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 دراسات عليا توصيف برنامج

 

                                         بنها : ةــامعـج

                                             كلية: الزراعة

 مواصفات البرنامج                                             

 )أ(  البٌانات األساسٌة

 (لفلسفة فً العلوم الزراعٌة )انتاج محاصٌلدكتوراة ا عنوان البرنامج: (1

   متعدد     ثنائً    √   نوع البرنامج: فردي -(2

 المحاصٌل:القسم (3

 د / ناصر خمٌس بركات الجٌزاوي المنسق: (4

 كلٌة الزراعة جامعة المنزفٌة–السٌد عبد العال أ.د/  المقٌـم الخارجً )واحد أو أكثر(: (5

 2007/ 12/ 17فات البرنامج:تارٌخ آخر اعتماد مواص (6

 )أ(  البٌانات المهنٌة

 أهداف البرنامج (1

 يهذف برنامج دكتىراة الفلسفت في العلىم الزراعيت )محاصيل( إلى تحقيق األغراض اآلتيت:

 العناٌة بالدراسات العلٌا فً مجال انتاج المحاصٌل والتوسع فً بحوثها والعمل على نشرها.  -1
الدراسات المتخصصة والبحث الجاد فً مجال انتاج المحاصٌل للوصول اإلسهام فً إثراء  -2

 إلى إضافات علمٌة وتطبٌقٌة مبتكرة والكشف عن حقائق جدٌدة.
دعم قطاع التنمٌة الزراعٌة بمصر من خالل تطبٌق نتائج أبحاث طالب الدراسات  -3          
 العلٌا

 النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 والفهم المعرفة -أ

 العممي البحث منيجيات و أساسيات يتقن -1-أ
 نتاج المحاصيلا مجال في الحديثة النظريات و الجارية المشاكل يتعرف عمى -2-أ
 الجديد في مجاالت تسميد والري والصرف لممحاصيل الحقمية يذكر -3-أ
 أسس إنتاج وفحص تقاوي المحاصيل الحقمية وبرامج مقاومة الحشائش. يمخص -4-أ

أنواع المعدات واألجيززة الزراعيزة والزنظم الميكانيكيزة وااالت المسزتخدمة فزي ا نتزاج يتعرف عمى  -5-أ
 الزراعي

 أسس التربية والتحسين الوراثي لممحاصيل الحقمية. يذكر -6-أ
 يتعرف عمى الخصائص التكنولوجية لمختمف المحاصيل الحقمية.-7-أ
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 صميمات التجريبية المختمفة.قواعد التحميل االحصائى والت يمخص -8-أ
 يتعرف عمى مفيوم الدورات الزراعية والتكثيف المحصولى وأىمية ذلك  فى زيادة االنتاجية. -9-أ
 يتعرف عمى الخطوات المتبعة لإلستصالح وأستزراع األراضى المختمفة. -11-أ
وتحزافظ عمزى اعمزى قيمزة  بأنواع المراعى المختمفة والمخزاليط العمفيزة التزى تعظزم االنتاجيزة يذكر -11-أ

 غذائية.
يتعززرف عمززى أىززم المسززببات المرضززية والحشززرية التززى تززؤثر عمززى انتاجيززة المحاصززيل الحقميززة  -12-أ

 وطرق المقاومة المختمفة
 يتعرف عمى اخالقيات مينة الزراعة والتفكير العممى.  -13-أ

 اج المحاصيل الحقمية.متعمقة بإنتوالنجميزية المصطمحات بالمغة اال يتعرف عمى بعض -14-أ
 طرق البحث العممى وكيفية االستفادة من المكتبة لدفع الطالب عمى التعمم الذاتى. يمخص -15-أ
 انتاج المحاصٌل تعرف على كٌفٌة القٌام بعمل دراسة علمٌة متكاملة فً مجال-16-أ

بعمل المخابز  و أنىاع المطاحن وكيف تعمل وتنتج الذقيقتكنىلىجيا الحبىب و يتعرف على -17-أ

 صفاث الجىدة و وكيفيت إنتاج الخبز ومراحله المختلفت

 المهارات الذهنٌة -ب

 العالقة ذات المجاالت و انتاج المحاصيل مجال في لممعارف والناقد التحميمي المنيج تطبيق -1-ب
 ليا حموال إيجاد و المينية المشكالت يحمل -2-ب
 غوبة تبعا لخواص التربة الموجودة والظروف البيبئة السائدة.يقيم ويختار التراكيب الوراثية المر  -3-ب
 يحل المشاكل الناتجة من زراعة المحاصيل تحت الظروف البيئية المعاكسة -4-ب
يختززار أفضززل معززامالت التسززميد والززرا ومقاومززة اافززات والتززى تعظززم ا نتاجيززة وتقمززل التمززوث  -5-ب

 البيئى
عمل عمى زيادة ا نتاجية وتحسين صفات الجودة فى المحاصيل يختار التنقيات الحديثة التى ت -6-ب

 الحقمية.
 يحدد العوامل المختمفة التى تؤثر عمى خصوبة التربة الزراعية. -7-ب
 يختار منظمات النمو اامنة والمناسبة والتى تحقق أعمى انتاجية مع تقميل التموث البيئى. -8-ب
 راعى وتخزين البذور والتسويق ومقاومة اافات.يحمل المخاطر المتعمقة با نتاج الز  -9-ب
 يتنبأ بقيمة المنتج النيائى بالمزارع الحقمية. -11-ب

يفرق بين المسببات المرضية والحشرية التى تياجم مختمف المحاصزيل الحقميزة وتحديزد طزرق  -11-ب
 المقاومة المناسبة.

 ٌعد نموذج لبحث علمً فً ضوء اساسٌات البحث العلمً-12-ب

 

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 يطبق أفضل العمميات الزراعية والتى تعظم ا نتاجية وتحسن جودة المنتج النيائى. -1- أ-ج
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 يصمم الدورات الزراعية المناسبة لممحاصيل المختمفة وفى المناطق المختمفة. -2- أ-ج

 حقمية.يجمع ويحافظ عمى ويتداول مختمف األصول الوراثي لممحاصيل ال -3- أ-ج
 يمارس ا نتخاب والتيجين فى المحاصيل ذاتية التمقيح وخمطية التمقيح. -4- أ-ج
نتاج التقاوا. -5- أ-ج  يطبق التقنيات الحديثة فى إنتاج المحاصيل وا 
 يستخدم منظمات النمو ومبيدات اافات بطريقة صحيحة وآمنة.  -6- أ-ج
 بات المرضية والحشرية فى الحقل والصوبة.يتقن خطوات إجراء العدوا الصناعية بالمسب -7- أ-ج
 يتقن إدارة المحاصيل الزراعية فى المناطق الصحراوية -8- أ-ج
 يستخدم الحاسب االى فى البحث عن المعمومات المتعمقة بإنتاج وتربية المحاصيل الحقمية. -9- أ-ج
 تواصل مع العاممين والخبراء  فى مجال ا نتاج الزراعى .ي -11- أ-ج
 التقارير العممية يكتب-11- أ-ج
 يخطط لتطوير مزارع انتاج المحاصيل وتطوير اداء االخرين-12- أ-ج
 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 مختمفة مينية سياقات في عمل فريق قيادة و بفاعمية يتعامل-1- ب-ج
 المتاحة المعمومات ظل في القرار يتخذ-2- ب-ج
 جديدة موارد إيجاد عمى والعمل تنميتيا و بكفاءة احةالمت الموارد وظيفي  -3- ب-ج
 البيئة عمى الحفاظ و المجتمع تنمية في بدوره يعي  -4- ب-ج
 المينة قواعد و المصداقية و بالنزاىة االلتزام يعكس بما تصرفي-5- ب-ج
 لآلخرين خبراتو و عممو نقل و المستمرة الذاتية بالتنمية متزامي-6 ب-ج
 يارات االنترنت بفعالية.يستخدم م -7- ب-ج

 ينظم ويدير الوقت بطريقة مناسبة. -8- ب-ج

 يكتب التقارير بطريقة عممية سميمة. -9- ب-ج

 يستخدم المجالت والدوريات العممية بطريقة فعالة.-11- ب-ج

 يتبنى مفيوم التفكير النقدا واألبداعى فى التعامل مع مختمف المشاكل التى تواجيو.-11- ب-ج
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  المعاٌٌر المرجعٌةمع  ٌقدمه البرنامج من نتائج تعلٌمٌة مستهدفة مقارنة ما ـ  5

 مع المعاٌٌر االكادٌمٌة 5-1

 NAQAAEطر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة بمصر 

المعرفة والفهم -أ  

 

المعاٌٌرهذه المقررات التى تحقق   

 لبرنامجلاألكادٌمٌة لمعاٌٌر ال

هاوالتى تتوافق مع  

أطر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة 

  NAQAAEبمصر 

استخدام الحاسب االلً فً تصمٌم وتحلٌل 

 التجارب، مناقشات ، بحث

،  15، أ14، أ13، أ8أ ،6،أ4أ،1أ

16أ  

 والحزديث األساسزيات و النظريزات -أ
 التخصزص مجزال فزي المعزارف مزن

 ذات العالقة والمجاالت
 و منيجيززات و أساسززيات -ب 15، أ14، أ13أ بحث مناقشات،

 أدواتزو و العممزي البحزث أخالقيزات
 المختمفة

، 10،أ9،أ7،أ5،أ4،أ3،أ2أ 719، 715، 713، 705، 704

 16،أ11أ

 لمممارسة القانونية و األخالقية المبادئ
 التخصص مجال في المينية

 ،7أ،6أ،5أ،4أ، 3أ،2أ،1أ جمٌع المقررات

، 14، أ13أ 12،أ11، أ10،أ9أ،8أ

 17،أ16، أ 15أ

 فززي الجززودة أساسززيات و مبززادئ
 التخصص مجال في المينية الممارسة

، 10،أ9،أ7،أ5،أ4،أ3،أ2أ 721، 713، 705، 704

 16،أ11أ

 ممارسززتو بآثززار المتعمقززة المعززارف
 تنميزة وطزرق و البيئزة عمزى المينيزة
 وصيانتيا البيئة

 

المهارات الذهنٌة -ب  

 

المعاٌٌرذه هالمقررات التى تحقق   

المعاٌٌر األكادٌمٌة لللبرنامج 

 والتى تتوافق معها

أطررر الهٌئررة القومٌررة لضررمان الجررودة 

  NAQAAEبمصر 

استخدام الحاسب االلً فً تصمٌم وتحلٌل  ، 10، ب9،ب4ب،2ب،1ب  مجزال فزي المعمومزات تقيزيم و تحميزل
 و عمييززا القيززاس و التخصززص



   

 

                                                            5 

 

 امني االستنباط 12ب ومناقشات التجارب، بحث

استخدام الحاسب االلً فً تصمٌم وتحلٌل 

 705، 704التجارب، بحث، مناقشات، 

، 6، ب5، ب4،ب2،ب1ب

، 10، ب9، ب8، ب7ب

 12ب

 عمي استنادا المتخصصة المشاكل حل
 المتاحة المعطيات

استخدام الحاسب االلً فً تصمٌم وتحلٌل 

 التجارب، بحث، مناقشات

، 10، ب9،ب4،ب2،ب1ب

 12ب

 إلزى تضزيف حثيزةب دراسزات إجزراء
 المعارف

، 9، ب4،ب2، ب1ب بحث

 12، ب10ب

 عممية أوراق صياغة

، 5، ب4،ب3، ب2،ب1ب جمٌع المقررات

، 9، ب8، ب7، ب6ب

 12، ب11،ب10ب

 المينية الممارسات في المخاطر تقييم

 6ب،4ب ،3ب،2ب 705، 704، 702مناقشات، 

 12ب ،10ب،9ب

 مجزال فزي األداء لتطزوير التخطزيط
 التخصص

، 719، 718، 713، 705، 704، بحث

720 ، ،722 ،723 ،724 ،725 ،726 ،

727 

، 5، ب4،ب3، ب2،ب1ب

، 9، ب8، ب7، ب6ب

 12، ب11،ب10ب

 سزياقات فزي المينيزة القزرارات اتخزاذ
 مختمفة مينية

، 5، ب4،ب3، ب2،ب1ب جمٌع المقررات

، 9، ب8، ب7، ب6ب

 12، ب11،ب10ب

 ا بداع /االبتكار

، 10، ب9،ب4،ب2،ب1ب مناقشات

 12ب

 البزراىين عمزي المبنزي والنقزاش الحزوار
 واألدلة

المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج  

 

المعاٌٌرهذه المقررات التى تحقق   

المعاٌٌر األكادٌمٌة لللبرنامج 

 والتى تتوافق معها

أطرررررر الهٌئرررررة القومٌرررررة لضرررررمان الجرررررودة بمصرررررر 

NAQAAE  

، 7، 6، 5، ، 3، 1،2أ-ج جمٌع المقررات

8،9 ،10 ،11 ،12  

 المينيززة الميززارات إتقززان
 مجال في الحديثة و األساسية
 التخصص

 المينية التقارير تقييم و كتابة 11أ-ج بحث، مناقشات

 و الطزرق تطزوير و تقيزيم 8، 5 ،1،2أ -ج 705، 704
 مجزال فزي القائمزة األدوات
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 التخصص

استخدام الحاسب االلً فً تصمٌم وتحلٌل 

 التجارب، بحث ، مناقشات

 التكنولوجيزة الوسزائل اسزتخدام 9أ -ج
 المينية الممارسة يخدم بما

 الممارسزة لتطزوير التخطزيط 12 ،9 ،2،5،8، 1أ -ج ، مناقشات، بحث727، 722، 705، 704
 ااخرين أداء وتنمية المينية

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ب-ج

 

المعاٌٌرهذه المقررات التى تحقق   

للبرنامج المعاٌٌر األكادٌمٌة ل

 والتى تتوافق معها

أطررر الهٌئررة القومٌررة لضررمان الجررودة 

  NAQAAEبمصر 

11، 10، 9، 6،7ب-ج بحث ، مناقشات  المختمفة بأنواعو الفعال التواصل 

استخدام الجاسب االلً فً تصمٌم وتحلٌل 

 التجارب

 يخدم بما المعمومات تكنولوجيا استخدام 7،9،11 ب-ج
 المينية الممارسة تطوير

 أداءىم وتقييم ااخرين تعميم 11، 10، 9، 6،7ب -ج ناقشاتم

 المستمر والتعمم الذاتي التقييم 11، 10، 9، 6،7ب -ج مناقشات وبحث

استخدام الجاسب االلً فً تصمٌم وتحلٌل 

 التجارب

 لمحصزول المختمفزة المصزادر اسزتخدام 7،9،11 ب-ج
 المعارف و المعمومات عمى

 العمل فرق وقيادة فريق في العمل 2،4، 1 ب-ج مناقشات وبحث

 إدارة عمي والقدرة العممية المقاءات إدارة 11، 10، 9، 6،7ب -ج مناقشات
 الوقت

 
مع المعاٌٌر  رنة المعاٌٌر األكادٌمٌة لبرنامج انتاج المحاصٌلمن الجدول السابق تستطٌع مقا

 .NAQAAEبمصر طر الهٌئة القومٌة لضمان الجودة أل الخارجٌة األكادٌمٌة المرجعٌة
 

 نسبة تغطٌة البرنامج للمعاٌٌر القومٌة االكادٌمٌة القٌاسٌة لبرامج الماجسبٌر -
 %100المعرفة والفهم     -أ

 %100المهارات الذهنٌة  -ب
 %100المهارات المهنٌة والعملٌة -ج  أ
 %100المهارات العامة  -ج ب

 
 
 

The Quality Assuranance Agency for Higher 

 Education(Ph D )     

المعاٌٌراالكادٌمٌة للبرنامج والتى تتوافق 
 المحاصٌل  الدكتوراةمع اهداف برنامج 

 المعارف والفهم   -أ

A1 the creation and interpretation of new knowledge,  
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through original research or other advanced scholarship, of a 

quality to satisfy peer review, extend the forefront of the 

discipline, and merit publication 

توضٌح وتفسٌر للتكنولوجٌات الحدٌثة من خالل البحوث  -1

االصلٌة او المتطورة القناع المراجع النظٌر الموضحة 

 للقطاعات المختلفة والمنشورة.

 

 6، أ 15، أ 2، أ 1أ

 

A2 a systematic acquisition and understanding of a 

substantial body of knowledge which is at the forefront of 

an academic discipline or area of professional practice 

التفهم المستفٌض للمعلومات االكادٌمٌة المختلفة أو فى  -2

 مجاالت الخبرات العملٌة والمهنٌة ،

 

 14، أ  13، أ  11أ 

A3 the general ability to conceptualise, design and 

implement a project for the generation of new knowledge, 

applications or understanding at the forefront of the 

discipline, and to adjust the project design in the light of 

unforeseen problems 

تطبٌق المشروعات لالجٌال وتطبٌق القدرة العامة لتصمٌم و

المعلومات الحدٌثة أو تفهم المجاالت المرتبطة وتوجٌه خطة 

 المشروع فى ضوء المشكالت الغٌر مرئٌة. 

 13، أ  8، أ  7، أ  1أ

A4 a detailed understanding of applicable techniques for 

research and advanced academic enquiry. 

دقٌق للتطبٌقات العملٌة للبحوث والتساؤالت التفهم ال -3
 االكادٌمٌة

 

 17، أ 16، أ 10، أ9، أ 6أ 

 المهارات الذهنٌة: -ب

B1 the general ability to conceptualise, design 

and implement a project for the generation of 

new knowledge, applications or understanding 

at the forefront of the discipline, and to adjust 

the project design in the light of unforeseen 

problems 

القدرة العامة على تفهم وتصمٌم المشرعات البحثٌة تحت 

ظروف التطور العلمى واالبحاث التجارٌة فى مجال 

التخصص مع مواجهة ما ٌستحدث من مشاكل بحثٌة والعمل 

 على حلها.

 12، ب10، ب9، ب5، ب4، ب 3، ب 1ب

 أ  المهارات العملٌة  -ج
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C1- make informed judgements on complex 

issues in specialist fields, often in the absence 

of complete data, and be able to communicate 

their ideas and conclusions clearly and 

effectively to specialist and non-specialist 

audiences 

الحكم على الموضوعات المركبة فى مجال الدراسة حتى  -أ  

ا على توصٌل االفكار رفى غٌاب البٌانات الكاملة وقاد

وتوضٌح النتائج بفاعلٌة الى المختصٌن وغٌر المختصٌن من 

 المستمعٌن. 

 9، ح ـؤ/8، ح ـؤ/  4، ح ـؤ/ 3ح ـؤ/ 

C2- continue to undertake pure and/or applied research and 

development at an advanced level, contributing substantially 

to the development of new techniques, ideas or approaches. 

االستمرار فى تفهم البحوث التخصصٌة أو التطبٌقٌة  -ب

وتطوٌرها الى المستوى االعلى و المساهمة المستمرة لتطوٌر 

 ق واالفكار التطبٌقٌة الحدٌثة والمقترحات.الطر

، ح 10، ح ـؤ/  5، ح ـؤ/ 2، ح ـؤ/ 1ح ـؤ/
 12، ح ـؤ/11ـؤ/

  

 ب  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج

D1- the qualities and transferable skills 

necessary for employment requiring the 

exercise of personal responsibility and largely 

autonomous initiative in complex and 

unpredictable situations, in professional or 

equivalent environments. 

والمطلوبة للخرٌج فى متطلبات المهارات العامة والقابلة للنقل 

مجال العمل مع تحدٌد المسئولٌات الشخصٌة والدافعة لإلبتكار 

فى مجال التخصص المتوقعة والتعامل مع الظروف غٌر 

  المهنى.

، 6، ر5، ر3، ح ـ ب/ 2، ح ـ ب/ 1ح ـ ب/ 
 11، ح ـ ب/10، ح ـ ب/7ح ـ ب/

 البرٌطانٌة  QAA%  مع برنامج ماجستٌر محاصٌل طبقل لمعاٌٌر  80نسبة تغطٌة البرنامج 

 

 هٌكل ومحتوٌات المنهج (4

 سنوات 3 )الحد األدنى(: مدة البرنامج -أ4

 برنامجهٌكل ال -ب4

  27 اختٌاري  20 إجباري     :اإلجمالٌة عدد الساعات المعتمدة 1-ب4

  81 %  38 : عددداخل القسمعدد الساعات المعتمدة للمواد  2-ب4



   

 

                                                            9 

 

  19 %  9 : عددخارج القسمعدد الساعات المعتمدة للمواد  3-ب4

 مقررات البرنامج (5

 إجباري 

 
الرقم 
 الكودي

 عنوان المقرر
عدد 
الوحدا

 ت

 للبرنرررامج النترررائج التعلٌمٌرررة المسرررتهدفة د الساعات/األسبوععد
 معمل محاضرات التً ٌتم تغطٌتها )الكود(

 

استخدام الحاسب االلً  --
فً تصمٌم وتحلٌل 

 التجارب

، 2، ب1، ب16، أ15، أ8أ ،6،أ4أ،1أ 2 2 3
-أ-ج، 9-أ-ج، 12، ب10، ب9، ب4ب
 11-ب-ج، 9-ب-ج،7

، 9، ب4، ب2، ب1ب، 15أ، 14، أ13أ    مناقشات --
-ب-ج،  6-ب-ج، 9-أ-ج، 12، ب10ب
 ، 11-ب-ج، 10-ب-ج، 9-ب-ج ،7

، 9، ب4، ب2، ب1ب ،15، أ14، أ13أ   5 بحث --
-ب-ج،  6-ب-ج، 9-أ-ج، 12، ب10ب
 ،11-ب-ج، 10-ب-ج، 9-ب-ج ،7

، 6، ب4، ب3، ب13، أ12، أ6، أ2أ 2 2 3 تربٌة المحاصٌل الرئٌسٌة 702
-ب-ج، 2-ب-ج، 4-أ-ج، 3-أ-ج، 11ب
 11-ب-ج، -ب-ج، 9--ب-ج، 8

، 16أ11، أ10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 (1انتاج محاصٌل ) 704
، 10، ب9، ب8، ب7، ب6، ب5، ب4ب
، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج، 2-أ-ج، 1-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج، -ب-ج، 2-ب-ج

، 16أ11، أ10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 (2انتاج محاصٌل ) 705
، 10، ب9، ب8، ب7، ب6، ب5، ب4ب
، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج، 2-أ-ج، 1-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج ،3-ب-ج، 2-ب-ج

 .. .. .. اإلجمالى
 
 

 اختٌاري-ب

 
الرقم 
 الكودي

 عدد الوحدات عنوان المقرر

عدد 
 الساعات/األسبوع

 النترررررائج التعلٌمٌرررررة المسررررررتهدفة
الترررررً ٌرررررتم تغطٌتهرررررا  للبرنرررررامج

 معمل تمحاضرا )الكود(

 

، 4، ب3، ب13، أ12، أ6، أ2أ 2 2 3 تربٌة محاصٌل خلطٌة التلقٌح 706
-ج، 4-أ-ج، 3-أ-ج، 11، ب6ب
-ب-ج، 9-ب-ج، 8-ب-ج، 2-ب

 11-ب-ج، 10

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 حشائش ومقاومتها متقدم 713
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1ت، 10، ب9، ب8ب
-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 اقلمة محاصٌل الحقل 714
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب
-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2

تربٌة محاصٌل مقاومة لالمراض  715
 والحشرات

، 4، ب3، ب13، أ12، أ6، أ2أ 2 2 3
-ج، 4-أ-ج، 3-أ-ج، 11، ب6ب
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-ب-ج، 9-ب-ج، 8-ب-ج، 2-ب
 11-ب-ج، 10
 

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 تقنٌات الزراعة بدون خدمة 718
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب
-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2
 

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 انتاج المحاصٌل االستوائٌة 719
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب
-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج
، 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2
 11-ب-ج، 10-ب-ج
 

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 زراعة االعالف وادارة المراعً 720
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16،أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج ،10، ب9، ب8ب
-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج ،5-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج ،2

721 
 

زراعة االراضً المستصلحة 
 والجدٌدة)متقدم(

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3

، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، -أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب

-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج

-ج، 5-ب-ج ،4-ب-ج ،3ث، 2

 6-ب

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 دورة زراعٌة 722

، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب

-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج

، 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2

 11-ب-ج

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 تكنولوجٌا االلٌاف متقدم 723

، 7، ب6ب، 5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب

-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج

 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2

724 
 

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 تكنولوجٌا حبوب متقدم

، 6، ب5، ب4ب ،17أ،16أ11أ

-ج، 1ت، 10، ب9، ب8، ب7ب

، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج، 2-أ

-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2-ب-ج
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 6-ب

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 جٌا علف ومراعًتكنولو 725
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب
-ج، 2-ب-ج، 1ث،8-أ-ج، 5-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج ،3-ب

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3 فحص البذور متقدم 726
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب
-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج، 5-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2

727 
 

التكثٌف الزراعً والتركٌب 
 المحصولً

، 10، أ9، أ7، أ5، أ4، أ3، أ2أ 2 2 3
، 7، ب6، ب5، ب4، ب16أ11أ

، 2-أ-ج، 1-أ-ج، 10، ب9، ب8ب
-ب-ج، 1-ب-ج ،8-أ-ج ،5-أ-ج
 6-ب-ج، 5-ب-ج، 3-ب-ج، 2

  مجتويات المقررات-7  

 :   مقرر عام أجبارى ـ كود المقرر 1

 ـ اسم المقرر : أستخدام الحاسب اآللى فى تصمٌم وتحلٌل التجارب الزراعٌة       

استخدام حزم البرامج علً الحاسب لتقدٌر  -التعامل البٌانات -إدارة الملفاتـ المحتوٌات :       

التحلٌل  - جارب العاملٌةالت - استخدام حزم الحاسب فً حالة التجارب البسٌطة -االرتباط واالنحدار

 تقدٌر مكونات التباٌن الوراثً - تحلٌل الثبات - التجمٌعً

  702ـ كود المقرر :   2  

 ـ اسم المقرر : تربٌة المحاصٌل الرئٌسٌة     

التركٌب  -المنشؤ والتقسٌم -أهداف وطرق التربٌة -األهمٌة االقتصادٌة ـ المحتوٌات :     

 -الفول البلدى -القطن -الذرة -األرز –القمح  –ثة فى تربٌة محاصٌل النباتى واالتجاهات الحدٌ

 البرسٌم.

  704ـ كود المقرر :   3  

 (1ـ اسم المقرر : إنتاج محاصٌل )      

 -الوصف النباتى -الموطن والمنشؤ والتقسٌم واإلنتاج العالمى والمحلى ـ المحتوٌات :      

النضج والحصاد والتخزٌن  لكل من  -الرى -تسمٌدال -فالحة الحصول -فسٌولوجٌا المحصول

 محاصٌل الحبوب والبقول والعلف األخضر.

  705ـ كود المقرر :   4

 (2ـ اسم المقرر : إنتاج محاصٌل )      
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 -الوصف النباتى -الموطن والمنشؤ والتقسٌم واإلنتاج العالمى والمحلى ـ المحتوٌات :      

النضج والحصاد والتخزٌن  لكل من  -الرى -التسمٌد -ولفالحة الحص -فسٌولوجٌا المحصول

نتائج  -محاصٌل الزٌت والسكر واآللٌاف وأهم التوصٌات الحدٌثة فٌما ٌختص بمعامالتها الزراعٌة

 احدث البحوث.

 ( 606)  مقرركود ال-5
 تربية محاصيل خمطيه التمقيح  اسم المقرر

ربيةة واقتجاهةاا الحدي ةة تةب تربيةة المحاصةيل أهةدا  وطةرا الت –األهميةة اقتتصةادية    المجتوى
 الخمطية.

  713ـ كود المقرر :   6

 ـ اسم المقرر : الحشائش ومقاومتها متقدم    

دراسة أهم   –الحشائش كآفة خطٌرة على اإلنتاج الزراعى )التعرف العلمى  ـ المحتوٌات :    

عالقة الحشاش  -كصر والعالم(األضرار والمنافع للحشائش على مستوى اإلنتاج الزراعى فى 

التضاد  -التطفل -بالكائنات الحٌة فى التربة وأثر ذلك على االنتشار واألضرار الناجمة لها )التناس

الطرق الحٌوٌة مع  التركٌز  -الطرق المٌكانٌكٌة -الطرق الزراعٌة -طرق المقاومة -وااللٌلوباتى(

تقسٌم  -الطرق الكٌماوٌة )المبٌدات العشٌة( -على أهمٌة هذه الطرٌقة فى تقلٌل التلوث البٌئى

األثر المتبقى وعالقة ذلك  -االختٌارٌة -امتصاص وانتقال المبٌدات -المبٌدات )المجامٌع الكٌماوٌة(

دراسة المجامٌع الكٌماوٌة والمبٌدات التابعة لكل مجموعة مع التركٌز على أهم  -بالمحاصٌل الالحقة

تقٌٌم  -كافحة المتكاملة للحشائش فى المحاصٌل الحقلٌة والبستانٌةبرامج الم -المبٌدات الموصى بها

 وترشٌد استخدام المبٌدات العشبٌة فى الزراعة المصرٌة.

  714ـ كود المقرر :     7

 ـ اسم المقرر : أقمة محاصٌل الحل    

جهاد التعرف على اإلجهاد من الناحٌة الطبٌعٌة والبٌولوجٌة  وما بعد اال ـ المحتوٌات :    

من تؤثٌرات مختلفة. دراسة أنواع اإلجهادات البٌئة المختلفة من حٌث طبٌعتها وتؤثٌرها على 

ٌركز المقرر على أنواع اإلجهادات  -اإلنبات والنمو والتطور واإلنتاج لمحاصٌل الحقل المختلفة

هادات الجفاف البٌئٌة المتواجدة تحت ظروف البٌئة المصرٌة بزراعتها المختلفة ومنها: األقلمة الج

إجهادات  -إجهادات الحرارة العالٌة واتساع المدى بٌن حرارة اللٌل والنهار -ونقص أو زٌادة المٌاه

إجهادات األشعة فى المجال الضوئى  -الملوحة وأٌونات األمالح سواء فى التربة أو مٌاه الرى

إجهادات  -واء والتربةإجهادات تلوث اله -واألشعة فوق البنفسجٌة والحمراء واألشعة المٌثانٌة

وكذا اإلجهادات التى  -اإلجهادات الطبٌعٌة والثانوٌة -مقاومة اآلفات )الحشرات، األمراض،...( 
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ٌدرس طبٌعة اإلجهاد واألضرار المبنٌة علٌها  -ٌضعها اإلنسان فى كل من هذه اإلجهادات البٌئٌة

لى الهروب أو تجنب أو التعاٌش وكٌفٌة المقاومة الطبٌعٌة للنباتات وكٌفٌة مساعدة النباتات ع

معهما وذلك بالطرق والمعامالت الزراعٌة المختلفة والتى تإثر فى العملٌات الفسٌولوجٌة والتمثٌل 

 الغذائى بما ٌضمن اإلنبات والنمو والتطور واإلنتاج بصورة أقتصادٌة. .

  715ـ كود المقرر :   8

 والحشرات ـ اسم المقرر : تربٌة محاصٌل مقاومة لألمراض    

طبٌعة المقاومة  –مٌكانٌكة العدوى  -ـ المحتوٌات :أهمٌة التربٌة لمقاومة األمراض والحشرات    

الطبٌعة الوراثٌة للتخصص الفسٌولوجى فى   -السالالت الفسٌولوجٌة وطرق تمٌزها -لألمراض

العدوى  -وراثة المقاومة لبعض األمراض -مٌكانٌكٌة حدوث التباٌن فى الفطرٌات -الفطرٌات

االتجاهات الحدٌثة فى التربٌة  -برنامج المقاومة لألمراض والحشرات –الصناعٌة بالحشرات 

 لمقاومة األمراض والحشرات.

   718كود المقرر :  -9
 تقنٌات الزراعة بدون خدمة ـ اسم المقرر :    
التربةة  –لنباا بها الزراعة بدون خدمة وتأ يرها عمى خواص التربة وطبيعة نمو ا :ـ المحتوٌات     

  –تةةأ ير الزراعةةة بةةدون خدمةةة وتأ يرهةةا عمةةى كةةبس وتماسةة  حبيبةةاا التربةةة –والزراعةةة بةةدون خدمةةة 
آقا –تأ ير الزراعة بدون خدمةة عمةى انترةار الحرةااش والحرةراا واقمةراض بالمحصةول المنةزر  

  0 الناحية التطبيقية لمزراعة بدون خدمة لبعض المحاصيل–الزراعة بدون خدمة 
 719كود المقرر :  -10

 إنتاج المحاصٌل االستوائٌة ـ اسم المقرر :    

–معالم الزراعرة فرى المنراطق االسرتوائٌة –الظروف السائدة بالمناطق االستوائٌة ـ المحتوٌات :    

–الشراى –محاصٌل المشروبات واالستهالك الترفرى ) الربن –تعرٌف وتقسٌم المحاصٌل االستوائٌة 

نخٌرل -محاصرٌل الزٌرت )نخٌرل جروز الهنرد–محاصٌل المطاط والكاوتشروك  -الكوال–خان الد -الكاكاو

الرامرى -السرٌزال -محاصٌل األلٌاف )الكرابوك-الٌام (–المحاصٌل الدرنٌة والجذرٌة )الكسافا –الزٌت 

 الباباظ (–محاصٌل الفاكهة )األناناس -(

عررالم والظررروف البٌئٌررة المناسرربة منرراطق االنترراج فررى الترردرس هررذه المحاصررٌل مررن حٌررث توزٌررع     

زراعرة المحصرول وأنتاجره وتجهٌرز –التقسرٌم –الوصرف النبراتى  –األهمٌة االقتصرادٌة  –النتاجها 

 صفات الجودة ودراسة التركٌب النباتى للمحصول –المحصول 

   720كود المقرر : -11

 زراعة األعالف وادارة المراعى ـ اسم المقرر :    

–الوصرررف النبررراتى –لمررروطن والمنشؤوالتقسرررٌم واالنتررراج العرررالمى والمحلرررى اـررر المحتوٌرررات :    

والتخررزٌن لكررل مررن الحصرراد -النضررج–الرررى –فالحررة المحصررول )التسررمٌد –فسررٌولوجٌا المحصررول 
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المنرراطق الرعوٌررة –أنررواع المراعررى –األهمٌررة  االقتصررادٌة -محاصررٌل األعررالف النجٌلٌررة والبقولٌررة 

حالررة المراعررى –حصررر ودراسررة المراعررى –وتوزٌررع المراعررى  العوامررل الجوٌررة وانتشررار -بمصررر

نوعٌرة الغطراء النبراتى والعوامرل المرإثرة علٌهرا  –الطبٌعٌة والمزروعرة وطررق ادارتهرا وتحدٌردها 

 –أسباب تدهور المراعى وطرق العرالج –نظم الرى وتؤثٌرها على حالة المرعى –وقٌمتها الغذائٌة 

طرررق –الرعررى فررى المنرراطق المختلفررة والتغٌٌرررات الموسررمٌة  المكونررات النباتٌررة للمرعررى ونباتررات

اإلنشررراءات  –حٌوانرررات الرعرررى ورعاٌتهرررا –وانرررواع النباترررات الرعوٌرررة التعررررف علرررى أصرررناف 

اسرس التقٌرٌم وحسراب الحمولرة الرعوٌرة –طررق االسرتغالل للمرعرى –واإلمكانٌات الالزمرة للرعرى 

التحلٌررل االحصررائى لتجررارب –واالنترراج الحٌرروانى والقٌاسررات والتقرردٌرات الكمٌررة والنوعٌررة للمرعررى 

 وبحوث المراعى

 721كود المقرر :   -12

 زراعةاألراضى المستصلحة والجدٌدة متقدم ـ اسم المقرر :   

المروارد  -األمرن الغرذائى واستصرالح االراضرى -األمرن الغرذائى فرى الروطن العربرى ـ المحتوٌرات :   

–بعض المشارٌع القومٌة  –زراعة المناطق الجافة –ن العربى والنباتٌة المتاحة فى الوطاألرضٌة 

مشاكل االنجراف بالمٌاه والرٌاح والملح وارتفاع مستوى الماء االرضى  –التكامل الزراعى العربى 

الخطروات 0نظم الرى والصررف–التصحر ومشروع الحزام االخضر بشمال أفرٌقٌا  0وسبل عالجها 

اهرم مشرروعات –والجٌرٌرة –القلوٌرة –الملحٌرة –راضى الرملٌرة التنفٌذٌة الستصالح واستزراع اال

 التوسع الرأسى

   722كود المقرر : -13

 دورة زراعٌة متقدم ـ اسم المقرر :   

تارٌخ الدورة الزراعٌة فى –تعرٌفات للمصطلحات المستخدمة فى الدورة الزراعٌة ـ المحتوٌات :   

تقٌرٌم المحاصرٌل –األثرر المتبقرى للمحاصرٌل السرابقة بقاٌرا المحاصرٌل السرابقة و–العالم وفرى مصرر 

–العالقرات االلٌوباثٌرة  –الزراعة المتكرررة واضررارها  –السابقة وعالقات التوافق بٌن المحاصٌل 

األمرراض الناشرئة –موضع كل محصول فى الردورة الزراعٌرة –ر راعٌة فى مصلزتصمٌم الدورات ا

–اوجه استخدام االراضى -الزراعٌة المتبعة فى مصرأمثلة للدورات –عن سوء الدورات الزراعٌة 

التجمع الزراعى وتنظٌم الدورة الزراعٌة ومشكلة تفتت الحٌازات –دورات األراضى حدٌثة االصالح 

 0التكثٌف الزراعى وتحمٌل المحاصٌل–

  723كود المقرر :  -14

 تكنولوجٌا ألٌاف متقدم ـ اسم المقرر :   

تقسررٌم –ة األلٌرراف بالنسرربة لقطاعررات اإلنترراج والتسرروٌق والتصررنٌع أهمٌررة دراسررـرر المحتوٌررات :   

دراسررة أهررم –دراسررة الخررواص العامررة لأللٌرراف –األلٌرراف وفقررا لألسررس العلمٌررة المختلفررة للتقسررٌم 

–الطبٌعٌة مع التركٌرز علرى األلٌراف النباتٌرة مرن حٌرث منشرؤ وتطرور نمرو االلٌراف )القطرن األلٌاف 

 0التركٌرب الكٌمراوى ألهرم األلٌراف –ٌكروسكوبٌة ألهم األلٌاف النباتٌرة السٌزال (الصفات الم-الكتان

الخررواص الفزٌائٌررة لأللٌرراف النباتٌررة وٌتضررمنه الخررواص الهندسررٌة والخررواص المٌكانٌكٌررة لأللٌرراف 

 0النباتٌة الهامة

 724كود المقرر : -15
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 تكنولوجٌا حبوب متقدم ـ اسم المقرر :    

دراسة متقدمة للتركٌب المورفولوجى والكٌماوى –ج الحبوب فى العالم دراسة أنتاـ المحتوٌات :    

طررق الطحرن –عملٌة الطحن اهم العوامل التى تإثر على -األرز–الشعٌر –الذرة –فى حبوب القمح 

اهم الجٌنرات المتحكمرة –أهم األجهزة المستخدمة فى قٌاس صفات العجن وطرق قٌاسها –المختلفة 

 0ل الحبوب فى صفات الجودة فى محاصٌ

 725كود المقرر : --16

 ـ اسم المقرر: تكنولوجٌا علف ومراعى    

–ـ المحتوٌات: دراسة محددات النمو واإلنتاج والنوعٌة فرى نباترات األعرالف والنباترات الرعوٌرة   

دراسة سلوك –التقدٌرات الكمٌة والنوعٌة للنمو الخضرى –فات الجودة والعوامل المإثرة علٌها ص

مقارنة طررق التغذٌرة المختلفرة للحٌوانرات –عند التغذٌة وكفاءة النمو واإلنتاج للحٌوانات الحٌونات 

التحلررٌالت الكٌمائٌررة بررالطرق المعملٌررة الحدٌثررة –وأثرهررا علررى اإلنتاجٌررة العلفٌررة واالنترراج الحٌرروانى 

دراسررة مركبررات ومكونررات مضررادات النوعٌررة وكٌفٌررة التعامررل معهررا )مركبررات –وتجررارب الهضررم 

( تكنولوجٌررا حفررظ المررواد العلفٌررة وطرررق اعرردادها وحفظهررا وتخزٌنهررا 000قلوٌرردات –لوكٌمائٌررة الٌ

أنترراج 0المحفوظررة الهررٌالج ( والمعررامالت الزراعٌررة الخاصررة النترراج األعررالف  -السررٌالج–)الرردرٌس 

 0وتجهٌز وتعبئة وتخزٌن بذور األعالف والمراعى بؤختالف أنواعها

 726كود المقرر : - 17

 فحص البذور متقدم م المقرر:ـ اس   

األهمٌررة التطبٌقٌررة لعلررم فحررص البررذور وعالقترره –أهمٌررة فحررص البررذور  -التعرررفـرر المحتوٌررات :   

فحرص التقراوى –دراسة اختبارات التقاوى طبقا ألهرداف االتحراد العرالمى للتقراوى –بالعلوم األخرى 

تلفررة مررع االهتمررام بالمحاصررٌل خطرروات الفحررص للمحاصررٌل المخ–اإلنترراج الزراعررى وعالقتره بزٌررادة 

عبررراد الشرررمس ( وبعرررض –الفرررول البلررردى –البرسرررٌم –الرررذرة  -االرز–القمرررح  –الرئٌسرررٌة )القطرررن 

 0أهم المواصفات والشروط التى ٌجب مراعتها عند إجراء الفحص  -المحاصٌل الزٌتٌة االخرى

 727كود المقرر : -18

 لى التكثٌف الزراعى والتركٌب المحصوـ اسم المقرر:   

فرى اسرتخدام االرض  تطرور التكثٌرف–تعرٌفات عن التكثٌف الزراعرى ومصرطلحاته : ـ المحتوٌات   

مقراٌٌس  –تحمٌرل المحاصرٌل وطررزه المختلفرة ومزاٌراه ومحدداتره ومشراكله –الزراعٌة فرى مصرر 

وحرردات الحبرروب كمقٌرراس للكفرراءة اإلنتاجٌررة  –كفرراءة التحمٌررل والعالقررات التنافسررٌة بررٌن المحاصررٌل 

وسرائل –التركٌب المحصولى فى مصر وتطوره فى العقود األحٌررة –ومقارنة التراكٌب المحصولٌة 

التقٌرررٌم اإلقتصرررادى للررردورات الزراعٌرررة والتراكٌرررب –وطررررق توجٌررره الدولرررة للتركٌرررب المحصرررولى 

 المحصولٌة

 متطلبات القبول فً البرنامج(6

دي الجامعات المصرٌة او درجة معادلة الحصول علً درجة الماجستٌر فً العلوم الزراعٌة من اح-1
 لجامعات بعد معادلة الشهادة من المجلس االعلً لمعة امن معهد علمً اخر معترف بة من الج

أن ٌكون متوسط تقدٌرات المقررات الدراسٌة التً درسها الطالب فً درجة الماجستٌر جٌد جداً  -2
  .على األقل
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  .على األقل فً األسبوعأن ٌتفرغ الطالب أثناء دراسته ٌومٌن  -3

فى العلوم الزراعٌة  ٌلغى قٌد الطالب بالدراسات العلٌا إذا لم ٌحصل على درجة دكتوراه الفلسفة -4
ذلك بناء على طلب المشرف المباشر  خالل خمس سنوات من تارٌخ قٌده وٌجوز مد قٌد الطالب بعد

 حد أقصى عام مٌالديالكلٌة على ذلك، ب ،وتوصٌة مجلس القسم المختص وموافقة مجلس
 

 )الحصول على الدرجة( لوائح التقدم فً البرنامج وإكماله (7
 -:ٌشترط فً الطالب لنٌل درجة الدكتوراة الفلسفة فً العلوم الزراعٌة

األقل من مقررات الدراسات  ساعة معتمدة على 42قوم الطالب بدراسة مقررات دراسٌة بواقع -1
ساعة معتمدة( من  27معتمدة( والمقررات االختٌارٌة ) ساعة 15ة )العلٌا، شاملة المقررات اإلجبارٌ

التخصص ، وٌشترط حصول الطالب على تقدٌر جٌد جدا على األقل فً  داخل أو خارج فرع
 سنوات علً االقل من تارٌخ قٌدة 3لمدة  العام لجمٌع المقررات الدراسٌة المكلف به المتوسط

من مركز اللغات بالجامعة  511اللغة االنجلٌزٌة توٌفل بمستوي  ٌقدم الطالب شهادة تفٌد تاهٌلة فً -2
 او من الجامعات المناظرة وفقا لما ٌقرة مجلس الكلٌة ومجلس الجامعة قبل السماح لة بالمناقشة

دورة  -فً الحاسب االلً دورة فً مقدمة الحاسب ٌتقدم الطالب بما ٌفٌد اجتٌازة لثالث دورات -3
تطبٌقات الحاسب االلً وذلك بمركز الحاسب االلً بالكلٌة وٌعفً من ذلك  دورة –تدرٌبٌة متوسطة 

)الرخصة الدولٌة لقادة  ICDLالطالب الذي سبق دراستة لها فً مرحلة الماجستٌر او الحاصل علً 
 الحاسب االلً(

 ان ٌقوم ببحوث مبتكرة فً موضوع ٌقرة مجلس الكلٌة بناء علً اقتراح مجلس القسم-4
د نجاحة فً المقررات الدراسٌة المكلف بها ولغة اجنبٌة غٌر االنجلٌزٌة )ٌقرها مجلس بعان ٌؤدي -5

الكلٌة( امتحانا تاهٌلٌا الختبار قدرتة العلمٌة فً مجال تخصصة والمجاالت المرتبطة بها ومقدرتة 
 علً معالجة المشاكل العلمٌة

وثة فً رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد ان ٌتقدم الطالب بعد نجاحة فً االمتحان التاهٌلً بنتائج بح -6
 .مناقشتة فٌها وذلك خالل خمس سنوات من تارٌخ تسجٌلة

 

 تقوٌم النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للبرنامج (8

 العٌنة األداة المقٌـّم

 10 استبٌان طالب السنة النهائٌة -1

 20 استبٌان الخرٌجون -2

 10 استبٌان المستفٌدون )جهات التوظٌف( -3

 1 تقرٌر مقٌـّمٌن خارجٌٌن )ممتحنٌن خارجٌٌن( -4

 -- -- آخرون -5

 

 المالحق

 ضع كملحق مواصفات المقررات

 منسق البرنامج                                                      رئٌس القسم

          التوقٌع:                                            محمد اسماعٌل سلوعاإلسم: أ.د.                  د. ناصر خمٌس بركات الجٌزاوياإلسم:

 التوقٌع:
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