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 مقدمة:

مساحات في كافة ال وتطوير ستغاللإلتطور التكنولوجي الي تهدف جامعة المنصورة في ظل ا

تسويقه ويحقق عائدا نتاج منتج بأقل تكاليف يسهل إوفي المدن الجديدة  المدن والقري وخاصة

 .قتصادياأ

المسطحات الخضراء تنسيق الحدائق و هداف قامت كلية الزراعة بتصميم برنامجأللتحقيق هذه او

 االقليمي.علي المستوي المحلي وسوق العمل لية لعلي المتطلبات الحا اء  بنا

 الرؤية:

في  مرموقة بين البرامج النوعية بالجامعات المصريةو مكانة متميزة تحقيقيسعي البرنامج الي 

 البحث العلميتوفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم الفعال وو المسطحات الخضراءتنسيق الحدائق و

 .يقليماالالمحلي و يينعلي المستو

 الرسالة : 

     مواردلمعايير قومية تتسم وتتالءم مع نظم و تعليم وفقا  المساهمة في االرتقاء بمستوي جودة ال

التطورات  ةواكبمتنمية البيئة وخدمة المجتمع ووالبحث العلمي خالقيات العملية التعليمية وأو

 .تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراءالحديثة في مجال 

 :أهداف البرنامج

هذه سلوب العلمي لحل ألستخدام اإوحل مشكالت المجتمع بحتياجات سوق العمل إسد  -0

 .المسطحات الخضراءمشكالت في مجال تنسيق الحدائق وال

       فعالية الخدمات المجتمعيةرتقاء بكفاءة وإلاطوير مخرجات العملية التعليمية والبحثية وت -6

 المسطحات الخضراء.لحدائق وفي تنسيق ازراعية تقديم المعلومات الو

معرفة العلمية في المسطحات الخضراء المهارات تنسيق الحدائق وبرنامج خريج كساب إ -3

           تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراءجميع المجاميع النباتية المستخدمة في 

 .برامج صيانتهاالخاصة بها وحتياجات البيئية إلاو

تنقيط مع حساب الرش ، مثل الشبكات الرى الحديثة  عدادإتنسيق و إكساب الخريج المهارة في -4

 .اإلحتياجات المائية لكل عنصر من العناصر النباتية

 .أماكن الجلوسو ةءاالضا–النوافير -المشايات تنسيقإكساب الخريج المهارة في  -5

         طبية الالنباتات و نباتات الزينةستخدام إتجميلها بو (Roof garden) زراعة االسطح -2

 توفير مصدر دائم للمنزل من تلك النباتات.العطرية  لتقليل التلوث وو

فة وعمل برامج  حات الخضراء المختلطالمس( وكرة القدموالمختلفة )الجولف المالعب  نسيقت -7

 .الصيانة الخاصة بها 

 مجاالت العمل 

مصر لعمل بعداد الخريج لإده وراضي الجديألستصالح اإالمشاتل ووالقري السياحية والنوادي 

 .الخارج في الدول العربيةو
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 حكام العامةأل: ا اوال  

 :ةيدرجة البكالوريوس في العلوم الزراعمنح  :(1مادة ) 

درجة البكالوريوس في العلوم  الزراعة كليةعة المنصورة بناء علي طلب مجلس تمنح جام

 .الخضراء طحاتوالمس الحدائق تنسيق برنامج فية يالزراع

 نظام الدراسة: :(2مادة )

 طار الفصل الدراسي الواحد.إنظام الدراسة المتبع في البرنامج هو نظام الساعات المعتمدة في 

 مدة الدراسة: :(3مادة)

 والمسطحات الحدائق تنسيق برنامج فية يفي العلوم الزراعمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس 

ستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة إجامعية أو متي الخضراء هي أربع سنوات 

يشمل المستوي الواحد و ساعة معتمدة(. وتحقق هذه المدة أربعة مستويات دراسية 041للتخرج )

فصلين دراسيين يفصل بينهما عطلة نصف العام وال يسمح للطالب بالحصول علي درجة 

 .ت التخرج في اي فصل دراسيالبكالوريوس إال إذا استكمل الطالب متطلبا

 :(: تقسيم العام الدراسي4مادة) 

 ا موزعة علي النحو التالي:عشر أسبوع ثمانيةيتكون الفصل الدراسي المعتاد من 

 فترة التسجيل مدتها أسبوع واحد. -0

 فترة الدراسة أربعة عشر أسبوعا. -6

 .ثالثة أسابيعفترة االمتحانات في نهاية الفصل الدراسي مدتها  -3

 (: الفصل الدراسي الصيفي:5)مادة 

الب المقررات ( ثماني أسابيع يسجل فيه الط8يتكون الفصل الدراسي الصيفي المكثف من )

( تسع 9قصي )أكذلك المقررات الالزمة للتخرج بحد الدراسية المؤجلة ومقررات الرسوب و

  .يوافق عليها مجلس الجامعةابط يحددها مجلس الكلية وساعات معتمدة ، طبقا لضو

 نتظام في الدراسة:إل(: قواعد ا6مادة )

يجب أن يلتزم جميع الطالب المسجلين في هذا البرنامج بالقواعد الجامعية التي تلزمهم بدفع 

            الخدمات التعليمية عند بدء التسجيل ،ية كاملة وهي دفع رسوم التسجيل والرسوم الدراس

 . المقرره الخدمات التعليميةة للتسجيل ونصورة الرسوم المطلوبيحدد مجلس جامعة المو

 (: معيار الساعة المعتمدة: 7مادة)

بالنسبة للمحاضرات النظرية تحتسب ساعة معتمدة واحدة لكل محاضرة مدتها ساعة واحدة 

التدريبات التطبيقية تحتسب دروس العملية وبالنسبة للخالل الفصل الدراسي الواحد. و أسبوعيا  

خالل الفصل  عملي خارجيةساعات  4كل فترة عملية أو تدريبية مدتها من ساعة معتمدة واحدة ل

 الدراسي الواحد.

 (: متطلبات التخرج: 8مادة )

البد الخضراء  والمسطحات الحدائق تنسيقبرنامج لنيل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية 

 ( ساعة معتمدة، توزع وفقا لما يلي:041از الطالب عدد )يجتمن إ

 : متطلبات الجامعة: أوال

 توزع علي النحو التالي:

 جبارية:إلالساعات المعتمدة ا

 .تضاف علي مجموع الطالب سة مقرر تطبيقات الحاسب االليساعة معتمدة في درا 6

 .التضاف علي مجموع الطالب ساعة معتمدة في مقرر حقوق االنسان 6

  الساعات المعتمدة االختيارية:

 .تضاف علي مجموع الطالب الفرنسية(أو لمانيةألا -نجليزيةإلاللغة ) اساعة معتمدة في دراسة  6
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مهارات -تصال والتيسيرأحد المقررات الثقافية االتية:مهارات اال ساعة معتمدة في دراسة 6

مهارات العرض  -في العمل الحقليإدارة المخاطر والكوارث  -ثقافة العمل الحرالحياة و

 .ال تضاف علي مجموع الطالب غيرةإدارة المشروعات الص -االتصالو

علي أن يحدد مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي بعض مقررات المواد الثقافية بناءا علي 

 رغبة الطالب.

  تعتبر الساعات المعتمدة لمقرر حقوق االنسان وأحد مقررات المواد الثقافية مواد نجاح

مي العام للطالب وال تحتسب ورسوب وال تدخل ضمن المعدل الفصلي أو المعدل التراك

 ضمن الحد األقصي لساعات التسجيل.

 ول وتشمل:ألساعة معتمدة علوم أساسية للمستوي ا 24ثانيا: متطلبات الكلية:

 وطبيعه وأرصاد كيمياءالوو الحشرات  مبيداتالساعات معتمدة لمقررات النبات و 05

 االجتماع الريفيساعات معتمدة لمقررات االقتصاد و 4

 هندسيالرسم الرياضيات وال لمقررات عة معتمدةسا 5

 ساعة معتمدة كما هو مرفق بالجداول. 112ثالثا : متطلبات التخصص: 

حد القري السياحية أبمشتل الكلية أو أحد المشاتل التجارية أو  ميدانييؤدي كافة الطالب تدريب 

ويكلف عضو ارجها صلة بالتخصص داخل جمهورية مصر العربية أو خالأو أحد الهيئات ذات 

ية أسابيع موزعة بالتساوي في االجازة الصيف 8مشرف علي هذه التدريبات بواقع هيئة تدريس و

يتم عمل مشروع تخرج ووذلك بدون حساب ساعات معتمدة الثالث بعد نهاية المستويين الثاني و

ن موزعة علي الفصلي ساعة معتمدة 6يحسب له عدد بحثي إنتاجي في المستوي الرابع و

 .الدراسيين

          ذلك للربط بين الدراسةاألماكن وثيقة الصلة بالدراسة و يقوم الطالب برحالت علمية الي

يعتبر قيام الطالب بالرحالت راف السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، والتطبيق تحت إشو

عرض زهور م -تشمل معرض زهور الربيع باالورمان العلمية جزءا ال ينفصل عن المقررات

-الحديقة الفرعونية-االندلس-الحرية -الخريف في القناطر و بعض الحدائق مثل االورمان

المسلةالحديقة اليابانية بحلوان و الحديقة الدولية و حديقة االزهر و انطونيادس و المنتزه 

 .  باالسكندريةو حديقة جزيرة الورد و حدائق الكورنيش في المنصورة

 التسجيل األكاديمي و العبء الدراسي:لبرنامج والقبول با(: 9مادة) 

 أوال: القبول بالبرنامج:

الحاصلين علي بكلية الزراعة جامعة المنصورة و يتم قبول الطالب المصريين المقبولين -0

و ما يعادلها أ علمي رياضياتلقسم العلمي بشعبتيه علمي علوم وا شهادة الثانوية العامة

الطالب  كما يتم قبول ، المجلس االعلي للجامعات وفقا لشروط القبول التي يحددها

  .يها في هذا الشأنعلالشروط المنصوص الوافدين طبقا للقواعد و

االخري بنظام الصلة التي تطرحها الكليات يجوز التحويل الي البرنامج من البرامج ذات  -6

 للطالب. أن تجري مقاصة عليالساعات المعتمدة 

االقسام العلمية من الكلية والكليات االخري داخل الجامعة يجوز التحويل و نقل القيد من  -3

 أن تجري مقاصة للطالب. علي و خارجها وفقا لقواعد التحويل

 كاالتي: قبول الطالب الحاصلين علي درجة البكالوريوسيجوز   -4

علوم، تربية )البيولوجي(، التعاون الزراعي،التربية النوعيه، الفنون التطبيقية/ هندسه، -  

يلة وذلك بعد اخذ رأي مجالس االقسام المختصه ويشترط ان يلتحق الطالب بالمستوي الجم

الدراسي الثاني وبالشروط التي يوافق عليها مجلس شئون التعليم و الطالب بالجامعة، ويجوز 

إعفائه من الدراسة و االمتحان في المقررات المناظرة لما درسوه في كلياتهم طبقا لحكم 

من قانون تنظيم   39نون تنظيم الجامعات ودون االخالل بحكم المادة من قا 071المادة 

   .الجامعات
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يجوز قبول الطالب الحاصلين علي الثانوي الزراعي بنظام الثالث والخمس سنوات وفقا  -

للشروط التي يقررها مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية ، ويتم قبول الطالب من 

عة بعد إجتياز إختبارات المعادلة وإختبارات القدرات التي تجريها خالل مكتب التنسيق بالجام

مقررات تعادل الثانوية  3مجلس الكلية كل عام وتجري الكلية إختبارات المعادلة للطالب في 

الخاصه بالفرقه االولي و الوارده  العامة يختارها الطالب من بين المقررات االساسية

كلية ويؤدي الطالب االمتحان في مقررات المعادلة داخل باالئحة، وفقا لما يقرره مجلس ال

الكلية علي مدي ثالثة اسابيع علي االكثر مقابل سداد رسوم أداء االمتحان وفقا لما يقرره 

مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية ويكون االمتحان مقسم الي مرحلتين تحريري 

له ومهاراته ويحدد مجلس الكلية درجة الختبار قدرات الطالب وميو31درجة وشفوي 71

التعليم والطالب في الدبلوم الحاصل مواعيد انعقاد هذه االمتحانات بعد أخذ رأي لجنة شئون 

 عليه.

يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية  -

 يين.بشرط االتقل مدة الدراسة بالتخصص المطلوب عن عاميين دراس

يشرف وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب علي تنفيذ قواعد التسجيل وإجرءاته واعداد  -

وتوزيع الطالب علي المرشدين االكادميين وتجهيز بطاقات قوائم الطالب والجداول الدراسية 

المقررات و السجل االكاديمي لكل طالب وتسجل البيانات االكاديميه في سجالت خاصه 

    معتمده.

كاديمي:ألا تسجيلالثانيا:   

مج علي الطالب مع المدير التنفيذي للبرنا.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم ويشرف أ -0

إعداد ، و قوائم الطالب للمجموعات الدراسيةإعداد قواعد التسجيل وإجراءته وإستكمال 

السادة المرشحين األكاديميين ، وتجهيز توزيع الطالب علي الجداول الدراسية ، و

لطالب في ويتم اإلنتهاء من تسجيل االسجل االكاديمي ، بطاقات المقررات للطالب و

 دراسي.االسبوع األول من بدء كل فصل 

 يجوز في حالة وجود أعذار قهرية أن يتم التسجيل في األسبوع الثاني. -6

             يخصص لكل طالب مرشد أكاديمي من داخل القسم المختص لتوجيه الطالب دراسيا  -3

ا لظروفه مساعدته علي أختيار المواد مع تحديد عدد الساعات التي يسجل فيها وفقو

عترضه أثناء الدراسة، مساعدته علي حل المشكالت التي قد تإستعداده وو قدراتهو

النتائج التي حصل يها كافة البيانات الالزمة عنه وتخصص بطاقة لكل طالب يسجل فو

التي يسجل فيها الطالب في كل فصل دراسي حتي  قرراتعليها ، كما يقوم بمراجعة الم

 تخرجه من الكلية. 

 : العبء الدراسي:ثالثا

 ب بالتسجيل طبقا للقواعد االتية:يسمح لكل طال

 طبقا لجدول البرنامج الدراسي المرفق. لطالب المستويات المختلفة بالتسجيل يسمح -0

فأكثر أن  3ه معدل تراكمي الذي لمن المستوي الثاني و فوق إبتداءا  يمكن للطالب المت -6

اعات س 8بحد اقصي عتمدة في الفصل الدراسي الواحد وساعة م 6يضيف الي ذلك 

ذلك في مقررات إضافية إختيارية من متطلبات التخصص معتمدة طوال فترة الدراسة و

المختلفة علي أن يضاف معدله فيها الي معدله التراكمي. هذا بخالف ساعات العبء 

 الدراسي.

تمدة لطالب ساعات مع 8لمجلس الكلية زيادة الحد األقصي للعبء الدراسي الي يجوز  -3

للفصل الدراسي الواحد بغرض  ساعات معتمدة  2بحد أقصي المستوي الرابع فقط و

ساعة معتمدة قبل  85ذلك بشرط إجتياز الطالب عدد مام متطلبات التخرج الالزمة له وإت
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ساعة معتمدة قبل بداية  014عدد الرابع و دراسي األول من المستويبداية الفصل ال

 الفصل الدراسي الثاني من المستوي الرابع.

ساعة  06بالتسجيل في أكثر من  6،1اليسمح للطالب الذي له معدل تراكمي أقل من  -4

 معتمدة في الفصل الدراسي الواحد.

  -اإلضافة والحذف واإلنسحاب وتعديل المسار : (11مادة )

عوود موافقووة المرشوود األكوواديمي ، أن يحووذف أو يضوويف مقووررا أو يجوووز للطالووب ، ب – 0

على األكثر من بدء الفصل الدراسي ، وذلك بما ال يخول  الولأكثر حتى نهاية األسبوع ا

 .  (9المادة )بالعبء الدراسي المنصوص عليه فى 

علوى  سوادساليجوز أن ينسحب الطالب من دراسوة أى مقورر حتوى نهايوة األسوبوع  – 6

من بدء الفصل الدراسي ، وذلك بموافقوة المرشود األكواديمي ويسوجل هوذا المقورر األكثر 

فى السجل األكاديمي للطالب بتعبير " منسحب " ، بشرط أن ال يكون الطالب قد تجواوز 

نسبة الغياب المقررة قبل اإلنسحاب . وتعرض حاالت االنسحاب االضطرارية بعود هوذا 

الب للنظر فيها وإقرارها مون مجلوس الكليوة ، علوى الميعاد على لجنة شئون التعليم والط

 .(9) للمادة وفقا  نسحاب بالعبء الدراسي للطالب إلأن ال يخل ا

  -( المواظبة:11مادة)

للنظوام الوذى  يجب على الطالب متابعة المحاضرات واالشتراك فى التمرينوات العمليوة وفقوا   -0

الس األقسوام المختصوة ، أن يحورم يقره مجلس الكلية ، ولمجلس الكلية ، بناء على طلب مج

% علووى األقوول ، موون عوودد السوواعات 75الطالووب موون التقوودم لالمتحووان كلووه إذا لووم يحضوور 

يتولي أستاذ المقرر إخطار أدارة شئون الطالب النذار الطالوب المحددة لكل مقرر دراسي، 

موورتين و بعوودها تعوورض حالووة الطالووب علووي مجلووس الكليووة واجووراءات حرمانووه موون دخووول 

وفى هذه الحالة يعتبر راسبا فى المقرر الذى حرم من التقودم لممتحوان فيوه متحان المقرر، ا

، وإذا قدم الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية لعودم تمكنوه مون الحصوول علوى النسوب المقوررة 

للحضووور ، اعتبوور متغيبووا عوون االمتحووان بعووذر مقبووول ويجوووز لمجلووس الكليووة أن يوقووف قيوود 

راسي جامعي أو أكثر ، إذا تقدم الطالب بعذر مقبول يمنعوه مون االنتظوام الطالب لمدة عام د

   .فى الدراسة

متحانوات العملوي إإذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن اإلمتحان النهائي فقط لمقرر بعود تأديوه  -6

بعد دفوع الرسووم الالزموة موع  في الفصل الصيفي إمتحانهالنصف فصلية ، يتم و التطبيقي و

فصولية التوي حصوول النصووف متحانوات إلالتطبيقوي و اإمتحانوات العملووي و إحتفاظوه بودرجات

 عليها مسبقا لهذا المقرر.

   -( التقييم:12) مادة

ماعودا مقورر الحاسوب  درجوة( مائوة) 011تكون النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقورر -0

 .االلي واللغة تكون من )خمسون( درجة

      مقسوومة كالتووالي: درجووات 01التووالي   يكووون توزيووع الوودرجات فووى كوول مقوورر علووى النحووو -6

درجوووات أنشوووطه فصووولية مثووول رسوووم لووووح ببرنوووامج  (5) ( درجوووات اختبوووارات دوريوووة ،5)

درجات لالختبوارات الشوفهية واألنشوطة  01، مقرراو ما يكلف به حسب طبيعة ال-االوتوكاد

نهووائي ، درجووة لالختبووار التحريووري ال 21درجووة لالختبووارات العمليووة والتطبيقيووة ،  61، 

أو  ويعتبر الطالب غائبا عن امتحان المقرر الذى لم يوؤدى االمتحوان التحريوري النهوائي فيوه

 31عملوي ، 01تطبيقوي ، 5شفوي ،  5بينما في مادة الحاسب االلي توزع  االمتحان العملي

 .شفوي 01نظري ، 41نظري واللغة 

المخصصووة لممتحووان  فووى حالووة المقووررات التووى ال تتضوومن دروسووا عمليووة ، تكووون الدرجووة -3

شوفوي و  01نظوري ، 41كما في مادة حقوق االنسان و اللغة تووزع درجة 011التحريري 
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. ويشترط لنجاح الطالوب فوي المقورر الحصوول علوي شفوي 61نظري و  81المواد الثقافية 

 % من الدرجة المخصصة لالختبار التحريري النهائي . 31

 ينالفصوولكلووي معتموودة فووي  سوواعه 6ص لووه مقوورر مشووروع التخوورج بالمسووتوي الرابووع يخصوو -4

 للمناقشة الشفوية. درجات01علي المشروع عند تسليمه و درجة 41ويخصص  الدراسيين

لالمتحوان التحريريوة عمليوة أو التطبيقيوة أو الشوفوية والممتحنين للجلسوات اليتم تشكيل لجان  -5

ريس هذا المقورر بحيوث النهائية للمقرر من أعضاء هيئة التدريس األصليين أو المنتدبين لتد

و يتوولي منسوق المقورر  ال يقل أعضاء اللجنة الواحدة عن أثنين وال يزيد عن ثالثوة أعضواء

 أعداد أوراق أسئلة اإلمتحانات النهائية.وتنظيم االمتحانات الفصلية 

أو أكثر عند التخرج بشورط  3تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي يحصل علي معدل تراكمي  -2

و أال يكووون قوود رسووب فووي أي مقوورر دراسووي خووالل  3فووي اي مسووتوي عوون أال يقوول معدلووه 

 تسجيله في الكلية )أو في الكلية المحول منها(.

 

    التقديراتالت الرقمية والرمزية للدرجات والدال (:13مادة)

 

 الحالة
 النقاط

Quality points 
 النسبة المئوية

Grade 

letter 

التقديرات اللفظية وفقا لما جاء 

من الالئحة التنفيذية  96ة بالماد

 49لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 1972لسنة 

 أداء متميز  

Very high graduate 

caliber 

40111 111 A+ 

  A 95أقل من  – 91 30799 – 306 ممتاز 

A 91أقل من  - 85 30599 – 304
- 

 أداء عال  

High graduate caliber 

B 85أقل من  – 81 30399 – 302
+ 

 جيد جدا 
 B 81أقل من  – 75 30199 – 30111

 أداء مرض 

Satisfactory level 

B 75أقل من  – 71 20999 – 20888
 -
 

 جيد //
 +C 71أقل من  – 65 20799 – 206

 أداء غير متوقع 

Not at the level 

expected for graduate 

work 

 C 65أقل من  – 61 20599 – 204

 

 مقبول

 

C 61أقل من  - 55 20399 – 202
— 

 أداء غير مرض 

Unsatisfactory level 

D 55أقل من  - 51 20199 – 2014
+
 

20111 51 D 

 راسب

Fail 

 

1011 

31 – 49 
F 
 

 ضعيف

 

F 31أقل من  – 1
-
 

 ضعيف جدا

 

 الحاالت الخاصة 

 ) غياب بعذر مقبول (  

Conditional  

1011 --------------- E ---------- 

 روممح

Disadvantaged 

1011 
-------------- G ---------- 

 منسحب

Retracted 

1011 
-------------- H ---------- 

تحسب النهاية العظمى لمجموع درجات كل مقرر دراسي على أساس عدد الساعات المعتمودة 

التقودير للمقرر ، ويحسب التقدير العوام للطوالب النواجحين فوي نهايوة السونة الجامعيوة ، وكوذلك 

 -العام لألربع سنوات ) المعدل التراكمي ( لدرجة البكالوريوس كما يلي :

( تضرب الدرجة الفعلية التوى حصول عليهوا الطالوب فوى عودد السواعات المعتمودة لكول مقورر 0

 والموضحة فى هذه الالئحة .
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عودد السواعات المعتمودة ( علوى مجمووع عودد السواعات   X( يقسم حاصل جموع ) الودرجات 6

لمعتموودة للمقووررات الدراسووية ويكووون خووارج القسوومة هووو المعوودل الفصوولي لنجوواح الطالووب ا

 للسنة الجامعية . 

( يحسب التقدير العام للبكالوريوس ) المعدل التراكمي العام ( على أساس مجموع الودرجات 3

) الوودرجات التووى حصوول عليهووا التووى حصوول عليهووا الطالووب فووى سوونوات الدراسووة األربووع 

عوودد السوواعات المعتموودة للمقوورر ( ، منسوووبة إلووى حاصوول جمووع  Xالمقوورر  الطالووب فووى 

 خالل هذه السنوات . التى تم دراستها الساعات المعتمدة لجميع المقررات 

وبووذلك يحسووب التقوودير العووام لدرجووة البكووالوريوس موون خووالل تقوودير يطلووق عليووه متوسووط       

فوووى التوووى حصووول عليهوووا الطالوووب  ، علوووى أسووواس مجمووووع نقووواط التقووودير GPAالتقووودير العوووام 

مستويات الدراسة األربع منسوبة إلوى مجمووع نقواط التقودير للمقوررات الدراسوية التوى درسوها 

 الطالب خالل جميع مستويات الدراسة.

Grade points average (GPA) = ∑ ( Grade Points X Credits ) / ∑ 

Credits 

GPA = Total quality points earned divided by attempted credit hours 

 عدد الساعات المعتمدة للمقرر  xالنقطة النهائية = حاصل ضرب قيمة الرمز  ( 4

المعوودل الفعلووي = مجموووع النقوواط النهائيووة التووى حصوول عليهووا الطالووب فووى الفصوول الواحوود /  (5

 مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة فى الفصل الواحد . 

ع النقوواط التووى حصوول عليهووا الطالووب فووى جميووع المقووررات فووى المعوودل التراكمووى = مجمووو (2

 جميع الفصول الدراسية / مقسوما على مجموع الساعات المعتمدة لهذه المقررات . 

   يشوترط أن يكوون الطالوب حاصوال علوى تقودير Honourوللحصول على مرتبوة الشورف  

B
  

 =GPA ى التقوديرات اللفظيوة على األقل وهو ما يعادل الحد األدنى لتقودير جيود جودا فو

ويشوترط مون الالئحوة التنفيذيوة لقوانون تنظويم الجامعوات ،  85السابقة وفقا لموا جواء بالموادة 

لحصووول الطالووب علووى مرتبووة الشوورف أال يكووون قوود رسووب فووى أى إمتحووان تقوودم لووه وأيووة 

 . مستوى دراسي

سجيل في عدد مون ( يسمح لهم بالت 6أقل من   GAPالطالب الذين لهم معدل تراكمي متدن )( 7

عنوود حسوواب المعوودل ، وسوواعة معتموودة  06المقووررات فووي كوول فصوول دراسووي بمووا ال يزيوود عوون 

التراكمي يحسب له التقدير االخير فقط في المقررات التي نجح فيها علي أن يذكر كال التقوديرين 

 6 في سجل الطالب االكاديمي. و في هذه الحالة إذا حصل الطالب علي معدل تراكمي أعلوي مون

 فقط. 6يخفض معدله الي

 إلغاء القيد: (:اإلنذار األكاديمي والنقل وإيقاف و14مادة )

ال  الدراسوي الثواني إذا إجتواز فيمواإلوى المسوتوى  االولينقل الطالب من المستوى الدراسي  -0

        ال يقوول عوون موواإجتوواز ( سوواعة معتموودة ، ويقيوود فووي المسووتوي الثالووث إذا  68يقوول عوون ) 

( سواعة  85ال يقول عون ) إجتواز موا ة معتمدة  ، ويقيد في المستوي الرابوع إذا ( ساع52)

 معتمدة . 

وكووذلك المقووررات المؤجلووة بأعووذار فووي الفصوول يووؤدى الطالووب االمتحووان فيمووا رسووب فيووه   -6

، ويعفى من نسوب الحضوور المقوررة بهوذه الالئحوة ، ومون اإلختبوارات الدراسي الصيفي 

سب فيهوا ، وفوى هوذه الحالوة ترصود الدرجوة بالنسوبة للمقوررات الدورية للمقررات التى ر

درجوات ( واالمتحوان  5التى لها تدريبات عملية على النحو التوالي : االمتحوان الشوفوى ) 
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درجوات ( . وبالنسوبة للمقوررات التوى  01درجات ( ، واالمتحوان العملوي )  5التطبيقي ) 

درجات ، وترصد درجة  01فوى من ليس لها تدريبات عملية ترصد درجة اإلمتحان الش

درجات ،  وتكون درجة االمتحان التحريري فى كال الحوالتين  01اإلمتحان التطبيقي من 

 % من الدرجة المقررة للمادة التى رسب فيها.  81ال تقل عن  

( ينووذر اإلنووذار األول ،  6011إذا حصوول الطالووب علووى تقوودير تراكمووى متوودن ) أقوول موون  -3

ات التوودنى فووى التقوودير التراكمووي . وإذا تكوورر المعوودل المتوودنى جوويووة درويحوودد مجلووس الكل

للطالب لنفس الفصل الدراسوي ينوذر اإلنوذار الثواني ، ويعتبور الطالوب مراقبوا أكاديميوا ، وال 

ويستمر إنذار الطالوب  .ساعة معتمدة 06الحد األدنى وهو  يسمح له بالتسجيل إال فى حدود

 ه بعدها.أكاديميا لثالث مرات يلغي قيد

يتعرض الطالب للفصل من الكلية طبقوا لفورص الرسووب المنصووص عليهوا فوي قوانون  -4

تنظيم الجامعات.
 

 (:نظام االستماع:15مادة )

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يقبل طالب من كليات الجامعة أو 

يوافق وقواعد يحددها مجلس الكلية الجامعات االخري كمستمعين لبعض المقررات بالكلية وفقا ل

عليها مجلس الجامعة ، وتمنح الكلية شهادة إجتياز هذه المقررات وال يتبع ذلك منح أي درجة 

 جامعية.  

  -والتعامل مع الطالب الراسبين :: دور التخرج  (16مادة )

تخورج ويوتم دور التخرج هو الدور الذي يستكمل فيه الطالب عدد الساعات المعتمدة الالزمة لل

 :   هموالعام  ارذلك من خالل ثالثة أدوار على مد

متحانوووات الفصووول إيوووتم تخووورج طوووالب المسوووتوى الرابوووع بعووود ظهوووور نتيجوووة  دور يونيوووو : -0

سووتيفاء إالدراسووي الثوواني ) دور يونيووو ( واعتمادهووا موون مجلووس الجامعووة ، بشوورط 

 جميع متطلبات التخرج الواردة بهذه الالئحة . 

طوالب المسوتوى الدراسوي النهوائي ، الراسوبون  : )الفصل الدراسوي الصويفي(برسبتمدور  -6

سوواعات معتموودة علووى  9علووى األكثوور ) هدراسووي ثالثووة مقووررات  فيمووا ال يزيوود عوون

األكثر( ، فوإنهم يتقودمون لالمتحوان فيموا رسوبوا فيوه خوالل شوهر سوبتمبر مون نفوس 

وكووذلك  شووهر أكتوووبر، ويووتم تخوورجهم بعوود نجوواحهم فووي هووذه المقووررات فووي العووام 

 .  إستيفائهم جميع متطلبات التخرج الوارده بهذه الالئحة

اسووتكمال كافووة متطلبووات  يتموووايسوومح بتخوورج الطووالب فووي دور ينوواير بعوود أن  دور ينوواير : -3

 التخرج المنصوص عليها في هذه الالئحة.

  -: دارة البرنامجألالمجلس االكاديمي (17مادة )   

رة البرنووامج أداء جميووع وظووائف األقسووام العلميووة بالكليووة فيمووا يتعلووق للمجلووس األكوواديمي إلدا

البحوث الحقا بعد إسوتكمال الئحوة الدراسوات م و الطالب أو الدراسات العليا وبشئون التعلي

 العليا بالقسم.

 عضوية كل من:ة البرنامج برئاسة عميد الكلية وويشكل مجلس علمي إلدار

 الب.الطوكيل الكلية لشئون التعليم و -0

ترشويح مون مجلوس قسوم علوي  الجامعوة بنواءا   يوتم تعيينوه بقورار مون رئويسمدير البرنامج و -6

 .تخصص زينة الخضر والزينة
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عدد أربعة من أعضاء هيئة التدريس علي أن يكون من بينهم منسق البرنوامج ويوتم تعيينوه  -3

 .تخصص زينة من قبل عميد الكلية بناءا  علي ترشيح قسم الخضر و الزينة

 الكلية. أمين -4

 مدير شئون الطالب. -5

خور عضوو مون آلواخبيور فوي مجوال تودريس المقوررات  هماإحود عضو من الخوارج6عدد  -2

 المجتمع المدني.

 القواعد التأديبية: :(18مادة )

قووانون تنظوويم الجامعووات وكافووة  المقيوودون بالبرنووامج للنظووام التووأديبي المبووين فووي البيخضووع الطوو

 صة بالجامعة والكلية . القواعد والقوانين واللوائح الخا

 تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات: :(19مادة )

 ئحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة.إلو قانون تنظيم الجامعاتحكام أتطبق 

 تطبيق أحكام هذه الالئحة:: (21مادة)

علووي الطووالب  أحكووام هووذه الالئحووة إعتبووارا موون العووام الجووامعي التووالي لتوواري  صوودورهاتطبووق 

 ول بالكلية.ألالمستجدين بالمستوي ا
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 قسام العلمية المختلفةألكود المقررات تبعا ل

 

 القسم العلمي الكود

Agr محاصيل 

Hor فاكهة+الخضر والزينةال 

Sol االراضي 

Ecn االقتصاد الزراعي 

Ext الريفي والمجتمع الزراعي اإلرشاد 

Eng عيةزراالهندسه ال 

Bot زراعيالنبات ال 

Ent االقتصاديةحشرات ال 

Unv متطلب جامعة 

Chm كيمياءال 

Pes مبيداتال 

Pat نباتالمراض أ 

Veg زينةالخضر وال 

Gen الوراثة 

Anm االنتاج الحيواني 

Mic الميكروبيولوجيا الزراعية 
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 تنسيق احلدائق واملسطحات اخلضراء ربنامجاملقررات الدراسية ل
 املستوى األولمقررات  –)برنامج نوعي(  اخلضراء واملسطحات احلدائق الربنامج الدراسي لتنسيق

الفصل 

الدراس

 ي

 إسم المقرر القسم العلمي قرركود الم

متطلبا

ت 

 المقرر

 الدرجة توزيع عدد الساعات أسبوعيا حالة المقرر

 

 إجباري مالحظات
إختيار

 ي
 عملي نظري

تمرينات 

 تطبيقية

المعتمد

 ة
 شفوي عملي

تطبيقي

/ 

 صليف

 المجموع نظري

 االول

1Hor 101 
الفاكهة             

 والخضرو الزينة
  122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- أساسيات إنتاج بساتين

1Sol 101 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- أرصاد جويةطبيعة و راضي األ  

1Ecn 101 
قتصاد الأ

 زراعيال
 متطلب كلية 122 02 12 12 22 2 --- 2 1 -- 1 ---- مبادئ االقتصاد

1Eng 101 متطلب كلية 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- وتوكادو أ رسم هندسي الهندسة الزراعية 

1Bot 101 متطلب كلية 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- نبات شكل ظاهري النبات الزراعي 

1Ent 101 متطلب كلية 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- محشرات عا الحشرات االقتصادي 

1Unv 101 122 -- -- -- --- 2 -- 1 -- 1 ---- حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة كلية الحقوق -- 
متطلبات 

 جامعة

  022     17 2 12 12 -- 7 المجموع

 الثاني

2Chm 101 متطلب كلية 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- كيمياء عضوي الكيمياء 

2 Pes 101 متطلب كلية 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- مبيدات عام المبيدات 

2 Ext 101 
األرشاد 

 الزراعي
 122 02 12 12 22 2 --- 2 1 -- 1 ---- رشاد زراعيإ

 متطلب كلية

2 Eng 

102 

الهندسة 

 الزراعية
 122 02 12 12 22 2 --- 2 1 -- 1 ---- رياضيات

 تطلب كليةم

2 Unv 102 52 32 5 5 12 2 1 -- 2 -- 1 ---- اساسيات حاسب الي حاسبات و معلومات 
 متطلبات

 جامعة

2 Sol 102 األراضي 
 إعادة إستخدام المياه المعالجة

 تدوير مخلفات زراعيةو
---- 1 -- 2 2 --- 3 22 12 12 02 122  
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2 Unv 103 االداب 

 لغة إنجليزية

 للمتخصصين
---- -- 1 2 --- --- 2 -- 12 --- 02 52 

 أختيار مقرر

 واحد فقط

 المانيةلغة 

 للمتخصصين
---- -- 1 2 --- --- 2 -- 12 --- 

02 52 

 فرنسيةلغة 

 للمتخصصين
---- -- 1 2 --- --- 2 -- 12 --- 

02 52 

  022     17 1 12 12 1 0  المجموع

  1222     30 3 22 20 1 13  مجموع الفصلين

 ثانياملستوى المقررات  –)برنامج نوعي(  اخلضراء واملسطحات احلدائق الربنامج الدراسي لتنسيق
الفصل 

 الدراسي
 إسم المقرر القسم العلمي كود المقرر

متطلبات 

 المقرر

 الدرجة توزيع عدد الساعات أسبوعيا حالة المقرر
 

 مالحظات
 عملي نظري إختياري إجباري

تمرينات 

 ةتطبيقي
 شفوي عملي المعتمدة

 تطبيقي/

 فصلي
 المجموع نظري

 االول

1 Veg 201 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- تنسيق الحدائق اساسيات الخضرو الزينة  

1 veg 202 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- زراعة اسطح الخضرو الزينة  

1 Veg 203 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- الزينةر والخض أساسيات إنتاج الخضرو الزينة  

1 Veg 204 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- أشجار و تشجير الخضرو الزينة  

1 Sol 203 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- مبادئ االستشعار عن بعد راضيالأ  

1veg 205 أختيار مقرر 111 61 11 11 21 2 --- 1 2 1 --- ---- تنسيق ازهار الخضرو الزينة 

 111 61 11 11 21 2 --- 1 2 1 --- ---- تنسيق بيئة الخضرو الزينة 1veg 206 واحد فقط

1Unv 204 
األرشاد 

 الزراعي
 111 81 -- 61 -- --- 2 -- 1 1 --- ---- مهارات اإلتصال والتيسير

 متطلبات جامعة

أختيار مقرر واحد 

 فقط

1Unv 205 
شاد األر

 الزراعي
 111 81 -- 61 -- --- 2 -- 1 1 --- ---- مهارات الحياة وثقافة العمل الحر

1Unv 206  األرشاد

 الزراعي
 111 81 -- 61 -- --- 2 -- 1 1 --- ---- إدارة المخاطر و الكوارث في العمل الحقلي

1Unv 207  األرشاد

 الزراعي
 111 81 -- 61 -- --- 2 -- 1 1 --- ---- التعلم الذاتيمهارات 

1Unv 208  111 81 -- 61 -- --- 2 -- 1 1 --- ---- إدارة المشروعات الصغيرةاألرشاد 
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 الزراعي

  611     17 2 11 13 2 5 المجموع

 الثاني

2 Veg 207 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- تربة مسطحات خضراء و مغطيات الخضرو الزينة  

2Eng  203 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- وتطبيقاتهامساحة ال زراعيةالسة هندال  

2Sol 204 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- طبيعة أراضي راضيالأ  

2 Veg 208 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- متسلقاتشجيرات و الخضرو الزينة  

2 Veg 209 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- ت زينةفسيولوجيا نباتا الخضرو الزينة  

2 Veg 210 أختيار مقرر 111 61 11 11 21 3 ---- 2 2 1 ---- ---- تكاثر نباتات الزينةالمشاتل و طرق  الخضرو الزينة 

 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 1 --- ---- عصاريةشوكية و الخضرو الزينة Veg 211  2 واحد فقط

2Anm 201 أختيار مقرر 111 21 11 11 21 2 --- 2 1 1 -- ---- دواجن و إنتاج حيواني نتاج الحيوانياال 

 111 21 11 11 21 2 --- 2 1 1 -- ---- وتربية النبات وراثةال الوراثة Gen 201 2 واحد فقط

  711     21 ---- 14 13 2 5  المجموع

  1311     37 2 25 26 4 11  مجموع الفصلين

 ثالثاملستوى المقررات  –)برنامج نوعي(  اخلضراء واملسطحات احلدائق نامج الدراسي لتنسيقالرب
الفصل 

 الدراسي
 القسم العلمي كود المقرر

متطلبات  إسم المقرر

 المقرر

  الدرجة توزيع عدد الساعات أسبوعيا حالة المقرر

 مالحظات
تمرينات  عملي نظري إختياري إجباري

 تطبيقية

 تطبيقي/ شفوي عملي ةالمعتمد

 فصلي

 المجموع نظري

  111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- نخيل زينة الخضرو الزينة Veg 312 1 االول

1  Veg 313 الخضرو الزينة 
تنسيق المساحات 

 ببرامج الرسم الهندسى
---- 1 -- 1 2 --- 2 21 11 11 21 111 

 

1 Veg 314 111 61 11 11 21 2 --- 2 1 -- 1 ----  حدائقالتنسيق تصميم و الخضرو الزينة  

1 Veg 315 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- عطريةنباتات طبية و الخضرو الزينة  

1  Veg 316 الخضرو الزينة 
تربية و تحسين نباتات 

 الزينة
---- -- 1 2 2 --- 3 21 11 11 61 111 

 أختيار مقرر

 واحد فقط
1 Veg 317 رو الزينةالخض 

االكثار الدقيق لنباتات 

 الزينة
---- -- 1 2 2 --- 3 21 11 11 61 111 

1 Eng 304 أختيار مقرر 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 1 -- ---- رسم حر زراعيةالهندسة ال 

 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 1 -- ---- تصميم شبكات ري زراعيةالهندسة ال Eng 305 1 واحد فقط
  611     16 ---- 12 11 2 4 موعالمج



 كلية الزراعة جامعة المنصورة

 المسطحات الخضراءتنسيق الحدائق وبرنامج  15
 

 

  111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- عشبيات الخضرو الزينة   Veg 318 2 الثاني

2 Veg 319   111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- تنسيق داخلي الخضرو الزينة  

2 Veg 320 الخضرو الزينة 
تدريب في جهة مرتبطة 

 بتخصص الزينة
---- 1 -- 1 2 --- 2 21 11 11 61 111  

2 Veg 321 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 -- 1 ---- دراسة اللون و الضوء الخضرو الزينة  

2 Veg 322 الخضرو الزينة 
عداد و تخزين نباتات إ

 زينة

1Veg205 -- 1 2 2 --- 3 21 11 11 61 111 
 أختيار مقرر

 واحد فقط
2 Veg 323 2 ر زينةانتاج بذو الخضرو الزينةVeg 210 -- 1 2 2 --- 3 21 11 11 61 111 

2  Sol 305 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 1 -- ---- خدمة وصيانة أراضي راضياأل 
 أختيار مقرر

 111 61 11 11 21 3 --- 2 2 1 -- ---- تحليل أراضي ومياه راضياأل Sol 306  2 واحد فقط

  611     17 ---- 12 11 2 4  المجموع

  1211     33 ---- 24 21 4 8  مجموع الفصلين

 

 رابعاملستوى المقررات  –)برنامج نوعي(  اخلضراء واملسطحات احلدائق الربنامج الدراسي لتنسيق
الفصل 

الدراس

 ي
 إسم المقرر القسم العلمي كود المقرر

متطلبات 

 المقرر

  الدرجة توزيع عدد الساعات أسبوعيا حالة المقرر

 مالحظات
تمرينات  عملي نظري إختياري إجباري

 تطبيقية

 تطبيقي/ شفوي عملي المعتمدة

 فصلي

 المجموع نظري

 االول
1 Veg 424 االعمال االنشائية في  الخضرو الزينة

 التصميم

---- 1 -- 2 2 --- 3 22 12 12 02 122  

1 Veg 425 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- صيانة حدائق الخضرو الزينة  

1Eng 406  الهندسة

 الزراعية

  122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- تخطيط مدن

1 Veg 426 52 --- 02 12 --- 1 1 -- 1 -- 1 ---- التخرج مشروع الخضرو الزينة  

1Ecn 402 
أالقتصاد 

 أدارة مشاتل زينة الزراعي
---- 1 -- 1 2 --- 2 22 12 12 02 122  

1 Ent 

402 

ات الحشر

 ية االقتصاد
  مكافحة متكاملة

 أختيار مقرر  122 02 12 12 22 3 --- 2 2 1 -- ----

 واحد فقط
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1 Eng 

407 

هندسة ال

 زراعيةال
 مساحة مستوية

---- -- 1 2 2 --- 3 22 12 12 02 122 

1 Veg 

427 
 خضرإنتاج نباتات ال الخضرو الزينة

 مقرر أختيار  122 02 12 12 22 3 --- 2 2 1 -- ----

 واحد فقط

1 Pom 

401 
 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 1 -- ---- انتاج فاكهة فاكهةال

  052     11 1 12 12 2 5 المجموع

  122 02 12 12 22 3 --- 2 2 -- 1 ---- علم الجمال الخضرو الزينة Veg 428 2 الثاني

2 Eng 

408 

الهندسة 

 الزراعية
هندسة ري وصرف 

 مسطحات
---- 1 -- 2 2 --- 3 22 12 12 02 122 

 

2 Veg 429 52 --- 02 12 --- 1 1 -- 1 -- 1 ---- التخرج مشروع الخضرو الزينة  

2 Veg 430 122 02 12 12 22 2 --- 2 1 -- 1 ---- غابات و أشجار خشبية الخضرو الزينة  

2 Eng 

409 

الهندسة 

 الزراعية
هندسة أالت 

 المسطحات والحدائق
---- 1 -- 2 2 --- 3 22 12 12 02 122 

 

2 Pat 401 أختيار مقرر  122 02 12 12 22 3 --- 2 2 1 ----- ---- أمراض نباتات زينة أمراض النبات 

 واحد فقط
2 Mic 401 ا يولوجيالميكروب

 الزراعية
 122 02 12 12 22 3 --- 2 2 1 ----- ---- أسمدة حيوية

2 Sol 

407 
 تغذية نبات  راضياأل

2Sol3

05 

 أختيار مقرر  122 02 12 12 22 3 --- 2 2 1 -----

 واحد فقط

2 Agr 

401 
 محاصيلال

تصميم و تحليل 

 تجارب

---- ----- 1 2 2 --- 3 22 12 12 02 122 

  052     11 1 12 12 2 5  المجموع

  1322     30 2 20 20 0 12  مجموع الفصلين
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 المحتوي العلمي للمقررارت

بساتين       أساسيات إنتاج 1Hor 101 

تقسيم الخضر  -يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بـ األهمية االقتصادية للحاصالت البستانية

العوامل المحددة لنمو ونجاح زراعة نباتات البساتين -تقسيم الفاكهة –تقسيم نباتات الزينة  –

-الزينة  -)الخضرباتات إكثار ن –عوامل التربة  –الضوء(  –الرياح  –الرطوبة  –)الجودة 

تساقط  –العقد –العقم  –التلقيح واإلخصاب  –األزهار  –أطوار النمو واإلثمار  –الفاكهة(

 زراعة االنسجة. – طبائع وتزهير الحاصالت البستانية –األزهار والثمار 

1Sol 101  أرصاد جويةطبيعة و 

- Solar Activity لشمسي   النشاط ا -الغالف الجوي -أهمية األرصاد الجوية في الزراعة 

الحرارة ودرجة الحرارة -المناخ في مصر   -التغييرات في المناخ  -الطقس والمناخ وتطبيقاتها  

المناخ  -التكاثف والسحب  -الماء الجوي  -العواصف واألعاصير  -الضغط الجوي والرياح  -

ظاهرة االحتباس  -لرعد ظاهرة البرق وا -محاكاة النظام المناخي وتغيراته  -في المستقبل 

بعض -ظاهرة الجفاف  -ظاهرة الفيضانات  -  الثقب باألوزون -ظاهرة النينو  -الحراري 

 المصطلحات الفنية في علم األرصاد الجوية. 

1Ecn 101   مبادئ االقتصاد 

امكانية االنتاج والمشكلة  -علم االقتصاد وفروعه والمفاهيم االساسية لالقتصاد الجزئي

تحليل سلوك  -أساسيات العرض والطلب والسياسات الحكومية -دية وكيفية عالجهااالقتصا

العرض والطلب علي -تحليل التكاليف والعرض والتوزيع -نظرية االنتاج والتكاليف-المستهلك

أهم قضايا  -االحتكار و أشكاله المختلفة -المنافسة الكاملة -السوق وانماطه -عناصر االنتاج

 -التقدم التكنولوجي وأمكانية االنتاج -تسعير عوامل االنتاج-لمعاصراالقتصاد الجزئي ا

 .و التضخم و التعويم -مكافحة االحتكار –أقتصاديات البيئة 

1Eng 101    و أوتوكاد رسم هندسي 

 -المواصفات القياسية العداد الرسوم الهندسية -كتابة االبعاد-العمليات الهندسية –أدوات الرسم 

 –تقسييم لوحة الرسم  -رسم المنظور و استنتاج المساقط -مقياس الرسم -بعادقواعد كتابة اال

رفع  -االختصارات –كيفية التعامل مع البرنامج  -استخداماته –برنامج االوتوكاد  -القطاعات

 . مساحة ورسمها بأستخدام االوتوكاد

1Bot 101  نبات شكل ظاهري 

التحورات  –السيقان ل الظاهري للجذر واالوراق والشك -االنبات انواع -تركيب الحبة و البذرة

تركيب الخلية  –التركيب العام للزهرة و الثمرة  -التعرق في الورقة –انواع البراعم  –في الساق 

 الحزم الوعائية.–االنسجة النباتية  –النباتية 

1Ent 101   حشرات عام 

نبذة عن  -لتشريحية للحشرات تشمل الدراسة الصفات المختلفة من الناحية المورفولوجية وا

دراسة مورفولوجية عملية مع تشريح نماذج لبعض  -بيولوجيا وبيئة وسلوك وتكاثر الحشرات 

 الحشرات.

  1Unv 101   حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة 

–مصادر قانون حقوق االنسان  -نشأة و تطور حقوق االنسان -مفهوم و أهمية حقوق االنسان

 -حق االنسان في البيئة السليمة -الحقوق الجماعية للشعوب-ان وواجباتهأنواع حقوق االنس

 أخالقيات المهنة. -المنظمات الدولية –منظمات المجتمع المدني 

2Chm 101  كيمياء عضوي 

 -المركبات االروماتية -الهيدروكربونات -تفاعالت المواد العضوية -المجموعات الفعالة

 االمينات. -االلدهيدات و الكيتونات -تااليثيرا-الكحوالت و الفينوالت
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 2 Pes 101  مبيدات عام 

طريقة تأثيرها مشاكلها مع نبذة عن المبيدات المستخدمة  –تطبيقها  –تقسيمها  –مبيدات اآلفات 

 ر الناجمة عن إستخدام المبيدات .فى عمليات المكافحة واألضرا

2 Ext 101 إرشاد زراعي 

الكفاءة  –المنظمات غير الحكومية  –المنظمات الريفية  –القرية  مجتمع –علم االجتماع الريفي 

 –المرأة الريفية المصرية  –الشباب الريفي المصري  –التنشئة االجتماعية  -واالنتاجية المنظمية 

 الفقر وطرق مواجهته .

2Eng 102 رياضيات 

فى حل المعادالت و استخدامها  المعادالت الرياضية وتوفيق منحنيات -القطاعات المخروطيه

 –مثلثية عكسية  –اسية  –لوغارتمية  –مثلثية  –اساسيات التفاضل ) دوال جبرية  -الرياضية 

-بالتحويل الى الكسور الجزيئية (  –بالتجزئ  –بالتعويض  –التكامل ) مباشر  -بارامترية ( 

 التكامل المحدد

2 Unv 102  اساسيات حاسب الي 

دراسة النظم والبرامج المختلفة المستخدمة  -بوينت و االنترنت باوردراسة الوندوز و الوورد و ال

 .مجال تنسيق الحدائق فى

  2Sol 102 إعادة إستخدام المياه المعالجة وتدوير مخلفات زراعية 

جميع -مستويات معالجة مياه الصرف-العامة لمعالجة مياه الصرف مراحلال -تنقية مياه الصرف

 –التدوير المخلفات الصلبة  -الجة مياه البحر الستخدامها في الريكيفية مع –مراحل المعالجة 

 – صلبة) المخلفات تقسيم -الحمأه -السيالج-البيوجاز -الكمبوست وانواعه -الزراعة العضوية

 على تجرى التى المعامالت-المخلفات فى الضارة المواد-للمخلفات الكيميائى التركيب-(سائلة

 ذات مواد انتاج فى المخلفات استخدام-لمنسان كغذاء معالجتها بعض المخلفات استخدام-المخلفات

 مركبات انتاج فى المخلفات استخدام-الحيوانى للغذاء كمصدر المخلفات استخدام-اقتصادية قيمة

 معالجة-األغذية مخلفات فى الضارة المواد-المخلفات من عليها المتحصل المنتجات تقييم-دوائية

 الظروف تحت العضوية المخلفات -المخلفات من مختلفة مواد انتاج-سائلةال – الصلبة: المخلفات

 وتنمية أنظف بيئة أجل من -التدوير عضوى كسماد الحيوانية المخلفات استخدام -المصرية

 المعالجة -الزراعة فى المعالجة الصحى الصرف مياه باستخدام الخاصة المعايير - مستديمة

 الصلبة المخلفات -عضوى كسماد المجارى حمأة استخدام معايير -والنفايات للمياه البيولوجية

 ( .               القمامة)

2 Unv 103   للمتخصصين (فرنسية-ألمانية -إنجليزية)لغة 

 كتابة المقال. –قواعد اللغة –االستماع و المحادثة  –المهارات اللغوية 

1 Veg 201     تنسيق الحدائقاساسيات 

طرز التخطيط  –إلى تعريف الطالب بالتطور التاريخى لتصمييم الحدائق يهدف هذا المقرر   

المكونات البنائية والنباتية الحدائق والمتنزهات  –اساسيات التخطيط باستخدام االلون  –الحدائق 

دور الحدائق والمنزهات فى  –استخدام النباتات ووظائفها التنسيقية  –والعوامل المؤثرة عليها 

 ع الحدائق والمتنزهات.انوا –البيئة 

  1Veg 202   زراعة اسطح

أنواع الزراعات -مقدمة عن أهمية الزراعة الالرضية وإحصائيات عن كمياتها وأنواعها

طرق تجهيز المحاليل المغذية لمحاصيل النباتات - الالرضية لمحاصيل النباتات الطبية والزينة

مزارع البيئات الصلبة  –ارع المحاليل المغذية مز -) المحاليل المغذية وأمثلة لها الطبية والزينة

 تطبيقات متنوعة للزراعة الألرضية -الزراعة الالرضية فى بيئات األلياف –

 1Veg 203 الخضر والزينةأساسيات إنتاج  
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استخدام المواد -تقسيم محاصيل الخضر ) األنواع واألصناف ( –مورفولوجى نباتات الخضر 

عالقة الرى والتسميد باألزهار واإلثمار فى محاصيل -إنتاج الخضر الطبيعية ومنظمات النمو فى

أهمية  -استخدام التقنيات الحيوية فى الخضر-طرق إعداد وتداول ثمار الخضروات-الخضر

-القرنفل-االراوال -الورد –المجاميع المختلفة من نباتات الزينة  –نباتات الزينة وفوائدها 

نباتات الزينة العشبية المنتشرة والعالم العربي ) طرق  –عصفور الجنة -التبروز-الجالديولس

 .العناية بها ( –إنتاجها  –إكثارها 

1 Veg 204تشجيرأشجار و 

دور  –رية المناسبة للبيئة العربية إختيار األنواع الشج –ف كل منها أنظمة التشجير وأهدا

طرق  –ر المتساقطة والمستديمة العائالت النباتية المختلفة لألشجا –األشجار فى التوازن البيئي 

لتنسيق طرق إستخدام األشجار فى ا –المشتل والزراعة فى المكان المستديم  –إكثار األشجار 

إقامة  –إقامة المزارع الشجيرية والغابات  –تجديد األشجار والغابات  –والعناية بأشجار الشوارع

 المزارع الشجيرية ومتطلباتها .

1 Sol 203  عار عن بعدمبادئ االستش 

اجهزة  -التطور التاريخى لالستشعار من بعد -التعرف علي منظومة االستشعار عن بعد

محطات االرصاد  -اجيال اقمار االستشعار من بعد -اقمار االستشعار من بعد -االستشعار من بعد

أمثلة  -برامج الحاسب المستخدمة فى تحليل المرئيات -مخرجات االستشعار عن بعد -االرضية

 تطبيقات االستشعار من بعد .ل

1Veg 205  تنسيق ازهار 

 –طرز التنسيق اليابانية )الريكوا  -فلسفة تنسيق األزهار  -الجمال و التذوق في نباتات الزينة

 تنسيق األزهار عند اإلغريق  -تنسيق األزهار في العصر الفرعوني -الموريبانا(  –الناجد 

 -اللون وعالقته بتنسيق األزهار  -ات التنسيق وعناصرهأساسي -تنسيق األزهار عند الرومان  -

 –األ سبته  -أنواع التنسيق السلكي باألزهار )البوكيه -انواع المثبتات  -أواني التنسيق وأنواعها

مناسبات تقديم  -الكورونا(  –الجرالند  –الكورساج  –البوتنيرات  –الكوربية  –الجمال الزهرية 

 زهار. آداب تقديم األ –األزهار 

1Veg 206 تنسيق بيئة 

دورهوا مون الناحيوة الصوحية ) تأثيرهوا علوي  -دور المساحات الخضوراء فوي البيئوة -أنواع التلوث

تأثيرهووا علووي  –تأثيرهووا علووي محتوووي الهووواء موون الميكروبووات  –المحتوووي الهووواء موون األتربووة 

 –الكيموواوي للهووواء  تأثيرهووا علووي التركيووب -تأثيرهووا علووي الحوورارة و األشووعة –رطوبووة الهووواء 

دورهووا موون الناحيووة النفسووية و الجماليووة  -تأثيرهووا علووي االهتووزازات( –تأثيرهووا علووي الضوضوواء 

أهميتهوا مون الناحيوة   -الشم (أهميتها من الناحيوة الترويحيوة  –السمع  –)الرؤية و اللون و الشكل 

 –رار المدنيووة ) التلوووث أضوو –دور منسووق البيئووة  -أهميتهووا موون الناحيووة االقتصووادية ( -األمنيووة 

 -العواموول الصووناعية –التووأثير العصووبي و النفسووي... الوو  ( تحليوول المكووان ) العواموول الطبيعيووة 

جوو  -منواطق المدنيوة –البيئوة السوكنية ) تنسويق المودن  -العوامول االجتماعيوة( –العوامل الجمالية 

 –البيئوة الزراعيوة -.إلنتاجيوة البيئوة ا –تنسويق القوري  –المدنية( المساحات الخضوراء فوي المودن 

البيئوووة  -تكووووين المصووودات الموووادة النباتيوووة ( –) أسوووس تصوووميم المصووودات  –مصووودات الريووواح 

 –زيووادة السووكان  –الوقووت الحوور  العواموول المووؤثرة علووي األنشووطة االسووتجمامية ) –االسووتجمامية 

العوامووول المكونوووة للبيئوووة االسوووتجمامية  -أضووورار المدنيوووة( –مسوووتوي المعيشوووة  –المواصوووالت 

المسواحات الخضوراء فوي البيئوة -أنواع البيئات االستجمامية و تقسيمها  –الخضرية(  –)الطبيعية 

 -لطرق )مسوافات الرؤيوة مبادئ زراعة ا –أشكال زراعة الطرق  –الطرق العامة -االستجمامية 

محيطوات  –أماكن الزراعة.. الو  ( زراعوة منشوات الطورق ) أمواكن الراحوة  –النقاط  الخضراء 

حجوب  -محطات الوقوود( زراعوة الطورق ألغوراض جماليوة ) تأكيود صوورة البيئوة –المواصالت 
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 –ي المناظر المزعجوة... الو ( حواالت خاصوة مون التشوجير )تحوت أو بوالقرب مون الخطووط القوو

 فوق المرافق(.

1Unv 204   مهارات اإلتصال والتيسير 

مناقشة مفهوم االتصال أو التواصل وأهميته وأنواعه وعناصره ونماذجه وخصائصه وأغراضه 

الوقوف على مفهوم التواصل مع الذات من خالل  -ومقوماته ، والمفاهيم الخاطئة والمرتبطة به

شرح وتناول كال من موضوعي -ومنها اإلدراك دراسة مفهوم الذات والعوامل المؤثرة فيه

تبيان أهمية اإلنصات لعملية  -االتصال اللفظي وغير الللفظي وأهميته وأدواته وكيفية تحسينه

بيان تأثير  -مناقشة موضوع االتصال الشخصي ومراحله وطرق دعمه وتطويره -التواصل

التعريف باالتصال -ل إنجاحهاالتصال في المجموعات الصغيرة في بناء فرق عمل متميزة وسب

تناول ومعرفة موضوعات  -العام  والمهارات االساسية للعرض والخطابة ومواصفاتها ومراحلها

مهمة في االتصال ومنها السيرة الذاتية محتوها وكيفية إعدادها، والمقابالت الشخصية وكيفية 

 ارير اإلدارية.اإلعداد لها واجتيازها، وأخيرا كيفية إعداد كل من الرسائل والتق

1Unv 205    مهارات الحياة وثقافة العمل الحر 

مصادر  –كيفية االعتماد علي النفس  -انواعه –التعريف بمهارات الحياة و ثقافة العمل الحر 

 التمويل و كيفية الحصول عليها للمشاريع الصغيرة.

1Unv 206 إدارة المخاطر و الكوارث في العمل الحقلي 

التنبؤ العلمي  -مراحل تطور األزمة -ادارة الكوارث -لكوارث وتصنيفهاتعريف األخطار وا
تقنيات ادارة  -أخطار وكوارث من صنع االنسان -باالزمات المحتملة واالنذار المبكر عنها

 .االزمات والكوارث

1Unv 207 التعلم الذاتيمهارات 

عوامل تحسين التعلم  -تعلم قياس ال -أهم أساليب التعلم  -شروط التعلم  -خصائص عملية التعلم 
 -خصائص التعلم الذاتي  -مفهوم التعلم الذاتي  - أنماط التعلم -نظرية الذكاءات المتعددة  -

مهارات البحث  -تطبيقات اإلنترنت  -أساليب التعلم الذاتي  -إستراتيجيات تطوير التعلم الذاتي 
الفاعلية -أهميته  -لتعلم النشط تقييم مصادر المعلومات تعريف ا -في األدوات اإللكترونية 

ممارسات المتعلم النشط ماهية  -التعليم التقليدي والتعلم النشط  -واإليجابية في التعلم النشط 
 -مهارات التفكير اإلبداعي  -مراحل عملية اإلبداع  -شروط الفكرة اإلبداعية  -التفكير اإلبداعي 

 .كيف تصبح مبدعا -ن خصائص المبدعي-أساليب تنمية التفكير اإلبداعي 
1Unv 208إدارة المشروعات الصغيرة 

التنظيم:  -التخطيط: وظيفته, مفهومه, أهميته, عناصره, خطواته العلمية-إدارة المشروعات
)االتصاالت, التدريب,  التوجيه والقيادة:طبيعة الوظيفة -وظيفته, مفهومه, أهميته وفوائده

 -يادة اإلدارية, النماذج القياديةمصادر القوة في الق التحفيز والحوافز, العالقات اإلنسانية(,
اإلنتاج: -الرقابة اإلدارية: وظيفتها, مفهومها, عناصرها, معاييرها, تصميمها, خصائصها 

إلدارة ا-, أهميته, وظيفته, طرقه المختلفةالتسويق: تعريفه -تعريفة.أهميته.وظيفته
ثانيا:  -تعويض المادي, وظيفة ال مها, مهامهاوظيفة األفراد: مفهو -المالية:تعريفها. أهميتها

 أنواعها,مراحلها, فوائدها.راسة الجدوى للمشروعات: تعريفها,د
2Veg 207 تربة مسطحات خضراء و مغطيات 

زراعة  -أنواع حشائش المسطحات -الوصف النباتي للنجيليات -أهمية المسطحات الخضراء

رعاية المسطحات  -انشاء مسطح اخضر( خطوات  –المسطحات الخضراء )التربة وأنواعها 

مقاومة  –التسميد  –الري  –الحدية  -التهوية(  –القص –التسوية  –صيانة المسطحات )الترقيع 

المسطحات  -أمراض وآفات المسطحات( –تجديد المسطحات  -صباغة المسطحات –الحشائش 

 -مساحات الفروسية(  –مالعب التنس  –مالعب الجولف  –والمالعب الرياضية )مالعب الكرة 

 صيانتها(. –رعايتها  –زراعتها  -مغطيات التربة )أهميتها
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2 Eng 203  و تطبيقاتهامساحة ال 

-طرق قياس المسافات االفقية -أقسام المنهج المساحي –تعريف علم مساحة االراضي و اهميته 

الطرق  -لخريطةمقياس الرسم في ا-عملية االستكشاف -االدوات المستخدمة في قياس المسافات

 قياس المسافات باالجهزة الكهرومغناطيسية. -التسوية -الرياضية اليجاد المساحة

2Sol 204  طبيعة أراضي 

التركيب الميكانيكى للتربة وقوام التربة والسطح النوعى  –الغرض من دراسة طبيعة االراضى 

الهواء االرضى  –ء االرضى البنا –لها ،تغيير الصفات الطبيعية لالراضى بتغيير درجة الرطوبة 

اهم الخواص  -طرق تقدير الرطوبة االرضية  –الثوابت المائية  –الماء االرضى  –

خواص مجموعات  –عوامل تكوين االراضى تقسيم  االراضى  –المورفولوجية لالراضى 

أهمية إصالح وتحسين األراضى لتنمية -نظم التقييم التشخيصية لالراضى  -االراضى العالمية 

تصنيف األراضى  -إصالح األراضى المتأثره باألمالح -اإلنتاج الزراعى وزيادة الدخل القومى

تنفيذ إصالح األراضى المتأثره  -العالقه بين مياه الرى وملوحة التربه -المتاثره باألمالح

تدهور )  -لرمليهإصالح األراضى ا -إصالح األراضى الجيريه -التعايش مع الملوحه -باألمالح

 عالجه.ر( األراضى وتصح

2 Veg 208 متسلقاتشجيرات و 

( ودورهووا موون الناحيووة الشووجيرات -متسوولقات اليهوودف هووذا المقوورر إلووى تعريووف الطالووب بأهميووة )

( المنتشرة فوى مصور والعوالم العربوى مون الشجيرات -متسلقات الودراسة اهم ) –التنسيقية والبيئية 

الزراعووة والعنايووة واالسووتخدامات التنسوويقية تبعووا حيووث التقسوويم النبوواتى وتقنيووات طوورق التكوواثر و

 للظروف البيئية والجمالية للنباتات التابعة .

 2 Veg209سيولوجيا نباتات زينةف 

 –تعريف بالبيئات المختلفة للزراعة واثرها على النمو واالزهار من حيث : )درجة الحموضة 

 :ى النمو واالزهار من حيثتعريف بالبيئات المختلفة للزراعة واثرها عل -االكسجين (

الماء  -اعراض نقص العناصر على النبات(  –)العناصر الغذائية المختلفة الصغرى والكبرى 

العوامل البيئية المؤثرة على النمو  -كمية ونوع الرى  -الوقت المناسب للرى   -وعالقته بالنبات 

 –ئية المؤثرة على النمو)شدة الضوء العوامل البي -الحرارة اثناء الليل( –)الحرارة اثناء النهار 

مثبطات  –الجبريلينات –منظمات النمو )االكسينات  -ثانى اكسيد الكربون(  –الفترة الضوئية 

 –العوامل الالزم توافرها )إنبات البذور   -التقليم باستخدام الكيماويات(  –مؤخرات النمو  –النمو

 فية عالج ذلك.عالج السكون ( أثر عملية الشتل على النبات وكي

2 Veg 210   تكاثر نباتات الزينةالمشاتل و طرق 

أنواع المشاتل  –الخطوات األساسية فى إنشاء المشاتل  –أهداف المشاتل  –أهمية المشاتل 

مة ورعاية النباتات فى عمليات الخد–والبيوت المحمية وأنواع األوعية والبيئات الزراعية 

التكاثر  –التكاثر الخضري  –التكاثر الجنسي - نباتات الزينةالطرق المختلفة لتكاثر  -المشاتل 

 .اإلكثار والصعوبات التى تواجههاالظروف المالئمة لعمليات   -بإستخدام زراعة األنسجة 

2 Veg 211   عصاريةشوكية و 

-االستعماالت االقتصادية-كيفية تحديد النبات العصارى -تعريف بطبيعة نموالنباتات العصارية 

توزيع النباتات العصاريةونموها -التركيب الزهرى -ال المورفولوجية التركيب التشريحى االشك

دراسة الناحيه الوراثية االكثار البذرى والخضرى -التلقيح(  –كيفيه تكوين )البذور-فى بيئاتها 

 دراسة العائالت النباتية للصبارات.-الزراعة باالرض أو االوانى واالسبته المعلقة -والتطعيم 

 2Anm201إنتاج حيواني دواجن و 

دراسة العوامل التى أدت الى تقدم االنتاج الحيوانى والدواجن في العالم وخاصة في البالد المتقدمة 
رعاية ماشية  –رعاية ماشية اللبن بأنواعها المختلفة  –مع استعراض الوضع الحالى في مصر 
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 –الدواجن ) تعريفها ومنتجاتها وفوائدها  –رعاية االغنام والماعز  –اللحم بأنواعها المختلفة 
 .مزارع الدواجن وانشائها ( –الحضانة  –التفريخ  –االخصاب  –تركيب البيضة 

2 Gen 201 الوراثة و تربية النبات 

-الحديثة الظواهر واهم الوراثة علم تطور تاري -التطبيقية الوراثة و الوراثة بعلوم التعريف

 التحسين مجال فى الوراثة لعلوم تقليدية تطبيقات -المختلفة الحقب لخال الوراثة قوانين و نظريات

-علية المحافظة و الحيوى التنوع-المختلفة تطبيقاتها و الحيوية التكنولوجيا-والحيوانى  النباتى

 الحيوى والتخليق الوراثية المادة تركيب-الوراثة و الحيوية المخصبات-تطبيقاته و االستنساخ

مقدمة في علم تربية النبات، التكاثر وعالقته  -الحيوى واألمان العلمى البحث تأخالقيا-للبروتين

بطرق تربية النبات، العقم وعدم التوافق الذاتي، العالقة بين علوم الوراثة والخلية وتربية النبات، 

وراثة الصفات الوصفية والكمية، التلقيح الذاتي ولخلطي، الطفرات واستخداماتها في تحسين 

طرق تربية النباتات  -تات، تكوين العشائر األساسية للتربية، طرق تربية النباتات ذاتية التلقيحالنبا

خلطية التلقيح، تربية النبات لتحمل اإلجهادات البيئية والحيوية، استخدام التقنية الحيوية في تربية 

 .النباتات

312 1Veg  نخيل الزينة 

 –العائالت النباتية واألسماء العلمية  – تخداماتهاوأس النخيل وأهميتها شباهالنخيل وأتعريف 

طرق إكثار النخيل ونقل أشجار النخيل الكبيرة فى  -الظواهر الفسيولوجية -التركيب التشريحي

 -طرق إستخدام النخيل فى التنسيق – الري والتسميد وأفات وأمراض النخيل-العمر والحجم

 .توظيف النخيل بأعمال الالند سكيب

1 Veg 313تنسيق المساحات ببرامج الرسم الهندسي 

 Realtime) -الفرق بين الثنائي االبعاد و الثالثي االبعاد  – البرامج المختلفة للتنسيق

Landscaping- 3DHome Landscape- -Garden Planner تنصيب  ....ال االوتوكاد)

 –باتات و توظيفها كيفية اضافة الن-التعريف بالخصائص والقوائم -واجهة المستخدم -البرامج

 طباعة المشروع . -عمل تصور لمساحة 

1 Veg 314 حدائقالتنسيق تصميم و  

والحضرية  -حياة برية(  –جو  –تربة  –مائية  –تحليل المكان وعناصرة الطبيعية )طوبغرافية 

 –المناظر(  –والجمالية )األوجة الطبيعية  –تاري (  –مواصالت  –خدمات  –)مرافق 

العناصر اإلنشائية للحدائق )الحوائط الساندة  -األعمار( –الكثافة  –)السكان : العدد  واإلجتماعية

 –البرجوالت واألكشاك  –الفساقي والنافورات  –الطرق والمشايات  –البوابات  –األسوار  –

 األوجه الفنية(.

1Veg 315 عطريةنباتات طبية و 

 اإلنتاجعوامل -االقتصادية للنباتات الطبيةاألهمية  -الفلورا المصرية وأماكن تواجد النباتات

العوامل المؤثرة -المختلفة للنباتات الطبية و العطريةطرق الجمع  -والوراثي والطبيعي الزراعي

-المختلفة طرق التجفيف -إجراء التجفيفالغرض من -أهداف التجفيف  -على عملية الجمع

زراعة األنسجة  - النباتات المخدرة -ةالطبيعيكيمياء المنتجات  -استخالص الزيوت الطيارة

 .للنباتات الطبية والزراعة في الصوب

1Veg 316تربية وتحسين نباتات الزينة 

 الحيويووة الضووغوط بتحموول المختصووة وعائالتهووا بالجينووات التعريووف-النبووات تربيووة علووم عوون مقدمووة

 واإلنتخواب النباتوات كتلو فوى الوراثيوة التباينوات احداث-الكمية الوراثة-العشائر وراثة- والالحيوية

 الزينووة نباتووات تحسووين فووى ودورهووا الوراثيووة الهندسووة اساسوويات- المختلفووة اإلنتخوواب طوورق-منهووا

 نباتوات تربيوة فوى الحديثوة الجزيئيوة والوراثوة DNA الوراثيوة الموادة تكنولوجيوا- الطبية والنباتات
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 والعطريوة الطبيوة  النباتوات لوبعض التربيوة-الهاموة الزينوة لنباتوات التربيوة-الطبيوة والنباتوات الزينة

 الهامة.

 1Veg 317 االكثار الدقيق لنباتات الزينة 

 األجنووة – المرسووتيمية القمووة – اإلبطيووة البووراعم – القمووي المرسووتيم زراعووة) الوودقيق اإلكثووار طوورق

 – اإلقحووان – البيجونيوا) معمليوا   الهاموة الزينوة نباتوات إكثوار –(الخاليا من رقيقة طبقة – الجسدية

 نباتووات – الزينووة أبصووال – الجيربيوورا – األوركيوود – اليوكووا – القرنفوول – الفوويكس أنووواع – الووورد

 الهاموووة الزينوووة لنباتوووات الجيووورمبالزم حفووو  –(والشووووكية العصوووارية النباتوووات – الورقيوووة الزينوووة

 المعرضوووة األنوووواع علوووي المحافظوووة – وراثيوووا   وثباتهوووا الخضووورية السوووالالت علوووي المحافظوووة)

 – الجينوووات نقووول – طفووورات إنتووواج) معمليوووا   الزينوووة نباتوووات إكثوووار علوووي تطبيقوووات –( قوووراضلمن

 .(التغيرات

1Eng 304رسم حر 

وسائل وتقنيات التواصل المرئي ثنائي وثالثي االبعاد مثل الرسم الحر، والتعبير المرئي عن 

كير المرئي أو تعبير (، والتفvisual note-takingالعناصر المشاهَدة، وأخذ الملحوظات مرئيا  )

الطالبة عن أفكارها وتصاميمها بشكل مرئي من خالل رسم االسكتشات والتجريد. لذا يهتم المقرر 

 بشكل أساس بتدريب الطالبة على الرسم اليدوي الحر باستخدام أساليب وأدوات وتقنيات مختلفة.

1Eng 305 تصميم شبكات ري 

نظم  -حتياجات المائية للمحاصيل و جدولة الرياال -أسس الري السطحي -مقدمة عن نظم الري

تقييم نظام الري  -تصميم مكونات نظام الري بالرش -تصميم نظم الري بالرش -الري بالرش

 تقييم نظم الري بالتنقيط. -تصميم نظم الري بالتنقيط -بالرش

2Veg 318 عشبيات 

النباتات الطبية  -أبصال الزينة –ر المعم –الثنائي الحول  –أهم أقسام النباتات العشبية )الحوليات 

 -الفرق بين الدوائر و المجرات-أهم عمليات الخدمة والرعاية التي تتم علي العشبيات -العطرية (و

أستخدام منظمات النمو للتحكم في طول -طرق التكاثر المختلفة -االهمية التنسيقية للنباتات العشبية

 مليات التحديد.أهم النباتات التي تستخدم في ع –النباتات 

2Veg 319 تنسيق داخلي 

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهمية )نباتات تنسيق داخلي( ودورها من الناحية التنسيقية 

ودراسة اهم )نباتات تنسيق داخلي( المنتشرة فى مصر والعالم العربى من حيث التقسيم  –والبيئية 

اية واالستخدامات التنسيقية تبعا للظروف البيئية النباتى وتقنيات طرق التكاثر والزراعة والعن

 والتصميم ، الديكور تصميم بين والفرق ، الديكور تصميم مفهوم -والجمالية للنباتات التابعة

 وطرز ، أساليب -واإلنجليزية الديكورالعربية، تصميم في والتقنية ، الفنية المصطلحات- الداخلي

. خامات الديكور ، ماهيتها، للمكان الوظيفية االحتياجات و ، الجمالية القيم وفق الديكورات تصميم

وطرق استخداماتها ،واإلمكانات التشكيلية ، والجمالية لكل خامة ، وأهميتها في تكوين طراز 

خاص بها . قطع األثاث ، أنواعها ، استخداماتها ، و مقاييسها ، وطرق توزيعها أساليب التخطيط 

طرق توظيف عناصر  -كورات ) وفق المعطيات الفنية، والجمالية، والتصميم االبتكاري للدي

التصميم باستخدام المواد المختلفة  على نحو جمالي، يشمل األلوان ، النوافذ ، الستائر ، األبواب  

 -والقواطع ، األرضيات ، األسقف المستعارة ، قطع السجاد ، والتجهيزات األخرى ، وغيرها

ألرضيات ، الحوائط ، واألسقف ، وقطع األثاث )أيا  كان طابعها ، تصميم الديكورات الخاصة با

 -توزيع وحدات اإلضاءة ، واللوحات الفنية ، ونباتات الزينة –وأيا  كانت أغراض استخدامها

 تصميم ، وتنفيذ بعض قطع الديكور. -استخدام اإلكسسوارات المتعددة في التصميم 

2Veg 320  لزينةتدريب في جهة مرتبطة بتخصص ا 

يقوم الطالب بزيارات ميدانية للتدريب في أماكن خاصة بتنسيق البيئة والحدائق وذلك مثل مشتل 

ممكن االتفاق مع المشاتل الموجوده في المنصورة  للتدريب وذلك علي  -كلية الزراعة و الجامعه
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كافة التقنيات كافة الممارسات الزراعية والعمليات الفنية التي تجري علي نباتات الزينة متضمنة 

 الحديثة التي تستخدم في مجال التخصص .

2Veg 321  الضوءدراسة اللون و 

التدرب على استخدام الخامات ذات -عالقة اللون بالضوء–في الطبيعة و في الفن  و الضوء اللون
بناء -التدرب على دمج ومزج وتكوين مجموعات لونية متنوعة -زيت (  –الوسيط ) اكريلك 

االبداع كعملية ابتكارية -ن في عالقة مترابطة ) التفكير االبداعي في التعبير اللوني ( الشكل باللو
 وسلوك ادائي متجدد في التعبير اللوني.

 2Veg 322 عداد و تخزين نباتات زينةإ 

الفارق بين  -األهمية اإلقتصادية إلطالة عمر الزهور بعد القطف مدعمة بالبيانات واإلحصائيات 

العوامل التي تؤثر علي عمر الزهور  -زهور الزينة وباقي المحاصيل البستانية  إعداد وتخزين

 -عوامل داخلية(  –عوامل ما بعد القطف )عوامل خارجية  –عوامل ما قبل الحصاد –بعد القطف 

التغييرات التشريحية والبيوكيميائية  -الموعد والوقت المالئم لقطف الزهور المختلفة 

طرق  -أسباب موت الزهور بعد القطف  -حدث أثناء شيخوخة وموت األزهاروالفسيولوجية التي ت

محاليل إطالة عمر الزهور )األسس العلمية لمكونات محاليل  -إطالة عمر الزهور بعد القطف

 –أنواع المحاليل المختلفة التي تستخدم إلطالة عمر الزهور بعد القطف -إطالة عمر الزهور 

إعداد الزهور  –المحاليل المستديمة  –محاليل تفتح البراعم  –خزينمحاليل ما قبل الشحن أو الت

تخزين الزهور والطرق المتبعة واألضرار  -أساليب التعبئة المختلفة  –وطرق الشحن المختلفة 

تأثير الهرمونات  -التخزين في حرارة منخفضة والتخزين في جو معدل  –الناشئة عن التخزين 

التوصيات المقترحة لكل من المنتج  –-أضرار غاز اإليثيلينعلي عمر الزهور بعد القطف و

أمثلة لبعض محاصيل األزهار والطرق المثلي إلعدادها وشحنها وتخزينها  -وتاجر التجزئة 

 األراوال(. –عصفور الجنة  –الجالديولس  –الورد  –وإطالة عمرها بعد القطف )القرنفل 

2Veg 323انتاج بذور زينة 

حصاد  -الزراعة وعمليات الخدمة  فى نباتات الزينة -ذور فى نباتات الزينةاساسيات إنتاج الب

 انتاج بذور الحوليات الصيفية و الشتوية لنباتات الزينة. -البذور واستخالصها فى نباتات الزينة

2 Sol 305خدمة وصيانة أراضي 

انجوراف  -تصوحرال -الملوحوة والقلويوة -عوامل تودهور األراضوي -مقدمة في خدمة وصيانة التربة

الطوورق -اآلثووار البيئيووة المترتبووة علووي توودهور خصوووبة وانتاجيووة التربووة  -التربووة )انواعووة وأشووكاله(

اسووتخدام االستشووعار عوون بعوود فووي مراقبووة توودهور األراضووي  -المختلفووة لحمايووة التربووة موون التوودهور

 ومعالجتها.
2Sol 306 تحليل أراضي ومياه 

    طوورق تقوودير الخووواص الطبيعيــــــــووـة  –دادها للتحليوول طوورق أخووذ عينووات األراضووى والميوواه وإعوو

طورق تحليول الميواه المختلفوة و كوذلك  -أسوتقراء نتوائج تحلويالت األراضوى و الميواه  –والكيميائية 

 -أخذ عينوات النبوات وإعودادها للتحليـــــوـل  –أستقراء نتائج تحليالت األراضى والمياه  –تقييمها 

األساس النظرى لعمل األجهزة الكهربائية المسوتخدمة فوى تحليول  -النبات  أستقراء نتائج تحليالت

 األراضى ، المياه والنبات.

1 Veg 424 االعمال االنشائية في التصميم 

 –الطرق والمشايات  –البوابات  –األسوار  –العناصر اإلنشائية للحدائق )الحوائط الساندة 

 األوجه الفنية(. –البرجوالت واألكشاك  –الفساقي والنافورات 

1 Veg 425صيانة حدائق 

مقاومة  –التجديد  –أهم عمليات الصيانة للمادة النباتية )القص  –أهدافها  –مفهوم الصيانة 

أهم أعمال صيانة المنشآت )التنظيف  –مقاومة اآلفات .......إل (  –الري  –التسميد  –الحشائش 

صيانة عناصر  –صيانة التوصيالت(  –دأ مقاومة الص –الدهانات  –الترميم  –التطهير  –

صيانة المساحات المخصصة للعشبيات  –المادة النباتية )صيانة المسطحات ومغطيات التربة 
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صيانة  –صيانة المتسلقات  –صيانة األسيجة النباتية  –صيانة األشجار والشجيرات  –المزهرة 

 النباتات الشوكية والعصارية(.

1Eng 306 تخطيط مدن 

، تحديد الطرق في إطوار النشواطات االجتماعيوة واالقتصوادية والنموو التواريخي  التخطيطأغراض 

أساسويات وعناصور التخطويط والتنسويق العمرانوي للمواقوع ، الدراسوات التمهيديوة  -للمدن واألقواليم

للموقووع، الخصووائص والدراسووات الطبيعيووة واثرهووا علووى القوورارات التخطيطيووة، تخطوويط المضوولع 

 .حل مشاكل المرور -ق ووضع التشجير في المخطط العامالمغلق والطر
1 Veg 426مشروع التخرج 

وهي  يتم تقسيم كل مجموعة من الطالب لعمل مشروع تخرج في مجال تصميم و تنسيق الحدائق

 .تحتسب اجمالي الدرجة في نهاية الفصل الدراسي الثانيفي الفصل الدراسي االول ومادة متصلة تبداء 

 1Ecn 402ة مشاتل زينةأدار 

طرق اختيار المزرعة  -دراسة المزرعة وأنواعها  –بمفهوم ومجاالت إدارة األعمال المزرعية 

أسس  –القواعد والمبادئ األساسية في إدارة األعمال المزرعية  –تقسيم األصول المزرعية  –

نبؤ االقتصادي الت –التخطيط المزرعي وأنواعه  –السياسة اإلنتاجية والسعرية المزرعية  -وقواعد

 المزارع التعاونية. –كفاءة المشروعات المزرعية  –

1 Ent 402 مكافحة متكاملة 

 I.P.M فلسفة نظام  -IPM المتكاملة لآلفات المكافحة الطالب بمفهوم  تعريفيهدف المقرر إلى 

 - الحد الحرج االقتصادي - مستوي الضرر االقتصادي - أنواع اآلفات –طرق حصر اآلفات 

تعديل  - تعمل على خفض أوضاع التوازن لآلفات الخطيرةالتى سائل وال -م العاى التوازن مستو

المكافحة الميكانيكية - المكافحة الزراعية : المكافحة المتكاملة لآلفات طرق -اآلفاتبيئة 

 -ةالتعقيم والمكافحة الوراثي -الطرق التشريعية والحجر الزراعي -المكافحة الحيوية  - والفيزيائية

ألهم اآلفات فى البيئة  ونظم إدارة اآلفات  تصميم برامج المكافحة المتكاملة - المكافحة الكيميائية

 .المصريه

1 Eng 407  مساحة مستوية 

االجهزة  -التسوية-اهمية العلم في االعمال الزراعية-المساحة المستوية –تعريف علم المساحة 

التسوية الشبكية و خطوط -وحدات القياس -طرق حساب المناسيب-المستخدمة في التسوية

 .الكنتور

1 Veg 427  إنتاج نباتات الخضر   

  –إنتاج محاصيل العائلة الباذنجانية ) إنتاج البطاطس  –بطرق تقسيم محاصيل الخضر التعريف 

 الشمام –محاصيل العائلة القرعية ) البطي   -إنتاج الباذنجان (   –إنتاج الفلفل   -إنتاج الطماطم 

اللوبيا(  -الفول  –الفاصوليا  –إنتاج محاصيل العائلة البقولية ) البسلة  -قرع الكوسة ( –الخيار  –

الهند باء( إنتاج محاصيل العائلة  -الخس  –إنتاج محاصيل العائلة المركبة ) الخرشوف  -

 –لبقدونس ا –إنتاج محاصيل العائلة الخيمية ) الجزر  -اللفت( –القنبيط  –الصليبية ) الكرنب 

إنتاج محاصيل العائلة العالقية ) البطاطا ( -إنتاج محاصيل العائلة الوردية ) الشليك(  -الفيونكا ( 

 –لبصل اإنتاج محاصيل العائلة النرجسية )  -إنتاج محاصيل العائلة الزنبقية ) الهليون (  -

 الثوم(.

1 Pom 401 انتاج فاكهة 

زهرية والعوامل التى تؤثر على تكوين البراعم الزهرية، الوصف النباتى وطبيعة حمل البراعم ال

االزهار والتلقيح وعقد الثمار ، تأثير المناخ والتربة على زراعة أشجار الفاكهة، التكاثر وانشاء 

 1الحدائق ، الرى ، التسميد ، التقليم ، العزيق ، خف الثمار ، المحصول ، جمع وتخزين الثمار
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2 Veg428  علم الجمال 

تنسيق التعرف على فلسفة الفن ، وعالقة -تعرف على النظريات المعاصرة في علم الجمالال

اإلطالع  -التعريف بمفهوم النقد ، والتذوق الفني ونظرياته ، ومناهجه -بهذه االتجاهات  الحدائق

تنمية مهارات الطالب في مجال -والجمال تنسيق الحدائقعلى الدراسات ، والبحوث في مجال 

ومناقشة القيم الجمالية في نماذج -، والكتابة عنها في مجال تنسيق الحدائقتحليل ال، و قراءةال

 منتقاة من عصور مختلفة .

2Eng 408   هندسة ري وصرف مسطحات 

 التربة رطوبة –والتربة بالماء النبات عالقة –الرى مياه مصادر –والصرف الرى عن مقدمة

 كفاءة –الرى فواقد –المائية المقننات –المختلفة بالطرق المائية االحتياجات تقدير –ومعامالتها

 الدياجرام –مصر فى والمصارف الترع شبكات تخطيط –الصرف طرق –الرى طرق –الرى

 في الرى –الترع وتبطين صيانة –المائية للمجارى والعرضية الطولية القطاعات تصميم –المائي

 لتقدير الجغرافية المعلومات من المساحية اتالبيان استغالل كيفية –الحديثة الرى نظم –الفيوم

 كفاءة ورفع الرى شبكات أداء لتطوير القومية الخطة –للتغيرات وفقا المتغير المائي االستهالك

 والصرف السطحي الصرف معامالت –االراضى واستصالح الصرف عن مقدمة –التوزيع

 الصرف مشروعات تطور –الصرف محطات –المغطى الصرف –المكشوف الصرف –الباطني

 .مصر في

2 Veg 429مشروع التخرج 

 وهي يتم تقسيم كل مجموعة من الطالب لعمل مشروع تخرج في مجال تصميم و تنسيق الحدائق

 .الثاني الدراسي الفصل نهاية في الدرجة اجمالي وتحتسب االول الدراسي الفصل في تبداء متصلة مادة

2 Veg 430 غابات و أشجار خشبية 

 إلنجاح النمو ومنظمات الهرمونات وإستخدام الخشبية، لألشجار والخضرى جنسىال اإلكثار

 المالئمة، الشجرية األنواع وأهم Afforestation المختلفة التشجير مشاريع -اإلكثار عملية

 وملحقاتها إنشائها وشروط الغابات مشاتل تصميم-األغراض متعددة الشجرية األنواع وإستخدام

 أشجار وخدمة زراعة-الجافة بالمناطق التشجير لمشاريع الالزمة الشتالت تاجإن الجافة بالمناطق

 الشجرية والمندمجات الوقاية وأحزمة الرياح مصدات وتقسيمات تعريف -والحدائق الشوارع

 وأهم العالـم فـي الجافـة وشبـه الجافـة للمناطــق وتعريـف مقدمة -البيئية الوقاية في ودورها

 ومؤشرات-وتقسيماته الجاف المناخ وتعريفات الجافة بالمناطق البيئية العوامل -العلمية المراجع

 . الجافة المناطق في المستقرة غير البيئية والنظم وأسبابه الجافة بالبيئات البيئي التدهور الجفاف

 – الرى - الزراعة – األرض تجهيز: المستديمة باألرض الخشبية األشجار ورعاية زراعة 

 -بالميكورايزا -بالعقدين) الخشبية لألشجار الحيوى التسميد-والمعدنى عضوىال التسميد

 .الزراعية اآلفات مكافحة طرق-(بالفرانكيا

2Eng 409    المسطحات و الحدائقأالت هندسة 

مقدمة عن  -مصادر القدرة المختلفة -مقدمة عن المقرر واآلالت المستخدمة فى المزرعة

وأنواعها واستخداماتها ـ اإللمام باختصاربالدورات الحرارية في الجرارات الزراعية وتركيبها 

المحراث الحفار،المحراث القالب القرصي والمطرحي،المحراث  -محركات اإلحتراق الداخلي

النجيل و االت زراعة و إنتاج بالطات  و قص آالت الزراعة -الدوراني ـ األمشاط والمهارس

محصول النامي ) آالت العزيق ، آالت الرش آالت خدمة ال -وآالت التسطير -النجيل

 والتعفيروآالت الرى(.

 



 كلية الزراعة جامعة المنصورة

 المسطحات الخضراءتنسيق الحدائق وبرنامج  26
 

 

2 Pat 401  أمراض نباتات الزينة 

مقدمة عن األهمية االقتصادية ألمراض نباتات الزينة واألشجار الخشبية. المسببات المرضية 

أمراض األوراق  -أمراض الجذور  –أمراض البادرات  -األمراض الغير معديه -المعدية 

 -أمراض األعفان  -أمراض الساق  -أمراض األوراق للنباتات المخروطيه  -باتات الخشبيه للن

أمراض نباتات  -أمراض أشجار الغابات –أمراض نباتات الظل و نباتات البيوت الزجاجيه 

 الزينة الحولية و المعمرة.

2Mic 401 أسمدة حيوية 

 الكائنات لنمو عام وحصر الحيه الكائنات ولنم كبيئه االرض -الغذائية للعناصر الحيوية المصادر

 ذلك واثر البيوكيميائيه وخواصه الحيوي بالمكون التربه وصفات نوعيه عالقة - الزراعيه بالتربه

 الميكروبيولوجيه الدراسه -الحيوية الزراعة فى التسميد ادارة- للعناصر الحيويه التحوالت في

 واكثار عزل طرق – بالعناصر االمداديه الرضا قدرة علي( خارجيه – داخليه)  واالنزيميه

 - محصول النتاج نموذج -الحيوية الزراعةنظام  تحت التربة خصوبة- النافعه الحيه الكائنات

 جودة لتحسين المختلفه بانواعها االغراض متعددة الحيويه االسمده واستخدام انتاج تكنولوجيا

 وبيوكيمياء ميكروبيولوجيا - الحيوى سميدالتلها الميكروبي االتزان علي والمحافظة التربه

 المحمله الميكروبات – االنزيمات باستخدام الحيويه التكنولوجيا - Rhyzosphere الرايزوسفير

 بالتربه العضويه الملوثات من االمن للتخلص الصناعيه العضويه والمكمورات الطين معادن علي

 .الميكورهيزا و أنواعها وفائدتها للتربة– والبيئه

2 Sol 407      تغذية نبات 

العوامل المؤثرة على صالحيتها فى  –صور امتصاصها  –العناصر الغذائية للنبات )كمياتها 

 -طرق امتصاصها وانتقالها وحركتها داخل النبات -وظائفها الحيوية داخل النبات -التربة

مثل المزارع المائية المحاليل المغذية وطرق تحضيرها واستعماالتها فى المزارع الالارضية )

 والحصوية والميكروفيلم تكنيك(.
 2Agr 401تصميم و تحليل تجارب 

-التباين الثنائىتحليل  -تحليل التباين األحادى -اختبارات الفروض الخاصة بالوسط الحسابى

بع المر -القطاعات الكاملة العشوائية –التام العشوائي  -تحليل التجارباساسيات تصميم و

 .المنشقةلتجارب العاملية وا -الالتيني
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 الزراعةكلية:       

 الخضر والزينةقسم: 
 

 المسطحات الخضراءتوصيف برنامج تنسيق الحدائق و
  

 ( 2116 -2115 ) عام

 

 معلومات أساسية : -أ

 اسم البرنامج : تنسيق الحدائق و المسطحات الخضراء -1

 ر والزينة(   القسم المسئول عن البرنامج: )الخض

 2116/  /  تاريخ إقرار البرنامج: 

 

 معلومات متخصصة :  -ب
 األهداف العامة للبرنامج: -1
وحل مشكالت المجتمع بإستخدام األسلوب العلمي لحل هذه حتياجات سوق العمل إسد  -1

 .المشكالت في مجال تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء

       رتقاء بكفاءة وفعالية الخدمات المجتمعيةإلوالبحثية وا تطوير مخرجات العملية التعليمية -6

 في تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.وتقديم المعلومات الزراعية 

معرفة إكساب خريج برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء المهارات العلمية في  -3

           حات الخضراءتنسيق الحدائق والمسطجميع المجاميع النباتية المستخدمة في 

 .الخاصة بها وبرامج صيانتهاحتياجات البيئية إلوا

إكساب الخريج المهارة في تنسيق وإعداد شبكات الرى الحديثة مثل الرش ، التنقيط مع حساب  -4

 .اإلحتياجات المائية لكل عنصر من العناصر النباتية

 .وأماكن الجلوس ةءاالضا–النوافير -المشاياتإكساب الخريج المهارة في تنسيق  -5

         والنباتات الطبية  نباتات الزينةستخدام إوتجميلها ب (Roof garden) زراعة االسطح -2

 والعطرية  لتقليل التلوث وتوفير مصدر دائم للمنزل من تلك النباتات.

امج  حات الخضوراء المختلفوة وعمول بورطكرة القدم( والمسوالمالعب المختلفة )الجولف  نسيقت -7

 .الصيانة الخاصة بها 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -

  :قادراً على أنالخريج  يكونأن المعرفة والفهم :  -/أ2/1

األراضى والمياه والعلوم و أمراض النباتو شراتيتعرف على أساسيات علوم النبات والح .1

 .تنسيق الحدائقمجال المرتبطة بالطبيعية 

و  ووقاية النبات االسماكو النباتيالعلوم الزراعية التطبيقية كعلوم اإلنتاج  يعرف أساسيات .2

 بأسلوب مبسط. مفاهيم المصطلحات الزراعية المنتشرة فى البيئة الزراعيةكذلك 

مها كسماد استخدإوكيفية  وتصنيعها هاتدوير إعادةويتعرف على أنواع المخلفات الزراعية  .3

 التعامل االمن عند تداولها. و كذلك كيفية للمسطحات الخضراء

 المشروعات الزراعية. وتنفيذ أسس تصميم وتخطيطيتفهم  .4

الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية في  والتسويق ويتعرف على أساسيات االقتصاد  .5

 . وتأثيرها على برامج التنمية فى الريف المصرى المجتمعات الزراعية

 ى الموارد الطبيعية فى المجال الزراعى.يحدد األساليب المختلفة للحفاظ عل .6

 لعائلتها النباتية.المحاصيل البستانية  يعين تبعية .7

 .لنباتات الزينة المورفولوجية يميز المواصفات .8
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 نباتات الزينةلنمو  الظروف البيئية المثلى وكذلك يتعرف على اإلحتياجات البيئية المناسبة .9

 .المستخدمة في تنسيق الحدائقو

 .لتجميل الحدائق نباتات الزينةليات إعداد وتجهيز األرض لزراعة ت عميعرف أساسيا .11

 وكذلك تحت الظروف البيئية المختلفة نباتات الزينة إنتاج نظمويشرح العمليات الزراعية  .11

 .تدهورها وتمنعالعمليات الزراعية التى تحافظ على التربة 

 والمخصباتع األسمدة أنواولنباتات الزينة يحدد اإلحتياجات السمادية المناسبة  .12

 .لنباتات الزينةأنظمة التسميد المختلفة  كذلكو االنتاجالمستخدمة فى 

 .نباتات الزينةوالصرف المالئمة لزراعة اإلحتياجات المائية المناسبة ويذكر أنظمة الرى  .13

 .نباتات الزينةفى إنتاج  هاتطبيقات و الزراعية الهندسة أساسياتيتعرف على  .14

 نباتات الزينة والحشائش والحشرات والمسببات المرضية التى تصيب يتعرف على أنواع  .15

 المرضية. والمسببات والحشرات الحشائش مقاومة أساسياتيعرف 

 

 :قادراً على أنالخريج  يكونأن القدرات الذهنية :   -/ب2/2

 .في الحدائق المظاهر المتعلقة بالمشكالت الزراعية و يصنف يالحظ ويفسر .1

انات المتحصل عليها من التجارب التى تستهدف حل المشكالت التى تواجه يحلل ويفسر البي .2

وخاصة مجال تنسيق الحدائق و و يستنتج حلول لها  المجاالت الزراعية المختلفة

 .المسطحات الخضراء 

للوصول إلستنتاجات منطقية لحل المشاكل التى تواجه  النتاج نباتات الزينةيصمم تجارب  .3

 زراعتها.

 .نباتات الزينةات والمعلومات عن الظواهر والمخاطر التى تواجه يجمع البيان .4

 . نباتات الزينةيفسر أسباب المشكالت التى تواجه  .5

 .لتحقيق أقصى فائدة نباتات الزينةيختار أفضل النظم إلنتاج  .6

 .تحت الظروف البيئية المختلفة نباتات الزينةل التجارى خططاً لإلنتاج يقترح .7

 . نباتات الزينةإلنتاج  خططا لتطوير وتحديثويضع  الزراعية يحلل ويقيم الممارسات .8

 
 المهارات : 2/3

 :قادراً على أنالخريج  يكونأن مهارات مهنية وعملية :  -/ج2/3/1

 .نباتات الزينةيطبق العمليات الزراعية المثلى لزيادة إنتاجية  .1

 بطريقة مثلى.يستخدم األدوات واالمكانيات المناسبة لتطبيق الممارسات الزراعية  .2

 للحفاظ على البيئة من التلوث. نباتات الزينةليعدل من العمليات الزراعية التى تجرى  .3

 .للحفاظ علي الحدائق و المسطحات الخضراءيخطط لإلستخدام األمثل للموارد  .4

 .يعد موازنة مبدئية لمشاريع اإلنتاج الزراعىو يصمم دراسة جدوى مالية وتسويقية مبدئية .5

 هخدموالمسوتنباتوات الزينوة ت والمعلومات الزراعية عون السووق المحلوى إلنتواج يحلل البيانا .6

 .في تنسيق الحدائق

 .نباتات الزينةليضع خططا لتطوير العمليات الزراعية  .7

يسووواهم فوووى وضوووع بووورامج التنميوووة ملتزمووواً باألولويوووات التوووى تحتاجهوووا المجتمعوووات الريفيوووة  .8

 والمناطق غير الحضرية.

 الزراعي لزيادة إنتاجية وجودة المحاصيل الحقلية والبستانية.يطبق برامج اإلرشاد  .9

 يخطط إلجراء بحوث فى ضوء األسس العلمية السليمة لحل مشكالت محددة. .11

 . نباتات الزينة لزيادة أعداد النباتات النادرةفى إكثار  األنسجة زراعة يستخدم .11

 .نباتات الزينة الستخدامها في تنسيق الحدائقينتج ويكثر  .12

لنباتوات الزينوة المختلفوة و  المالئوم التسوميد نظوام يطبوق و اإلحتياجوات السومادية يحسوب .13

 .المستخدمة في تنسيق الحدائق

المسوطحات الخضوراء و نباتوات الالزمة لمقاومة اآلفات التوى تصويب  المبيدات كمية يحسب .14

 .الزينة

جودتهوا لوى للحفواظ ع نقل االشوجار و الشوجيرات الكبيورة فوي السون  عملياتيخطط إلجراء  .15

 .أثناء عملية النقل و خالل الزراعة

المسببات  عن والناتجة نباتات الزينةالتى تصيب  الرئيسية النبات أمراض يشخص .16

 المختلفة. المرضية

 .نباتات الزينةالمكافحة المتكاملة لآلفات التى تصيب  نظميطبق  .17
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 .نباتات الزينة و المسطح االخضر إنتاجاليف تك يحسب .18

 وجوودة المحيطوة للظوروف المناخيوة طبقوا نباتوات الزينوة مون المناسوبة األصوناف يختوار .19

 .والمياه األراضي

 .نباتات الزينة و المسطحات الخضراءالزراعية المالئمة إلنتاج  األالت يستخدم .21

 .جيد بشكل الحقل أو الصوبة في وخف تقليم وتطعيم الفنية من  العمليات يطبق .21

 .الريفية أو الحضرية خضراء للمناطقال والمسطحات للحدائق تنسيقات يصمم .22

 . التقليدية وغير النظم التقليدية تحت محاصيل الخضر ينتج .23

 
 :قادراً على أنالخريج  يكونأن مهارات عامــة :   -/د2/3/2

 يعرض المعلومات العلمية بشكل مناسب.  .1

 يفسر الظواهر فى ضوء المعلومات العلمية والبيانات المتاحة. .2

 لعربية واإلنجليزية بشكل مالئم.  يتواصل باللغتين ا .3

 يشارك فى فرق العمل الخاصة  بالتجارب المعملية والمزرعية. .4

 يكتسب المهارات األساسية لتخطط نظام إدارى مناسب. .5

 . تصميم و تنسيق الحدائقيستخدم برامج الحاسب األلى المتخصصة فى  .6

لبيانات و التواصل مع يستخدم شبكة المعلومات الدولية فى الحصول على المعلومات و ا .7

 . نباتات الزينةالتعلم ذاتياً  في مجال  و االخرين

 يتمكن من قيادة مجموعات العمل بشكل مناسب بما يحقق الخطة المستهدفة. .8

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

 2119ر اإلصدار األول يناي -( قطاع العلوم الزراعية NARSالمعايير القومية األكاديمية المرجعية )

 العالمات المرجعية:  -4

 ال يوجد

 

 هيكل ومكونات البرنامج : -5

  فصول دراسية( 8مدة البرنامج :  أربعة مستويات )  -أ 

 هيكل البرنامج :  -ب
 إجمالي الساعات المعتمدة 141 عملي/تمرين 95 نظري 95 /عدد الوحداتساعاتالعدد 

مقررا  53موزعة علي    %22014 ساعة معتمدة31 مقررات العلـوم األساسـية

 مقررا    41منها إجباري 

 مقررا  13وأختياري    

 

 %2086 ساعات معتمدة 4 مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية

 %51 ساعة معتمدة 71 مقررات علوم التخصص
 %21071 ساعات معتمدة 29 أخري علوم من مقررات

 %2086 ساعات معتمدة 4 + اللغة )حاسب الي( 

 %1043 ساعات معتمدة 2 مشروع التخرج

أسابيع موزعة بالتساوي في االجازة الصيفية بعد نهاية المستويين  8يوجد بواقع  التدريب الميداني

 الثاني و الثالث 
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 د . مقررات البرنامج :

 إلزامي :  - أ

 

 اسم المقرر كود المقرر
ساعات 

 معتمدة

عدد الساعات 

 المستوى المعتمدة
الفصل 

 دراسيال
 عملي نظري

1Hor 101 2 2 3 أساسيات إنتاج بساتين 

 األول األول

1Sol 101 2 2 3 أرصاد جويةطبيعة و 

1Ecn 101 1 2 2 مبادئ اقتصاد 

1Eng 101 2 2 3 و أوتوكاد رسم هندسي 

1Bot 101 2 2 3 نبات شكل ظاهري 

1Ent 101 2 2 3 حشرات عام 

1Unv 101 1 --- سان وأخالقيات المهنةحقوق اإلن -- 

2Chm 101 2 2 3 كيمياء عضوي 

 

 األول
 الثانى

2 Pes 101 2 2 3 مبيدات عام 

2 Ext 101 1 2 2 إرشاد زراعي 

2 Eng 102 1 2 2 ياترياض 

2 Unv 102 2 2 اساسيات حاسب الي -- 

2 Sol 102 
 إعادة إستخدام المياه المعالجة

 اعيةتدوير مخلفات زرو
3 2 2 

2 Unv 103 

 لغة إنجليزية

 للمتخصصين
 

 
أختيار 

مقرر 

 واحد

 

2 2 --- 

 لغة المانية

 للمتخصصين
2 2 --- 

 لغة فرنسية

 للمتخصصين
2 2 --- 

1 Veg 201 2 2 3 اساسيات تنسيق الحدائق 

 الثانى
 األول

1 veg 202 2 2 3 زراعة اسطح 

1 Veg 203 2 2 3 ضر والزينةالخ أساسيات إنتاج 

1 Veg 204 2 2 3 أشجار و تشجير 

1 Sol 203 2 2 3 مبادئ االستشعار عن بعد 

1veg 205 1 2 2 تنسيق ازهار 

1veg 206 1 2 2 تنسيق بيئة 

1Unv 204 مهارات اإلتصال والتيسير  

أختيار 

مقرر 

 واحد

--- 1 -- 

1Unv 205 1 --- رمهارات الحياة وثقافة العمل الح -- 

1Unv 206 1 --- إدارة المخاطر و الكوارث في العمل الحقلي -- 

1Unv 207 مهارات التعلم الذاتي  

 
--- 1 -- 

1Unv 208 1 --- إدارة المشروعات الصغيرة -- 

2 Veg 207 2 2 3 تربة مسطحات خضراء و مغطيات 

 الثانى الثانى

2Eng  203 2 2 3 و تطبيقاتهامساحة ال 

2Sol 204 2 2 3 اراضي طبيعة 

2 Veg 208 2 2 3 شجيرات و متسلقات 

2 Veg 209 2 2 3 فسيولوجيا نباتات زينة 

2 Veg 210  أختيار  تكاثر نباتات الزينةالمشاتل و طرق

 مقرر واحد
3 2 2 

2  Veg 211 2 2 3 شوكية و عصارية 

2Anm 201 ر أختيا دواجن و إنتاج حيواني

 مقرر واحد
2 2 --- 

2 Gen 201 2 2 الوراثة وتربية النبات --- 

1 Veg 312 2 2 3 نخيل زينة 
 األول الثالث

1 Veg 313 2 2 3 تنسيق المساحات ببرامج الرسم الهندسى 
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 اسم المقرر كود المقرر
ساعات 

 معتمدة

عدد الساعات 

 المستوى المعتمدة
الفصل 

 دراسيال
 عملي نظري

1 Veg 314 1 2 2 تصميم وتنسيق الحدائق 

1 Veg 315 2 2 3 نباتات طبية و عطرية 

1  Veg 316 أختيار  ة و تحسين نباتات الزينةتربي

مقرر 

 واحد

3 2 2 

1 Veg 317 2 2 3 االكثار الدقيق لنباتات الزينة 

1 Eng 304 أختيار  رسم حر

مقرر 

 واحد

3 2 2 

1 Eng 305 2 2 3 تصميم شبكات ري 

2 Veg 318   2 2 3 عشبيات 

 الثانى الثالث

2 Veg 319   2 2 3 نباتات تنسيق داخلي 

2 Veg 320 2 1 2 تدريب في جهة مرتبطة بتخصص الزينة 

2 Veg 321 2 2 3 دراسة اللون و الضوء 

2 Veg 322 أعداد و تخزين نباتات زينة 
أختيار 

 مقرر واحد

3 2 2 

2 Veg 323 2 2 3 انتاج بذور زينة 

2  Sol 

305 
 خدمة وصيانة أراضي

أختيار 

 مقرر واحد

3 2 2 

2  Sol 

306 

 2 2 3 تحليل أراضي ومياه

1 Veg 424 2 2 3 االعمال االنشائية في التصميم 

 األول الرابع

1 Veg 425 2 2 3 صيانة حدائق 

1Eng 406 2 1 2 تخطيط مدن 

1 Veg 426 2 --- 3 مشروع التخرج 

1Ecn 402 2 2 3 أدارة مشاتل زينة 

1 Ent 

402 
  مكافحة متكاملة

أختيار مقرر 

 حدوا

3 2 2 

1 Eng 407 2 2 3 مساحة مستوية 

1 Veg 

427 
 نباتات الخضر آنتاج 

أختيار مقرر 

 واحد

3 2 2 

1 Pom 

401 
 2 2 3 انتاج فاكهة

2 Veg 428 1 2 2 علم الجمال 

 الثانى الرابع

2 Eng 408 2 2 3 هندسة ري وصرف مسطحات 

2 Veg 429 2 2 3 مشروع التخرج 

2 Veg 430 2 2 3 غابات و أشجار خشبية 

2 Eng 409 2 --- 3 هندسة أالت المسطحات والحدائق 

2 Pat 401 أختيار مقرر  أمراض نباتات زينة

 واحد
3 2 2 

2 Mic 401  2 2 3 أسمدة حيوية 

2 Sol 407  تغذية نبات 
أختيار مقرر 

 واحد

3 2 2 

2 Agr 

401 
 تصميم و تحليل تجارب

3 2 2 
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -7

 والحاصلين المنصورة جامعة الزراعة بكلية المقبولين المصريين الطالب قبول يتم -0

 ما أو رياضيات وعلمي علوم علمي بشعبتيه العلمي القسم العامة الثانوية شهادة علي

 قبول يتم كما، للجامعات االعلي المجلس يحددها التي القبول لشروط وفقا يعادلها

 . الشأن هذا في عليها المنصوص والشروط للقواعد طبقا الوافدين طالبال

 االخري الكليات تطرحها التي الصلة ذات البرامج من البرنامج الي التحويل يجوز -6

 عن السابق البرنامج من تحتسب التي الساعات يزيد واال المعتمدة الساعات بنظام

 مقاصة تجري وأن اليه محولال البرنامج مقررات اطار في معتمدة ساعة خمسين

 .للطالب

 داخل االخري والكليات الكلية من العلمية االقسام من القيد نقل و التحويل يجوز -3

 .التحويل لقواعد وفقا خارجها و الجامعة

 قبول الطالب الحاصلين علي درجة البكالوريوس كاالتي:يجوز   -4

ربية النوعيه، الفنون التطبيقية/ علوم، تربية )البيولوجي(، التعاون الزراعي،التهندسه، -  

الجميلة وذلك بعد اخذ رأي مجالس االقسام المختصه ويشترط ان يلتحق الطالب بالمستوي 

الدراسي الثاني وبالشروط التي يوافق عليها مجلس شئون التعليم و الطالب بالجامعة، ويجوز 

ي كلياتهم طبقا لحكم إعفائه من الدراسة و االمتحان في المقررات المناظرة لما درسوه ف

من قانون تنظيم   39من قانون تنظيم الجامعات ودون االخالل بحكم المادة  071المادة 

  الجامعات. 

يجوز قبول الطالب الحاصلين علي الثانوي الزراعي بنظام الثالث والخمس سنوات وفقا  -

ل الطالب من للشروط التي يقررها مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية ، ويتم قبو

خالل مكتب التنسيق بالجامعة بعد إجتياز إختبارات المعادلة وإختبارات القدرات التي تجريها 

مقررات تعادل الثانوية  3مجلس الكلية كل عام وتجري الكلية إختبارات المعادلة للطالب في 

ارده العامة يختارها الطالب من بين المقررات االساسية الخاصه بالفرقه االولي و الو

باالئحة، وفقا لما يقرره مجلس الكلية ويؤدي الطالب االمتحان في مقررات المعادلة داخل 

الكلية علي مدي ثالثة اسابيع علي االكثر مقابل سداد رسوم أداء االمتحان وفقا لما يقرره 

مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية ويكون االمتحان مقسم الي مرحلتين تحريري 

درجة الختبار قدرات الطالب وميوله ومهاراته ويحدد مجلس الكلية 31فوي درجة وش71

مواعيد انعقاد هذه االمتحانات بعد أخذ رأي لجنة شئون التعليم والطالب في الدبلوم الحاصل 

 عليه.

يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب الحاصلين علي درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية  -

 دراسة بالتخصص المطلوب عن عاميين دراسيين.بشرط االتقل مدة ال

يشرف وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب علي تنفيذ قواعد التسجيل وإجرءاته  - -5

واعداد قوائم الطالب والجداول الدراسية وتوزيع الطالب علي المرشدين االكادميين 

االكاديميه  وتجهيز بطاقات المقررات و السجل االكاديمي لكل طالب وتسجل البيانات

 في سجالت خاصه معتمده.  

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -8 

 يسمح لكل طالب بالتسجيل طبقا للقواعد االتية:

 يسمح لطالب المستويات المختلفة بالتسجيل طبقا لجدول البرنامج الدراسي المرفق. -0

فأكثر أن  3ل تراكمي يمكن للطالب المتفوق إبتداءا  من المستوي الثاني والذي له معد -6

ساعات  8ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد وبحد اقصي  6يضيف الي ذلك 

معتمدة طوال فترة الدراسة وذلك في مقررات إضافية إختيارية من متطلبات التخصص 
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المختلفة علي أن يضاف معدله فيها الي معدله التراكمي. هذا بخالف ساعات العبء 

 الدراسي.

ساعات معتمدة لطالب  8الكلية زيادة الحد األقصي للعبء الدراسي الي  يجوز لمجلس -3

ساعات معتمدة للفصل الدراسي الواحد بغرض إتمام  2المستوي الرابع فقط وبحد أقصي 

ساعة معتمدة قبل بداية  85متطلبات التخرج الالزمة له وذلك بشرط إجتياز الطالب عدد 

ساعة معتمدة قبل بداية الفصل  014ع وعدد الفصل الدراسي األول من المستوي الراب

 الدراسي الثاني من المستوي الرابع.

ساعة  06بالتسجيل في أكثر من  0،1اليسمح للطالب الذي له معدل تراكمي أقل من  -4

 معتمدة في الفصل الدراسي الواحد.
ساعة  136)و يمنح درجة البكالوريوس متي أستكمل الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج

 معتمدة(. 

 

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  : -9

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 .المعارف والفهم والمهارات الذهنية أنشطة فصلية -1

 .المعارف والفهم والمهارات الذهنية امتحان نصف الفصل الدراسي   -2

 .والمهارات الذهنية والفهم والمهارات العامة المعارف االمتحان الشفهى -3

 .المهارات المهنية والعملية االمتحان التطبيقى والعملي -4

 .المعارف والفهم والمهارات الذهنية االمتحان التحريرى -5

 

 طرق  تقويم البرنامج  : -

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 التمقاب -إستبيانات  طالب الفرقة النهائية -1
% من عدد الطلبة  51

 على األقل

 خريج 21ال يقل عن  إستبيانات الخريجون -2

 أصحاب األعمال -3
مقابالت  –إستبيانات 

 شخصية
 11ال يقل عن 

  تقارير مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4

   طرق أخرى -5

            المسئول عن البرنامج:               

  : منسق البرنامج 

 2116/    /     : التاريخ 

 
 
 
 

 

 

   
 


