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 ًتبج الحيىاًيإلا الخطت الذراسيت لوٌح درجت الوبجستيز في

 
ِٓ و١ٍخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب فٟ ربِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب  و١ٍخ اٌضساػخ/ ٔتبد اٌض١ٛأٟإلاتّٕش دسرخ اٌّبرست١ش فٟ 

 ألسد١ٔخ شش٠طخ ِب ٠ٍٟ:ا

 

اٌتم١ذ ثبٌششٚط إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ تؼ١ٍّبد ثشٔبِذ اٌّبرست١ش فٟ اٌزبِؼخ اٌظبدسح ػٓ  .1

 َ .8/8/2006( ثتبس٠خ 492/2006ِزٍس اٌؼّذاء ثمشاس سلُ )

 ( سبػخ ِؼتّذح ثٕزبس فٟ أصذ اٌّسبس٠ٓ اٌتب١١ٌٓ:34اتّبَ ) .2

 

 أوال: هسبر الزسبلت:

 
 ( سبػت هؼتوذة كوب يلي:  11ص لهب )الوتطلببث اإلجببريت ويخص .1

رهش ورقن 

 الوسبق

 السبػبث الوؼتوذة اسن الوسبق

     3          تظ١ُّ ٚتض١ًٍ اٌتزبسة  701 حي

 3 1فسيولوجيا حيوان متقدم  711 حي

 3 2فسيولوجيا حيوان متقدم  712 حي

           1    ٔذٚح  791 حي

 
 ( سبػت هؼتوذة هي الوسبقبث التبليت*:15الوتطلببث االختيبريت ويخصص لهب ) .2

رهش ورقن 

 الوسبق

 السبػبث الوؼتوذة اسن الوسبق

 3 اٌّؼبدالد اإلصظبئ١خ  اٌخط١خ اٌتطج١م١خ  702حي 

713 حي  3 تم١ُ األػالف اٌّبٌئخ   

714 حي  3 تغز٠خ ِزتشاد ِتمذَ 

 3 تغز٠خ دٚارٓ ِتمذَ  715 حي

 3 ع اٌذٚارٓٔظُ اإلداسح اٌّتىبٍِخ ٌّضاس  716 حي

717 حي  3 ِىٛٔبد اٌزثبئش ٚرٛدتٙب 

 3 ّٔٛ ٚتطٛس اٌض١ٛاْ  718 حي

719 حي  3 ث١ئخ ص١ٛأبد اٌّضسػخ 

720 حي  3 تشث١ٗ ٚتضس١ٓ ص١ٛاْ ِتمذَ 

721 حي*  3 اٌى١ّ١بء اٌض٠ٛ١خ ٌٍتغز٠خ ِتمذَ  

722 حي  3 فس١ٌٛٛر١ب اٌتٕبسً ِتمذَ 

723 حي  3 اٌغذد اٌظّبء 

792 حي  3 ختبسح ِٛاض١غ ِ 

 
( ِٓ ثشاِذ أخشٜ  800أٚ 700( سبػبد ِؼتّذح ِـــٓ ِستــــــــٜٛ )3* ٠ٚزٛص ٌٍطبٌت دساسخ ِب ال ٠ض٠ذ ػٓ )

 ٌٙب استجبط ثخطتٗ اٌذساس١خ ٌُ ٠ذسسٙب سبثمب ثمشاس ِٓ ػ١ّذ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ثٕبء ػٍٝ تٛط١خ ٌزٕخ اٌمسُ.

 
 بث هؼتوذة.( سبػ9( بىاقغ )799 حي)إػذاد وتقذين الزسبلت  .3

 اسن الوسبق رهش ورقن الوسبق

 

 السبػبث الوؼتوذة

 9 رسبلت هبجستيز أ 799

 6 رسبلت هبجستيز ة 799

 3 رسبلت هبجستيز ج 799

 1 رسبلت هبجستيز د 799
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 ثبًيب: هسبر االهتحبى الشبهل:

 
 ( سبػت هؼتوذة كوب يلي:19الوتطلببث اإلجببريت ويخصص لهب ) .1

 الوسبقاسن  رهش ورقن الوسبق

 

 السبػبث الوؼتوذة

701 صٟ  3 تظ١ُّ ٚتض١ًٍ اٌتزبسة 

711 صٟ 1فس١ٌٛٛر١ب ص١ٛاْ ِتمذَ    3 

712 صٟ 2فس١ٌٛٛر١ب ص١ٛاْ ِتمذَ    3 

714 صٟ  3 تغز٠خ ِزتشاد ِتمذَ 

715 صٟ  3 تغز٠خ دٚارٓ ِتمذَ 

718 صٟ  3 ّٔٛ ٚتطٛس اٌض١ٛاْ 

791صٟ   1 ٔذٚح 

798 صٟ  طفش االِتضبْ اٌشبًِ 

 
 : ( سبػت هؼتوذة هي الوسبقبث التبليت*22وتطلببث االختيبريت ويخصص لهب )ال .2

 اسن الوسبق رهش ورقن الوسبق

 

 السبػبث الوؼتوذة

702صٟ   3 اٌّؼبدالد اإلصظبئ١خ اٌخط١خ اٌتطج١م١خ 

 3 تم١ُ األػالف اٌّبٌئخ  713 صٟ

716 صٟ  3 ٔظُ أال داسٖ اٌّتىبٍِخ ٌّضاسع اٌذٚارٓ 

717 صٟ اٌزثبئش ٚرٛدتٙبِىٛٔبد    3 

 3 ث١ئخ ص١ٛأبد اٌّضسػخ 719صٟ 

720 صٟ  3 تشث١خ ٚتضس١ٓ ص١ٛاْ ِتمذَ 

721 صٟ  3 و١ّ١بء ص٠ٛ١خ ٌٍتغز٠خ ِتمذَ 

722 صٟ  3 فس١ٌٛٛر١ب اٌتٕبسً ِتمذَ 

723صٟ   3 اٌغذد اٌظّبء 

 3 ِٛاض١غ خبطخ 792صٟ 

 
( ِٓ ثشاِذ أخشٜ  800أٚ 700ـــٓ ِستـــــــٜٛ )( سبػبد ِؼتّذح ِـ6* ٠ٚزٛص ٌٍطبٌت دساسخ ِب ال ٠ض٠ذ ػٓ )

 ٌٙب استجبط ثخطتٗ اٌذساس١خ ٌُ ٠ذسسٙب سبثمب ثمشاس ِٓ ػ١ّذ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ثٕبء ػٍٝ تٛط١خ ٌزٕخ اٌمسُ.

 

 ( بىاقغ صفز سبػت هؼتوذة.798 )حياجتيبس االهتحبى الشبهل  .3
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 وصف المساقات
 

 حي711: تصوين وتحليل التجبرة )3 سبػبث هؼتوذاث( 

ِجبدٜء ٚطشق تظ١ُّ اٌتزبسة راد اٌؼاللٗ ثبٌؼٍَٛ اٌج١ٌٛٛر١ٗ ٚتض١ٍٍٙب.  االستذاد ٚاالستجبط، اٌتظ١ُّ اٌؼبَ 

 اٌؼشٛائٟ، تظ١ُّ اٌمطبػبد اٌىبٍِــخ اٌؼشٛائ١خ، اٌّشثغ اٌالت١ٕٟ، تظب١ُِ اٌمطبػبد إٌّشمخ ٚاٌتزبسة اٌؼب١ٍِخ. 

 

 حي 712 :الوؼبدالث اإلحصبئيت  الخطيَ التطبيقيت )3 سبػبث هؼتوذاث(

خظبئض ٔظش٠خ اٌتٛص٠غ اٌطج١ؼٟ، اٌتؼبًِ ِغ اٌّظفٛفبد،طش٠مخ اٌّشثؼبد اٌظغشٜ، االستذاد اٌخطٟ اٌجس١ظ، 

 االستذاد اٌخطٟ اٌّتؼذد، تض١ًٍ اٌتجب٠ٓ اٌزاتٟ ٚتمذ٠ش ػٕبطش اٌتجب٠ٓ ٌٍّشب٘ذاد اٌّتسب٠ٚخ اٌؼذد .

 

 حي711: فسيىلىجيب حيىاى هتقذم1 )3 سبػبث هؼتوذاث(

٠ٙذف ٘زا اٌّسبق إٌٝ اٌتؼشف ػٍٝ اٌزٛأت اٌفس١ٌٛٛر١خ ٌٍض١ٛاْ ، ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ اٌتىبًِ اٌخٍٛٞ ٚاٌزض٠ئٟ 

 ٚاٌٛظ١فٟ ٌٍغشبء اٌخٍٛٞ ٚإٌمً اٌض١ٛٞ ، اٌزٙبص اٌؼضٍٟ ، اٌزٙبص اٌٛػبئٟ اٌذِٛٞ ٚاٌزٙبص اٌتٕبسٍٟ.

 

 حي712:  فسيىلىجيب حيىاى هتقذم2 )3 سبػبث هؼتوذاث(

٠ٙذف ٘زا اٌّسبق إٌٝ اٌتؼشف ػٍٝ اٌزٛأت اٌفس١ٌٛٛر١خ ٌٍض١ٛاْ ، ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ اٌتىبًِ اٌخٍٛٞ ٚاٌزض٠ئٟ 

 ٚاٌٛظ١فٟ ٌٍزٙبص اٌٙضّٟ، اٌتٕفسٟ ، اٌزٙبص اٌىٍٛٞ ٚسٛائً اٌزسُ.

 

 حي713: تقيين االػالف الوبلئت )3 سبػبث هؼتوذاث(

ػالف اٌّبٌئخ، تأح١ش ٔٛع اٌؼٍف اٌّبٌئ ػٍٝ إٔتبر١خ اٌض١ٛأبد اٌّزتشح، و١ف١خ استخذاَ األػالف اٌّبٌئخ تض١ًٍ األ

ِٓ لجً اٌض١ٛأبد اٌّزتشح، ِٚشارؼخ أٔظّخ اإلٔتبد اٌّج١ٕخ ػٍٝ األػالف اٌّبٌئخ فٟ ِٕطمخ اٌششق األٚسظ 

0ٚتغز٠خ اٌض١ٛاْ ػٍٝ اٌّشاػٟ اٌطج١ؼ١خ  

 

 حي714: تغذيت هجتزاث هتقذم )3 سبػبث هؼتوذاث(

اٌتطٛساد  فٟ صمً تغز٠خ اٌّزتشاد، ِىٛٔبد األػالف، اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌّضذدح ٌإلٔتبد ٚػًّ اٌخٍطبد ثٙذف 

 تضسـ١ٓ اإلٔتبد )ص١ٍت ٌٚضُ(  ٚاإلداسح اٌغزائ١خ ٌٍض١ٛأبد اٌّزتشح .

 

 حي715: تغذيت دواجي هتقذم )3 سبػبث هؼتوذاث(

تغز٠خ اٌذٚارٓ، تى٠ٛٓ خٍطبد اٌذربد ٚاٌضجش، اٌجشاِذ اٌخط١خ،  تغز٠خ اٌذٚارٓ فٟ  اٌتطٛساد اٌضذ٠خخ فٟ ِزبي

طٕبػخ األػالف فٟ األسدْ.  0إٌّبطك اٌضبسح  

 

 حي716: ًظن االدارٍ الوتكبهلَ لوشارع الذواجي )3 سبػبث هؼتوذاث(

اٌمشاس ٚاٌؼٛاًِ اٌتٟ تؤحش ػٍٝ تط٠ٛش اٌّفب١ُ٘ االسبس١ٗ فٟ اتخبر   0ٔظُ االداسٖ اٌّتىبٍِٗ فٟ طٕبػخ اٌذٚارٓ

 تٍه اٌمشاساد.

 

 حي717: هكىًبث الذببئح وجىدتهب )3 سبػبث هؼتوذاث(

اٌتطٛساد اٌضذ٠خخ فٟ تم١١ُ ٔٛػ١خ ٚرٛدح اٌٍضَٛ ِٓ ِختٍف ِظبدس٘ب، اٌؼٛاًِ اٌّؤحشح ػٍٝ االختالفبد ث١ٓ 

 اٌض١ٛأبد ٌٍظفبد أػالٖ، ٚتأح١ش٘ب ػٍٝ ل١ّتٙب ٚفٛائذ٘ب.

 

 حي718: ًوى وتطىرالحيىاى )3 سبػبث هؼتوذاث(

األسس اٌفس١ٌٛٛر١خ ٌٍّٕٛ ٚاٌتجب٠ٓ ِب ث١ٓ أٔٛاع اٌض١ٛأبد، ٚطف ٌٍّٕٛ اٌّخبٌٟ ٌٙزٖ اٌض١ٛأبد ٚدساسخ و١ف١خ 

 اٌتأح١ش فٟ تغ١١ش ّٔٛ ِٚىٛٔبد اٌظفبد ٌٍض١ٛأبد اٌّختٍفخ. 

 

 حي719: بيئت حيىاًبث الوشرػت )3 سبػبث هؼتوذاث(
بد اٌّضسػخ ٚتأح١ش٘ب ػٍٝ اٌتضىُ اٌضشاسٞ ٚاالرٙضح اٌفس١ٌٛٛر١خ اٌتٟ تؤحش ػٍٝ استّشاس٠خ دساسخ ث١ئخ ص١ٛأ 

 االتٕبد ٚاٌتىبحش.

 

 حي721: تزبيَ وتحسيي حيىاى هتقذم )3 سبػبث هؼتوذاث(

اٌتؼشف ػٍٝ لبْٔٛ ٘بسدٞ ٚا٠ٕجشن ٌالتضاْ، اٌتغ١شاد فٟ تىـشاس اٌز١ٓ، اٌتشبثٗ ث١ـٓ األلبسة، اٌتمذ٠شاد 

ح١خ ٚطشق صسبثٙب، االٔتخبة ٌٍظفبد اٌى١ّخ ٚصسبة اٌؼبئذ اٌٛساحٟ ػٓ طش٠ك اٌتٕجؤ ٚاٌتزشثخ، استجبط اٌٛسا

اٌظفبد، دساسخ اٌظفبد اٌّظٙش٠خ فٟ ث١ئبد ِختٍفخ ٚتم١١ُ اٌتذاخً ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌٛساحخ، صسبة اٌؼبئذ اٌٛساحٟ 

اٌتشث٠ٛخ.ٌٍظفبد اٌّشتجطخ، ٔظش٠خ د١ًٌ االٔتخبة ٚتطج١مبتٙب، تم١١ُ اٌم١ُ   
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 حي721: الكيويبء الحيىيت للتغذيت هتقذم )3 سبػبث هؼتوذاث( 

دساسخ اٌزٛأت اٌج١ٛو١ّ١بئ١خ  ٌٍسىش٠بد ٚاٌذْ٘ٛ ٚاٌجشٚت١ٕبد فٟ اٌض١ٛاْ،  ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ اٌؼاللبد اٌّتجبدٌخ 

ٌتٕظ١ُ اٌض١ٛٞ ف١ٙب ٚخظٛط١خ األػضبء ٚاألٔسزخ فٟ ػ١ٍّبد اٌتّخ١ً اٌغزائٟ ػالٚح ػٍٝ دساسخ د٠ٕب١ِى١خ ا

 ٌٙزٖ اٌّٛاد اٌغزائ١خ.

 

  حي722: فسيىلىجيب التٌبسل هتقذم )3 سبػبث هؼتوذاث(

فس١ٌٛٛر١خ اٌجٍٛؽ، اٌشجك، اٌزب١ِتبد، االخظبة اٌضًّ ٚاٌٛالدح فٟ اٌخذ١٠بد ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌغذد 

 اٌظّبء.

 

 حي723: الغذد الصوبء )3 سبػبث هؼتوذاث( 

ٔبد ٚتأح١ش٘ب اٌج١ٌٛٛرٟ ػٍٝ اٌتىبحش، اٌتطٛس ٚإٌّٛ فٟ اٌخذ١٠بد.آ١ٌخ ػًّ ٚتٕظ١ُ اٌٙشِٛ  

 

 حي791: ًذوة )سبػت هؼتوذة(

ِٕبلشخ الثضبث ٚدساسبد صذ٠خخ فٟ ِزبي اإلٔتبد اٌض١ٛأٟ ثٙذف اٌتؼشف ػٍٝ اٌّشبوً راد اٌؼاللخ ٚتضض١ش 

 ٌٍجضج اٌؼٍّٟ ٌذٜ اٌطبٌت.

  

 حي792: هىاضيغ هختبرة )3 سبػبث هؼتوذاث( 

سبد فٟ ِٛاض١غ ِختبسح تطشس ثبٌتٕس١ك ِغ لسُ اإلٔتبد اٌض١ٛأٟ.دسا  

 

 حي798: االهتحبى الشبهل 

 صست ِب ٠ضذدٖ اٌمسُ .

 

 : رسبلت هبجستيز799حي


