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العلمي للمقررارت المحتوي  

 1Hor 101أساسيات إنتاج بساتين      

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  -)الخضرإكثار نباتات  –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 النشاط الشمسي    -الغالف الجوي -لزراعة أهمية األرصاد الجوية في ا

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

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

ظاهرة االحتباس  -ظاهرة البرق والرعد  -مناخي وتغيراته محاكاة النظام ال -في المستقبل 

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

 المصطلحات الفنية في علم األرصاد الجوية. 

1Ecn 101   مبادئ االقتصاد 

مكانية االنتاج والمشكلة ا -علم االقتصاد وفروعه والمفاهيم االساسية لالقتصاد الجزئي

تحليل سلوك  -أساسيات العرض والطلب والسياسات الحكومية -االقتصادية وكيفية عالجها

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

أهم قضايا  -فةاالحتكار و أشكاله المختل -المنافسة الكاملة -السوق وانماطه -عناصر االنتاج

 -التقدم التكنولوجي وأمكانية االنتاج -تسعير عوامل االنتاج-االقتصاد الجزئي المعاصر

 .و التضخم و التعويم -مكافحة االحتكار –أقتصاديات البيئة 

1Eng 101    و أوتوكاد رسم هندسي 

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

 –تقسييم لوحة الرسم  -رسم المنظور و استنتاج المساقط -مقياس الرسم -قواعد كتابة االبعاد

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

 . مساحة ورسمها بأستخدام االوتوكاد

1Bot 101  نبات شكل ظاهري 

التحورات  –السيقان الشكل الظاهري للجذر واالوراق و -االنبات انواع -ة و البذرةتركيب الحب

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  -تلفة من الناحية المورفولوجية والتشريحية للحشرات تشمل الدراسة الصفات المخ

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

 الحشرات.

  1Unv 101   حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة 

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

 -حق االنسان في البيئة السليمة -الحقوق الجماعية للشعوب-أنواع حقوق االنسان وواجباته

 أخالقيات المهنة. -المنظمات الدولية –منظمات المجتمع المدني 
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2Chm 101  كيمياء عضوي 

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

 االمينات. -االلدهيدات و الكيتونات -االيثيرات-الكحوالت و الفينوالت

 

 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 اعيإرشاد زر 

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

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

 الفقر وطرق مواجهته .

2Eng 102 رياضيات 

و استخدامها فى حل المعادالت  ضية وتوفيق منحنياتالمعادالت الريا -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   الياساسيات حاسب 
دراسة النظم والبرامج المختلفة المستخدمة  -بوينت و االنترنت دراسة الوندوز و الوورد و الباور

 .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  -كيفية معالجة مياه البحر الستخدامها في الري –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-لإلنسان كغذاء معالجتها بعض المخلفات استخدام-المخلفات

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

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

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

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

 ةالمعالج -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     نسيق الحدائقتاساسيات 

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

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

دائق والمنزهات فى دور الح –استخدام النباتات ووظائفها التنسيقية  –والعوامل المؤثرة عليها 

 انواع الحدائق والمتنزهات. –البيئة 
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  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  –مزارع المحاليل المغذية  -المحاليل المغذية وأمثلة لها)  الطبية والزينة

 تطبيقات متنوعة للزراعة الألرضية -الزراعة الالرضية فى بيئات األلياف –

 1Veg 203 الخضر والزينةأساسيات إنتاج  

لمواد استخدام ا-تقسيم محاصيل الخضر ) األنواع واألصناف ( –مورفولوجى نباتات الخضر 

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

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  –عائالت النباتية المختلفة لألشجار المتساقطة والمستديمة ال –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

 باتها .المزارع الشجيرية ومتطل

1 Sol 203  مبادئ االستشعار عن بعد 

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  -خدمة فى تحليل المرئياتبرامج الحاسب المست -مخرجات االستشعار عن بعد -االرضية

 لتطبيقات االستشعار من بعد .

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  -أساسيات التنسيق وعناصره -سيق األزهار عند الرومان تن -

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

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

 آداب تقديم األزهار.  –األزهار 

1Veg 206 تنسيق بيئة 
دورهيا مين الناحيية الصيحية ) تأثيرهيا عليي  -دور المساحات الخضراء فيي البيئية -أنواع التلوث

تأثيرهييا علييي  –تأثيرهييا علييي محتييوي الهييواء ميين الميكروبييات  –المحتييوي الهييواء ميين األتربيية 

 –تأثيرهييا علييي التركيييب الكيميياوي للهييواء  -ة و األشييعةتأثيرهييا علييي الحييرار –رطوبيية الهييواء 

دورهييا ميين الناحييية النفسييية و الجمالييية  -تأثيرهييا علييي االهتييزازات( –تأثيرهييا علييي الضوضيياء 

أهميتهيا مين الناحيية   -الشم (أهميتها من الناحية الترويحية  –السمع  –)الرؤية و اللون و الشكل 

 –أضييرار المدنييية ) التلييوث  –دور منسييق البيئيية  -قتصييادية (أهميتهييا ميين الناحييية اال -األمنييية 

 -العوامييل الصييناعية –التييأثير العصييبي و النفسييي... الييل ( تحليييل المكييان ) العوامييل الطبيعييية 

جيو  -منياطق المدنيية –البيئية السيكنية ) تنسييق الميدن  -العوامل االجتماعيية( –العوامل الجمالية 
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 –البيئية الزراعيية -.البيئية اإلنتاجيية  –تنسييق القيري  –الميدن  المدنية( المساحات الخضراء فيي

البيئييية  -تكيييوين المصيييدات الميييادة النباتيييية ( –) أسيييس تصيييميم المصيييدات  –مصيييدات الريييياح 

 –زيييادة السييكان  –الوقييت الحيير  العوامييل المييؤثرة علييي األنشييطة االسييتجمامية ) –االسييتجمامية 

العواميييل المكونييية للبيئييية االسيييتجمامية  -أضيييرار المدنيييية( –مسيييتوي المعيشييية  –المواصيييالت 

المساحات الخضيراء فيي البيئية -أنواع البيئات االستجمامية و تقسيمها  –الخضرية(  –)الطبيعية 

 -لطرق )مسافات الرؤيية مبادئ زراعة ا –أشكال زراعة الطرق  –الطرق العامة -االستجمامية 

محيطيات  –أماكن الزراعة.. الل ( زراعية منشيات الطيرق ) أمياكن الراحية  –النقاط  الخضراء 

حجيب  -محطات الوقود( زراعية الطيرق ألغيراض جماليية ) تأكييد صيورة البيئية –المواصالت 

 –ي المناظر المزعجة... الل( حياالت خاصية مين التشيجير )تحيت أو بيالقرب مين الخطيوط القيو

 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 
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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

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 

( ودورهييا ميين الناحييية الشييجيرات -متسييلقات اليهييدف هييذا المقييرر إلييى تعريييف الطالييب بأهمييية )

( المنتشرة فى مصير والعيالم العربيى مين الشجيرات -متسلقات الودراسة اهم ) –التنسيقية والبيئية 

الزراعيية والعناييية واالسييتخدامات التنسيييقية تبعييا حيييا التقسيييم النبيياتى وتقنيييات طييرق التكيياثر و

 للظروف البيئية والجمالية للنباتات التابعة .

 2 Veg209سيولوجيا نباتات زينةف 
 –تعريف بالبيئات المختلفة للزراعة واثرها على النمو واالزهار من حيا : )درجة الحموضة 

 :ى النمو واالزهار من حياتعريف 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 
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 –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 

 –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 تاريل-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 البحا 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
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1 Veg 313تنسيق المساحات ببرامج الرسم الهندسي 

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

Landscaping- 3DHome Landscape- -Garden Planner تنصيب  ....اللاالوتوكاد)

 –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  –تاريل(  –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 

 الحيوييية الضييغوط بتحمييل المختصيية وعائالتهييا بالجينييات التعريييف-النبييات تربييية علييم عيين مقدميية

 واإلنتخياب النباتيات كتلي فيى الوراثيية التباينات احداث-الكمية الوراثة-العشائر وراثة- والالحيوية

 الزينيية نباتييات تحسييين فييى ودورهييا الوراثييية الهندسيية اساسيييات- المختلفيية اإلنتخيياب طييرق-منهييا

 نباتيات تربيية فيى الحديثية الجزيئيية والوراثية DNA الوراثيية الميادة تكنولوجيا- الطبية والنباتات

 والعطريية الطبيية  النباتيات ليبعض التربيية-الهامية الزينية لنباتيات التربيية-الطبية والنباتات الزينة

 الهامة.

 1Veg 317 االكثار الدقيق لنباتات الزينة 

 األجنية – المرسيتيمية القمية – اإلبطيية البيراعم – القميي المرسيتيم زراعية) اليدقيق اإلكثيار طرق

 – اإلقحيوان – البيجونييا) معملييا   الهامية الزينية نباتات إكثار –(الخاليا من رقيقة طبقة – الجسدية

 نباتييات – الزينيية أبصييال – الجيربيييرا – األوركيييد – اليوكييا – القرنفييل – الفيييكس أنييواع – الييورد

 الهامييية الزينييية لنباتيييات الجييييرمبالزم حفييي  –(والشيييوكية العصيييارية النباتيييات – الورقيييية الزينييية

 المعرضييية األنيييواع عليييي المحافظييية – وراثييييا   وثباتهيييا الخضيييرية السيييالالت عليييي المحافظييية)

 – الجينيييات نقيييل – طفيييرات إنتييياج) معملييييا   الزينييية نباتيييات إكثيييار عليييي تطبيقيييات –( قيييراضلإلن

 .(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.
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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 حيا 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

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 
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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 

انجيراف  -تصيحرال -الملوحية والقلويية -عوامل تدهور األراضيي -مقدمة في خدمة وصيانة التربة

الطييرق -اآلثيار البيئييية المترتبيية عليي تييدهور خصييوبة وانتاجيية التربيية  -التربية )انواعيية وأشييكاله(

اسييتخدام االستشيعار عيين بعييد فيي مراقبيية تييدهور األراضييي  -المختلفية لحماييية التربيية مين التييدهور

 ومعالجتها.
2Sol 306 تحليل أراضي ومياه 

    طيرق تقيدير الخيواص الطبيعيــــــــيـة  –دادها للتحلييل طرق أخيذ عينيات األراضيى والميياه وإعي

طيرق تحلييل الميياه المختلفية و كيذلك  -أستقراء نتائج تحلييالت األراضيى و الميياه  –والكيميائية 

 -أخذ عينات النبيات وإعيدادها للتحليـــــيـل  –أستقراء نتائج تحليالت األراضى والمياه  –تقييمها 

األساس النظرى لعمل األجهزة الكهربائية المستخدمة فى تحلييل  -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 .......إلل(  –الري  –التسميد  –الحشائش 

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

صيانة المساحات المخصصة للعشبيات  –المادة النباتية )صيانة المسطحات ومغطيات التربة 

صيانة  –صيانة المتسلقات  –صيانة األسيجة النباتية  –صيانة األشجار والشجيرات  –المزهرة 

 النباتات الشوكية والعصارية(.

1Eng 306 تخطيط مدن 

, تحديد الطرق في إطار النشياطات االجتماعيية واالقتصيادية والنميو التياريخي  التخطيطأغراض 

أساسييات وعناصير التخطييط والتنسييق العمرانيي للمواقيع , الدراسيات التمهيديية  -للمدن واألقاليم

للموقييع, الخصييائص والدراسييات الطبيعييية واثرهييا علييى القييرارات التخطيطييية, تخطيييط المضييلع 

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

 0الحدائق , الرى , التسميد , التقليم , العزيق , خف الثمار , المحصول , جمع وتخزين الثمار

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 .
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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(.
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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

 
 


