( رعد ت تمد لخ   
قممررا ر لكذا لم ياصمم  ال ال  عل  ارجة الدكترراه 
    تلك النتلل  يل   التسممماي  إل إذا رالى مال  

لى ل تاارز عا  البلية اإلبقا  عل  التسمماي  لنله ال 
رمرالقة مال   اللعيسمم ال امملت    ااعتلابراً  عل   

ال ختصر رل  حمالمة الضمممملررل يارز للامامعمة   لنمامجال

لم ياصمممم     ال يزياال ال دل ال سمممم را بوا لل ال   
 عل  الدرجة     النتلل القانرنية ال س را بوار

 

  لالستعالم

 ع رم  البلية 
44441296-44441711 

44441172 

 44444460 لية لاك  الب

 1241 اللعم ال ليدي 

 حداعص ش لا القاالل  68صرب:  عررام البلية 

 facultyofagriasu@yahoo.com ال ليد اللبتلرن  

مرعج البلية عل   
 الا بة الدرلية 

eocities.com/facultyagriasuwww.g 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:facultyofagriasu@yahoo.com
file:///E:/تقارير%20القسم/www.geocities.com/facultyagriasu

