
1 1 

                                                            
 /اإلَتبج انُجبتيانخطخ انذراسيخ نًُح درجخ انًبجستيز في 

 تخصص انًحبصيم انحقهيخ أو انجستُخ
 

انلهاٍبد انؼهٛب فٙ عبيؼخ انؼهٕو يٍ كهٛخ  انًؾبطٛم انؾمهٛخ أٔ انجَزُخ اإلَزبط انُجبرٙ/رًُؼ كهعخ انًبعَزٛو فٙ 

 كُٕنٕعٛب األهكَٛخ شوٚطخ يب ٚهٙ:ٔانز

انزمٛل ثبنشؤؽ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ رؼهًٛبد ثوَبيظ انًبعَزٛو فٙ انغبيؼخ انظبكهح ػٍ يغهٌ  .1

 و .8/8/2006( ثزبهٚـ 492/2006انؼًلاء ثمواه هلى )

 ( ٍبػخ يؼزًلح ثُغبػ:34ارًبو ) .2

 

 نخاوال: يسبر انزسب         
 ( سبعخ يعتًذح كًب يهي:10انًتطهجبد اإلججبريخ ويخصص نهب )  .1

 انسبعبد انًعتًذح اســــم المســـاق انًسبق ورقى ريش

701نب   3 تصميم وتحليل التجارب 

711نب   3 فسيولوجيا المحاصيل 

715نب   3 تربية نبات متقدم 

791نب   1 نــدوة 

 
  خ يعتًذح يٍ انًسبقبد انتبنيخ*( سبع15انًتطهجبد االختيبريخ ويخصص نهب ) .2

  :برنامج المحاصيل الحقلية أ.             

 الساعات المعتمـدة اســــم المســـاق رقم المساقرمز و

702نب   3 أساليب نقل التكنولوجيا الزراعية 

712نب   3 محاصيل الحبوب والبقول 

713نب   3 إدارة المحاصيل الحقلية 

714نب  تيةمصادر وراثية نبا   3 

716نب   3 المحاصيل العلفية متقدم 

717نب   3 بيئة األعشاب ومكافحتها 

725نب   3 زراعة األنسجة النباتية 

731نب   3 تغذية نبات متقدم 

741نب   3 آفات المحاصيل الحقلية 

792نب   3 مواضيع مختارة في المحاصيل الحقلية 

 
 برنامج البستنةة.             

 الساعات المعتمـدة اســــم المســـاق رمز ورقم المساق

702نب   3 أساليب نقل التكنولوجيا الزراعية 

721نب   3 إنتاج خضراوات متقدم 

722نب   3 إنتاج فاكهة متقدم 

723نب   3 إدارة الزراعة المحمية 

724نب   3 إنتاج نباتات زينة متقدم 

725نب   3 زراعة األنسجة النباتية 

726نب  بعد الحصادفسيولوجيا ما    3 

731نب   3 تغذية نبات متقدم 

742نب   3 آفات المحاصيل البستانية 

793نب   3 مواضيع مختارة في البستنة 

 
( يٍ ثوايظ أفوٖ  800أٔ 700( ٍبػبد يؼزًلح يـــٍ يَزــــــــٕٖ )3* ٔٚغٕى نهطبنت كهاٍخ يب ال ٚيٚل ػٍ )

 ه يٍ ػًٛل انلهاٍبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ نغُخ انمَى.نٓب اهرجبؽ ثقطزّ انلهاٍٛخ نى ٚلهٍٓب ٍبثمب ثموا
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 ( سبعبد يعتًذح.9( ثىاقع )  799 نبإعذاد وتقذيى انزسبنخ ) .3
 انسبعبد انًعتًذح اسى انًسبق ريش ورقى انًسبق

 9 هٍبنخ يبعَزٛو أ 799

 6 هٍبنخ يبعَزٛو ة 799

 3 هٍبنخ يبعَزٛو ط 799

 0 هٍبنخ يبعَزٛو ك 799

 

 مسار االمتحان الشاملا: ثاني
 

 ( ساعات معتمدة وهي:22متطلبات إجبارية ويخصص لها ) .1

  :برنامج المحاصيل الحقلية أ.             

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

701نب  تصميم وتحليل التجارب 3  

711نب  فسيولوجيا المحاصيل 3  

712نب  محاصيل الحبوب والبقول 3  

صادر وراثية نباتيةم 3 714نب    

715نب  تربية نبات متقدم 3  

716نب  المحاصيل العلفية متقدم 3  

741نب  آفات المحاصيل الحقلية 3  

791نب  نــدوة 1  

798نب  االمتحان الشامل صفر  

 
 برنامج البستنةة.             

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

لتجاربتصميم وتحليل ا 3 701نب    

711نب  فسيولوجيا المحاصيل 3  

715نب  تربية نبات متقدم 3  

721نب  إنتاج خضراوات متقدم 3  

722نب  إنتاج فاكهة متقدم 3  

724نب  إنتاج نباتات زينة متقدم 3  

742نب  آفات المحاصيل البستانية 3  

791نب  نـــدوة 1  

798نب  االمتحان الشامل صفر  

 
 :*( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية12ختيارية ويخصص لها ). متطلبات ا2

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

702نب  أساليب نقل التكنولوجيا الزراعية 3  

713نب  إدارة المحاصيل الحقلية 3  

717نب  بيئة األعشاب ومكافحتها 3  

723نب  إدارة الزراعة المحمية 3  

725نب  زراعة األنسجة النباتية 3  

726نب  فسيولوجيا ما بعد الحصاد 3  

731نب  تغذية نبات متقدم 3  

792نب  مواضيع مختارة في المحاصيل الحقلية 3  

793نب  مواضيع مختارة في البستنة 3  

 
( يٍ ثوايظ أفوٖ  800أٔ 700( ٍبػبد يؼزًلح يـــٍ يَزــــــــٕٖ )6* ٔٚغٕى نهطبنت كهاٍخ يب ال ٚيٚل ػٍ )

 نٓب اهرجبؽ ثقطزّ انلهاٍٛخ نى ٚلهٍٓب ٍبثمب ثمواه يٍ ػًٛل انلهاٍبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ نغُخ انمَى.

 
 االمتحان الشامل المقرر 798. اجتياز مساق نب 3
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 وصف انًسبقبد

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: تصًيى وتحهيم انتجبرة )701َت 

ماد انؼاللخ ثبنؼهٕو انجٕٛنٕعٛخ. االَؾلاه ٔاالهرجبؽ، انزظًٛى انؼبو  انزغبهة ٔرؾهٛم يجبكئ ٔؽوق رظًٛى

 انؼشٕائٙ، رظًٛى انمطبػبد انكبيهخ انؼشٕائٛخ، انًوثغ انالرُٛٙ، رظبيٛى انمطبػبد انًُشمخ ٔانزغبهة انؼبيهٛخ.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: أسبنيت َقم انتكُىنىجيب انشراعيخ )702َت 

االَزشبه. َمم  –اَزشبه األفكبه انغلٚلح نهًياهػٍٛ، انًغزًؼبد انوٚفٛخ، انزوكٛي ػهٗ ًَبمط انزجُٙ كهاٍخ ػًهٛخ 

 انزكُٕنٕعٛب )انزؤصٛواد، انًؼٕلبد، ػٕايم انزغٛو ٔانؼٕالت(، رطٕٚو َظوٚبد رزُبٍت يغ انلٔل انُبيٛخ.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: فسيىنىجيب انًحبصيم )711َت 

انزًضٛم انؼٕئٙ، انُمم انٕػبئٙ، يٛكبَٛكٛخ انًُٕ(. رُظٛى انًُٕ يٍ فالل إٍزؼًبل يُظًبد انًُٕ انجُبء ٔانًُٕ )

ٔيضجطبرّ. ىٚبكح إَزبعٛخ انُجبربد يٍ فالل انزؾكى ثؼٕايم انًُٕ، انؼاللبد انًبئٛخ، ٔاإلعٓبكاد انفَٕٛنٕعٛخ 

 )انًبئٛخ، انؾواهٚخ، انًؾهٛخ(.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: يحبصيم انحجىة وانجقىل )712َت 

إَزبط ٔاٍزؼًبل ٔثٛئخ ٔشكهٛخ ٔفَهغخ انًؾبطٛم انؾمهٛخ ٔانجمٕنٛخ انوئَٛٛخ فٙ األهكٌ ٔانًُبؽك انًغبٔهح. 

 يواعؼخ كلٛمخ نهًواعغ انؾلٚضخ انًزؼهمخ ثٓنِ انًؾبطٛم.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: إدارح انًحبصيم انحقهيخ )713َت 

د يب ثٍٛ انُجبد ٔانزوثخ ٔانًُبؿ يغ انزوكٛي ػهٗ انزطٕهاد انؾلٚضخ فٙ انيهاػخ انًجبكئ األٍبٍٛخ فٙ انؼاللب

ٔاإلكاهح نهًؾبطٛم رؾذ ظؤف انًُبؽك ماد األيطبه انمهٛهخ. يلٖ إيكبَٛخ اإلٍزفبكح يٍ ػٕايم انزوثخ 

 ٔانًزغٛواد انًطوٚخ ٔانظفبد انُجبرٛخ فٙ ىٚبكح إَزبعٛخ انًؾبطٛم رؾذ ظؤف انًُبؽك انغبفخ.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: يصبدر وراثيخ َجبتيخ )714َت 

كهاٍخ انًغزًؼبد انُجبرٛخ. ؽوق انغًغ ٔانًؾبفظخ ػهٗ األطٕل انٕهاصٛخ انُجبرٛخ، ؽوق اإلٍزفبكح يٍ األطٕل 

 انٕهاصٛخ فٙ رؾٍَٛ فٕاص األطُبف انًيهٔػخ.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: تزثيخ َجبد يتقذو )715َت 

إلَزبط ٔرطٕٚو أطُبف علٚلح. انًجبكئ األٍبٍٛخ إلَزبط األطُبف انٓغُٛخ ٔغٛو انٓغُٛخ ٔؽوق انطوق انؾلٚضخ 

 اإلٍزفبكح يٍ انُجبربد انجوٚخ فٙ ثوايظ انزوثٛخ.

 

 (ساعات معتمدات نظري 3: انًحبصيم انعهفيخ يتقذو )716َت 

قلاو انًجبكئ انفَٕٛنٕعٛخ ٔانجٛئٛخ فٙ رطٕه انُجبربد انؼهفٛخ. انكضبفخ انؼلكٚخ ٔيزغٛواد انًُٕ. رطجٛمبد فٙ إٍز

 ٔانزطجٛمٛخ فٙ انًؾبطٛم انؼهفٛخ.إكاهح انًؾبطٛم انؼهفٛخ. األثؾبس انؼًهٛخ 

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: ثيئخ األعشبة ويكبفحتهب )717َت 

نجٛئٛخ انًًٓخ انًجبكئ األٍبٍٛخ نغئ األػشبة ٔرطٕهْب ٔكًٕٚيزٓب ٔيُبفَزٓب نهًؾبطٛم انؾمهٛخ. اػزجبه انًجبكئ ا

نؼاللخ األػشبة يغ انًؾبطٛم ٔرؤصوْب ثًكبفؾخ األػشبة ٔانؼًهٛبد انيهاػٛخ األفوٖ. إػزجبهاد ػًهٛخ نُظى 

 يكبفؾخ األػشبة انًزكبيهخ.

 

 (ساعات معتمدات نظري 3: إَتبج خضزاواد يتقذو )721َت 

نزٙ رزؼًٍ: انؼاللبد انًبئٛخ فٙ كهاٍخ انًظبْو انفَٕٛنٕعٛخ انًقزهفخ فٙ ًَٕ ٔإَزبعٛخ يؾبطٛم انقؼو ٔا

انُجبد، رغنٚخ انُجبد، ٍكٌٕ انجنٔه، اإلَجبد، إَزبط األشزبل، اإلىْبه، انؾظبك، رلأل ٔرقيٍٚ ؽبطالد 

 انقؼو. يواعؼخ كلٛمخ نهًواعغ انًزؼهمخ ثإَزبط انقؼوأاد.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: إَتبج فبكهخ يتقذو )722َت 

ٛخ ٔرمهٛى األشغبه. انؼاللخ يب ثٍٛ األطم ٔانطؼى. انزمبؽ انؼٕء فٙ انجَبرٍٛ. انَكٌٕ االرغبْبد انؾلٚضخ فٙ روث

.فٙ انجواػى ٔانجنٔه، ػمل انضًبه ًَْٕٔب َٔؼغٓب. يشبكم إػبكح انيهاػخ  
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 (ساعات معتمدات نظري 3: إدارح انشراعخ انًحًيخ )723َت 

نيعبعٛخ ٔانجالٍزٛكٛخ ٔغٛوْب(. انؼٕايم انجٛئٛخ كافم األٍبنٛت انًَزقليخ فٙ يُشآد انيهاػخ انًؾًٛخ )انجٕٛد ا

ْنِ انًُشآد. إكاهح ْنِ انًُشآد، إفزٛبه انًٕلغ، انزظًٛى، انجُبء نهًُشآد انًَزقليخ فٙ انيهاػخ انًؾًٛخ. 

انَٛطوح ػهٗ ػُبطو انجٛئخ كافم ْنِ انًُشآد ٔانزٙ رزؼًٍ اإلػبءح، انؾواهح، انزجوٚل، انوؽٕثخ، انزًَٛل، 

ٛل ثغبى صبَٙ أكَٛل انكوثٌٕ ٔانو٘ ٔأصو ْنِ انؼٕايم ػهٗ انًُٕ ٔانزطٕه ٔاإلَزبط. أٍٔبؽ انًُٕ. رشقٛض انزًَ

 انًشبكم ٔانَٛطوح ػهٛٓب كافم ْنِ انًُشآد.

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: إَتبج َجبتبد سيُخ يتقذو )724َت 

ٍبً انفَٕٛنٕعٙ نزإىْبه. رؤصٛو انؼٕايم روكٛت انيْوح. يواؽم اإلىْبه. لٛبً اإلىْبه. انٛفٕع ٔاإلىْبه. األ

 انجٛئٛخ )انؼٕء، ؽٕل انُٓبه، كهعخ انؾواهح، انزغنٚخ( ٔيُظًبد انًُٕ ػهٗ اإلىْبه.

 

 (ثالث سبعبد عًهي، سبعتبٌ َظزي :ساعات معتمدات 3: سراعخ األَسجخ انُجبتيخ )725َت 

َغخ. ىهاػخ انمًى انُبيٛخ، اإلكضبه انللٛك، فؾض أٌٍ ىهاػخ األََغخ انُجبرٛخ. انجٛئبد انًَزقليخ فٙ ىهاػخ األَ

األََغخ انُجبرٛخ، األلهًخ، ؽوق انزقهض يٍ انفٛؤٍبد، اٍزقلاو ىهاػخ األََغخ فٙ اإلكضبه ٔرؾٍَٛ انُجبد. 

.األعٓيح ٔانًؼلاد انالىيخ إلَشبء يقزجواد ىهاػخ األََغخ  
 

 (ساعات معتمدات نظري 3: فسيىنىجيب يب ثعذ انحصبد )726َت 

انزغٛٛواد انكًٛٛبئٛخ يب ثؼل انؾظبك فٙ انضًبه ٔاألىْبه. األٌٍ انفٛيٚبئٛخ ٔانفَٕٛنٕعٛخ نؼًهٛبد انزلأل 

ٔانزقيٍٚ نهضًبه. رطٕه األعياء انضًوٚخ انمبثهخ نهؼطت، األيواع انفَٕٛنٕعٛخ، انًزطهجبد انًُبفٛخ نًب ثؼل 

د انكًٛٛبئٛخ.انؾظبك ٔانزٙ رزؼًٍ انزلأل، انزقيٍٚ انًجوك، ٔانًؼبيال  

 

 (ساعات معتمدات نظري 3: تغذيخ َجبد يتقذو )731َت 

كًٛٛبئٛخ انؼُبطو انغنائٛخ فٙ انزوثخ، أًْٛخ انؼُبطو انغنائٛخ ٔاإلٍزفبكح يُٓب فٙ انُجبد. انؼًهٛبد انفٛيٚبئٛخ 

انؼُبطو انًقزبهح فٙ ٔانجٕٛكًٛٛبئٛخ فٙ رغنٚخ انُجبد، انُمم انغشبئٙ ٔثٍٛ انقهٕ٘ نهؼُبطو انغنائٛخ. أًْٛخ ثؼغ 

يزظبص انؼُبطو ثٕاٍطخ انُجبربد.ػًهٛخ انجُبء ٔانٓلو نهُجبد. كهاٍخ ًَبمط إل  

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: آفبد انًحبصيم انحقهيخ )741َت 

انًظبْو األٍبٍٛخ ٔانزطجٛمٛخ نهؾشواد ٔاأليواع انًًٓخ انزٙ رظٛت انًؾبطٛم انؾمهٛخ فٙ األهكٌ يٍ ؽٛش 

ٔانؼوه االلزظبك٘ ٔانظؤف انًُبٍجخ إلَزشبه ْنِ اٜفبد ٔؽوق يكبفؾزٓب. أػواع اإلطبثخ  

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: آفبد انًحبصيم انجستبَيخ )742َت 

انًظبْو األٍبٍٛخ ٔانزطجٛمٛخ نهؾشواد ٔاأليواع انًًٓخ انزٙ رظٛت انًؾبطٛم انقؼوٚخ، أشغبه انفبكٓخ 

اإلطبثخ ٔانؼوه االلزظبك٘ ٔانظؤف انًُبٍجخ إلَزشبه ْنِ  َٔجبربد انيُٚخ فٙ األهكٌ يٍ ؽٛش أػواع

 اٜفبد ٔؽوق يكبفؾزٓب.

 

 (سبعخ يعتًذح: َــذوح )791َت 

نَٛذ ماد ػاللخ ثجؾضّ اإلَزبط انُجبرٙ ثزملٚى َلٔرٍٛ إؽلاًْب فٙ يٕاػٛغ فٙ يَبه انوٍبنخ طبنت انٚمٕو 

أيب فٙ يَبه االيزؾبٌ  انجؾش انن٘ ٚمٕو ثزُفٛنِ.ٔهاق ػهًٛخ ؽلٚضخ، ٔاألفوٖ ػًٍ يٕػٕع أػهٗ  ٔثبالػزًبك

.ٔهاق ػهًٛخ ؽلٚضخأػهٗ  اإلَزبط انُجبرٙ ثبالػزًبكفٙ يٕاػٛغ انشبيم، ٚمٕو انطبنت ثزملٚى َلٔح ٔاؽلح   

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: يىاضيع يختبرح في انًحبصيم انحقهيخ )792َت 

ٚزى ؽوؽّ يٍ لجم انمَى ؽَت إؽزٛبعبد انطهجخ.يٕاػٛغ يقزبهح فٙ يغبل يؼٍٛ فٙ انًؾبطٛم انؾمهٛخ   

 
 (ساعات معتمدات نظري 3: يىاضيع يختبرح في انجستُخ )793َت 

 يٕاػٛغ يقزبهح فٙ يغبل يؼٍٛ فٙ انجَزُخ ٚزى ؽوؽّ يٍ لجم انمَى ؽَت إؽزٛبعبد انطهجخ.

 
 : االيتحبٌ انشبيم انًقزر798َت 

 
 ساعات معتمدات(  9 –: رسبنخ )صفز 799َت 


