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 /الوٌارد الطجيعيخ ًالجيئخ الخطخ الذراسيخ لونح درجخ الوبجستيز في 

 تخصص تزثخ ًهيبه ًثيئخ
 

خ انعؼاسبد انؼهٛب فٙ خبيؼخ يٍ كهٛ انًٕاؼظ انطجٛؼٛخ ٔانجٛئخ /رطظض رؽثخ ٔيٛبِ ٔثٛئخرًُر ظؼخخ انًبخسزٛؽ فٙ 

 كُٕنٕخٛب األؼظَٛخ شؽٚطخ يب ٚهٙ:انؼهٕو ٔانز

انزمٛع ثبنشؽٔؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ رؼهًٛبد ثؽَبيح انًبخسزٛؽ فٙ اندبيؼخ انظبظؼح ػٍ يدهس  .1

 و .8/8/2006( ثزبؼٚص 492/2006انؼًعاء ثمؽاؼ ؼلى )

 ( سبػخ يؼزًعح ثُدبذ:34ارًبو ) .2

 
 هعتوذح كوب يلي: بد( سبع10صص ليب ) الوتطلجبد اإلججبريخ ًيخ .1

 السبعبد الوعتوذح اسن الوسبق الوسبق ًرقن رهز

701مط   3 فيزياء التربة متقــدم 

711مط   3 كيمياء التربة متقــدم 

722مط   3 أحياء دقيقة بيئية متقدم 

791مط   1 ندوة 

 
  بليخ*( سبعخ هعتوذح هن الوسبقبد الت15الوتطلجبد االختيبريخ ًيخصص ليب ) .2

 الساعات المعتمـدة اســــم المســـاق رقم المساقرمز و

إدارة التربة ورطوبتـــها  702مط   3 

تكوين وتصنيف التربة متقدم  732مط   3 

 3 خصوبة التربة متقـدم 735مط 

مسح التربة وإستعماالت األراضي  733مط   3 

هيدرولوجيا المياه السطحيـة  741مط   3 

وإدارة نوعية الميـاه مراقبة  744مط   3 

تصميم وتحليل التجــارب  701نب   3 

إدارة المحاصيل الحقليــة  713نب   3 

إنتاج خضروات متقدم  721نب   3 

إنتاج فاكهة متقــدم  722نب   3 

تغذية نبات متقــدم  731نب   3 

 3 الكيمياء لمهندسي البيئة  754مد 

ئيةالعمليات الفيزيائية والكيميا 755مد   3 

 
( يٍ ثؽايح أضؽٖ  800أٔ 700( سبػبد يؼزًعح يـــٍ يسزــــــــٕٖ )3* ٔٚدٕؾ نهطبنت ظؼاسخ يب ال ٚؿٚع ػٍ )

 نٓب اؼرجبؽ ثططزّ انعؼاسٛخ نى ٚعؼسٓب سبثمب ثمؽاؼ يٍ ػًٛع انعؼاسبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ ندُخ انمسى.

 

 

 توذح( سبعبد هع7( ثٌاقع )977 هظإعذاد ًتقذين الزسبلخ ) .3

 السبعبد الوعتوذح اسن الوسبق رهز ًرقن الوسبق

 9 ؼسبنخ يبخسزٛؽ أ 799

 6 ؼسبنخ يبخسزٛؽ ة 799

 3 ؼسبنخ يبخسزٛؽ ج 799

 0 ؼسبنخ يبخسزٛؽ ظ 799
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 ًصف الوسبقبد

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: تصوين ًتحليل التجبرة )901نت 

اللخ ثبنؼهٕو انجٕٛنٕخٛخ. االَسعاؼ ٔاالؼرجبؽ، انزظًٛى انؼبو يجبظا ٔؽؽق رظًٛى انزدبؼة ٔرسهٛهٓب غاد انؼ

 انؼشٕائٙ، رظًٛى انمطبػبد انكبيهخ انؼشٕائٛخ، انًؽثغ انالرُٛٙ، رظبيٛى انمطبػبد انًُشمخ ٔانزدبؼة انؼبيهٛخ.

 

 (نظري ةساعات معتمد 3: فيزيبء التزثخ هتقذم ) 901هظ 

ًبء فٙ انزؽثخ يغ انزؽكٛؿ ػهٗ انسهٕل انزسهٛهٛخ ٔانؼعظٚخ انزٙ رظف إَزمبل انًفبْٛى انفٛؿٚبئٛخ ٔانؽٚبػٛخ إلَزمبل ان

انًبء ٔانغبؾ ٔانًٕاظ انػائجخ )انًهٕثبد( ٔانسؽاؼح فٙ انزؽثخ ، انزفبػالد انكًٛٛبئٛخ ٔانسٕٛٚخ انزٙ رسبْى فٙ 

 رطفٛف إَزمبل انًٕاظ انػائجخ فٙ انزؽثخ .

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: إدارح التزثخ ًرطٌثتيب ) 902هظ 

إَدؽاف انزؽثخ ٔػٕايهّ ، انسؽاثخ ، إظاؼح األؼاػٙ انًزأثؽح ثبأليالذ ، كفبءح إسزطعاو ؼؽٕثخ انزؽثخ ٔانؼٕايم 

انًؤثؽح فٛٓب ، إظاؼح انؼًهٛبد انؿؼاػٛخ نؿٚبظح كفبءح اإلسزفبظح يٍ ؼؽٕثخ انزؽثخ ، انُظى انؿؼاػٛخ فٙ ظؽٔف َظى 

 يطزهفخ نؽؽٕثخ انزؽثخ .

 
 (نظري ةساعات معتمد 3:  كيويبء تزثخ هتقذم ) 911ظ ه

انؼًهٛبد انزٙ رؼجؾ أخؿاء انزؽثخ انًطزهفخ يٍ غبؾٚخ ، ٔيسهٕل انزؽثخ ، ٔانظهجخ ، ثًب فٙ غنك انزؽست 

 .انكًٛٛبئٙ ، ٔاألزًبع ٔانمٕاػع ٔانزأكسع ٔاإلضزؿال ، ٔركٍٕٚ انًؼمعاد

 

 (ساعات معتمدات نظري 3: إدارح الوحبصيل الحقليخ )913نت 

د يب ثٍٛ انُجبد ٔانزؽثخ ٔانًُبش يغ انزؽكٛؿ ػهٗ انزطٕؼاد انسعٚثخ فٙ انؿؼاػخ انًجبظا األسبسٛخ فٙ انؼاللب

ٔاإلظاؼح نهًسبطٛم رسذ ظؽٔف انًُبؽك غاد األيطبؼ انمهٛهخ. يعٖ إيكبَٛخ اإلسزفبظح يٍ ػٕايم انزؽثخ 

 ًسبطٛم رسذ ظؽٔف انًُبؽك اندبفخ.ٔانًزغٛؽاد انًطؽٚخ ٔانظفبد انُجبرٛخ فٙ ؾٚبظح إَزبخٛخ ان

 

 (ساعات معتمدات نظري 3: إنتبج خضزاًاد هتقذم )921نت 

نزٙ رزؼًٍ: انؼاللبد انًبئٛخ فٙ ظؼاسخ انًظبْؽ انفسٕٛنٕخٛخ انًطزهفخ فٙ ًَٕ ٔإَزبخٛخ يسبطٛم انطؼؽ ٔا

انُجبد، رغػٚخ انُجبد، سكٌٕ انجػٔؼ، اإلَجبد، إَزبج األشزبل، اإلؾْبؼ، انسظبظ، رعأل ٔرطؿٍٚ زبطالد 

 انطؼؽ. يؽاخؼخ ظلٛمخ نهًؽاخغ انًزؼهمخ ثئَزبج انطؼؽأاد.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: إنتبج فبكيخ هتقذم )922نت 

ٛخ ٔرمهٛى األشدبؼ. انؼاللخ يب ثٍٛ األطم ٔانطؼى. انزمبؽ انؼٕء فٙ انجسبرٍٛ. انسكٌٕ االردبْبد انسعٚثخ فٙ رؽث

 فٙ انجؽاػى ٔانجػٔؼ، ػمع انثًبؼ ًَْٕٔب َٔؼدٓب. يشبكم إػبظح انؿؼاػخ

 
 (نظري ةت معتمدساعا 3: أحيبء دقيقو ثيئيخ هتقذم ) 922هظ 

انًفبْٛى انسعٚثخ نهطظبئض انجٕٛنٕخٛخ نهزؽثخ ٔانًٛبِ ، انًشكالد انجٛئٛخ انًؼبطؽح ٔإيكبَٛخ                                     

إسزظالذ انًٕاؼظ انطجٛؼٛخ ثٕٛنٕخٛب" ، رطجٛمبد انكًٛٛبء انسٕٛٚخ ٔانجٕٛنٕخٛب اندؿٚئٛخ فٙ إسزظالذ األؼاػٙ 

 خ ثبنًٕاظ انؼبؼح ثٛئٛب" .ٔانًٛبِ انًهٕث

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: تغذيخ نجبد هتقذم )931نت 

كيميائية العناصرر الغذائيرة فري التربرةم أهميرة العناصرر الغذائيرة وا سرتفادة منهرا فري النبراتا العمليرات الفيزيائيرة 
العناصرر المخترارة والبيوكيميائية في تغذية النباتم النقل الغشائي وبرين الخلرول للعناصرر الغذائيرةا أهميرة بعر  

 امتصا  العناصر بواسطة النباتاتفي عملية البناء والهدم للنباتا دراسة نماذج  

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: تكٌين ًتصنيف التزثخ هتقذم ) 932هظ 

يفٕٓو ٔأسس ركٍٕٚ رظُٛف انزؽثخ ، انُظبو األيؽٚكٙ فٙ انزظُٛف ، انًفبْٛى انسعٚثخ فٙ رظُٛف انزؽثخ ، 

 َظؽٚبد ركٍٕٚ ٔرظُٛف انزؽثخ .

 

 (نظري ةات معتمدساع 3: هسح التزثخ ًإستعوبالد األراضي ) 933هظ 

انطؽق انًطزهفخ انالؾيخ نؼًم ضؽائؾ انزؽثخ ، ٔطف ٔرظُٛف ٔزعاد ضؽائؾ انزؽثخ ، يالئًخ انزؽثخ 

 إلسزؼًبالد األؼاػٙ انًطزهفخ ، رططٛؾ إسزؼًبالد األؼاػٙ.
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 (نظري ةساعات معتمد 3: خصٌثخ التزثخ هتقذم ) 935هظ 

نزؽة. انًغػٚبد انثبَٕٚخ، انًغػٚبد انعلٛمخ ٔزًٕػخ انزؽثخ رظّؽف انُٛزؽٔخٍٛ، انفسفٕؼ، ٔانجٕربسٕٛو فٙ ا

 ٔرؼعٚهٓب، رفسٛؽ َزبئح ردبؼة انًطزجؽ ٔانسمم ٔانجٛذ انؿخبخٙ.
 

 (نظري ةساعات معتمد 3: ىيذرًلٌجيب الويبه السطحيخ ) 941هظ 

دٕفٛخ ، لبٌَٕ ظؼاسٙ انزجطؽ ، انُزر ، األيطبؼ ، اندؽٚبٌ انسطسٙ ، انعٔؼح انٓٛعؼٔنٕخٛخ نهًٛبِ ، انًٛبِ ان

 نهزٕطٛم انًبئٙ ، ْٛعؼٔنٕخٛب .

 
 (نظري ةساعات معتمد 3: هزاقجخ ًإدارح نٌعيخ الويبه )944هظ 

ج انؿؼاػٙ يٍ اسزؼًبل ْػِ رمٛٛى َٕػٛخ انًٛبِ إلسزؼًبنٓب فٙ أغؽاع ضبطخ ٔانًطبؽؽ انًًكُخ ػهٗ اإلَزب

ٔانططٕاد انالؾو ارجبػٓب نهًسبفظخ ػهٗ  ى أكثؽ انًشبكم شٕٛػب  ، إسزؼًبل يظبظؼ انًٛبِ ػٛؽ انزمهٛعٚخ ، رمٛٛانًٛبِ

 يسزٕٖ يمجٕل يٍ اإلَزبج انؿؼاػٙ.

 

 (نظري ةساعات معتمد 3):  الكيويبء لوينذسي الجيئــــخ :954هذ 

رطجٛمبد ثٛئٛخ فٙ انكًٛٛبء   .انزغٛؽاد انًزدبَسخ ٔغٛؽ انًزدبَسخ ٔاالرؿاٌ انكًٛٛبئٙ ٔانسٕٛ٘ فٙ انٕٓاء ٔانًبء

انفٛؿٚبئٛخ، انؼؼٕٚخ ٔغٛؽ انؼؼٕٚخ يزؼًُخ زبالد فٙ انُٓعسخ انجٛئٛخ نهظٕاْؽ انزبنٛخ:  انزؽسٛت انزؼمٛع، 

 .انًسبق ثؼغ انزدبؼة انًطجؽٚخ انزؼبظل ٔاالرؿاٌ، ضظبئض انًؽكجبد انؼؼٕٚخ ٔٚشًم ْػا
 

 
 (نظري ةساعات معتمد 3):  العوليبد الفيزيبئيخ ًالكيويبيئــخ 955هذ 

انؼًهٛبد ٔانزسٕٚالد انفٛؿٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ نالَظًخ انجٛئٛخ انطجٛؼٛخ ٔانُٓعسٛخ، رظًٛى انؼًهٛبد انزٙ رشًم 

ٔاظيظبص، ػًهٛبد انُؿع  –ايزظبص   -رسٕٚالد فٙ انسبنخ انفٛؿٚبئٛخ نهًبظح، انزأكسع االضزؿال ، االيزؿاؾ 

 .ٔانزجبظل، انفظم ثبالغشٛخ، ػًهٛبد انزطثؽ ٔانزدًغ ٔانزؽست ٔانفهزؽح

 

 
 : نذًح )سبعخ هعتوذح ( 971هظ 

 يُبلشخ ٔإنمبء َعٔح فٙ أزع انًٕاػٛغ انًؼبطؽح انًًٓخ فٙ يدبل انزؽثخ أٔ انًبء أٔ انجٛئخ انؿؼاػٛخ .

 

 هظ 977: رسبلخ )صفز – 7 ساعات معتمدات( 


