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 تمهـــــــــــــيد

 ــــ

  برنامج المحاصيلعزيزى طالب 

 
 نحن معك.. …لست وحدك

 
يطيب لنا ويسعدنا أن نستقبلك بكل الود والحب فأهال   

كلية ب برنامج المحاصيل رحبا بك عضوا  من أعضاء أسرةوم
 .ةبإنضمامك إلي برنامجللالزراعة بمشتهر وهنيئا 

 
ويسعدنا أن نقدم لك  هذا الدليل لكى يكون بين يديك يوضح  

لك ماقد يكون غامضا عليك وينير لك الطريق ويرشدك إلى مايجب 
جولة بين إتباعه،  فعلى صفحاته ستجد الصديق الذى يصحبك فى 

أرجاء كليتك الحبيبه،  ونسأل هللا أن يوفقك ويوفقنا لمافيه خير 
 .الوطن

 
 وهللا ولى التوفيق

 
 مع تحيات                         
 برنامج المحاصيلاسرة 

 

 

 المحتويات

 
 الصفحة المحتوي م

 3 رؤية ورسالة البرنامج 0

 4 البرنامج أهداف 9

 4 فةالنتائج التعليمية المستهد 3

 7 المقررات الدراسية 4

 04 تقييم الطلبة أساليب 5
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 04 قواعد وعالمات النجاح 6

 05 عن دخول االمتحان االعتذار 7

 06 التدريب الصيفي 8

 06 لوائح التقدم واكمال البرنامج 2

 06 البنية االساسية لقسم المحاصيل 00

 07 هيئة التدريس أعضاء 00

 
 رؤيــة البرنامج

 

من خالل ز والريادة االكاديمية عالميا واقليميا في مجال انتاج وتربية المحاصيل الحقلية التمي
 تحقيق أعلى المستويات في التعليم والبحث العلمي ونشره

 
 رســالة البرنامج

 إعداد المختصين في انتاج وتربية المحاصيل وتأهيل الطالب وتزويدهم بمستوى عال من
المساهمة في تطوير اإلنتاج الزراعي  والمحافظة على البيئة  المعرفة في مجال اختصاصهم

وتنميـــة الموارد الطبيعية مـن خالل إعداد الكفــــاءات البشرية، واالبتكار واإلبداع في البحــث 
 .العلمي ونشر المعرفة وخدمة المجتمع

. 
 الــقيم الحاكمة النشطة البرنامج

 (االبتكار، اإلبداع ، التميز)الريادة 

 (التحسين والتطوير المستمر، االحتراف، اإلتقان)الجودة 

 أخالقيات المهنة،العمل الجماعي ،الوالء واالنتماء ونشر المعرفة

 

 

 

 
  أهداف البرنامج

 
تزويددد الطالددب عالمعرفددة والمهددارات المطلوعددة فددج مجددال ابنتدداا الزراعددج عصددفة عامددة 

ه االلمام عجميع العوامدل البيئيدة المدة ر  ومجال إنتاا وترعية المحاصيل عصفة خاصة كما يمكن

في إنتداا المحاصديل وكيفيده التوسدع فدي هراعتهدا تبعدا لتلدل العوامدل  وليتعدرف الطالدب علدج 

جميددع العمليددات الزراعيددة التددج تجددر  للمحاصدديل الحقليددة لتعحدديم ابنتاجيددة تحدد  م تلدد  

ل هراعة المحاصديل فدي تتداعع الحروف البيئية   وكذلل كيفية تنمية  الموارد الزراعية من خال

سددليم وعلقددل قدددر مددن تكددالي  ابنتدداا  وأن يكددون قددادرا علددج إجددراء عددرامج الترعيددة الم تلفددة 

للمحاصيل الذاتية وال لطية التلقيح    وتصميم  التجارب الحقلية وتحليل البيانات عطريقة علمية 

ت دام الكمبيددوتر وكددذلل إلمامدده وقددادرا علددج الددتعلم الددذاتج  مددع إلمامدده عامساسدديات العامددة السدد

عبعض المصطلحات االنجليزية في المجال الزراعي وإكساعه القدر  علج التعامدل مدع ارخدرين 

 .عطريقة إيجاعية 
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 النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج

  
  :والفهم المعرفة - أ

 :بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن 

 د ء النبات الزراعج و فسيولوجيا النباتيتعرف علج مبا  .1/أ

 نتاجية المميزه للحيوانات الزراعية و الدواجنال صائص الفسيولوجية و اب يذكر .0/أ

 .الكميائيةو الغير عضوية و التحوالت  التركيب الكيميائج للمركبات الحيوية يوضح .3/أ

 يذكر المبادئ امساسية للمجتمع الريفج و المحلج .4/أ

 يتعرف علج أسس علم الرياضيات و تطبيقاتها الم تلفة .5/أ

نتاج إلحاصالت إلبستانية وإلحقلية ويعرف كيفية إدإرة إلحقول .6/أ  .يذكر طرق إكثار وإ 
 .إلمختلفة على إلمحاصيل إلزرإعية( إلجوية وإألرضية)تأثير إلعوإمل إلبيئية يشرح  .7/أ
لوجية وإألهمية إالقتصادية للكائنات إلحية إلحشرية وإلحيوإنية يتعرف على إلصفات إلتقسيمية وإلفسيو  .8/أ

 .وطرق إنتشارها و خصائصها
 .يتعرف على إلمبادئ إألساسية للتصنيع إلغذإئى .9/أ
 .يعرف أسس مورفولوجيا وتقسيم إألرإضى  .12/أ
 .يوضح إلمبادئ و إلقوإعد و إلمفاهيم إالقتصادية إلزرإعية .11/أ
 إع إلكائنات إلحية إلدقيقة ودورها فىأنو يذكر  .10/أ

 .خدمة إلمجتمع و إلبيئة 
 .باستخدإم إلحاسب إاللى يصف أساليب إلتحليل إإلحصائى .13/أ
 يوضح إلمبادىء إألساسية لحقوق إإلنسان وإلتشريعات إلزرإعية وإلقضايا إلدولية  وإلمحلية إلمعاصرة .14/أ
ورإثية إلمختلفة لالستفادة منها فى إلنوإحى إلصحية وإالجتماعية يتعرف على إلنظريات وإلمفاهيم إل .15/أ

 .وإألمان إلحيوى
 .باللغة إالنجليزيةوإلريفية  يتعرف على إلمصطلحات إلزرإعية  .16/أ
 .يتعرف علج اسس التنمية المستدامة وأنحمة ابنتاا سواء فج الحقول أو البساتين او المصانع .17/أ

ديثة للحصاد وخطوات تداول الحاصالت البستانية والحقلية واعدادها للتصدير  يذكر الطرق الح .18/أ

وآلية التصدير واللوائح المنحمة له ودور معامالت ما ععد الحصاد فج هياد  جود  الحاصالت 

 .البستانية و تقليل الم اطر

غذية النبات ودور يلم عالمعلومات االساسية عن االسمد  العضوية والمعدنية المست دمة في ت .19/أ

 .التسميد العضو  والحيو  فج انتاا غذاء أمن

يتعرف علج أنواع المعدات وامجهز  الزراعية والنحم الميكانيكية والتراكيب واالنشاءات  .02/أ

 .ال اصة عالمشتل والصوب واالنفاق وارالت المست دمة في ابنتاا الزراعي

 .الح وأستزراع امراضج الم تلفةيتعرف علج ال طوات المتبعة لإلستص .01/أ

يتعرف علج أهم المسببات المرضية والحشرية و الحشائش التج تة ر علج انتاجية الحاصالت  .00/أ

 .الزراعية وطرق المقاومة الم تلفة خاصة المقاومة الحيوية واممنة

ورها فج تحديد يتعرف علج ال صائص التكنولوجية لم تل  المحاصيل الحقلية والبستانية ود .03/أ

 .الجود 

 يتعرف علج أسس التسميد والري والصرف للحاصالت الزراعية   .04/ا

 .يذكر أسس الترعية والتحسين الورا ي للمحاصيل الحقلية والبستانية .05/ ا
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 :الذهنية المهارات -ب
 :بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن 

إلمختلفة من حيث شكلها إلظاهرى وتركيبها إلدإخلى وينسبها لمجموعاتها  بين إألنوإع إلنباتية يقارن .1/ب
 .إلتقسيمية فى إلمملكة إلنباتية

 .يفسر عمليات إلتحول إلغذإئى إلمختلفة و دورها فى نمو إلنبات .0/ب
 .يختار أفضل إلطرق لتقدير إلمركبات إلحيوية إلمختلفة .3/ب
 .يوإنات إلزرإعية وإلدإجنة من حيث حالتها إلفسيولوجية وإإلنتاجيةيقارن بين إألنوإع إلمختلفة للح .4/ب
 .يحل إلمشكالت إلزرإعية  باستخدإم إلنظريات إلرياضية .5/ب
 .يحدد طريقة إإلكثار و إلزرإعة إلمناسبة للحاصالت إلزرإعية .6/ب
 .إلى إلحصاديحدد إلطرق إلمختلفة لرعاية إلمحاصيل إلحقلية و إلبستانية من إلزرإعة  .7/ب
يحدد إألنوإع إلحشرية وإلحيوإنية إلمختلفة إلتى تصيب إلنبات و إلحيوإن وإإلنسان وأعرإض إإلصابة  .8/ب

 .بها
 .يختار أفضل إلطرق للتصنيع إلغذإئى للمنتجات إلزرإعية إلمختلفة .9/ب
 .يحلل إلعالقات إلمختلفة بين خصوبة  إلتربة وإلنبات .12/ب
 .ئج إالقتصادية من إلمعلومات إلمتاحةإلنتا يلخص .11/ب
 .إلمشاكل إلناجمة عن سوء توزيع إلموإرد إالقتصادية بين إألنشطة إلزرإعية يلخص .10/ب
 .أفضل إلطرق ألخذ إلعينات إإلحصائية و تحليلها يالحظ .13/ب
 .لظوإهر إلمتعلقة بهايحدد إألنوإع إلمختلفة من إلكائنات إلحية إلدقيقة و إلظروف إلمثلى لنموها وإ .14/ب
 .يالحظ و يحلل إلظوإهر إلورإثية إلمختلفة .15/ب

 مهارات ذهنية مستهدفة من الت صص

 .يحدد المشاكل الناتجة من هراعة الحاصالت الزراعية تح  الحروف البيئية المعاكسة .16/ب

 . تلفةيحلل البيانات ويست لص النتائج المناسبة من التصميمات التجريبية الم .17/ب

يالحددا المشدداكل المترتبددة علددج فقددد القطددع التجريبيددة فددج تصددميم التجددارب الزراعيددة و يتغلددب  .18/ب

 .عليها عالطرق االحصائية

 يست لص المشاكل المتعلقة عإدار  المحاصيل الحقلية والبستانية وتدهور امنواع الم تلفة .19/ب

 .ة الترعة الزراعيةيحدد العوامل الم تلفة التج تة ر علج خصوع .02/ب

ي تار التنقيات الحديثة التج تعمل علج هياد  ابنتاجيدة وتحسدين صدفات الجدود  فدج المحاصديل  .01/ب

 .الحقلية والبستانية

 .يقترح افضل عرنامج للمقاومة المتكاملة فج محتل  الحاصالت الزراعية .00/ب

 فنية واالقتصاديةيحدد أفضل است دام لآلالت المزرعية من الناحية ال .03/ب

 

 :عملية المهنية والمهارات ال. ج

 :بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن 

يفحص إألنوإع إلنباتية إلمختلفة من حيث شكلها إلظاهرى وتركيبها إلدإخلى وينسبها لمجموعاتها  .1/ج
 .إلتقسيمية فى إلمملكة إلنباتية

 .بعالقة إلنبات بالماء وإأليض فى إلنبات التجارب إلعملية إلخاصةب يقوم .0/ج
 .يقدر إلموإد إلحيوية من إلعينات إلمختلفة ويحدد إلنسبة إآلمنة للمركبات إلمختلفة .3/ج
 .إلعمليات إلزرإعية  إليومية و إلموسمية فى مزإرع إإلنتاج إلحيوإنى وإلدوإجن يطبق .4/ج
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وإسس إلتصنيع إلغذإئى للمنتجات إلزرإعية  عية إلمختلفةيطبق إلنظريات إلزرإعية فى إلمجاالت إلزرإ .5/ج
 .إلمختلفة

 .إلمختلفة للحاصالت إلبستانية وإلتقليميستخدم طرق إلتربية  .6/ج
 .يطبق عمليات إلخدمة إلمختلفة للمحاصيل إلحقلية وإلبستانية .7/ج
ية وتحميلها وتشريحها وحفظها يستخدم إألدوإت وإألجهزة إلمختلفة لجمع إلنماذج إلحشرية وإلحيوإن .8/ج

 .للتصنيف وإلتعريف
 .يجرى تحليل لتكاليف إلمشروع إلزرإعى .9/ج0ك
 .يحلل إلبيانات باستخدإم إألساليب إلرياضية وإإلحصائية .12/ج
 .ينفذ إألولويات إلالزمة لتنمية إلمجتمعات إلريفية وغير إلحضرية .11/ج
 .يستفيد منها عمليا فى إلنوإحى إلتطبيقية إلمختلفةيعزل إلكائنات إلحية إلدقيقة و  .10/ج
 .يقوم بإجرإء وتنفيذ بعض إلتجارب إلعملية بأقل قدر من إإلرشاد في إلتخصصات إلزرإعية إلمختلفة .13/ج
 يست دم المقاومة المتكاملة  للحشائش وارفات واممراض الم تلفة .14/ج

 .سبة فج ابنتاا الزراعجي تار وينفذ السياسة التسويقية المنا .15/ج

يصمم عرنامج ارشادي مناسب  فج مجاالت انتاا البساتين والمحاصديل والتقداو  واممدراض  . 16/ج

 .والحشرات

يقوم عإجراء عحد  فدج المكتبدة عدن موضدوع معدين مدرتبج عإنتداا وترعيدة ومعدامالت مدا ععدد  .17/ج

 .الحصاد للحاصالت الزراعية

 .يثة فج إنتاا المحاصيل الحقلية والبستانية وإنتاا التقاو يطبق التقنيات الحد .18/ج

يطبددق الطددرق التقليديددة و الحديثددة للتكددا ر فددي الحاصددالت البسددتانية والحقليددة ويتدددرب علددج  .19/ج

هينة ونباتدات _ خضر _ فاكهة ) خطوات انشاء مشاتل وعساتين الحاصالت البستانية الم تلفة

 (.طبية وعطرية 

 .حافا ويتداول م تل  امصول الورا ي للمحاصيل الحقلية والبستانيةيجمع وي .02/ج

يتدرب علج إجراء التلقيح الصناعج والتهجين وهراعة الملقحات للتغلب علدج مشداكل التلقديح  .01/ج

 .والعقم فج محتل  الحاصالت الزراعية الذاتية التلقيح وال لطية التلقيح

أصدناف جديدد  مدن خدالل ابنت داب والتهجدين واسدتحدا   يمارس طرق ترعيدة النبدات النتداا .00/ج

 .الطفرات وهراعة امنسجة و ال لية  للحاصالت الزراعية

يتدرب علج تقييم السالالت ومعاملة التقاو  و كيفية اكثارها تح  تباينات عيئية ويتدرب علج  .03/ج

 .اجراء اختبارات االنبات لتحديد جود  التقاوي

 .نتاا وتجهيز الكمبوس  والسيالا وامسمد  العضوية والحيويةينفذ خطوات إ .04/ج

 يطبق عرامج التسميد المناسبه للمحاصيل الم تلفة و تحديد طرق اضافة االسمد  .05/ج

 .ي تار التصميم المناسب لمقارنة ععض المعامالت .06/ج

 يطبق عرامج المكافحة المتكاملة لالفات .07/ج

مع والحصداد والتدداول المناسدبة للحاصدالت البسدتانية والحقليدة وتطبدق يتدرب علج طرق الج .08/ج

معامالت مدا ععدد الحصداد لزيداد  الجدود  واطالدة الصدالحية للتسدويق واالسدتهال  واالنضداا 

 .الصناعج لثمار الحاصالت البستانية عما اليضر عصحة االنسان

نمددو الم تلفددة فددج المحاصدديل تشدد يص اممددراض الفسدديولوجية التددج تحددد  خددالل مراحددل ال .09/ج

 .الحقلية والبستانية

 .يصمم الدورات الزراعية المناسبة للمحاصيل الم تلفة وفج المناطق الم تلفة .32/ج

 يتدرب علج إدار  الحاصالت الزراعية و دراسة جدو  لالنتاحية .31/ج

 

   :العامة المهارات -د
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 : بنهاية هذا البرنامج يكون الخريج قادراً على أن

 يكتسب مهار  العمل الجماعج .1/د

 يستفيد من مهار  الحاسب االلج و شبكة االنترن  .0/د

 يدير العمل و ينحم الوق  عكفاء  .3/د

 .يتواصل عفاعلية مع المصريين و االجانب .4/د

 يقوم عكتاعة التقارير .5/د

 يتصل عالمت صصين و المحطات الزراعية الم تلفة .6/د

 انحمة المعلومات الحديثة فج المجال الزراعجيست دم  .7/د

 يجمع المعلومات من مصادر م تلفة .8/د

 يتبنج مبدأ التعلم الذاتج .9/د

 ينقل المعرفة للراغبين فج المجاالت الم تلفة .12/د

 يست دم اجهز  العرض الحديثة .11/د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية
 .للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في أحد البرامج الرئيسية أو البرامج الرئيسية والتخصصات الفرعية  المتطلبات العامة اإلجبارية

 اسم المتطلب الرمز الكودى مسلسل
 المستوى

 الفصل الدراسى
 مالحظات

 مستوى أول لغة انجليزية 110عام  1

 فصل ثانى

مقرررررررررر نظرررررررررى 

ويضرررررررراف  لررررررررى 

 المجموع

قوق اإلنسان وتشريعات زراعية ح 114عام  0

 وبيئية

 مستوى أول

 فصل ثانى

بررررررردون سررررررراعات 

مرررررررادة )معتمررررررردة 

 (نجاح ورسوب

تدريب صيفى في معامل ومزارع --  3

 (1)الكلية 

 بين المستوى الثانى

 والمستوى الثالث

بررررررردون سررررررراعات 

أدى أو لم )معتمدة 

 (يؤدى
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 ى مستوى ثان مصطلحات علمية باللغة األنجليزية 012عام  4

 فصل ثانى

مقرررررررررر نظرررررررررى 

ويضرررررررراف  لررررررررى 

 المجموع

 مستوى ثانى تدريب تطبيقى عام 010عام  5

 فصل ثانى

مقررررررررررر عملرررررررررى 

( سرراعات معتمرردة)

ويضرررررررراف  لررررررررى 

 المجموع

 مستوى ثانى قضايا محلية ودولية معاصرة 014عام  6

 فصل ثانى

مقرر نظرى بردون 

 ساعات معتمدة

مررررررررررادة نجرررررررررراح 

 ورسوب

ب اآللى في مجال تطبيقات الحاس 320عام  7

 التخصص

 مستوى ثالث 

 فصل ثانى

يضرررررررررراف  لررررررررررى 

المجمررررررررررررررررررررررروع 

 وساعات معتمدة

مهارات االتصال الفعال وتكنولوجيا  315عام  8

 المعلومات

 مستوى ثالث 

 فصل أول

مقرررر نظرررى مررادة 

 –نجررراح ورسررروب 

بررررررردون سررررررراعات 

 معتمدة

 مستوى رابع أساليب بحث علمى 415عام  9

 فصل أول

مقرر نظرى بردون 

 ساعات معتمدة

مررررررررررادة نجرررررررررراح 

 ورسوب

تدريب صيفى ميدانى في مراكز --  12

اإلنتاج والخدمات الزراعية والكلية 

(0) 

 بين المستوى الثالث 

 والمستوى الرابع 

بررررررردون سررررررراعات 

أدى أو لم )معتمدة 

 (يؤدى

الحصول على الشهادة الدولية لقيادة  عام 11

  ICDLالحاسب اآللى 

ن سررررررراعات بررررررردو خالل سنوات الدراسة

قرررررررردم )معتمرررررررردة 

الشرهادة ـ لرم يقردم 

 (الشهادة

 

 :ـ مقررات البرنامج  ج

 المقررات اإلجبارية:المستوى األول

 الفصل الدراسى األول

 المتطلب السابق عدد الوحدات عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 عملى نظرى

  3 0 0 نبات زراعى 121ن ب ت 

  3 0 0 حيوان عام  123و ق ى 

  3 0 0 كيمياء غير عضوية وعضوية 125ك ي م 

  3 0 0 اقتصاد عام 127أ ق ت 

  3 0 0 أساسيات محاصيل 129م ح ص 

  3 0 0 رياضة 111هـ ن د 
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  18   اإلجمالى

 الفصل الدراسى الثانى

 المتطلب السابق عدد الوحدات عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 عملى نظرى

  3 0 0 فسيولوجى حيوان 120ح ى و 

  3 0 0 وراثة عام 124و ر ث 

  3 0 0 أساسيات بساتين 126ب س ت 

  3 0 0 و مجتمع ريفىاقتصاد زراعى  128أ ق ت 

  3 0 0 طبيعة وأرصاد جوية 112أ ر ض 

  0-  0 لغة انجليزية 110عام 

 - -  0 حقوق  نسان وتشريعات زراعية وبيئية 114عام 

  17   جمالىاإل
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 المقررات اإلجبارية:المستوى الثانى

 الفصل الدراسى األول

 المتطلب السابق عدد الوحدات عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 عملى نظرى

  3 0 0 أساسيات أراضى ومياه 023أ ر ض 

  3 0 0 ميكروبيولوجيا زراعية 025ن ب ت 

 120ح ى و  3 0 0 واجنأساسيات انتاج حيوانى ود 027ح ى و 

 126ب س ت  3 0 0 أنتاج بساتين 029ب س ت 

  3 0 0  حصاء عام 011أ ق ت 

  3 6 - تدريب تطبيقى عام 010عام 

  18   اإلجمالى

 الفصل الدراسى الثانى

 المتطلب السابق عدد الوحدات عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 عملى نظرى

 125ك ي م  3 0 0 يويةكيمياء ح 020ك ي م 

  3 0 0 أساسيات علوم األغذية 024أ غ ذ 

 129م ح ص  3 0 0  نتاج محاصيل 026م ح ص 

 121ن ب ت  3 0 0 فسيولوجى نبات 028ن ب ت 

 012عام 
 مصطلحات علمية باللغة اإلنجليزية

 110عام  0-  0

 123و ق ى  3 0 0 حشرات عام 021و ق ى 

 014عام 
 ولية معاصرةقضايا محلية ود

0  - - 

 اإلجمالى
 

  17  

 .يؤدى الطالب تدريب صيفى بين المستوى الثانى والثالث لمدة أربع أسابيع فى معامل ومزارع الكلية: ملحوظة
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 برنامج اإلنتاج النباتى 

 المستوى الثالث

 الفصل الدراسى األول

 المقررات اإلجبارية

 عررررررررررررررردد عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 026م ح ص  3 0 0  نتاج محاصيل حبوب وبقول 321م ح ص 

 129م ح ص  3 0 0 حشائش و طرق مقاومتها 323م ح ص 

 029ب س ت  3 0 0 (1) نتاج خضر  321ب س ت 

 029ب س ت  3 0 0  نتاج نباتات زينة 323ب س ت 

  3 0 0 مقرر اختيارى 

  3 0 0 يارىمقرر اخت 

مهررررررررارات االتصررررررررال الفعررررررررال  315عام 

 وتكنولوجيا االتصاالت

0  - - 

  18   اإلجمالى

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات اإلجبارية

عررررررررررررررردد  عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 124و ر ث  3 0 0 أسس تربية محاصيل 320م ح ص 

 129 م ح ص

 026م ح ص  3 0 0 محاصيل علف ومراعى 324م ح ص 

 321ب س ت  3 0 0 (0) نتاج خضر  320ب س ت 

 029ب س ت  3 0 0 (1) نتاج فاكهة  324ب س ت 

تطبيقررررات الحاسررررب األلررررى فررررى  320عام 

 مجال التخصص

1 0 0  

  3 0 0 مقرر اختيارى 

  3 0 0 مقرر اختيارى 

  02   اإلجمالى

 .ؤدى الطالب تدريب صيفى ميدانى فى مراكز اإلنتاج والخدمات الزراعية والكلية لمدة ستة أسابيعي: ملحوظة
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 برنامج اإلنتاج النباتى

 المستوى الثالث

 الفصل الدراسى األول

 المقررات االختيارية

عدد  عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 الوحدات

 المتطلب السابق

 لىعم نظرى

 026م ح ص  3 0 0 تسميد ورى محاصيل الحقل 301م ح ص 

 029ب س ت  3 0 0 أقلمة أشجار الفاكهة 301ب س ت 

تطبيقرررات الزراعرررة العضررروية فرررى  303ب س ت 

 البساتين

 025ن ب ت  3 0 0

 020ك ى م  3 0 0 كمياء حيوية تطبيقية 426ك ى م 

 128أ ق ت  3 0 0  دارة مزرعية 424أ ق  ت 

 023أ ر ض  3 0 0 تغذية النبات و دارتها 324ر ض أ 

 021و ق ى  3 0 0 مكافحة آفات 305و ق ى 

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات االختيارية

عدد  عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 029ب س ت  3 0 0 التشجير وعالقته بالبيئة 300ب س ت 

 026م ح ص  3 0 0 بيئة وفسولوجيا محاصيل حقل 300م ح ص 

 028ن ب ت 

تربية محاصيل مقاومرة لممرراض  304م ح ص 

 والحشرات

 124و ر ث  3 0 0

 320م ح ص 

  3 0 0 اإلنتاج األمن لمحاصيل الخضر 304ب س ت 

  3 0 0 ميكنة محاصيل حقلية وبستانية 309هـ ن د 

 025ن ب ت  3 0 0 أمراض نبات 321ن ب ت 

 128أ ق ت  3 0 0  رشاد زراعى 427أ ق ت 
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 برنامج اإلنتاج النباتى

 (تخصص محاصيل)المستوى الرابع 

 الفصل الدراسى األول

 المقررات اإلجبارية

عدد  عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 026م ح ص  3 0 0 لياف نتاج محاصيل أ 421م ح ص 

 320م ح ص  3 0 0 تربية محاصيل ذاتية 423م ح ص 

 011أ ق ت  3 0 0  حصاء وتصميم تجارب 425م ح ص 

 026م ح ص  3 0 0 دورة زراعية وتكثيف 427م ح ص 

  3 0 0 مقرر اختيارى 

  3 0 0 مقرر اختيارى 

 - -  0 أساليب بحث علمى 415عام 

  18   اإلجمالى

 ل الدراسى الثانىالفص

 المقررات اإلجبارية

عدد  عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 026م ح ص  3 0 0 استزراع أراضى 420م ح ص 

 320م ح ص  3 0 0 تربية محاصيل خلطية 424م ح ص 

 026م ح ص  3 0 0 أنتاج التقاوى و فحص البذور 409م ح ص 

 026م ح ص  3 0 0  نتاج محاصيل زيت وسكر 428م ح ص 

  3 6-  مشروع التخرج 412م ح ص 

  3 0 0 مقرر اختيارى 

  3 0 0 مقرر اختيارى 

  01   اإلجمالى
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 برنامج اإلنتاج النباتى

 (تخصص محاصيل)المستوى الرابع 

 الفصل الدراسى األول

 المقررات االختيارية

عدد  عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى

 الوحدات

 المتطلب السابق

 عملى نظرى

 026م ح ص  3 0 0 زراعة المناطق الجافة 401م ح ص 

 320م ح ص  3 0 0 التباين والتوارث فى محاصيل الحقل 403م ح ص 

االتجاهررررررات الحديثررررررة فررررررى  نترررررراج  405م ح ص 

 المحاصيل

 026م ح ص  3 0 0

 320م ح ص  3 0 0 ظروف المعاكسةالتربية لل 407م ح ص 

 023أ ر ض  3 0 0 استصالح وتحسين األراضى الجديدة 423أ ر ض 

 027ح ى و  3 0 0  نتاج دواجن 323ح ى و 

 029ب س ت  3 0 0  نتاج بساتين خاص 409ب س ت 

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات االختيارية

عدد  عدد الساعات المقـــرر الرقم الكودى
 وحداتال

 المتطلب السابق
 عملى نظرى

االتجاهررررررات الحديثررررررة فررررررى تربيررررررة  400م ح ص 
 المحاصيل

 320م ح ص  3 0 0

 320م ح ص  3 0 0 تربية محاصيل خضرية التكاثر 404م ح ص 

 026م ح ص  3 0 0 المحاصيل االستوائية 406م ح ص 

 026م ح ص  3 0 0 تقنيات الزراعة بدون خدمة 408م ح ص 

 020ك ى م  3 0 0 تكنولوجيا الزيوت والدهون 324ذ  أ غ

 024أ غ ذ 

 124و ر ث  3 0 0 تطبيقات الهندسة الوراثية 408و ر ث 

 320م ح ص 

 321م ح ص  3 0 0 تكنولوجيا محاصيل الحقل 426 م ح ص

 421م ح ص 
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 :اساليب تقييم الطلبة 

 . والمهارات الذهنية المعرفة والفهملتقييم    ....... إمتحانات دورية -1

 المهارات العمليةلتقييم    ....... امتحانات عملية -2

 .المعرفة والفهم والمهارات العامة والقابلة للنقللتقييم    ......... امتحان شفوى -3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذهنيةلتقييم    ......... إمتحان نظرى -4

 جدول التقييم

 .لثامنالرابع وااألسبوع    .... ........ إمتحانات دورية 1التقييم 

 الثانى عشراألسبوع    .. ............. امتحان عملى 2التقييم 

 الثالث عشراألسبوع    ............... امتحان شفوى 3التقييم 

 الرابع عشراألسبوع    ............... امتحان نظرى 4التقييم 

 
 الوزن النسبي لكل تقييم

 %11 ات دوريةامتحان

 %06 الفصل/امتحان آخر السنة

 %16 االمتحان الشفوي

 %11 االمتحان العملي

 % الفصل/لسنةأعمال ا

 % أنواع التقييم األخرى

 %166 المجموع

ويشترط لدخول الطالب اإلمتحان أن يكون مستوفيا نسبة الحضور المقررة فى جميع المقررات ) 
 %(.57التقل عن )الدراسية 

 :قواعد وعالمات النجاح 

 :يلي  كماتحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر 

 :في كل مقرر من المقررات بأحد التقديرات التالية  يقدر نجاح الطالب

 التقدير
 النقاط

GPA 

 النسبة المئوية

Percentage 

 الدرجة

Degree 

 A %57أكثر من  0.4 ممتاز

A %57إلى أقل من % 54من  7.5
-
 

B %54إلى أقل من % 57من  7.0
+
 

 B %57إلى أقل من % 54من  7.4 جيد جدا

B %54إلى أقل من % 57من  8.5
-
 

C %57إلى أقل من % 54من  8.0 جيد
+
 

 C %54إلى أقل من  57من  8.4
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C %57إلى أقل من % 54من  6.5 مقبول
-
 

D %54إلى أقل من % 77من  6.7
+
 

 D %77إلى أقل من % 74من  6.4

 F %74إلى أقل من % 74من  4.4 ضعيف

F %74أقل من  4.4 ضعيف جدا
-
 

منن مجمنوع درجنات االمتحنان % 36حصل على أقل من  ـ  يعتبر الطالب راسباً إذا

، وذلننب بصننرن النظننر عننن مجمننوع درجاتنن  فنني ( راسننب الىحننى)التحريننرى 

والشفوى واألعمال الفصنلية ( أو التطبيقى)المقرر التي تشمل التحريرى والعملى 

. 

سنب  رسنوب  فين  أو ت ينب عنن ( أو مقنررات)ـن  يحصنل الطالنب النناج  فني مقنرر  

وذلنب إذا " مقبنول " ي  ب ير عذر مقبنول علنى أعلنى درجنة فني تقندير االمتحان ف

أمنا إذا ت ينب الطالنب . حصل الطالب على تقدير أعلى من ذلنب عنند نجاحن  فين  

بعذر مقبول فيحسب للطالب تقدير النجاح ( أو مقررات)عن االمتحان في المقرر 

 ( .أو المقررات)الذى حصل علي  بالدرجات الحاصل عليها كلها في هذا المقرر 
 

 اإلعتذار عن عدم دخول االمتحان 
 عطلبده اذا حد  للطالب عذر يمنعده مدن أداء ابمتحدان فعليده أن ي طدر الكليدة عدذلل ويرفدق (  أ

 .المستندات التج تزيد عذره قبل عدء ابمتحانات أو فج أ نائها 

 .تم فج طلبه  يراجع الطالب أو ولج اممر قسم شئون الطالب عالكلية لمعرفة ما(   ب

وفج حالة العذر المرضج علج الطالب أن يتقدم لإلدار  الطبيه العليا عالجامعة ويطلب توقيدع (   ا

جنيها ع الف الدمغات ويمدنح الشدهاد   6الكش  الطبج عليه ويسدد الرسوم المقرر  وقدره 

مدن ابدار  المعتمد  ويقدمها للكلية حي  ال تقبل أ  شهادات غير النمدوذا الموحدد الصدادر 

 .الطبيه عالجامعة 

اذا كددان الت لدد  عددن دخددول ابمتحددان ععددذر قهددر  يقبلدده مجلددس الكليددة فددال يحسددب غياعدده  ( د

. رسوعا عشرط أال يزيد عن فرصتين متتداليتين أو متفدرقتين خدالل سدنوات الدراسدة عالكليدة 

 . ويجوه فج حالة الضرور  منح فرصة  الثة عقرار من مجلس الجامعة 

 ه للطالب أن يبقج عدالفرقج أكثدر مدن سدنتين ويجدوه لمجلدس الكليدة التدرحيص للطدالب اليجو

الذين قضوا عفرقهم سنتين فج التقدم إلج ابمتحان من ال ارا فج السدنة التاليدة فدج المقدررات 

التج رسبوا فيها وذلل فيما عدا طالب الفرقة ابعدادية والفرقة امولج فج الكليدات التدج لديس 

 .عداديةعها فرقة ا

  ويجددوه لمجلددس الكليددة عددالو  علددج مددا تقدددم التددرخيص لطددالب الفرقددة قبددل النهائيددة والفرقددة

النهائية عفرصتين اضافيتين للتقدم إلج ابمتحان من ال ارا وعالنسدبة إلدج اللكليدات التدج تدون 

قدة مد  الدراسة عها خمس سنوات علج امقل يعامل طالب الفرقة الثانيدة عالكليدات التدج عهدا فر

اعدادية وكذلل طالب الفرقة الثالثة عالكليات التج ليس عها فرقة اعدادية معاملة طدالب الفدرق 

النهائية واذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما اليزيد علج نص  عددد مقدررات هدذه الفرقدة أو 
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فج المقرر الواحد فج الكليات التدج تددرس عهدا مقدرر واحدد فدج السدنة النهائيدة وذلدل عصدرف 

 .نحر عن المقررات المت لفة من فرق ساعقة رخص له فج ابمتحان حتج يتم نجاحه ال

  واذا ت لد  الطالددب عددن دخددول ابمتحددان ععددذر قهدر  يقبلدده مجلددس الكليددة فددال يحسددب غياعدده

سنويا عشرط أنال يزيد الت ل  عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنج الدراسة عالكليدة 

 . عقرار من مجلس الجامعة منح فرصة  الثة للطالب  ويجوه فج حالة الضرور 

 .ويعتبر الطالب المتغيب عن ابمتحان عغير عذر مقبول راسبا عتقدير ضعي  جدا  

 

 :التدريب الصيفي

 

عالتدريب الحقلي في مزرعة الكلية وحقدول الشدركات الزراعيدة ومراكدز  الفرقة الثالثة طالبيقوم 

ت دام االجهز  العلمية وتنفيذ التحليالت المعملية الم تلفة علدي البحو  الزراعية ويتدرب علي اس

ويعتبدر حضدور  ان يقدم الطالب تقريرا وافيا عدن مدا تالقدا  مدن تددريب ععدد انتهداء فتدر  التددريب

 .من متطلبات الت را%  000التدريب عنسبة 

 :موعد التدريب

 شهر اغسطس 

 

 :البرنامج و كمال التقدم لوائح

 :سنة  ال 

% 75العملية علج اال تقل نسبة الحضور عن  مواظبه علج متاععة المحاضرات و الدروسال-0

مددن كددل مقددرر علددج حددد  و ال يسددمح للطالددب عددلداء أمتحددان نهايددة الفصددل الدراسددج ر  مددن 

 .من مجموع ساعات الدراسة لهذا المقرر% 95المقررات الدراسية أذا هادت نسبة غياية عن 

المقيد عها الج السنة التالية اذا نجح فج جميدع مقدررات الفرقدة المقيدد عهدا ينقل الطالب من السنة -9

 .أو كان راسبا فج ماد  او مادتين علج اركثر من فرقتة او فرقة أدنج

 ICDLاجتياه اختبار  -3

 :سنة راعع

% 75المواظبه علج متاععة المحاضرات و الدروس العملية علج اال تقل نسبة الحضور عن -0

ر علددج حددد  و ال يسددمح للطالددب عددلداء أمتحددان نهايددة الفصددل الدراسددج ر  مددن مددن كددل مقددر

 .من مجموع ساعات الدراسة لهذا المقرر% 95المقررات الدراسية أذا هادت نسبة غياية عن 

 .يجب أن ينجح الطالب فج جميع مقررات الفرقة المقيد عها أو فرقة أدنج -9

 

 المحاصيل لقسمالبنية األساسية 

 وجميعهدا مجهدز  عدرجدة مرضدية عدامجهز  وامدوات  قاعدات للتددريس  4م يضم القس

 . المعملية الالهمة للتدريس في حدود ابمكانيات المتاحة

  يوجدددد عالقسدددم معملدددين للتحليدددل الكيمددداوي للعيندددات النباتيدددة ومعملدددين لبدددرامج ترعيدددة

 المحاصيل

 عيئية خاصة كما يضم القسم صوعة مجهز  بجراء البحو  والتجارب تح  ظروف . 

   فضددالع عددن ذلددل توجددد حديقددة نباتيددة خاصددة عالقسددم تاععددة لمحطددة التجددارب والبحددو

الزراعيددة ومجهددز  بجددراء ععددض التجددارب الحقليددة عددالو  علددي تددوفير العينددات 

 . والنماذا النباتية الالهمة ل دمة العملية التعليمية عالقسم

 احمد على الحصرى/ د  :منسق البرنامح
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 :ة التدريس والمعاونون بالبرنامجاعضاء هيئ

 

 م اإلســــــم مالحظات

  .6 صديق عبد العـــــــــــزيز صديق/ د. ورئيس القسم أستاذ

 عبدددددددددددددددددددد الحميدددددددددددددددددددد السددددددددددددددددددديد الدبـــــــــــدددددددددددددددددددـابي / د.أ متفرغ أستاذ
 

8.  

 جدددددددددددددددددددابر عبدددددددددددددددددددد اللطيدددددددددددددددددددف ســـــــــــدددددددددددددددددددـار / د.أ أستاذ متفرغ
 

7.  

  .0 ر ــــــــــود الحصعلي عبد المقصـــ/ د.أ أستاذ متفرغ

 السدددددددددددددددددددديد محمددددددددددددددددددددد حسددددددددددددددددددددن شكــــــــــــددددددددددددددددددددـر/د.أ أستاذ متفرغ
 

7.  

 أحمدددددددددددددددددددد رشـــــــــدددددددددددددددددددـد  محمدددددددددددددددددددد أحمـدددددددددددددددددددـد/ د.أ أستاذ متفرغ
 

5.  

 سددددددددددددددددددديف الددددددددددددددددددددين عـطــــــــــدددددددددددددددددددـا  سددددددددددددددددددديف/د.أ أستاذ متفرغ
 

5.  

 حسددددددددددددددددددددددددددددن رمضـــــــــــــددددددددددددددددددددددددددددـان الديبددددددددددددددددددددددددددددة/ د.أ متفرغ أستاذ
 

5.  

  .5 عد سيدهمدهم  اسيس/ د.أ أستاذ متفرغ

 محمدددددددددددددددددددد قـــــــــــدددددددددددددددددددـاسم محمدددددددددددددددددددد خليفدددددددددددددددددددة/ د.أ أستاذ متفرغ
 
 

64. 

 جددددددددددددددددددددابر يحددددددددددددددددددددي محمددددددددددددددددددددد همــــــــــــددددددددددددددددددددـام/ د.أ أستاذ متفرغ
 
66. 

 عددددددددددددددددددددلي محمــدددددددددددددددددددـد مرسدددددددددددددددددددي سعــــــــدددددددددددددددددددـد/ د.أ أستاذ متفرغ
 
68. 

 هددددددددددددددددددارون محمددددددددددددددددددد محمــــــــددددددددددددددددددـد مرسددددددددددددددددددـي/ د.أ متفرغ أستاذ
 
67. 

 شــــــــدددددددددددددددددددـي فاضدددددددددددددددددددل طلبدددددددددددددددددددة زين ـدددددددددددددددددددـم ال/ د.أ متفرغ أستاذ
 
60. 

 محمدددددددددددددددددددددددددددددددددد اسدددددددددددددددددددددددددددددددددماعيل سدددددددددددددددددددددددددددددددددلو / د .ا متفرغ أستاذ
 
67. 

 .65 محمد السيد رياض جمعـــــــــــة/ د.أ أستاذ

 صدددددددددددددددددددالح عبددددددددددددددددددداس حسدددددددددددددددددددن عـــــــــــدددددددددددددددددددـالم  /د.أ أستاذ 
 
65. 

 محمددددددددددددددد هددددددددددددددان  أحمــــددددددددددددددـد تــــــددددددددددددددـا  الدددددددددددددددين /د.أ أستاذ 
 
65. 

 ناصددددددددددددددددر خمدددددددددددددددديس بركددددددددددددددددات الجــــــــددددددددددددددددـيزاوى. د.أ أستاذ 
 
65. 

 محمدددددددددددددددود الدددددددددددددددزعبالوى محمـــــــدددددددددددددددـود البددددددددددددددددوى. د.أ أستاذ 
 
84. 

 إبدددددددددددددددددددددددراهيمأحمدددددددددددددددددددددددد محمدددددددددددددددددددددددد سعـــدددددددددددددددددددددددـد / د مدرس 
 
86. 

 أحمدددددددددددددددد علدددددددددددددددى عبدددددددددددددددد المقصدددددددددددددددود الحصدددددددددددددددرى/ د مدرس 
 
88. 

 السددددددددددددددددددددددعيد محمددددددددددددددددددددددد محمددددددددددددددددددددددود الجدددددددددددددددددددددددوى/ د مدرس 
 
87. 

 محمدددددددددددددددددد فاضدددددددددددددددددل طلبددددددددددددددددد  زيدددددددددددددددددن م الشدددددددددددددددددي / ا مدرس مساعد
 
80. 

 .87 أ  خالد عبد الواحد عبد الموجود بيومي  مدرس مساعد

 .85 أ امانى كامل ال باق رس مساعدمد

 .85 أ  اسماء محمد حموده معيد

 


