وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

اٌجبة اٌؼبػز
اٌّسز ٜٛاٌؼٌٍٍّّ ٟمزراد اٌذراط١خ
أِ -مزراد ٠ؼزف ػٍٙ١ب الظبَ اٌىٍ١خ اٌّؼٕ١خ ٚرسذد ثمزار ِٓ ِدٍض اٌىٍ١خ.
 01110اٌّؼزٚػبد اٌشراػ١خ اٌـغ١زح
المب ا دئعالة ماااع

Small Agricultural Projects

ا رعالمشاارت تعالز ار اااعال ا رةع–عك ف اااعإدار ل ا عل كب اائعاكباارع قاادعن ا عا

ال ةر االع مااجعلم ا ذجعللااذععالمشاارت تع مااجعةااب اعالمأاا اع ع رب اااعال اادتا
الز ار

ع–عالمل تعالمبل اع–عال

ل عال ذاق

اارعت ااتعممك ا عم ا ع

عب لتا لاا عالم مفاااع–ع رب اااعت كةاا عالك ا اتا ع

ع......عألخ .

ةِ -مزراد ٠ؼزف ػٍٙ١ب األلظبَ اٌؼٍّ١خ األوبد١ّ٠خ ثبٌىٍ١خ.
ِ -0سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ األراضٚ ٟاٌّ١بٖ.
Fundamentals of Soil Sciences
 01010أطبط١بد األراضٟ
المفلاات عالة ا عل ر ا عم ا عت لاااعلظاارعب دتلت اااع-ع مم اا تعلشااتضعا ار اا ع-ع تاماااع كاات عا ار اا ع-عمبدماااعن ا ع
مترنتلت عال رباع-عمبدماعن ع بة عا ار

ع-عمفلت عطب ةااعا رضع-عالباتا عا ر ا ع-عالبلا ضعا ر ا ع-ع اترعالما ضع

ن عا رضع-عكركاعالم ضع-عال رك بعالك م ق علم رباع-عمة د عالط عب ل رباع-عكمت اعال رباع-عالةةاعال ب دل هعالك تل اع
-عدب اعال ربا .

اٌّزاخغ:
عكة عإةم اع()1002ع م عا ار جع(الب دتلت ج) عاعالف حعلمطب اعتاللشرع.ععأكمدعنتزىع تةلع()2876ع الب دتلت جعاعلش ةعمترتنتلت عت بة عا ار جعاع مةاعالممكعةةتدعاعالر ضع- Soil survey Staff. 1997. Keys to soil Taxonomy USDA. Soil Conservation Service. 7 th ed. Washington D.C.

Physics and Agricultural Meteorology
 01011طج١ؼخ ٚأرؿبد خ٠ٛخ سراػ١خ
ا بة دعتالتكداتع-ع تاصعالم دةع-ع تال عالكركاع-عالب ترعالذا ع-عكركاعالةتاقاع-عال ب اعالك اررةعتالبتال عال ا ع ةبارع
لل ا عتا يم اااعال طب ب اااعلل ا عن ا عالك ا ةعالةمم اااع-عال ااتضعت
الةل

ارعال ت ااعت ت لا عب لز ار ااع-عكةا بعا ك

ق ااهع-عالةدة ا تعتالم ار ا عت طب ب ل ا عن ا عالك ا ةعالةمم ااا-ع

ا تعالم ق اااعلممك

ا اعالز ار ااع-عالطباسعتالملا خع-ع اراقطعالطبااسع

تال لباتضعبا كتااعال ت ااع-عملا خع ملتر ااعم ارعالةرب ااع-عال ماتثعالب قا عتك ف ااعال بم ااعما عا ا اررةع-عا ك با سعالكارار ع

تالةتاماعالمؤأرةع م هع.عع
اٌّزاخغ:
ع-عمكمتدع بدعالةز زع م اع() 2887عالةت تعالم ق هعتلظ عالر –عملش ةعالمة رلعا ةكلدر ه.ع

ع-عد/ع بدعالب درع بدعالةز زع(-1003ع) 1004عالطبسعتالمل خعتالم رتلتر ع–كم اعا دابع مةاعطلط .ععع
- Kade, J.R. (1985): Agricultral climatology. Meteropolitian Book Co. PVT. LT.D, India.

ٔ 01012ظُ رٚ ٞرظّ١ذ األراض ٟاٌـسزا٠ٚخ
Irrigation and Fertilization Systems of Desert Soils
الر عتلظمهع:عالم ضعب ل رباع:ع ترعالم ضع–ع لتدعالم ضع–عكركاعالم ضعب ل رباع-عالم ضعدا اعاللب تع:ع ف هع–عكركاعالم ضع
ب للب ا تع-عم ا درعالم ا عع:عالم ا ععالةااطك اع–عالم ا ععال تن اااععالم ا درعا

اار ع-عالمة ا د تعال

ا اعالكبم اااعتالبة ا ل اع–عطاارئع ا سعا ك

اااعبكركاااعالم ا عع-ع

ا تعالم ق اااع–عالةتاماااعال ا ع ااؤأرع م ا ع

ا ك

ا تعالم ق اااعلملب ا تع:علممك

ا ك

تعالم ق اع-عكف ضةعالر ع:عكف ضةعا ة لتكعالم ق ع–عكف ضةعال از ع–عكفا ضةعاللبااع–عكفا ضةع تز ا عالما ضعب ل ربااع-ع

لظا عالاار عتطاارئع بة ا مل ع-علظا عالاار عالةااطك ع-علظ ا عالاار عب ا لرشع:عمكتل ااهع–عألتا ااهع–عاة ا دام هع–ع
الم مفاااع–عالمم ا ازاتعتالة ااتبع-علظا ا عال اار عبا ا ل لب طع:عمكتل ااهع–عاةا ا دام هع–ع

اام عال االظ عال

عتالة ااتبع-عال ةاام دع:عأل اتاععا ةاامدةع:عالمةدل اااع–عالة اات اع–عالتر اااع–عالك ت اااع-عا ك
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اام عالاالظ ع

اااعب ااهع–عالمم ا ازاتع

ا تعالةاام د اع(المك

ا اع–ع

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

الف كلاع–عال

ا ارتات)ع–عطر بااع باد رعا ك

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

ا تعالةام د اع-ععكفا ضةعاةا دا عالةام دع-عا

لظ ا عال ةاام دع(ال ةاام دعم ا عالاار عالةااطك ع–عال ةاام دعبتة ا دا علظ ا عالاار عالم طااترةع–عا

ا د تعاةا دا عا ةامدةع-ع

ل ازةعالمة ا دماعن ا علظ ا عالاار ع

الم طترع–عال ةم دعالتر )ع.ع
اٌّزاخغ:
عبمب ع ع بدعالملة ع()1003ع.عا ةمدةعتال ةم دع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر اع–عم ر.ععن ظا ا ع ع ااتحعال ااد ع عكةا ا عمكم اادع عالشا ا م ع عةا ا دعمكم اادعتاة اامال كرات اعالمة

اع()1002/1001ع.عا ار ا ا عتالم ا ا ععتال ة اام دعتال اار عنا ا عا ار ا ا ع

مكاع.عالمك باعالم ر اعلت ار عاإلةكلدر اع.عم رع.

ع م عن ك عكم اع(2882ع)ع ةم دعت ذ اعاش رعالف كلاعتز ار اعا ار عالمة مكاع.عدارعالك بعالكد أاعلمطب عتاللشرعتال تز .عAgricultural Geology
 01013خٌٛٛ١خ١ب االراض ٟاٌشراػ١خ
دراةاعال رك بعالمةدل علمبشرةعا ر اع–علتععالمة د عالة قدةعكةبعالب ق تعال رة ب اعت ت اعذلاكعبلاتععا ار ا عالم كتلااع
تمك تايا عما عالةل
تاصعا ار

عالل

اارعال ذاق اااع–عد ارةاااعال راك اابعال ا ر اع(الاتاعع ا ترعالبش ارةعا ر ا ا)عتالةت اااعالتراأ اااعب لل ا عتب ا ع
اع لل ع–عدراةاعلم تلت عال رك ب اعلت ار

عالم مفاعتطبب تعا رضعب رضعال ةرلع ما ع كات ع

الم ا ععال تن اااعالةم باااعتم اازت عا ار ا عمللا ع–عد ارةاااعاأاارع تاماااعال ت اااع ما عمةا د عت ا ترعالبشارةعا ر ا اعت ا أ رع
عالل شقاع لل ع.ع

ذلكع م عال تاصعالطب ة اعتالك م ت اعلت ار
اٌّزاخغ:

- Murck B.W (2002). Geology, a self-Teaching Guide. John Wiley & Sons, Inc.New York.

Soil Morphology and Classification
ِٛ 01014رفٌٛٛخ١ب ٚرمظ ُ١االراضٟ
قصع
كت عا ار عاع أ رع تاماعال كت عن علت هعا رضع-ع مم تع كت عا ار ع-عطرئع بة عا ار ع-عال
ال ش
اٌّزاخغ:

ا .ع ع

ع-عمكمدعالةة دعأبتتالجع()2888علشتضعمترتنتلت عا ار جعاعمطبةاع مةاعطلط ع.عع
ععكة عإةم اع()1002ع م عا ار جع(الب دتلت ج) عاعالف حعلمطب اعتاللشرع.ع- Soil survey Staff. 1997. Keys to soil Taxonomy USDA. Soil Conservation Service. 7th ed. Washington D.C.

١ِ 01015ىزٚثٌٛٛ١خ١ب االراض ٟاٌشراػٗ١
تز ا عالك قل ا تعالد باااعن ا عا رضع-ع ةر االعت

Agricultural Soil Microbiology
اال لعا ك ا ضعالد باااع-عالبك ر ا عت بة ا مل ع-عالفطر ا تع-عالطك لاابع-ع

الف رتة تعتالتا ل ع-علش طعالك قل تعالد بهعن عا رضع( كت تعالكربت ع–عالل رت

المل ل ز)ع-عالةت تعالم ب دلاعب عالمب دات.ع
اٌّزاخغ:
-عةةدعذك ع بدعالتي بع بدعالك نظ عمكمدعال

ت ()2877ع.عم كرتب تلت عا ار

ع–عالكبر تع–عالفتةفترع–عالكد دع–ع

ع -الطبةاعا تل عمك باعا ل متع–عالب يرةع–جع ععع.

عم ر عالكةلدرع(.)2871عمبدماعن عم كرتب تلت عال رباع–عالطبةهعالأ ل اع.ع ت عتا م ع–عل ت تركع–عمك باعا ي ار ع–عالب يرةع.- Alexander ,M. (1982). Introduction to Soil Microbiology ,(2 nd Ed.). John Wiley & Sons, Inc. New York, USA.

Rocks and Minerals of Soils
 01011ؿخٛر ِٚؼبدْ االراضٟ
رك بعالبشرععا عر اعم عال ترعتالمة د ع-عالبمتراتع-ع بة عالمة د عكةبعال رك بعالك م ق ع-عك ف اعظلترعت كت ع
المة د عن عالطب ةهع-علش ةعال

ترع-ع

ترع-عال رك ابعالمةادل عتالك م ا ق علم ا ترع-عالماد اعلد ارةااع ما ع

ل لعال

ال تلت ع–عكم اعالز ار اع–ع مةاعا ةكلدر ا.ع
اٌّزاخغ:
- Murck B.W (2002). Geology, a self-Teaching Guide. John Wiley & Sons, Inc.New York.
- Soil survey Staff. 1997. Keys to soil Taxonomy USDA. Soil Conservation Service. 7 th ed. Washington D.C.
- E.A. Fit Patrick. 1983. Soil. Longman, New York

 01011رغذ٠خ ٔجبد
الةل اارعال ذاق اااع-عام
ام

ا صعالةل

اارعال ذاق اااعبتاةااطاع ااذترعاللب ا تع-عكركاااعتال ب ا اعالةل

Plant Nutrition
اارعال ذاق اااعن ا عاللب ا تع-ع

ا صعالم ا عع-ع مأ اااعأ ا ل عاكة ا دعالكرباات ع-عالم ازارععالرمم ااهع-عالم اتادعالم مب اااعتان ا ارزاتعال ااذترع-عاأاارعز ا دةعتلبااصع
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الةل رعال ذق اع.ع
اٌّزاخغ:
-عشك ا ةة دع بداهللعتعالرم د ع عكة عر بع(.) 1022الةل

ال عتدتريا عنا عاللب تتمطبةااعنا رسع بادعالكم ادع

ارعال ذاق ااعال ا ر عتإم

لمطب اعتال م دع-ععر عا داعع10331/1022عال ر عالدتل ع:ع0ع–ع404ع–ع302ع–ع866ع–ع867؟ع
ععمران ،محمد اسيدٍ  ، ) 8008أسداذ عود ا ااضا دً ل ةوٍدز اسسضاعدز ل ذممدز اسمى خٍدز  .ألرد يز ااضا دً نباتٌدز اسىردذل  .اسد اض اسمريٍدزسوىشر ناسا زٌع.ع
- Mengel, K, and E.A. Kirkby (2002). Principles of plant nutrition , International mal potash Institute Bern,
Switzerland , 2002 .

 01011أطبط١بد اٌزٚ ٞاٌـزف اٌشراػFundamentals of Agricultural Irrigation and Drainage ٟ
ر خع طترعالر عتال رلعن عالة ل ع-ع ت اعالما ضعبا رضع-ع طا طعشابكاعالار عتمكتل لا عالرق ةا اع-عم ا درعتلت ااع
م ا ا ععال اار ع-ع ب ااد رعا ك

ا ا تعالم ق اااعتال ةا ا م اع-عالك اااعالا ا عال اارلع-عال اارلعالمكش ااتلع-عال اارلعالم طا ا -ع

ال رلعب آلب رعاتعال رلعالرأة ع-عكف ضةعلظ عال رلعت
-إبراي ع عشةب عمكمدع.تع رلعا ار

ل هع-عال رلعتال كك عن عال متثع.ع

عالز ار ااتع 1002عكم ااعالز ار ااعبكفارعالشا خعع مةااعطلطا ع–ع ملتر ااعم ارع

الةرب ا.ع
اٌّزاخغ:
عع-ععمكمتدع بدعالةز زع م اع(ع)2887ع.عالةت تعالم ق اعتلظ عالر عملش ةع عالمة رلعا ةكلدر ا.ع

عع-عمكمتدع بدالةز زعابراي ع()2887عالةت تعالم ق اعتلظ عالرى.عملش ععالمة رلع–عا ةكلدر ا.
عع-عن ظ ع ع تحعالد ع عكة عمكمدع عالش م ع عة دعمكمدعتاةم
ال كرات اعالمة

اع()1002/1001ع.عا ار

عتالم ععتال ةم دعتالر عن عا ار

ع

مكاع.عالمك باعالم ر اعلت ار عاإلةكلدر اع.عم رع.

Soil Physics
 01001طج١ؼخ االراضٟ
ال رك اابعالطب ةا علم رباااعتالأتابااتعالطب ة اااع-عال اتاصعالم ك ل ك اااعلااترضعتطاارئع ةاال ع-عال ب ا اعالط اااعتالم ا دةع(م ا ضع–ع
اصعالكرار ااعلاترضع
ع
ك اررةع–ع تض)عب رضع-عن ز ضعالطترعال امبعتالةا قاع-عاللاتاضعا ر ا عت لت ااعا ار ا ع-عال ات
عالةت تعالكم اعلمكتل تعا رضع.عاٌّزاخغ:
- Hillel, D. (1998) "Environmental soil physics". Academic press . New york .
- Ghildyal, BP. And Tripathi, RP.(1987). "Soil physics" John Wiley and Sons, New york and Wiley Eastern
Limited, New Delhi.
- Marshall, T.J. and Holmes, J.W.(1979). "Soil physics" , Cambridge University press, London, New york and
Melbourne.

Soil Chemistry
 01000و١ّ١بء االراضٟ
ال رك بعالمةدل علت ار ع-عالمكمتاعا ر ا عت اترعتلشا طعا تلا تع-عا ا از عالك م ا ق عبا عالطاترعال امبعتالةا قا-ع
ال ب داعا تل ع-ع ف تتعا كةدةعتا
اٌّزاخغ:

زااع-عالر عالل درت ل ع.ع

- Kim H.Tan. (1999) Principals of soil chemistry. 2 nd ed.
- P.R. hesse. 1994. AText book of soil comical. BS Pulilishers, India
- Bohn,H.L.;McNeal,B.L. and O,Connor,G.A.( 1985) Soil Chemistry .2 nd ed 'a wiley – interscience publication;,
New York.

 01001اطزـالذ االراضٟ
ك اارعا ار ا عتالم ا عع-عمش ا ر عا ة
الرمم هع-عا ار
اٌّزاخغ:

عال د دةعتا ار

ععع-ع بدالملة عبمب ع()2871عاة

ااتحعتال كة ا ع-ع مم ا تعاة

عال بة اع-عاة

تحعا ار

Soil Reclamation
ااتحعا ار ا عالم ا أرععب ا متحع-عا ار ا ع

عال ر اعع.ع

تحعت كة عا ار ج.عدارعالمطبت ت عا ةكلدر ا.

ععع-ع بدالملة عبمب ع()2871عاة تحعال ك رىعتالمل طئعال ناعنجعم رعتالتط عالةربج.ع
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Chemistry of Soil Colloids
 01002اٌى١ّ١بء اٌغز٠ٚخ ٌالراضٟ
اللظ عال رت اعت بة مل ع-عطرئعالك تاع م ل عت أب ل ع-عال تاصعال اتق اع-عال اتاصعالطب ة اهعتالكرك ااعلمالظ عال رت ااع
ا اااعلمةظا ا ا عا رتةا اات تع-عالمةمبا ا ا تع-ع

-عال ا اتاصعالةا ااطك اعتالكلرب ا ااهعلم رت ا ا تع-ع ما ا ا عال رت ا ا تع-عدارة ا اااع

المة كمب تع.ع
اٌّزاخغ:
عكة ا عمكماادعالش ا م ع()2888ع.عأة ة ا تعك م ا ضعال رت ا تع(الطبةااهعالأ ل ااه)ع–عالمك اابعالفل ا علشااقت عالةم ا عتالطااتبع–عكم اااعالز ار ااهع–عمةاعا ةكلدر هع.ع
ع مكمدع فتتعشمسع عمكمدعر تا ع م فهع عمكمدع م عالبم حع عد/ع بدعالم ادعرب ا ع بادعالم ادع()1022ع.عالك م ا ضعال رت ااعل ار ا عع ة عا ار ع-عكم اعالز ار هع–ع مةاعكفرالش خع.ع- Voyutsky, S.S.(1978). Colloide chemistry. Pages 37-89. English Translation. Mir Publishers, Moscow USSR.

 01003ؿ١بٔخ االراضٟ
مفلت ع ديترعا ار ع-ع ترع ديترعا ار

Soil Conservation
ع-عالكف ظع م عالبدرةعا ل اعلت ار ع

ع-عاة ل بع تجع ديترعا ار

عاة داماعال رباع.عاٌّزاخغ:
-عالب ا صع عمكماادع باادالف حع()2888ع:عال

ااكرع–ع ااديترعا ار ااجعنااجعالمل ا طئعال ناااع–عةمةااماع ا ل عالمةرناااعالم مااسعالااتطلجعلمأب ناااع

تالفلت عتاآلدابع–عالكت تع.ع
عأبااتتال ع عمكماادعالةااة دعتعأبااتعال اار ع ا داعمكمااد(:)1002ع ااديترعا ار ا ع طاارعالة اارع.عمك باااعالةم ا عتعا م ا عشعالشاارك تعم اادا عالمكطاعدةتئعكفرعالش خع ملتر اعم رعالةرب اعر عا داعع1002/6115عال ر عالدتل ع:ع0604ع–ع4633ع–ع.866عع
- Morgan, R.P.C. (1995) : Soil Erosion and Conservation 2 nd ed . Longman Group, UK. Limited

 01004رىٌٕٛٛخ١ب ٚو١ّ١بء رذ٠ٚز اٌّخٍفبد اٌشراػ١خ
Technology and Chemistry Recycling of Agricultural Wastes
نتاقدع ل عالم مف تعب لتا لا ع-ع ك ا رع مالعما عالم مفا تعالز ار ااعالم مفااع-عاةا دا عم مفا تعالفتاكاهعتال ارتاتع
تا ةا ا ف دةعالة اات اعمللا ا عت

اال ةل عت تد لا ا عتالمك نظ اااع م لا ا عت ااداتلل ع-عال رك اابعالك ما ا ت علمم مفا ا تع-عال ا ا جعاة اامدةع

ت اعم عالم مف تع-عال جعغ زاتعالب ت زعم عالم مف تع-ع كت اعت دت رعبةضعالم مف تعال عمركب تعغذاق اع.ع
اٌّزاخغ:
ع-عم كرعتب تلت عا ار ع–عةةدعزك ع–ع بدعالتي بع بدعالب ةطع–عمكمدعمب ركع2877عمك باعا ل متععالم ر اعالب يرة.عع
- Pearson , D (1992).Composition and Analysis of Food.Char Hill, London.
- Stevenson, F.J.(1994). Humus chemistry."Genesis, Composition, Reaction". John Wiles and Sons. Inc. New
York, Joronto.

 01005خـٛثخ االراضٟ
ب عال ربهع-عادارةع تباعال ربهع-عدترةعالم ذ تعاللب اعتا راضعلب ل ع-عا ك
الة ت اع-عادارةعالم مف تعالة ت اع-عايم اعالدترعالز ار اعلمكف ظع م ع
اٌّزاخغ:
-

Soil Fertility
ا تعال ذاق ااعلملبا تع-عادارةعا ةامدةع

تباعال رباع.ع

ما ار عمكمادعالةا دع()1003ع عأةا ذع مات عا ار ا عاعكم ااعالز ار اا عاع مةااعالملتن ااع.ع

اتباعا ار ا عت ذ ااعاللبا تع.عالادارعالةرب ااع

لملشرعتال تز .ع
-ع باادعالكم اادع عمكماادعت ااد عت اار ع(.)2888

ااتباعال رباااعت اادم ل .عالمركاازعالاادتل علملشاارعتال تز ا عاعالز ا ز ئ عاعملشا اعأب ظاااع-عكا ع

الزيترع.ع
- Tisdale, S. L.; W. L. Nelson; J. D. Beaton; J. L. Havlin (1993). Soil fertility and fertilizers. 5th Edition,
Macmillan Publishing Company.

Pollution of Soil and Water and its Remediation
 01001رٍٛس اٌززثخ ٚاٌّ١بٖ ِٚؼبٌدزٙب
مبدماع عأةب بعتطرئعتكم تعتلت تع متثعال رباعتالم عع-عال ةارلع ما عألاتاععال ماتثعالمةا د ماعال ا ع ااعلا رضع
تالم ا ععتكااذلكعكم ل ا ع-عع كد اادعالكم ا تعالكم اااعلمممتأ ا تع–عأ ا ع كد اادعالكم ا تعالم ة ارةعملل ا ع-ع كد اادعلااتععتكم اااعممتأ ا تع
الم ععلةلتلاع كد دعك ف اعالا مصعمللا عإل ا دةع ادت ري علدةا دا ع-عإةا لب طعطارئع اتجعر

ااعالاأم عةالماعاإلةا دا ع

تبتة دا عمتادعن عالب قاع-ع در بعبةضعالكتادرعالةمم اع م عك ف اعالةتجعتال مصعاآلم عم عالممتأ تعةتاضعن عا رضع
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أتعاللب تع–عتأ ًع بم اعال زضعالكب رعالم ةرعملل ع.عععع
Fertilization and Fertilizers
 01001اطّذح ٚرظّ١ذ
مبدم اااع ا ا عا ة اامدةعكم اادرعلمةل اارعال ذاق اااع-ع بةا ا عا ة اامدةع-عا ة اامدععالمةدل اااعلمةل اارعالكب اار عNPKعبةا ا طاع
تمركبا-عاةمدةعالةل

رعال

ا ةمدةعالة ت اعتم

دري عتايم ل عتاة ةم لل ع-عالةم دعالبمد عتالةم دعالم ل عCompostع-عةم دعالبم ماع-عالب ت زع

عالماٌّزاخغ:

ر ع-ع

ل عا ةمدةعتكة بعالمك ت تع-عطرئعتمتا دعا

ناع-عالذتب عتال تك ه-ع

ب تعالك ت اع-عال ةم دعالتر ع.ع

عبمب ع ع بدعالملة ع()1003ع.عا ةمدةعتال ةم دع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر اع–عم ر.ع-ع تادع عك ظ عمشكتتع()2876ع.عال ةم دعت

تباعال رباع.عكم ااعالز ار ااع.ع مةااعالب ارةعر ا عاإل اداععنا عالمك بااعالتطل ااعبب ادادع2200ع

لةلاع. 2876
- Tisdale, S. L.; W. L. Nelson; J. D. Beaton; J. L. Havlin (1993). Soil fertility and fertilizers. 5 th Edition,
Macmillan Publishing Company.

Soil Survey and Evaluation
 01001زـز ٚرم ُ١١االراضٟ
نتاقدعك رعال رباع-عالتاععالك رع-علت هع راقطعال رباع-ع ب علت اهعال اراقطع-ع ب ا عا رضعتمتقم لا عللاتععمةا عما ع
الز ار هع-ع ب عا رضعللظ عالر ع.ع
 01011اٌشراػخ اٌؼض٠ٛخ ٚاٌس٠ٛ١خ
مفلت عالز ار اعالة ت اعتال لتععالب تلات

عنا عالز ار ااعالة ات اعتأ

Organic and Biological Farming
ا ًعال كاتاعما عالز ار ااعال بم د ااعالا عالز ار ااعالة ات اع

ت طت ريا ا ع-ععادارةعالم مفا ا تعالز ار اااعالة اات اع–عم كرتب تلت ا ا ع اادت رعالم مفا ا تعالة اات اعلدةا ا ف دةعبلا ا عنا ا عال ة اام دع
الة ت ع–عال تالابعال طب ب ااعلم ةام دعال ادعتاللظارةعالمةا ببم اعل ةامدةعالة ات اع-ع ل ازعالمب كا تعالك ت ااع(الم كرتب اا)ع
ذاتعا يم اعا

د اع( زاعتاكأ رعت كم ا)ع-عالمب ك تعالم كرتب اعالمأب اعل زتتعال ت عال ار زتب ا عتالبك ر ا عالةبد ااع-ع

ا زت تبا ا ا ك ر ع-عا زتة ا ااب ر مت ع-عالفرالك ا ا ا ع(ا ك لتم ةا ا ا تعال ط ا ااا)ع-عا زت ع(الةر ةا ا ا تعالم ق ا ااا)ع-عالمب كا ا ا تع
الم كرتب اااعالل ماااع ع ةا رعنتةااف تعال رباااعلملبا تعالفتةاافتب ك ر ع-عال ااذترعالفطر اااع-عإل ا جعالمب كا تعالم كرتب اااعم ةااددةع
ا غا اراضعتاةا ا دامل عنا ا عز ا ا دةع
المكمااتراتعالة اات اعال اال

ااتباعال رب اااعinocula

Multi-functionalع-ع كم اااعالمب كا ا تعالم كرتب اااعما ا ع

هعتالاادب اعتمةاادا لم عم ا عمة ا د عالط ا ع-ع كلتلت ا عا ة ا ف دةعم ا عالط اااعالشمة ا اعبطر باااع

ب تلت اعن عإل جعا ةمدةعبتة دا عالبك ر عالممأماعلم تضعا تكة ل اع(الطك لبعال

اراضعالمزر ااع)عتغ ارعا تكةا ل اع

ع أب طع مم اعال زتعتأةةل عالب تك م ق اعن عال رباعالز ار اع.ععاٌّزاخغ:
ع بدعالمةط ع تن ئعك نظعت رت ع)1003(.عالز ار اعالة ت اعب عاللظر اعتال طب ئ 18.عشع أربعالد ع-21222ععالب يرة-عم ر.ععع-عل

ر عإبراي ع(.)1002عالز ار اعالة ت اعك كدعالكمتاعلكم اعالب قاعم عالممتأ تعالز ار ا.عدترةع در ب اعأك د م اعالبكثعالةمم ع–عالب يرة.ع
- Gupta, R.K.(2003). Hand book of Soil Fertilizer and Manure. Agrobios, India.

Modern Irrigation and Their Applications
 01010طزق اٌز ٞاٌسذ٠ثخ ٚرطج١مبرٙب
مبدماع علظ عالر عالكد ثع-عالتاععالر عالم طترع( تبل ع–عمم از ل ع–عاةسعال م ع–عال ب عالكبم ع–عمش كاع
ا لةدادعتطرئع ت ل )ع-ع تدةعم ععالر عتتة قاع لب ل ع-عكة بع ك ل لعا لش ضعتال ش اع-عاةسعا

المتق ع.ع
اٌّزاخغ:

رعلظ عالر ع

- Phocaides, A. 2001. Handbook on pressurised irrigation techniques. Rome, FAO.
)- Bucks, DA, Nakayama, FS, and Warrick, AW Principles, practices, and potentialities of trickle (drip
irrigation. In: Advances in Irrigation, D. Hillel (ed.), pp. 219-298, Academic Press, New York. July 1982.
(Book Chapter).

 01011إدارح اٌّٛارد اٌّبئ١خ
ت اعالم ضعب رضعتاللب تع-ع

قصعالم ضعا ر
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ع-عالشدعالرطتب ع-عمة ماعال ت ا اعالل ادرتل ك علم ربااع-ع ةاربع
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الما ضعنا عال ربااا-عدالاااعالمك ااتاعتا ةا باعلم ا ضعالاار ع-عكةا بعا ك

ا تعالم ق اااعتالب اارع-عل ا حعالمك

ا اعالم مفاااع

(الب زتم راتع–عا از عالم ق عتالكرار )ع-عمة ماعالمك تاعتطرئع بد رعع-ع ط طعتادارةعلظ عالر عالم مفاع-ع ب عاداضع
لظ عالر ع-عكة بع ك ل لعلظ عالر ع.عع
اٌّزاخغ:
عمكمتدع بدالةز زع م اع()2887عالةت تعالم ق اعتلظ عالرى عملش ةعالمة رل.ع- Phocaides (2001). Handbook of pressurized irrigation techniques. FAO, Rome. 10124
- Lyon, JG (ed.), 2003 .GIS for Water Resources and Watershed Management, Taylor & Francis Press, New
York

 01012اٌى١ّ١بء اٌس٠ٛ١خ ٌالراضٟ
بةااضعالةمم ا تعالك م ق اااعالك ت اااعن ا عا ار ا ع-:ع كاات تعالل اارت
تالم ط رةع-عالةمم تعالك م ق اعالك ت اعلمةدلاعالل رت

Soil Biochemistry
عن ا عال رباااعب ا عا ط اتارعالة اات اعتغ اارعالة اات اع

ع-عالةمم تعالك م ق اعالك ت ااعلةكاسعال ا زتعDenitrificationع

تا ا ازااعالل ا اراتع(إلز م ا ا ًعتغ اارعإلز م ا ا ً)ع-عالةمم ا ا تعالك م ق اااعالك ت اااعل أب ااتعالل اارت

عال اات ع( ك نم ا ا ًعت ع ك نم ا ا ً)ع-عع

كت تعالفتةفترعن عال رباع-ع كت تعالكبر تعن عال رباع–ع كت تعالبت ة ت عن عال ربااعع -كرك ااعال فا تتع Reaction

kineticsعالمة دماعن عالت لعالكم علم كت تعالب تك م ق اعتالم كرتبتلت اعنا عال ربااع-علشا طعا لز ما تعنا عال ربااع:ع
كرك اااعلش ا طعالز م ا تعال رباااع-ع ا أ راتعالمب ااداتع م ا عاللش ا طعا لز م ا عب ل رباااع-ع ب اادعت كم اااعا لز م ا تع م ا عالمةبااداتع
الطب ة اعتال ل

اعلمة د عالط عتا كم ضعالة ت اعالدب ل اعتاة دامل عن عإزالاعال متثعتالا مصعما عالماتادعال ا رةع-ع

لظ عا كم ضعالة ت اعتا لز م تعت م ئعالمةبداتعالة ت اعلمبتل مراتعتا لز م تع.ع
اٌّزاخغ:
- Bollage,J.M. and G. Stotzky (2000). Soil Biochemistry. Makker, New York.
- Alef,K and P. Nannipieri.(1995) . Methods in applied Soil Microbiology and Biochemistry. Academic Press
,New York.
- Burns,R.G.(1978).Soil Enzymes. Academic Press , London ,New York, San Francisco .

Ground Water
 01013اٌّ١بٖ اٌدٛف١خ
مبدماع:ع م عالل درتلت عب عالةمت عالمر بطاعب لم ضع–عالادتراتعالم ق ااع-عالما ضعنا عا رضعتاللبا تع:عإر با طعالما ضعب ل ربااع
تطر باع ةهع–عال لتدعالم ق اعب رض-عكركاعالم ضعب ل رباع–عالب رعتالل حع–عكركاعالم ضعن عاللب تع–عالب ة تعال

اع

ب ا لب رعتالل ا حع-ع ت اااعالم ا ضعا ر ا عب لملطباااعال ا ع ماارعن ل ا عا لل ا رع:ع اتاصعا رضعتال ا ترعب لملطباااع(عال ط ا ضع
اللبا ا

ع–عال

ا ا ر سع–عش ااكاعتك ا ا عالملطب اااعال ا ا ع م اارعبلا ا عاللل اار)ع–عك ل اااعالمط اارع(عظ اارتلع ةا ا طعا مطا ا رع–ع ا ا سع

ا مط ر)ع–عالم ضعا ر

ع(عم ك ل عالم ضعا ر

ع–ع لت عدارسع–عالمة د تعال

دتبت تعتنترشم رع–ع ت اعالم ضعا ر ا عبما ضعا للا رع)ع–عاللمذ ااعالر

اعبكركاعالم ضعا ر

ع–عمة د تع

ا اعلمادترةعالم ق ااعنا عملا طئعالم ا ععال تن ااع(ع

المك اات عالم ا ضعت ت ااهعبكاااعم ا عالأمااتجعالمت ااتدةعن ا عالملطباااعتكااذلكعالأمااتجعالم ة ا طاع م ا عالملطباااع–عالبك ا رعالمت ااتدةع
ب لملطباااعت ت ل ا عب لم ا ضعا ر ا ع–عال ا اتاصعالك م ق اااعلمم ا ضعا ر ا ا ع(عك م ا ا ضعم ا ا ععا مطا ا رع–عذتباا عالم اتادعبلا ا ع–ع
ت ل عب لم ضعا ر
اٌّزاخغ:

ع)ع.عععع

ععمكمدعاكمدعالة دع م اع(–)1002عتالم ععل تن هعتاآلب رتع–عدارعالك بعالةمم اعلملشرعتال تز ع–عالب يرع-عم ر.ععالة دعاكمدعال ط بع()1003ع–عت متثعالم ضعال تن تع–عالمك باعالم ر اع–عا ةكلدر اع–عم رع.- Gray, D.M. (1970). "Principles of Hydrology water information center, New York.

Soil, Water and Plant Analyses
 01014رسٍ ً١اٌززثخ ٚاٌّ١بٖ ٚإٌجبد
ال ةرلع م عالطرئعالكد أاعالمة دماعن ع ك ل اعالم ضعتا رضعتاللب تع-عا رعطر باعال كم اعال ع ل ةبعال رضعم ع
ال كم اعةتاضعل رضعأتعاللب تع-ع سعمد ع متثعالم ععب لةل
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ر ع-عالكك ع م عمد ع ةرع
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ت تك اعالم ععإلة دا عاللب تع-ع كم اع م عأ زاضعاللب تعب رضع ب ع كركعت م عالةل
مد علبصعبةضعالةل

رعن عاللب تع-ع كم اعال رباعب رضعال

كم اعال رباعب رضعالكك ع م ع متأل عب لةل
اٌّزاخغ:

تباعت كد دعمك تاي عن عالةل

رعالم مفاعبهع-ع كد دع
رعالل ماعلملب تع-ع

رعالأب ماعالم مفاع-ع كم اعال رباعب رضعالكك ع م عال رك بعالمةدل علل ع.ع

ع-ع كم اعال رباعتالم ضعتاللب تع(ال كم تتعالف ز ق اعتالك م ق ا) دارعد ماع.1021ع
- Klute, A. (1986). Methods of soil Analysis (part 1,2). American society of Agronomy, Inc. Soil Sci. of
Amer., Inc. Madison Wisconsin, U.S.A. Second Edition.

Agricultural Applications of Remotes Sensing
 01015اٌزطج١مبد اٌشراػ١خ ٌالطزؼؼبر ػٓ ثؼذ
مفلاات عت ا ر خعا ة شااة رع ا عبةاادع-عأل اتاععا ة شااة رع ا عبةاادعت بل ااهعتأ لز ااهع-عألظماااعا ة شااة رع ا عبةاادع-عطاارئع
كم اااعتمة ل اااعالمرق ا تعالف ا ق اع-عال ك ماااعبا عا ة شااة رع ا عبةاادعتلظا عالمةمتما تعال ران اااع-ع طب با تعا ة شااة رع
ا عبة اادعن ا عد ارةاااعالم اتاردعا ر ا اع ا عطر اائع(د ارةاااعاة ا ةم تعا ار اا ع–عد ارةاااع
مةمتم اااعلل ا ع–ع

اال لعال رباااع–عم ا اعم ار باااعال

ااكرعت ااديترعا ار ا )ع-ع طب ب ا تعا ة شااة رع ا عبةاادعن ا عد ارةاااع

عتم ار باعالمك

عطر ئع(ك رعالمة ك تعالمك اتل اعت باد رعالك لااع

المتاردعالم ق اع-ع دراةاعال ط ضعاللب
الة ماعلممك

ا ا قصعال رباااعت ماااع ااراقطع

اعت باد رعال

اعالز ار اع

لا )ع-ع طب با تعا ة شاة رع ا عبةادعنا عد ارةااعالم ا طرعالطب ة ااعع-ع طب با تعا ة شاة رع

عبةدعن عم اعا ر دعال ت اع.ع
اٌّزاخغ:

ع-ع بدعربعاللب عمكمدع بدعالل د ع1000ع عا ة شة رع عبةدع م عت طب ئ عالطبةاعا تلج عبة عالمةرناع عكفرعالدتار.ع
- Campbell, J. B. (2002) Introduction to Remote Sensing, Third edition, Taylor and Francis, London.
- Lillesand, T.M., Kiefer, R.W. and Chipman, J. W. (2004) Remote Sensing and Image Interpretation. Fifth
edition, Wiley, New York.

Applications of Agricultural Meteorology
 01011رطج١مبد االرؿبد اٌد٠ٛخ اٌشراػ١خ
ال اراتعالمل ااعتا ك با سعالكارار عClimate changes and Global warmingع-ع ا أ رعال اراتعالمل ااع ما ع
ا ار

–عال

ع–عالمك

ااكرعالف

اعالز ار اع–عا مراضعال ع

بل ع–عالظتايرعال ع

كبعال اراتعالمل ااع:عال فا لع–عالةا تاع

ا ل تع–عإر ف ا ععمة ا ت عةااطحعالبكاارعتغاارئعالش اتاط ع-عمش ا كاعالم ا عع–علبااصعالم ا عع-ع ااديترعا م ا ع

ال اذاق عFood safety and productionع-ع اكاعت اتدةعا ار ا عSoil health and qualityعع-عال لاتععالب تلات
ل رضعBiodiversityعع-ع رعالةل

ع

رعال ت اعتأأري ع م ع تاصعال رباعتامدادعاللب تعب لم ضعتاإلشة ععالشمةا ع-عأأارع

رعالك اررةعتال تضعتا مط رع م ع كت عا ار

عتاللظ عالب تلت

ع-عم يتعالم ت علملا خعم ارعتأنر ب ا عتالةا ل عالةربا ع

نا عالةاالتاتعالب دماااعتأأاارعذلااكع م ا عالز ار اااع-عالاادتراتعالطب ة اااع-عالاادترةعالل درتلت اااع-عال اراتعالمل اااعالمتةاام اع-ع
ال تلعال ت عتال رك بعالرأة علم تلعال ت ع-عالمة رعالمل
اٌّزاخغ:

اع(الب ة تعتا

لزة)ع.ع

ع-عمكمدعاكمدعالشل تىع()1000عالةمت عال ت اعت طب ب ل عال لم اعب ة دا عا ر د.عدارعالفكرع–عمد لاعل رع–عالب يرعع–عم ر.ع
ع-عالملظماعالةرب اعلم لم اعالز ار اع()2886عمشرتعع ةز زعاة دا عالر دعال تىعالز ار جعنجعادارععم ةعالرى.عال رطت .ع
- Challenges and Opportunities in Agrometeorology. 2011. Edited by S.D. Attri, L.S. Rathore, M.V.K.
Sivakumar, and S.D. Dash.

General Summer Training
 01011رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
تناارصعالةماااعن ا عم ماالعب ارام عالكم اااع-عال اادر بع م ا عاة ا دا عا مك ل ا تعالم كاااعب

ة ا عالةمم اااع-عز ا رةعم ازارععاتع

م ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 01011رذر٠ت ؿ١ف ٟخبؽ
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بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع

رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع

م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع
(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم
تمل ش ل عن ع ترةععم مت تع ماع.ع
ِ 01021ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع رعنا عاكادعال
البة عالم ص-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

اصعنر ا عدا ااعالبرلا م ع بات عب ادادعالمشارتععنا عم ا اع

عدراةاع طب ب اعلم ع ةممهعالط لبعن عم اعدراة هعب لكم هعتببرل م عال
ا دادعمشرتعع

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

صعالذ ع

اصعنا عم لاه-عالط لابع

اهعالفر ا ع-عمشارتععال ارجع با رعع
صعن هعبم ع مك عالط لبعم ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.

ِ -1سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ األلزـبد اٌشراػ.ٟ
ِ 01110جبدٜء االلزـبد اٌشراػٝ
د اعلمبل عا
مبدماع-عالتظ قلعا

Fundamentals of Agricultural Economy
دىعالز ار اجع–عاإلل ا جعتالةارض-عالمزر ااعتكادةع
دىع–عأيم اعاللش طعا

ذعالب ارراتع–عالةت اعب عالمتاردعتاإلل ج-عا

ا رعالملا علمةا تىعاإلل ا جعالز ار اجع–ع اماعال كا ل لعب إلل ا جعالز ار اجع
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–عالةت ا تعاإلل

اااعالز ار اااع–عالبتا اادعا

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

ا د اعالمكااددةعل ةااة رعالةاات اعالز ار اااع–عال اراتعالةااةر اعالز ار اااع–ع

ال مت اعالز ار جع–عال ةت ئعالز ار جع–عال لم اعالز ار اع–عالة ةاعالز ار اع–عا
اٌّزاخغ:
عإةم اعمكمدعي ش ع()2872ع–عالمد اعالجع م عا-ع مجع تةلع م فهع()1002ع-عالبتا دعا

دعالمتاردعالز ار ا.ع

دع–عدارعال مة تعالم ر ا.ع

د اعالز ار اع–عملش ةعالمة رلعب إلةكلدر ا.

-عمكمدعمدكتعم طفجع()1002ع–عمبدماعنجع م عا

دعالز ار جع–عالملتن ا.ع

Fundamentals of Economy
 01111أطبط١بد االلزـبد
مبدمااع–عأيم اااعلظر اااعالب ماااع–عمةلااجعالب ماااع–عاللظر ا تعالمفةارةعلمب ماااع–علظر ا تعلفباااعاإلل ا جع–علظر اااعالملفةاااع–عدتااع
اإلل ا جع–عدتااعال ك ا ل لع–عالطماابعالفااردىع–ع كاات عالطماابع–عن ا قضعالمة ا لمكع–ع اتاز عالمة ا لمكع–عملكل ا تعالة اتاضع–ع
الطماابعالكمااجع–عمرتلاااعالطماابع–عالةاارضعالفااردىع–عم ا درعالةاارضعت كت لااهع–عالةاارضعالكمااجع–عن ا قضعالمل ا عتن ا قضع
المة ا لمكع-ععمرتلاااعالةاارضع ك اات عالااأم عن ااجعا ك كا ا رعتالمل نةاااعال اارعك مماااع–عاللظر اااعالةلكبت اااع–عة ةاااعال ااد اع
الككااتمجعنااجعا ةااة رعتأأ ري ا ع مااجعالمل ا عتالمة ا لمكع–عال اراقبعتأأ ري ا ع مااجعالمل ا عتالمة ا لمكع-عال تز ا ع–عا

ااترع–ع

الف قدة-عا ةتائع–عالاد اعالباتمجع–عاإلد ا رعتا ةا أم رعتا ةا لتكع–عال اراقبع–عالمشاكماعالةاك ل اع–عمشاكماعالبط لااع–ع
مشكماعال
اٌّزاخغ:

عاللبدىع–عالة ةاعالم ل اع–عالة ةاعاللبد اع–عاللبتدعتالبلتكع–عال

رةعالدتل ا.ع

دىعال زقجعب عاللظر اعتال طب ئع–عالدارعال مة ا.ع
عع-ع بدالب درعمكمدع بدالب درع ط هع()1004ع-عال كم اعا
- Eugene, A. Diulid (1983). Macroeconomic theory-Schaun's outline series.
- Darby, M. (1979). Intermediate Macro-economics-Mc-Graw-Hill, Inc.

Modern Farm Management
 01112اإلدارح اٌّشرػ١خ اٌسذ٠ثخ
مبدماااعنااجعل ا تعالك ةااب-عب ارام ع طب با تعالك ةاابعا لااجعنااجعادارةعم ازارععا ل ا جعالك اتالجعتالاادا لج-عب ارام ع طب ب اااعنااجع
م اعادارةعمزارععالمك

اعالكبم اعتالبة ل ا-عبرام عالك ةبعا لجعنجعادارةعم

ل عا لبا عتا غذ اا-عاةا دا عالك ةابع

ا لجعنجع ماعالة تتعالز ار ا-عاة دا عبرام عالك ةبعا لجعنجعال كم تتعا ك
اٌّزاخغ:

ق ا.ع

ع بدعال لئعمكمدع شر عت رت ع(-)1002عا تاعال لظ عتاإلدارةعالز ار اع عمركزعال ةم عالم لتعع ع مةاع-ع ترجعنلم عرزئع(-)2888عا

دعال طب ب عن عا

عشمس.ع

م اع عالمك باعا ك د م ا.

عأكمدعم يرع عاندارةعا ة ار اع عالدارعال مة اعب ةكلدر اع ع.1006عStudy Benefit of Agricutral Projects
 01113دراطخ خذ ٜٚاٌّؼزٚػبد اٌشراػ١خ
د علممشارت تع–ع م ااع
ةر لعالمشرتعع–عمكتل تعالمشرتعع–عمة رعدراةاع دتىعالمشرت تع–عال ب عالم ل عتا
ال ة داعت كم اعالكة ة اعلممشرت تع–عالفرئعب عدراةاعت ب م عاآلداضعلممشرتعع.ع
اٌّزاخغ:
ع أم عال تلجع–عأكمدعأكمدع ت مجع–عالبتا دعا-ع مجع تةلع م فهع-عالبتا دعا

د اعالز ار اع(.)2856ع

د اعالز ار اع–عملش ةعالمة رلعب إلةكلدراع( )1002ع.ع

د اع–عالدارعال مة اع–عاإلةكلدر اع()1004ع.
ع بدالمطمبع بدالكم دع–عأة ة تعالمتاردعاSocial and Economic Statistics
 01114اإلزـبء ف ٝاٌؼٍ َٛاإلخزّبػ١خ ٚاإللزـبد٠خ
ةر االع ما ا عا ك ا ا ضع-ع اارضعالب لا ا تعا م اااع(ال ااداتاعتالرة اات )عمبا ا سعاللز اااعالمركز اااع-عمبا ا سعال شا ا تع-ع
مب ا سعا ر ب ا طعتا لكاادارعالبة ا طع-ع كم اااعالةتةاااعالزمل اااع-ع ر طاااعم ار باااع ااتدةعا ل ا جع-عا ر ا عالب ة ا اعالبة ا طاع
تال مة اااعالبة ا طاع-عال م ة اااعالمر كاااع-عالاار عالب ةااجع ةااة رعال مماااع-عالاار عالب ةااجعللفباااعالمة شااا-عا ك ا ضاتع
الةك ل ا.ع
اٌّزاخغ:

عأكمدع تدةعب ع بدعالكم دع تدة عاإلك-ع بدعالب درعكمم ع عمد اعا ك

ضعالتةط عا ة د ل ع مك باعالفتحع ع.1001ع

ضع عدارعالمطبت تعالدامة اع ع.2883
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-عم طفجع از دع عالمر عالك ماعن عا ك

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

ضع عمط ب عالدارعالللدة اع عالب يرةع ع.1006

Economics of Agricultural Production
 01115إلزـبد٠بد اإلٔزبج اٌشراػٝ
مبدماا-عم ا تعتأيادالعا ا د تعا ل ا جعالز ار اجع–ع ت ااع ما عا ا د تعاإلل ا جعالز ار اجعبا لةمت عا ارىع–عمك لاااع
الز ار اعنجعالةل رعالم رىع–عالمتاردعا

د اعالز ار اع–عدالااعا ل ا جع–عالةت ااعالمترد ااع–عالةت ااعالل

–ع كا ل لعا ل ا جع–ع كم اااعلظر ا تعالر ا -عمفلاات عتم ا تعإدارةعا
المزر اع–ع ب ا عا

ما اعالمزر اااع–عد ارةاااعالمزر اااعتألتا لا ع–عا

ا رع

اتاعالمزر اا-عالبتا ادعتالمبا دئعا ة ةا اعناجعإدارةعا

المزر اااع–عال طا طعالمزر ااجعتألتا ااهع–عال لبااؤعا
تالك زةع–عال بمب تعال جع تا هعإدارةعا
اٌّزاخغ:
-عك ماعبكرىع–عمب دئعا

ما اعالمزر ااع–عالة ةااعا ل

ااعتالةاةر اع

ا د ع-عكفا ضةعالمشاارت تعالمزر اااع–عالم ازارععال ة تل اااع–عالممك اااع

م اعالمزر اع–عمة رعالكةبعالز ار ج.ع

دع–عالدارعال مة اع–عاإلةكلدر اع()2875ع.ع

عأكمدعأبتال ز دعالرةتاع–عالة ة تعاإل-عك جع

ااعالل

ااع

لحعالزل جع–عإدارةعا

د اعالز ار اع-عمك بهعبة

عالمةرنهع-عاإلةكلدر اع()1003ع.

م اع–عدارعال ة رعلمطب اعتاللشرع()1004ع.

Economic Development and Agricultural Policy
 01111اٌزّٕ١خ االلزـبد٠خ ٚاٌظ١بطخ اٌشراػ١خ
مبدم اااع-عأةا ا ل بعتمفل اات عال طا ا طعالما اتاز عال ط ط اااع–ع كم اااعالم ااد تتعتالم ر ا ا تع–عالبرم اااعال ط اااع–ع طا ا طع
ا لشطاع–ع ط طعا ة أم رع–ع ط طعا ة لتكع–ع ط طعال
–عال

رةعال ر اع–ع ط طعا ةة رع–ع ط طعالبتىعالة ممااع

قصعالة ماعلمدتاعالل م اع–عظ يرةعالأل ق اعناجعال لم ااع–عم اركااعال لم ااعا

–عالب ارراتعا ة ار

اعنجع مم اعال لم اعا

الز ار اااعنااجعالمب

اادعالم اارىع–عالمش ا كاعا

الم بدمااا-عاإلطا رعاللظاارىعلمة ةاااعا

رش دعالدتلاعلمبرام عال أم ر اعال
اٌّزاخغ:

د اع-عالز ار اعتاللش طعا

ا د اع–علظر ا تعال لم ااعا

دى–عال رك بعا

ا د اع

دىعلمز ار اع–عمك لااع

ا د اعالرق ة ا اعلمز ار اااعالم اار اع–عمش ا كاعالز ار ا تعالل م اااعتالز ار ا تع

ا د اع–ع طا طعة ةاااعال لم اااعا

اع–عأةسعالة ةاعا

ا د اع–ع بةا عالبارام عالبشاار اعالككتم اااع–ع

د اعلمز ار اع–عتة قاع كب ئعأيدالعالة ةاعالز ار اع.ع

 محمد ناددرا مر دطفى نآألددرنن  -)9888اسام ٌددا اسسضاعددى – االبحددذا اليوٍمددى سانامددذن خددى اسشددرم اااوددى ناددمذ أخرٌ ٍددذ – مىظمددزااغتٌز ناسسضاعز سألمم اسماح ة.
- Pension Jr., Jhon B., Lins David A., (1980). Agricultural finance, an Introduction to micro macro-concepts
pretence, Hall, Inc.

 01111اٌزظ٠ٛك اٌشراػٝ
مفلاات عال ةاات ئ-عاللظا عال ةاات بج-عاةا ر

Agricultural Marketing
اعال ةاات ئ-عاياادالعال ةاات ئ-ع لظا عال ةاات ئ-عالمؤةةا تعال ةاات ب ا-عالملا ع

ال ةاات ب ا-عبكااتثعالةمم ا تعنااجعال ةاات ئ-عةاامتكعالمة ا لمكعتالةتاماااعالمكااددةعلمطماابع مااجع ط ا ععال ةاات ئ-عاة ا ار

اع

ال رت عتال تز .ع
اٌّزاخغ:
عع-عالة ا دعمكماادعأكماادعالةاار جع-عد ارة ا تعال اادتىعال

ا د اعتا

ر اااعتا

م اااع–عكم اااعال ا رةع–ع مةاااعاإلةااكلدر اع–عمؤةةاااعرؤ اااع

لمطب اعتاللشرعتال تز ع()1007ع.ع
عع-عةةادعزكجعل
عع-عمكمدع

رع–عال ب عالم لجعتا

دىعتا

م جعلممشرت تع–عالمك باعا ك د م اع–ع()2884ع.ع

لحعالكل تىع–عدراة تع دتىعالمشرت تع–عالدارعال مة اع–عاإلةكلدر اع()1002ع.

Agricultural Funding and Credits
 01111اٌزّٚ ً٠ٛاالئزّبْ اٌشراػٝ
م ي اااعاإل اراضعتال مت اااعالز ار ااجع–عال تةااطعالما لجعتم ا درعاإل اراضعالز ار ااج-ع اال لعالباارتضعالز ار اااع–ع اام ل تع
تم ار باعاإل راضعالز ار

ع–عا ةتائعتالمؤةة تعالم ل اع–علظر ااعاإلدارةعالم ل ااعلممزر ااع–عالمبا دئعالم ل ااعل ب ا عالبارتضع

–عالمب دئعالم ل اعل ب عا ة أم راتعالز ار اع–عاة ردادعأتع ك
مجعاإلل جعتاإل راضعالز ار جع–عتظ قلعالبلتكعال

ر اعتالم
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اعالبارتضعالز ار ااع–عأأارعالة ةا تعا
اعتا
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–عبلكعال لم اعالز ار اع–عمش كاعا ق م عالز ار جعالم رىع.ع

الم ار ع:عع

ا اراتعتمل شا ا تعن ااجعمب ا ا دئعإمةا ا كعالا اادن رعتالةا ا تتعالمك ة ااب اعالز ار ا ااا عكم اااعالز ار ا اااع ع

ععع-عمكم اادعكمم ااجعال ا ا فجعت اارت ع–عمك
اإلةكلدر اع()2881ع.ع

-عنؤادعالة دعالمم جع–عالمك ةباعنجعالملشآتعالز ار اعتالك تال اع–عمؤةةاعرؤ اع-عاإلةكلدر اع()1006ع.

Evaluation of Agricultural Projects
 01101رم ُ١١اٌّؼزٚػبد اٌشراػ١خ
دىعتالم لجعلممشرت تعالز ار اع–ع
ألتاععالمشرت تعالز ار اع–ع مت اعالمشرت تعا ة أم ر اعالز ار اع–عال كم اعا
تالاابع باات عالمشاارت تعالز ار ااا-عال ك ا ل لعنااجعالمشاارت تعالز ار اااع–عإل ا جعالمشاارت تع–عا ةااة رعتاة ا دامل عنااجع

ال بت ع–عال

د ع–عالمب رلاعلم ك ل لعتا رب حعت كد دع ماعأ تاعت

ع–عأةة رعالظاع–عال كم اعا

–عالةت اعب عا رب حعتال ك ل لعت كد دع عأ تاعت

ت عالمشرتعع–عالةت اعب عا رب حعتال كا ل لعلممشارت تعالز ار ااع

–عال اادنب تعاللبد اااعلممشاارتعع–عالةماارعا ن ار ااجعلممشاارتعع–عمةااداعال

كم اعالكة ب اعلممشرتعع–ع كم اعلبطاعال ة دا.ع
اٌّزاخغ:
-عمكمدعك مدع بداهللع–عا

د تعالمتاردعالب ق اع–ع مةاعالممكعةةتدع–ع ة عا

عاةم اعمكمدعمكرتسععت رت ع–عمد اعا-عمكمدع بدالةز زع

مهعت رت ع-عالمتاردعتا

ت عالمشارتعع

ا ع–ع كم اااعالمشاارت تعتلمااتعالااد اعالبااتمج-ع

دع–عكم اعالةمت عا دار اع(.)1000ع

د تعالمتاردع–ع مةاعاإلةكلدر اع–عدارعال مة تعالم ر اع.
د ل ع–عالدارعال مة اع(.)2873

Accounting of Agricultural Costs
ِ 01100سبطجخ اٌزىبٌ١ف اٌشراػ١خ
مبدم اااع-ع ةا ا اعالةمم ا ا تعالم ل اااعن ااجعالةا ا تتعالمك ة ااب اع–ع ا ا سعل اااعا ما ا اعت اات رعالمرك اازعالما ا لجع–عإ اادادع
الك ةب تعال م اعتالم زال اع–ع ةت تعال ردعت ب عة تتعالمزر اع–عالمك ةباعنجعال مة تعال ة تل تع–عمك ةباعبلكع

ال لم اعتا ق م عالز ار جع–عدن رعال تم اع–عدن رعا رش د.ع
اٌّزاخغ:
-ع

تعاللظر اعتال كب ئع–عمؤةةاعكترةشعالدتل اعلملشرعتال تز ع(.)1001ع

عالد عأم عأبتع مفاع-عال ةت ئع–عالمف ي ع–عا ة ار

عمكمدعأم عالة دع مجع–عأةسعال ةت ئع–عالترائعلملشرعتال تز ع()1003ع.-عأبجعةة دعالد تةعكة ع–عالمفلت عالكد ثعإلدارةعال ةت ئع–ع م ع–عدارعالك مدعلمطب اعتاللشرع(.)1000

Economics of Water and Land Resources
 01101الزـبد٠بد اٌّٛارد األرض١خ ٚاٌّبئ١خ
ا د تعالم اتاردعا ر ا اعتالم ق اااعالز ار اااع–عك ا زةعا ار ااجعالز ار اااع–ع لم اااع
المف ا ي عا ة ة ا اعتالرق ة ا اعالم ااماعب
ا ار جع–عاة تاعا ار جعالز ار اعتال

ل ع–عالمش كاعا

د اعتا

م

اعتالة ة اعالمر بطاعب ةا زراععت ةم ارع

ا ار ا ااجع–ع ا ا لاعا ار ا ااجعع-عم ا ا درعالم ا اتاردعالم ق ا اااع–ع ا ا لاعالم ا اتاردعا ر ا ا اعالم ق ا اااعتالز ار ا اااع–عال شا اار ة تع
تالة ة تعالم ةمباعب لمتاردعا ر ا اعتالم ق ااع–عا ةاسعا

اعالمتاردع–عدراةاعال دتىعا
ع
المتاردعتالمك نظاع م ل ع–ع لم
اٌّزاخغ:
 -مكمدعنتزىعأبتالةةتدع–عمبدماعنجعا

ا د اع ةا دا عالماتاردع-علظر ااعا ل ا جع–عكباتئعالممك ااع–ع
د اعتادارةعالمتارد).ع

دعالكمجع–عالدارعال مة اع–عاإلةكلدر اع()1003ع.ع

عع-عمكمدعمدكتعم طفجع–عمبدماعنجع م عا

دعالز ار جع–عالملتن اع()1002ع.

Electronic of Agricultural Foreign Trade
 01102اٌزدبرح اٌخبرخ١خ اإلٌ١ىزز١ٔٚخ اٌشراػ١خ
المفلت عال ةت بجع–عاللظ عال ةت بجع–عاة ار اعال ةات ئع–عأيادالعال ةات ئع–ع لظا عال ةات ئع–عالمؤةةا تعال ةات ب اع–ع
الملاا عال ة اات ب اععبك ااتثعالةمم ا ا تعن ااجعال ة اات ئع–عة اامتكعالمةا ا لمكعتالةتام اااعالمك ااددةعلمطم اابع م ااجعالبطا ا ععال ة اات بجع–ع
اة ار اعالةمةاع–عاة ار
اٌّزاخغ:

اعال رت عتال تز ع–عال

رةعا لك رتل ا.ع
ه اسمريددى

 اسمىظمددز اسمريٍددز سواىمٍددز اسسضاعٍددز – اضاسددز بحوٍددا نب د ٌم اسيٍذسددذل ناسرددرامع اسمددهالرة عوددى اسددايا اسيددوع اساتانٍددز خددى اس د.)8000
 أحم سمٍ – ايارذاٌذل اسرىذعز – ااض اسسهراء سوىشر ناسا زٌع . )8009- Richard, L. Kohls Joseph N. Uhi (2002). Marketing of Agriculturak products. Ninth edition Prentic Hall.
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 01103إلزـبد٠بد اطزٙالن إٌّزدبد اٌشراػ١خ
Economics of Consuming Agricultural Products
د ارةاااعالطماابع مااجعالةاام عالز ار اااعت ت ل ا عبمشااكماعا ة ا لتكعا ك ا تعا ة ا لتك اع–عأةااب بعار ف ا ععأةااة رعالةاام ع
ال ذاق اااع–ع تز ا ا عال ااد اعالب ااتمجعت ت ااهعب ةا ا لتكعتالب ااتةعالشا اراق اعلممةا ا لمك ع–عي ك اااعا لفا ا ئعا ةا ا لتكجع–عألما ا طع

ا ة لتكعنجعم رع–عدراةاعالة ة تعا
اٌّزاخغ:
عإبراي عةم م عت رت ع–عالكف ضةعاعع-عأة ماعمكمدع ت

د اعتا راضاتعمتا لاعالف تةعال ذاق اعنجعم ر.ع

د اعل ش اعال ارراتعالزار اع()2883ع.ع

هع–عمةت تع طب ئعالز ار اعاآلل اعنجعالبر اعالم ر اع()2886ع.

Economics of small Agricultural Projects
 01104إلزـبد٠بد اٌّؼزٚػبد اٌشراػ١خ اٌـغ١زح
د ارةاااعال اادتىعلممشاارت تعال ا رةع–عإدارةعالمشاارت تعال ا رةع–ع تا اادعال ة ماااعم ا عالبل ااتكعإمةاا كعالاادن رع–ع تا اادع
ال ةت ئع.ع
اٌّزاخغ:
 الملظماعالةرب اعلم لم اعالز ار اع–عدراةاع كم اعت بت عالة ة تعتالبرام عالمؤأرةع مجعاة لتكعالةم عال ذاق اعنجعالتط عالةربجع(.)1000عد تعال ل اع–عدارعالزيراضعلملشرعتال تز ع()1002ع.ع
عأكمدعةة دع–عا- Richard, L. Kohls Joseph N. Uhi (2002). Marketing of Agriculturak products. Ninth edition Prentic Hall.

 01105إلزـبد٠بد اٌزـٕ١غ اٌغذائٝ
د اعلم ل تعال ذاق اعتا
ا يم اعا
–علظر اااعالتك اادةعاإلل

المترد اااع–عالةت ا ا تعالل

اااعن ااجعمشاارت تعال

د تعال

Economics of Processing Food Products
ل عال ذاقجعتال ةت ئعل غذ اع–عم ل عا غذ ااعناجعن ارةعا لشا ضع

اال عال ااذاقجع–عالةت ا ا تعا ل

اااع–ع كم اااع كا ا ل لعا ل ا ا جعلم

اااع–عدال اااعا ل ا ا جع–عالةت اااعالمترد اااع–ع

اال عال ااذاقجع–عكفا ا ضةعاةا ا دا عالما اتاردعن ااجعم ا ا اعال

اال ع

ال ذاقج.ع
اٌّزاخغ:
-ع مجعمكمدع

رع–عأةسعإدارةعا

م اعالز ار اع–عملشتراتع مةاع مرعالم

رع–عالب

ضع(.)2884ع

-ععنؤادعالة دعالمم جع–عالمك ةباعنجعالملشآتعالز ار اعتالك تال اع–عمؤةةاعا ةكلدر اع(.)1006

Economics of Animal and Poultry Production
 01101إلزـبد٠بد اإلٔزبج اٌسٛ١أٚ ٝاٌذاخٕٝ
ا ا د تعاإلل ا جعبم ازارععاإلل ا جعالك اتالجعتالاادا لجعتالةاامكجعبم ا عنااجعذلااكعدا تعاإلل ا جعتال ك ا ل لعتدا تعالةاارضع–ع
ا

ا د تع ةاات ئعالك تال ا تعتالاادتا

عتا ةاام كعتمل

ل ا ع–عبم ا عنااجعذلااكعد ارةاااعالمة ا لكعال ةاات ب اعلمك تال ا تعالز ار اااع

تطب ة اااعالة اارضعتالطم اابعناااجعا ةا اتائعتك ف اااع كد ا اادعا ة ااة رع–عد ارة اااعاةا ا لتكعالمكااات عتال اادتا

تال ر ا-ع ب عمشرت تعاإلل جعالك تالجعتالدا لجعتالةمكجع.ع

عتا ة اام كعالدا م اااع

الم ار ع:عع
عشمسعالد ع ف جع.عال شر عال ة تلجعالكد ثع عمك باعالشب بع.عع مكمدعل رعملل ع.عال ة ت عنجعاإل تحعالز ار جعب عالفكرعتال طب ئع عدارعالمة رلع.-ع برع دع بدالركم .عإ

د تعال ة ت ع عال زضعا تاع عدارعاللل اعالةرب اع.

 01101الزـبد٠بد اٌزؼب ْٚاٌشراػٝ
مف ي عأة ة اع-علش ةعت طترعال ة ت ع-عال ة ت عتالكر اعا

Economics of Agricultural Co-operation
ذجعالرقادةعناجع
عا
د اع-عمتلدعتم اعال طب ئعال ةا تلج-عاللما

م ا ا اعال طب اائعال ةا ا تلج-عال مة ا ا تعال ة تل اااعالز ار اااع-عالتظا ا قلعتا لا اتاعع-عمبتما ا تعال مة ا ا تعال ة تل اااع-عالااادترع
ا

ا ا دىعلم مة ا ا تعال ة تل اااع-عال لظا ا عال ةا ا تلجعتالكرك اااعال ة تل اااع-ع ط ااترعال ةا ا ت عالز ار ااجعن ااجعم اارع-عال ةا ا ت ع

اإلل جع-عال ة ت عال ةت بجع-عال ة عتل تعاللت اعتدرتعكاعملل عنجعدن عكركاعال لم اعا
اٌّزاخغ:
ععةةدعالش اع-عا-عمكمدع

دعالب ةجع–عمةلدعالبكتثعتالدراة تعا ك

د اعتا

م

اع.ع

ق اع()2880ع.ع

دعالب ةجع–عالترائعلملشرعتال تز ع(. )1003
لحع ركجع–عمبدماعنجعا
- Chow, G. C. (1983). Econometric. Mc Graw-Hill international Book Company Tokyo.
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 01101الزـبد ل١بط ٝسراػٝ
دعالب ةجع-عا شك اعالر
ملل جعا

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

Agricultural Econometrics
اعللم ذجعاإل دادعالبة طعت بد رعا أرعاللةبجعتالكدىعللذععا شك اع-عمة متتع

ال كد دعالبة طعتالم ةددعتمة متتعاإلر ب طعال زقجعتال ة تلجعتاإللكرالعالب ةجع-عالم اراتعال اتر اعتدتا اجعاةا دامل ع

–عتك ف ااع بااد رعأأ ريا -ععمشا كاعالب ا سعا ر با طعالااذا جعتك ف ااعكملا ع-عمشاكماعا زدتاجعال طااجعالم ةاددعتك ف اااع ت لا ع.ع
ك ف اعاة دا عاللم ذجعالب ة اعنجعال لبؤعلمبط ععالز ار جع.ع
اٌّزاخغ:
-ع مكمدع

دعالب ة ع عالترائع ع م ع عا رد ع ع.1003ع

لحع رك عالبرش عمبدماعن عا

دعتالبب سعب عاللظر اعتال طب ئع عالدارعال مة اع عا ةكلدر اع ع.1004

-ع بدالب درعمكمدع بدعالب درع ط اع عالكد ثعن عا

دعالب ة ع عمد اعن عا ذعالب ارراتع عمك باعا شة عع ع.2866ع
ع ةم رعمكمدع بدعالةز زع عاEconomics of Agricultural Machinery
 01111الزـبد٠بد إٌٙذطخ اٌشراػ١خ
مفلت عالم كلاعالز ار اع–عألتاععالم كلاعالز ار اع–عأيدالعتمبارراتعاةا دا عالم كلااعالز ار ااعالم ار اع–عالم كلااعالز ار ااع
ا د اعلمم كلاااعالز ار اااع–عاإلل ا جعالز ار ااجعتالم كلاااع–عالمشااكتتعال ااجع تا ااهعالم كلاااعالز ار اااع–ع

تال لم اااع–عاآلأ ا رعا

لظر اعاإلل جع-عالكفا ضةعالفل ااعتا
طا ا طعالةمم ا ا تعاإلل

ا د اع–ع كا ل لعالمشارتعع–عالكف ااعاإلل

ااعلا

اااع–عالمبتما ا تعال ااتز ع تانريا ا عالم كل اااعالز ار اااع–ا ة ااسعا

تعتمب ةال ع–عالمادىعالزملاجعناجع
ا ا د اع

ا ا رعاآل تعتالمة ااداتع

الز ار اع–عاة دا عالبرم اعال ط اعنجعع ط طعالم كلاعالز ار اع.ع
اٌّزاخغ:
-ع مااجع تةاالع عالبتا ادعا

ا د اعالز ار اااعب ا عاللظر اااعال لف ذ اااعب ا نئعتبةااضعالمة بااداتعالز ار اااعالةرب اااع عدارعالمة ا رلع عا ةااكلدر اع ع

.1002ع

دعالز ار عبكم اعالز ار اع ع مةاعالملتن اع ع.1002ع
دعالز ار ع ع ة عا
ع مكمدعمدكتعم طفجعت ر ع عمبدماعن عد عاPrinciples of Agricutural Extension
 01110أطبط١بد اإلرػبد اٌشراػٝ
ارع ة ةا تع ما عاإلرشا دعالز ار اجع(عم ي ااعاإلرشا دعالز ار ا -عنمةاف هعتأةةاهعتدترععناجع
م عيذاعالمبررعع رضعم
ال لم اااعالز ار اااعتأيدانااه)-ع ت ااهعب ا لةمت عا

م اااعا

اارى-عمب ا دئعالب ا دةعالر ف ااا-عالطاارئعاإلرش ا د ا-عالة ا مم عنااجع

اإلرشا دعالز ار اج-ع طا طعت لف اذعت ب ا عالبارام عاإلرشا د ا-عتذلااكعإ با راعأ عالمت ات تعال اجع ك ت لا عياذاعالمباررعةااتلع
ع ل تلل عب ل ف
اٌّزاخغ:

اعنجعمبرراتعأ رىعملف ماع.ع

ع شطهع ع بدعالكم ع ب س-عا رش دعالز ار-ع م تة عأكمدع تا-عا رش دعالز ار

عم

عرؤ اع د دة عدارعاللد علمطب ا عالب يرة ع.1021
ه-عك

رع-عمة ببمه عمك باعا ل مت ع.1020ع

عةت م عمكمدعلة ع-عأة ل بعتأدتاتع بة طعالمف ي عتالمةمتم ت عدارعاللد علمطب ا عالب يرة .1022عععE-Agricultural Extension
 01111اإلرػبد اٌشراػ ٝاإلٌىززٟٔٚ
ي تعالرق ة اعالكد أااعلم ةما ع ا عبةاد-عم اجع بادأعبارام ع
م ي اعال ةم ع عبةد-علش هعت طترععنجعالة ل عتنجعم ر-عا
ال ةم ع

عبةد-عتلم ع ت هعياذععالبارام -عالةتامااعالمكاددةعإل ا ذع ارارع بلاجعلماطعال ةما ع ا عبةاد-عةام تع طا ععاإلرشا دع

الز ار ااجعالم اار -عالمؤةة ا تعتالفق ا تعالمة ا لدناعبب ارام عال ةم ا ع ا عبةاادعنااجعم ا اعاإلرش ا دعالز ار ااج-عم ا عيااجعال بل ا تع
المطمتباعلم ةم ع

عبةدعتال ع تض عم عالفق تعالمة لدناعنجعم اعاإلرشا دعالز ار اج-عالل قا تعتالملظما تعال اجع ابعأ ع

عال ة ت عب لل عل لف ذعبرام عال ةما ع ا عبةاد.عك العل ام عبارام عنة لااعتغ ارعم تا اماعناجعالا ةم ع ا عبةاد-ع ت ااعال ةما ع
ا ا عبة اادعب إلرشا ا دعالز ار ااجع-عم ي اااعاإلرشا ا دعالز ار ااجعاإللك رتلا ا -عأيدان ااه-عأيم ااهع-ع

تمب رك تعال مبع مجع مكعالمةت ت.ع
اٌّزاخغ:
-عأكمدعمكمدعة ل :عال ةم عاإللك رتل عن ع

رعالمةمتم اع ع. 1006ع

-ع مكمدعالكم مج:عال ةم عاللب اعمركماع د دةعم عال ةم عاإللك رتلج عم ماعالمةمتم اع ع ددع5ع ع.1005ع

ع بداهللعالمتةجع:عإة دا عالك ةبعا لجعنجعال ةم عمك باع رب اعال د عالر ضع.1004عع88

ق ااه-عتةا ا قمه-عمةت ااه-ع
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Extension Activities and Programs
 01112اٌجزاِح ٚاألٔؼطخ اإلرػبد٠خ
م ي اااعال طا ط-عأيم ااهع-عأةااسعتمبا دئعال طا ط-عالبرلا م عاإلرش ا دى-عتظ قفااه-عأة ة ا تعت ا عالبرل ا م عاإلرش ا دى-ع
طاتاتعت ا عالبرل ا م عاإلرش ا دى-ع اارضعش ا ماعلملم ا ذجعالم مفاااعنااجع ط ا طعت لف ااذعالب ارام عاإلرش ا د ا-عم ا عإ

ا ك تع

مم اااعب ارام عإرش ا د اعطببااتعأتع مك ا ع طب بل ا عنااجعم ا تعاإلرش ا دعالز ار ااج-عإة ا ةراضعلم ي اااعتطب ةاااعال ب ا -عأيم اااع
ال ب ا عب للةااباعلمةماااعاإلرش ا دى-عأي ا عالةاام تعتال

ا قصعالرق ة ا اعنااجعال ب ا -عم ا تعال ب ا عنااجعاإلرش ا دعالز ار ااج-ع

المبا سعالمةا دماعنااجع مم ا تعال ب ا عما عك ااثع بةا م ل عتألتا لا عتك ف اااع كت للا -ع طاتاتع مم اااعال ب ا -عاإل با راتع

التا بعم ار ل عن م ع بت عبةمم اعال ب .ع
اٌّزاخغ:

عع-عشرشر ع بدعالكم دعأم ع-عالبرام عا رش د اعالز ار ا عكم اعالز ار ا ع مةاععا زيرع ع.1006ع
عع-ع ةت م ع عمكمدعلة ع:عال ط طعتعال ب عن عاإلرش دعالز ار

ع عم رعلم دم تعالةمم اع عالب يرةع 2887ع.ع

عع-ع الطلتب ع عمكمدع مرع عتال دئع م ار :عأة ة تع ط طعت لف ذعالبرام عاإلرش د اع مةاع مرعالم رع عل ب .2886ع
Fields of Extension Work
ِ 01113دبالد اٌؼًّ اإلرػبدٜ
اام عيااذاعالمبااررعال ةاارلع مااجعإي م ما تعالةماااعا رشا دىعالز ار ا عتالم ةمباااعبم ا اعال ةاات ئعالز ار ااج-عتم ا اع ا لاع
ت كةا ا عالما اتاردعالطب ة ا ااا-عتم ا ا اعإدارةعا
الةااك ل ا-عتم ا اعإل ا جعالمك

م ا ا اعالمزر اااعتالملزل ا ااا-عتم ا ا اع لم ا اااعالش ااب بعالر فا ااج-عتم ا ا اعالأب نا اااع

ا اعالز ار ااا-عتم ا اعاإلل ا جعالك اتالج-عتالاادا لجعتالةاامكج-عتم ا اعالر اااعالب طر ااا-ع

تم اع لم اعالمرأةعالر ف ا-عتم اعالم كلاعالز ار ا-عتم اع لم اعالب داتعالر ف ا-عتم اعاإلةل عنجعالشقت عالة ماع.ع
اٌّزاخغ:
ععع-ع م تة عأكمدع تا-ععا رش دعالز ار

عم

ععع-ع مرع عأكمدعمكمدع-عا رش دعالز ار

عالمة

ه-عك

رع-عمة ببمه عمك باعا ل مت ع.1020ععععع

رع عم رعل دم تعالةمم اع ع2881ع.عع

ععع-عالرانة ع عاكمدعك ماع-عا رش دعالز ار ع م عت طب ئع عمةلدعبكتثعا رش دعالز ار عتال لم اعالر ف اع ع.2882
Extension Communication
 01114اإلرـــــبي اإلرػــبدٜ
ةر االع مم اااعاإل ا ا-ع ل اارع مم اااعاإل ا ا-عأيم اااعلم ا ذجع مم اااعاإل ا ا-عاللاادلعم ا عاإل ا ا-علم ا ذجع مم اااع
اإل

ا ا-عالب ا ق عب إل

اإلةا ف دةعما علظر اااعاإل

ا ا-ع ا أ رعالظاارتلعالمك طاااع مااجعالب ا ق عب إل

ا ا-عا دتارعالم مفاااعلمب ا قم عب إل

ا اعناجعالةماااعاإلرشا دى-عما ع ت ا حعلمرةا لاعاإلرشا د ا-عتمتا ااف ل عت لاتاتعاإل

ا ا-عك ف اااع
ا اعتدتريا ع

نجعالةماعاإلرش دىع.ع
اٌّزاخغ:
عع-عن

اع عتل دع:ا

اعمف ي مهعتعلظر هعتتة قمه عدارعالف رعلملشرعتعال تز ع عالب يرةع.1002ع

عع-ع إةم اع عمكمتدعكة ع:عمب دئع م عا
عع-عالطلتب ع عمكمدع مر:علظر تعا

اعتعلظر تعال أ ر عالدارعالة لم اعلملشرعتعال تز ع الب يرةع .1002ع

اع عدارعالمطبت تعال د دةع عاإلةكلدر اع .2884ع

Extension Training
 01115اٌزذر٠ت االرػبدٞ
ل تاع رضعلمفلت عال ادر بعاإلرشا دى-عطارئعال ادر بعالم مفااعلمةا مم عناجعم ا اعاإلرشا دعالز ار اج-عك ف ااعإ ادادعتبلا ضع
البا ارام عال در ب اااعلممرش ااد -ع مم ا ااع ب ا ا عط اارئع اادر بعالةا ا مم عاإلرشا ا د

اإلك تعال در ب اعلمة مم عنجعاإلرش دعالز ار ج.ع
اٌّزاخغ:

-عد ارة اااعالط اارئعالم مف اااعن ااجعال ة اارلع م ااجع

عع-عمكمدع بدعال ل عيتاع:عال در بعا ةسعتعالمب دئع عمركزع طت رعا داضعتعال لم اع عالب يرةع01000عع

عع-عالة دع م تةع:ع كد دعا ك تعال در ب اع عا راكعلملشرعتعال تز ع عالب يرةع1002ع
Agricultural Extension Prints
 01111اٌّطجٛػبد اإلرػبد٠خ اٌشراػ١خ
مفلت عالمطبت ا-عتالمطبت اعاإلرش د ا-عأيم ل -عألتا ل -عأيدانل -عتال ك ناعتال اك ناعالز ار اا-عمم ازاتعال اك ناع-ع
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الم ا تعال ااك ن اعتملل ا عال باارعت

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

ق ااهعت كر ارع-عالمب ا اعال ااكف عتألتا ااهعتتظ قفااه-عالكااد ثعال ااكف -عال كب اائع

ال كف -عال بر رعال كف -عال أر عالة عتطرئع ةهعت ت اعال ك ناعب ل أر عالة -عال

ت رعال كف -عتأمأماعلمم اتتع

الز ار ا-عتاللشراتعاإلرش د ا-عتالمطت تعاإلرش د ا-عالمم ب تعتدترعكاعملل عن عالةماعاإلرش دىع.ع
اٌّزاخغ:
عع-عالم تل ع عأم اعةةد:عن عال كر رعال كف ع عدارعتمك باعاإلةراضع ع1002ع.ع
عع-عإبراي ع عإةم اع:ال كف عالم

صع عدارعالف رعلملشرعتال تز ع عالب يرةع ع1002ع.

عع-ع لح عأشرلعتشر لعالمب :عاإل راجعال كف ع عمركزع مةاععالب يرةعلمطب ع عالب يرةع ع1002ع.ع
Extension Methods and Aids
 01111اٌطزق ٚاٌّؼٕ١بد اإلرػبد٠خ
ال ةر االعبم ي اااعتأيم اااعالطارئعاإلرشا د ا-عال ةما عتالا ةم عت ت ااهعب ا لطرئعاإلرشا د ا-ع ا أ رعالطاارئعاإلرشا د اع مااجعكفا ضةع
مم اعاإل

ا-عالطرئعاإلرش د اعت مم اع بلجعالمم رة تعالمة كدأا-عتك ف اعأ ب رعالطرئعاإلش ا-ع رضعمب ر علطرئع

اإلرش دعالز ار جعنجعالدتاعالم مفاع(م بدما-عإش راك ا-ل م اا-ع رب اا)عتك ف ااعاإلةا ف دةعمللا عناجعظااعالظارتلعالم ار ا-ع
ما ع ت ا حعلمطاارئعال ااجع ا تق عما عالمة رشاادعالز ار ااج-ع .ةر االعالتةا مهعاإلرشا د هعالفاارئعب للا عتبا عالطر باااعاإلرشا د هع-ع

ل لعالتة قاعاإلرش د هع-عأيم ل -عأمأمهعلممة ل تعاإلرش د هع.ع
اٌّزاخغ:

عع-عةت م عمكمدعلة ع-عأة ل بعتأدتاتع بة طعالمف ي عتالمةمتم ت عدارعاللد علمطب ا عالب يرة 1022ع
عع-ع

لحع ع بر عتمكمدعالطلتب عتةل رع زم -عا رش دعالز ار

عأة ة هعت طب ب ه عمركزعا ةكلدر اعلمك ب عا ةكلدر اع ع.1003ع

عع-عةت م عمكمدعلة ع-ععأة ل بعتأدتاتع بة طعالمف ي عتالمةمتم ت عدارعاللد علمطب ا عالب يرة .1022ععع
Extension of Rural Woman
 01111إرػبد اٌّزأح اٌز٠ف١خ
ل ا تاعيااذاعالمبااررعمفلاات عالم ارأةعالر ف ااا-عت ا عالم ارأةعتالم ارأةعالر ف اااعنااجعالم م ا -عتأدتارعالم ارأةعالر ف اااعنااجعالملاازاعتنااجع
المزر ااهع(الةمم ا تعاإلل

اااعتال ةاات ب هعتال اال تعالملزل ااه-عتالمشاارت تعال ا رع-عر اااعا بلا ضعتكب ا رعالةا -عال ااذاضع

تال ذ ه-عاللظ ناعتال كاعالة ما-عتاإلةة ن تعا تل ه)عتدري عنجعالمك نظاع مجعالب قا-عتر اعالك تال ت-عت رب ااعالط اترع
الملزل ا-عتاع

ذعالبا اررات-عتدترعاإلرشا دعالز ار اجعناجع ت لا عبلاذععالم ا ت-عتالمشاكتتعال اجع تا اهعالمارأةعالر ف ااعتدترع

اإلرش دعالز ار جعنجعكمل .ع
اٌّزاخغ:
-ع

لحع ع بر عتمكمدعالطلتب عتةل رع زم -عا رش دعالز ار

عأة ة هعت طب ب ه عمركزعا ةكلدر اعلمك ب عا ةكلدر اع ع.1003ع

-عالطلتب ع مكمدع مر:عالمرأةعالر ف اعالةرب اع عملش ةعالمة رلع ععاإلةكلدر اع ع.2884ع

Analysis of Extension Problems
 01121رسٍ ً١اٌّؼىالد اإلرػبد٠خ
م عيذاعالمبررعك ف اع كد دعالمشكتتعاإلرش د ا-عم عد ارةاعمف اماعلممشا كاعاإلرشا د اعةاتاضعما ع ةمائعمللا عبا للتاكجع
دتلت اعأتعم ع ةمئعملل عب للتاك عاإل
الة ة اعتال ع
ال رك اازع مااجعالمش ا كاعال

د اعأتعم ع ةمئعملل عب للتاكجعاإل م

اااعب لمة رشااد عتكااذاعالمرشااد عالااز ار

ا عاللاتاكجعال ران اا-عما ع

عتالةبب ا تعال ااجع ة اارضع ت ا اعالرة ا قاعاإلرش ا د اع

ب فاع ما-عتك عيذاعلهع أ رع مجع طترعال دماعاإلرش د اعب ترةعأتعب رى.ع
اٌّزاخغ:
عع-ع الرانة ع عاكمدعك ماع:عا رش دعالز ار
عع-ع مرع عأكمدعمكمدع:عاإلرش دعالز ار

ع م عت طب ئع عمةلدعبكتثعا رش دعالز ار
عالمة

عتال لم اعالر ف اع ع2882ع

رع عم رعل دم تعالةمم اع ع2881ع.ع

عع-عشتشاع عن ر ع:عالمشكتتعال ف م اعلمةماعا رش د ع ع2880ع.ع
Quality of Extension Service
 01120خٛدح اٌخذِخ اإلرػبد٠خ
مفلاات عال ااتدةعتالم ااطمك تعالمة ا دماعنااجعم ا اعال ا عتدةع-ا دتاتعالكد أاااعن ا عم ا اعال ااتدةع-عمفلاات عادارةعال ااتدةع-ع
طب ب ا تعادارةعال ااتدةعالش ا مماعن ا عا رش ا دعالز ار ا ع-عك ف اااعادارةعاللظ ا عا رش ا د ع-ع بل ا عنمةاافاعادارةعال ااتدةعالش ا مماع-ع
88
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ال رك زع م عالةمم تعال ةم م اعا رشا د اعتعلا سعلتا لا ع-عال رك ازع ما ع ا سعا ل ا زعتع كةا لهع-عالم طمبا تعا ة ةا اع

ل طب ب تعادارةعال تدةعالش مماعن عا رش دعالز ار
اٌّزاخغ:

ع-ع طب ب تعادارةعال تدةعن عا ش دعالز ار

عع-عت ازرةعال ةم عالة ل ع:عتكدةعادارةعمشرت تعال طت رع عمشرتعع تك دعال تدةعتا

ع(دراةاعك لا).ع

م دع ع1003ع.ع

عع-عر ش ردعاعت م مزع:عاة ة تعال تدةعالش مماع ر ماعمك باع ر رع عةمةماعالةماعبذك ضع عالطبةاعا تل ع .2888ع

عع-ععم ع عمكمدع تن ئ:عادارةعال تدةعمد اعاللظ عالم ك ماع عدارعالمة رلع عالب يرةع ع2884ع.ع
Agricultural Extension and Adult Education
 01121اإلرػبد اٌشراػٚ ٝرؼٍ ُ١اٌىجبر
ركزعيذاعالمبررع مجعك ف اعت عالبرام عتالمف ي عالم مفاعل ةم عالكب ر-عطرئعإ دادعت دربع مماجعالكبا ر-عك ف ااع لظا ع
كمبا تعالد ارةاااعب للةااباعلمكب ا ر-عطاارئع ب ا عب ارام ع ةما عالكبا ر-ع ب ا عتا ةااجعلبرلا م ع ةما عالكب ا رعب كاادعالملا طئعالم ا ترةع

لمكم ا.ع
اٌّزاخغ:
عع-ع ا لحع ع اابر عتمكماادعالطلااتب عتةاال رع زم ا ع(دك ا رة):عا رش ا دعالز ار ا عأة ة ا هعت طب ب ااه عمركاازعا ةااكلدر اعلمك ا ب عا ةااكلدر اع
.1003
عع-ع الطلتب عمكمدع مرع(دك تر):عمر عا رش دعالز ار

ع عالطبةاعا تل عدارعاللل اعالةرب اعلمطب اعتاللشر عالب يرةع ع.2887ع

ععع-عيتاع عمكمدع بدعال ل :عمل راتع ةم عالكب رع عمركزع طت رعا داضعتعال لم اع عالب يرةع 2883ع
Extension Organization Management
 01122إدارح اٌزٕظّ١بد اإلرػبد٠خ
لظر تعاإلدارةعالم مفا-عألتاععال لظ م تعاإلرش د اعالش قةا-عطب ةاعاإل اعنجعالملظما تعاإلرشا د ا-عاإلشارالعتأيم اهع
نجعالةماعاإلرش دى-عالةت اعبا عالمةا ت تعالم مفااعدا ااعبل ا عال لظا عاإلرشا دى-عا ةاسعال اجع بات ع م لا عال لظ ما تع
اإلرش د اعالم مفاع.ع
اٌّزاخغ:
عع-عالم

عمكمدعالمكمد (عدك تر):عإدارةعاإلة عار

ا عكم اعال

رة ع مةاعالب يرة ع1000

عع-عمل ترع ع م عمكمد:عمب دئعاإلدارةعأةسعتعمف ي ع–م مت اعالل اعالةرب اع–عالب يرةع2887ع

عع-عالشلتال عع تح:عال لظ عتععاإلدارةعن ع ط ععا م اع–مؤةةاعشب بعال مةاع–اإلةكلدر اع2882ع
Extension Local Leadership
 01123اٌم١بدح اٌّسٍ١خ اإلرػبد٠خ
اارع مم اااعالب ا دة-علظر اااعالةاام ت-ع

اام عيااذاعالمبااررعا رش ا دعالز ار ا عتالب ا دةعالر ف ااا-عمةلااجعتمفلاات عالب ا دة-ع ل

اللظر اااعالمت ف ااا-عاللظر اااعالتظ ف ااا-عاللظر اااعال ف م ااا-عياااعالبا دةع تلاادت ع ا دة-عألاتاععالب ا دات-عألاتاععالبا دةعنااجعالةماااع
اإلرش دى-عال ف تعال جع لب جعأ ع كماجعبلا عالب قادعالمكماج-عطارئعإك شا لعتا
-ع ب عبرام ع در بعالب دة.ع

ا رعت ادر بعالبا دة-عالادتان عالةا كتلت اع

لمب دة-عدترعتتظ قلعتمل عالب دةعالمكم
اٌّزاخغ:
عع-ع لحع ع بر عتمكمدعالطلتب عتةل رع زم ع-عا رش دعالز ار عأة ة هعت طب ب ه عمركزعا ةكلدر اعلمك ب عا ةكلدر اع ع.1003ع
عع-ع الرانة ع عاكمدعك ماع:عا رش دعالز ار

ع م عت طب ئع عمةلدعبكتثعا رش دعالز ار

عتال لم اعالر ف اع ع2882ع

عع-ع مرع عأكمدعمكمدع:عا رش دعالز ار عالمة رع عم رعل دم تعالةمم اع ع2881ع.عع
Media Extension Methods
 01124اٌٛطبئً اإلرػبد٠خ اإلػالِ١خ
مفل اات عا اات ع–عتةا ا قاعاإل اات ع-عاإل اات عالمة اارع–عالةتام اااعالم ااؤأرةعنا ا عاإل اات ع–عال ااك ناعتال ااك ناعالز ار اااع
كتةا قاعإ اات ع ما ي ر ع–عاإلذا اااعالمةاامت اعتالمرق اااع–عألد اااعا ةا م ععتالمش ا يدةعتدتري ا عن ا عال لم اااعالر ف اااع–عاإل اات ع
تال لم اعالر ف اع–عدترعتة قاعاإل ت عالز ار
اٌّزاخغ:
عع-ع بدالكم د عمكمد-علظر تعاإل ت عتا

عن علشرعت بل عالمة كدأ تعالز ار اع.ع

ي تعال أ ر ع ل عالك ب عالب يرة ع.1000ع

عع-عالطلتب ع عمكمدع مر  -المر عن عاإل ت عتاإل ت ععالز ار

عع ملش ةعالمة رلع اإلةكلدر اعع .2884ع

عع-ع برع عة م اعمكمدعت رت ع:عاإل ت عتالم م ع عدارعالمةرناعال مة اع عاإلةكلدر اع2886ع.ع
Marketing Agricultural Extension
 01125االرػبد اٌشراػ ٝاٌزظ٠ٛمٝ
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لا تاعيااذاعالمبااررعمفلاات عال ةاات ئ-عالمفلاات عا

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

ما جعلم ةاات ئ-عمبلاات عالمةا لكعال ةاات ب ا-عمفلاات عالتظا قلعال ةاات ب ا-ع

م ي اعا رش دعال ةت بج-عأيم اعا رش دعال ةت بج-عأيدالعا رش دعال ةت بج-عا رش دعالز ار اجعتدترععناجعال ةات ئعناجعظااع
الةاتئعالكاار-تظا قلعا رشا دعال ةاات بج-الت ا عالاراي علترشا دعال ةاات بجعالز ار ااجعناجع ملتر اااعم ارعالةرب ااا-عمشااكتتع
ةات ئعا ل ا جعالز ار اجعالم ارى-عملا عتم ا تعا رشا دعال ةات بجعالز ار اج-عبةاضع ا ربعالادتاعناجعا رشا دعال ةاات بجع
الز ار جع.ع
اٌّزاخغ:
عع-ع م تة عأكمدع تا -عا رش دعالز ار

عم

عع-ع شطه ع دعالكم ع ب س -عا رش دعالز ار

ه-عك

رع-عمة ببمه عمك باعا ل مت ع.1020عععع

عرؤ اع د دة عدارعاللد علمطب ا عالب يرة ع.1021ع

عع-عال ك عمكمدعنر د:ال ةت ئعالمف ي عتا ة ار ت الدارعال مة اع اإلةكلدر اع .2887ع
 01121اإلرػبد اٌشراػٔٚ ٝؼز اٌّجزىزاد اٌشراػ١خ
Agricultural Extension and diffusion of Agricultural Innovations
ال ةر االعب للشاارعتالااذ تعع–عالفاارئعبل ا عاللشاارعتاإل ا ا-عالفاارئعب ا عاللشاارعتال بلااجعت ت اااعاللشاارعب ا ل بلج-ع عتة ا قاعإل ش ا رع
المب ك اراتعال كلتلت ااا-عال ةر االعب ا لمب كرعتالةتاماااعالمة ا دةعنااجع مم اااعذ ت ااه-عم اركاااعك ا ةعأىعمب كاارع د ااد-عأة ا ل بع
رنضعالمب كراتعالكد أا-ع ب ع مم اعذ تععالمب كراتعال د دةعنجعم ر-عالفرئعب عال بلجعتا ذاعالبارار-عال اترعالم مفااع
لرنضعال بلجع(الرنض-عالدكض-عال ار -عا غرائ).ع
اٌّزاخغ:
عع-ع م تة عأكمدع تا-عا رش دعالز ار

عم

عع-ع شطه ع دعالكم ع ب س-عا رش دعالز ار

ه-عك

رع-عمة ببمه عمك باعا ل مت ع.1020ععععع

عرؤ اع د دة عدارعاللد علمطب ا عالب يرة ع.1021

عع-عة م عل شدع:عا نك رعالمة كدأاعتعك لع لشرع ع ل عالك بع عالب يرةع ع.2881ع
Fundamentals of Rural Sociology
ِ 01121جبدئ اٌّدزّغ اٌز٠فٝ
ر خع ما عا ما ععالر فاجع-عالفارتئعالر ف ااع–عالك ار اعتمادا اعد ارةا ل ع-عالم مةا تعالر ف ااعالمةا كدأاع-علشارعت بلا ع
المب كاراتعالز ار اااع-عكم اااعالب قاااعالر ف اااعما عال مااتثع-عالمارأةعالر ف اااعتال لم اااعالر ف اااع-عال اال تعال ا رةعنا عالم ما ع
الر فا ا ع-عد ارةا ا تعة ااك ل اعر ف اااع-عالمشا ا كاعاإل م اااعالر ف اااع-ع
ا

م

اعالر ف اع(عالككتم اعتا يم اع)ع.ع

ا ا عال لم اااعنا ا عالم مةا ا تعالر ف اااع-عالملظما ا تع

Rural Community Development
 01121رّٕ١خ اٌّدزّغ اٌّسٍ ٝاٌز٠فٝ
ال ةر االعبا ل لظ عاإل ما ع-عت لا تعاللظاارعالمفةارةعلظلااترعال لظا عاإل ما ع-عا طا ضعالشا قةاع لاادعد ارةاااعال لظا ع
اإل ما ا

ع-ع ةر االعالمةا ا رعاإل م اااعتمتا ا اف ل ع-عد ارة اااعا دتارعاإل م اااعتمشا ا كاعال اادترع-ع ةر االعالمةا ا رع

اإل م اااعتمتا ااف ل ع-عد ارةاااعا دتارعاإل م اااعتمش ا كاعالاادترع-ع ةر االعتمتا ااف تعالمك لاااعاإل م اااع-علظر اااع
ال لا ا ا زعاإل ما ا ا

عع-عال م ا اااعاإل م ا اااعتأش ا ااك لل ع-عد ارة ا اااعالملظم ا اااعاإل م ا اااعتمشا ا ا كمل ع-عد ارة ا اااعالمؤةة ا اااع

اإل م ااا-عمب ا سع لظ ا عالم م ا عالمكم ا ع-عأبة ا دعال ف اااعاإل م ا

ع-عالبااتةعتال لظ ا عاإل م ا

ع-ع لم اااعالم م ا ع

المكم عالر ف ع-عالم م عالمكم عالمة دا ع.ع
اٌّزاخغ:
عع-عأباتعمكماادع عالةاة دعم ا ز عأكمادعتأ اارت ع()1001ع لظا عالم ما ع عمادا اعلظر اااعتد ارةا تع طب ب اااع عالمةلادعلةلا ل علم دمااعا
بكفرالش خع.ع

م اااع

عع-ع بدالركم عابراي عتأ رت ع()2872عاة ة تع لظ عالم م ع عدارعالأب ناعلمطب اعتاللشرع الب يرةع.ع
Rural Social Institutions and Organizations
 01131اٌّؤطظبد ٚإٌّظّبد االخزّبػ١خ اٌز٠ف١خ
المد اعإلجعدراةاعالملظم تعاإل م اعالر ف اع–عاإل ي تعاللظر اعنجعدراةاعالملظم تعاإل م اع–عالب قاعالملظم اع–ع
82

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

الةت ا ا تعب ا ا عالملظم ا ا تعالر ف ا اااع–عالف م ا اااعالملظم ا اااع–عالملظم ا ا تعال ا ااك اعالر ف ا اااع(ع طب ب ا ا تع)ع–عالم م ا ا عالما اادلجع

تالملظم تعغ رعالككتم اع–عالمدا اعتاللظر تعالمفةرةعللش ةعالملظم تعغ رعالككتم اعت دتاري عال لمت اع–عالمشا كاعال اجع
تا هعالةماعا يمجعنجعم رع–ع مة تع لم اعالم م عالمكمجع(البلا ضعتالتظ فاا)ع–عمب ركا تع فة ااعأدتارع مة ا تع لم ااع
الم م عالمكمجع( طب ب ت)ع.ع
اٌّزاخغ:
ع-عالةزبع عأشرلعمكمدع عتط رئع ط هع بدالركم ع عملظم تعإ م اعر ف اع عك بع مةجع(عغ رعملشترع)ع ع 1021ع

Leadership and Rural Development
 01130اٌم١ــــبدح ٚاٌزّٕ١خ اٌز٠ف١ــخ
مفلت عتأرك عتأشك اعالب دةع–عاللظر تعالمفةرةعللا ع–عتظ قفلا ععتالةتامااعالمكاددةعللا ع–ع ا دةعالملظما تعالر ف ااعتمبا دىضع
لم اعالب ا داتعالر ف ااعتطارئعإك شا لعالبا دةع–عبلا ضعالباتىعناجعالم مةا تعالر ف ااعتمكا ترعالملا رةعالب د ااع–عالادترعال لماتىع

الر فجعلتكتضعال
اٌّزاخغ:
-ع بدالتع عم

ذعالب ارراتعال لمت اع.ع

رع–عأيم اعالمش ركاعنجع مم اعإ

رعمكمدع عدراةاع كم م اعمب رلاعلمفلات عالب ا دةعالر ف ااعكطر بااعما عطارئعال ةما عاإلرشا دىع عرةا لاعم ةا رع عكم ااعالز ار ااع

–ع مةاعا زيرع ع 2862ع.
ع الةزب ااجع عمكم اادعإبا اراي ع ع كم اااعمبا ا ر علط اارئعإة كشا ا لعالبا ا دةعالمكم ا ا ع عالم ااؤ مرعال اادتلجعال اربا ا ع ش اارعلدك ا ا ضعتالكةا ا ب تعالةمم اااعتالبكتثعاإل م اعتالةك ل اع عالم مدعالأ م ع ع طب ب تعنجعالةمت عالز ار اع()1ع عمركازعالك ةابعالةمماجع ع مةااع ا عشامسع عالبا يرةع
ع 2878ع.

عالشل تى عل مجعكم د ععدراةاع كم م اعلمبل عالب دىعنجع ر اعم ر اع عرة لاعم ة رع عكم اعالز ار اع–ع مةاعالب يرةع ع 2867ع.عRural Social Problems
 01131اٌّؼىـالد اإلخزّبػ١خ اٌز٠ف١ــخ
ال ةر العبا لملظتراتعا م ااعالم مفاااعلد ارةااعالمشاكتتعا م ااع-عاةااب بعالمشاكتتعا م ااع-عالظارتلعال ااجع
ملادعلظلاترعالمشا كاعا

م ااعتالةتا اابعالم ر بااع م لا ع–عك ف ااعكااعالمشا كاعا

تك ف اااع ا سع طااترةعالمشااكماعتشااد ل ع-عال ةاارلع مااجعا

م ااع-عالاتاععالمشا كاعا

م اااع

ط ا ضعال ااجع ب ا عن ل ا عالدارةاات علممش ا كاعالب ق اااع-عد ارةاااعمشااكماع

الل رةعالر ف اعالك ر اعتال متثعالبب قجعتا ةك عالر فجع-عال از دعالةك لجع-عا م اع-عالفبرعنجعالمل طئعالر ف ا.ع
اٌّزاخغ:
م اع عدارعالمةرناعال مة اع عا ةكلدر اع.ع

-عب تمجع عمكمدعأكمدع(.)1002ع م عا م ععالمشكتتعا

-ع مجع بدعالرازئع عالة دع بدعالة طجع عمكمدع مجعمكمدع.ع م عا

م ععتالمشكتتعا

م اع عدارعالمةرناعال مة اع عا ةكلدر ا.

عال تلجعة ل عابراي ع(.)1006عالمشكتتعا م اعالمة رةعنجعالم م عالم رىع عدارعاللدىعلمطب اعتاللشر عالب يرة.عAnalysis of Rural Settlement
 01132رسٍ ً١االطز١طبْ اٌز٠فٝ
مفلت عال تط عتا ة ط ع-عكاعالمشكماعالةك ل اعم ع تاعلش ةعم مة تع د دةع-عال تط عتال لم اعنجعالة ل عالةرباجع-ع
لم ا ذجعم ا رةعلم ااتط عتال لم اااعنااجعم اارعتالااتط عالةربااجع–عماادا اعتأبة ا دعد ارةاااعال ااتط عتال لم اااع-عمااد اعال كة ا ع-ع
مااد اعال كااتاعال ااذرىع-عال لم اااعا

ا د اعتا

م اااع-عاياادالعال ااتط عنااجعالم مةا ا تعال د اادةع-عال اتاععال ااتط ع

مش كاعالمة تطل ع-عا ةسعالةمم اعل ط طعت لم اعالم مة تعال د دة.ع
01133ػٍُ اخزّبع اٌج١ئخ اٌز٠ف١خ
لا ع ما عا ما ععالب ا عالب ق اااعبد ارةاااعمشا كاعادارةعالماتاردع-عالكركا تعا

Sociology of Rural Ecology
يا تع
م اااعما عأ اااعكم اااعالب قاااع-عا

لكتعالمش كاعالب ق اعتالكماتاعلممشا كاعالب ق ااعتا لما طعالمأ ل ااعلمب قااع-عا ي ما عالب قاجع-علت ااعالب قااعتال ك ارعتا ي ما ع

از عالب قااجعالل ا
الب قااجعتا ا تاعال ات ع
اللظ عالب قجع-ع ل

رعع-ع

ع ا عةاامتكعالاار ف

ع-عمفلاات ع م ا عا م ا ععالب قاااعالر ف اااع–علش ا هع–ع طااترعع-عمفلاات ع

ق هعع-عا تاعال تاز عالب قجعالل

ة ةاعمتا لاعالمش كاعالب ق اع-عال طب ب تعالمة

ع

عةمتكعالر ف

ع-عمك ترع

لهعالب قاعالر ف اع-ع

رةع(ا زتعالب قاع23000ع–عالز ار ااعالة ات اع–ع ادت رعالم مفا ت)عاطا رع

م ك ماعلكم اعالب قاعالر ف اع(ال رب اعالب ق ا)عايدانل عتد قمل عتابة دي .ع
اٌّزاخغ:
-ع بدالركم ع ط رئع ط اع(ع)1007عالب قاعتالم م عتال لم اع(عمد اع م عا
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-عال تل ع اة ماع()1001عالب قاعت

عال لم اعتال
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ل ع:عدراة تعكاتاعالتا ا عالب قا عنا عالاتط عالةربا عتالةا ل عاللا م ع عالم ماسعالاتطل ع

لمأب ناعتالفلت عتا داب.ع
Development of New Rural Communites
 01134رّٕ١خ اٌّدزّؼبد اٌز٠ف١خ اٌّظزسذثخ
مفلا اات عال لم ا اااع-عمفلا اات عالم م ا ا عالمة ا ا كدثع-عب ا ارام ع طا اات رعالم مة ا ا تعالمة ا ا كدأاع-عا ازلا اااعالةتاقا اائعا م ا اااع–ع
ا

ا د اعال اجع ةاتئعال لم ااعبا لم م عالمةا كدثع-عاةااسعتمبا دىضع لم ااعالم ما عالمةا كدثع–ع لم ااعالةل ارعالبشاارىع
رعالتا عالمة كدثع–ع تا دع لم اعالم م عالمة كدثع-عتة قاعالةماع مجع لم ااع

تنل عالدتان عا لة ل اعنجعمشرت تع

الم م ا عالمة ا كدثعتم ا د عال لم اااع-علظر ا تعتمب ا دىضعتم ا د ع لم اااعالم مة ا تعالر ف اااعالمة ا كدأاع-ع ل ا تع كر ااكع
ال لتدعنجعالمش ركاعنجع لم اعالم مة تعالمة كدأا.ع
اٌّزاخغ:
عع-ع برع عة م اع(.)2888عالم مة تعالر ف اعال د دةعنجعا ط رعالل م اع عدارعالمةرناعال مة اع عا ةكلدر ا.ع
عع-عل باعم عاة ذةع م عا

ما عع عكم ااعا دابع–ع مةااعا ةاكلدر اع(.)1002ع ما عا ما ععالم مةا تعال د ادةع عدارعالمةرنااعال مة اا ع

ا ةكلدر ا.ع
Rural Population and Rural Development
 01135اٌظىبْ اٌز٠فٚ ْٛ١اٌزّٕ١خ اٌز٠ف١خ
الظاتايرعالةااك ل اعالر ف اااعتايم اااعد ارةا ل ع-عبةااضعاللظر ا تعالمفة ارةعلملمااتعالةااك لجعت ل ارةع-عد ارةاااعالل ارةعتال ااتباع
تالتن تعنجعالمل طئعالر ف اعتالةتاماعالمؤأرةع م لا عتالم ا أرةعبلا ع-ع
تاأ ري عا
اٌّزاخغ:

م

اعتا

ا قصعالةاك عالر ف ات ع-المشاكماعالةاك ل اعتأةاب بل ع

د اع مجعالر لعالم رىع-عالةت اعب عالةك عتال لم اعالر ف ا.ع

عععع-عشةب ع عشف ئعع(.)1000عالةك عتال لم اع عالمركزعالد م رانجع عالب يرةع.ع
عععع-عالة دع ع بدالة طجعالة دع(.)2887ع م عا م ععالةك ع عدارعالمةرناعال مة اع عا ةكلدر ا.ع

ع-ع بدالركم ع عمكمتدعم ب حع عتمكمدعالة دعشمسعالد ع()1007ع.مذكراتعنجع م عالم م عالر فج-عكم اعالز ار ا-ع مةاعكفرالش خع.ع
Rural Social Researches
 01131ثسٛس اخزّبػ١خ ر٠ف١خ
مفلاات عت ك ك ا تعالبكااثعا م ا جع-ع طاااعالبكااثع(مكتل ل ا عت ق اال )ع-عمل ا ي عالبكااثعا م ا جع-عطاارئع م ا ع
الب ل تعالم دال اع-عتالأ لت اعتا ك ا ضات)عا ةامتبعا ةا براقجعتا ةامتبعا ةا لب طجعناجعالبكاتثعا

البكثعا

م ااع-ع طاتاتع

م ج-عبل ضعالةبا راتعتالمفا ي عالدا مااعناجعالبكاتثعتا ي اداضعبلا عبلا ضعالما عاللظر ااع-ع تاقائعالمالل عالةمماجع

نجعالبكتثعا م اع-علم ذجعت طب ب تعتطر باع كم اعالتأ قئعتا ك ضات.ع
Planning of Rural Development programs
 01131رخط١ظ ثزاِح اٌزّٕ١خ اٌز٠ف١خ
اطتلااهع ر اااعا م اااع-ع لااتدعال لم اااعنااجعالك اارعتالمشاارت تعالمة ارةع ل ا تعاة شا رةعت كر ااكعالم ما علم طا طع
لم لم اااعالر ف اااع-عب ارام ع طب ب اااعمة

تة قاع ب عالبرل م عال لمتىع.ع
اٌّزاخغ:

ارةع-ع ةر االعال ط ا طع-ع ل

ارعع-عمراكماااع-عاة ا ل بهع-عت ا عالبرل ا م عال لمااتىع

عع-ع مكر عابراي ع عال لم اعالر ف اع عةمةماعال أب لعال ة تلجع عمركزع مرعلطفجع عالةددع()21ع عا ةم م ا.ع
عع-عم يدع عيدىع عللجعنلمجع(.)2866ع بت عا ةمتبعالك مااعناجعال لم ااعا

م ااعالر ف ااع عد ارةا تعناجعال لم ااعالر ف ااعالم ك ممااع عمك بااع

ال ل جع عالب يرة.ع
Diffusion and Adoption of Agricultural Innovations
ٔ 01131ؼز ٚرجٕ ٝاٌّجزىزاد اٌشراػ١خ
مفلت عال بلجعتا ل ش رعتالمب كرعع-ع ل رع مم اعا ل ش رع-عتمراكاع مم اعال بلجعلممب كراتع-ع طاتاتعا ا ذع ارارع بلاجع
المب كراتعالكد أاع-عالةتاماعالمر بطاعب لجعتال شا رعالمب كاراتعالكد أااع( تامااعنرد ااع–ع تامااع

اعب للظ عا
اٌّزاخغ:

م جعالر فج)عاة ار

ااعبا لمب كرع-ع تامااع

تعلباعالمب كراتعالكد أاعنجعالر ل.ع

- Rogers , Evertt M .(1995). Diffusion of innovations fourth edition, the free press New York.

 01141اٌزغ١ز االخزّبػ ٝاٌز٠فٝ
مفلاات عال اارعا م ا ع-ع ل ارععتمراكمااهع-علظر ا تعال اارعا
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Rural Social Change
ع-عالةتاماااعال ا ع ة ا دع م ا عكاادتثعال اارع

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

ا

ع-عمةت تعال رعا

م

تال طترع-ع سعال رعا
ال اارعا

م

ما

ع-عاةا ار

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

تعال ارعا

ما

ع-عال ارعتال

ع-عال ةتب تعال ا ع تا اهع ا سعال ارعا

ما

ارعا

ما

ع-عال ارعتال باد ع

عتك ف ااعال مابع م لا ع-عالةت ااعبا ع

م ا جعتال كلتلت ا عالز ار اااع–علباااعال كلتلاات جع-عالةت اااعب ا عاللةاائعالأب ا نجعتال كلتلت ا عالز ار اااع-عاللم ا ذجع

ال جع فةرعال ش رعتذ تععال كلتلت عالز ار اع-عمةت تعال ش رعال كلتلت جع-عمش كاع طب ئعال كلتلت جعالز ار جع.ع
اٌّزاخغ:
ع عا ةكلدر اع عدارعالمةرناعال مة ا .2880ع
عع-ع بدالمةطجع ع بدعالب ةطعمكمدع.عنجعال لم اعالبد ماع عدراة تعت

عع-ع طرعأكمدعم طف ع (ع)2884عال لم اعا م اعا طرعاللظر اعتلم ذجعالمش ركاع عالمك بعالكد ثع عا ةكلدر اعع
- Rogers, Evertt, M. (1995). Diffusion of innovations, fourth edition, the free press, New York.

Rural Social Policy and Planning
 01140اٌظ١بطخ ٚاٌزخط١ظ اإلخزّبػ ٝاٌز٠فٝ
الة ةاعا م اعم ي ل عتارك لل ع-ع ل ري ع-عالرك قزعال اجع ةا لدع م لا عت ت ااعالة ةااعا م ااعب لم ااعالر الع-ع
مفلت عال طا طع-عالتا اهع-عمب دقااع-عمراكمااع-ع ا سعا ك

ا تعت كد ادعا تلت ا تع-عا لازةعال طا طع-عال كاد تعال اجع

تا ااهعال طا ا طعما ا عا اااع لم اااعالر االع-عالبك ااتثعالم ل اااعتايم لا ا عل طا ا طعبا ارام عال لم اااعالة ة اااعالة ااك ل اعالتا لا ا ع

تمب راك ل عنجعالر لعالم رى.ع
اٌّزاخغ:
ع-ع م فاع عمكرتسعمكمدعع(.)2875عالة ةاعا

م اعتال ط طعنجعالة ل عالأ لثع عدارعالمةرناعال مة اع عا ةكلدر ا.ع

ع-عب تمجع عمكمدعأكمدعتاةم اع مجعةةدع(.)2888عالة ةاعا

م اعب عاللظر اعتال طب ئع عدارعالمةرناعال مة اع عا ةكلدر ا.

د اعلمتا لاعالةتلماععتا م عالبتمجع عالب يرةع عدارعغر بعلمطب اعتاللشر.ع
ع-ع م ع عمكمدعلب اع(.)1000عا م تعال لم اعا
Rural Community
 01141اٌّدزّــغ اٌّسٍــ ٝاٌز٠فــٝ
اااعبد ارةاااعالم م ا عالمكم ا ع-بل ا عالباات عن ا عالم م ا عالمكم ا ع
الم مة ا تعالمكم اااعالر ف اااعتالك اار اعع-عاللظر ا تعال
تطاارئعال ةاارلع م ااهع-عالبل ا ضعالطببا عنا عالم ما عالمكما ع-عالم ما عالمكم ا عكتكاادةعةااك ل اعع-عالم ما عالمكما عكلةاائع
ع-عالم م عالمكم عكشبكاعم عال ف اعاإل ما

إ م

الم م عالمكم ع-عأأرعتة قاعاإل

ع-عالم ما عالمكما عكتكادةعأب ن ااعتةا كتلت اعع-ع لظا عتبلا ضع

اعالم مفاع م عالم م عالمكم ع-علبدعمفلت عالم م عالمكم عتمة بباعإةا دامهع-ع

لم اعالم م عالمكم عالر ف عتأأري ع مجعالم م عالكم .ع

ع
اٌّزاخغ:
- Poplin, Dennis E. (1972). Communities: A survey of Theories and Methods of Resrarch. The Macmillan
Company, New York, USA.

 01142اٌزؼز٠ؼبد االخزّبػ١خ ٚاٌشراػ١خ
مد اعإلجع م عا م ععالبا لتلج-عاةال م تع مما ضعا
ا

Social and Agricultural Legislations
ما ععناجع ما عا اد م ععالبا لتلج-عكباتئعا لةا عناجع اتضع ما ع

م ا ععالب ا لتلج-عال شاار ة تعالملظماااعلااتدارةعالمكم اااعنااجعم اار-عال شاار ة تعالملظماااعلمةماااعا يمااجعنااجعم اار-عتا ا ع

المش ركاعالة ة اعلممرأةعنجعم ر-عتدترعال شر ة تعنجع فة اعمش رك ل عالة ة ا-عال شار ة تعالب ق ااعالز ار ااعناجعم ارع
تدتري عنجعكم اعالب قا-ع طترعال شر ة تعالب ق اعنجعم ر-عال شر ة تعالز ار اعنجعم ر.ع
Sociology of Agriculture
 01143ػٍُ اإلخزّــبع اٌشراػــٝ
ال كم اااعا م ا جعلم اراتعنااجعالملظم ا تعالز ار اااع–عألة ا ئعال ااذاضعالز ار ااجعنااجعالاادتاعالل م اااعتالم بدماااع–عالمب ك اراتع
الز ار اعتأأرعال راتعال كلتلت ااع ماجعالز ار ااع–عالملظاتراتعاللظر ااعا ة ةا اعل فةا رعال ارعالز ار اجع اتاعالااع20عةالاع
الم

اع–عالبل ضعالز ار جعتال راتعال جعكدأتعن اهع–ع فةا رعدترعالةمات عالز ار ااعتدترعال شار ة تعناجعال ا أ رع ماجعي كااع

الز ار اااعع-عمتمااحعاللةاائعال ذاق اااعالبد ماااع–عدترعالأب ناااعنااجع طاات رعلةاائعال ااذاضعالز ار ااجعم ا عال رك اازع مااجعالمة ا لمك ع
تالما ازار

عتالةم ل اااعالز ار اااع–عال كم اااعا

ما ا جعلم ا اراتعن ااجعالملظما ا تعالز ار اااع–عالفتك اااعتالز ار اااعما ا عالملظ ااترع

ال ر جع–عا ةرةعالر ف اعتال راتعنجعبل ضعا دتارعتالتظ قلع–عال متثعالب قجعالز ار جع.ع
اٌّزاخغ:

- H.Newby, "European social theory and the agrarian Question: Towards a Sociology of Agriculture." PP.
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109-23 in G. F. Summers (ed.), Technology and Social Change in Rural Areas (Boulder: Westview, 1983).
- F. H. Buttel, "Some Reflections on Late Twentieh Century Agrarian Political Economy," Sociologia Ruralis
41 (2), 2001: 165-81.
- J. Adams, "Individualism, Effeciency, and Domesticity," Agriculture and Human Values 12(4), 1995: 2-17.

General Summer Training
 01144رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

مزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 01145رذر٠ت ؿ١ف ٝخبؽ
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع
م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع
(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم

تمل ش ل عن ع ترةععم مت تع ماع.ع
ِ 01141ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع رعنا عاكادعال
البة عالم صع-عكر اعالط لبعن عا
صعن ع

الم

رعال

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

اصعنر ا عدا ااعالبرلا م ع بات عب ادادعالمشارتععنا عم ا اع

عدراةاع طب ب اعلم ع ةممهعالط لبعن عم اعدراة هعب لكم هعتببرل م عال

ا دادعمشرتعع

صعن عم له-عالط لبع

اهعالفر ا ع-عمشارتععال ارجع با رعع

صعالذ ع

صعن هعبم ع مك عالط لبعم ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.

ِ -2سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ اإلٌجبْ.
 01210أطبط١بد ػٍ َٛاألٌجبْ
ةر لعالمب ع– عأيم اعالمب ععكمك تاعز ار

Fundamentals of Dairy Sciences
ع– عالةتاماعالمؤأرةع م عإل جعت رك بعالمب ع– عال رك بعالك م ت ع

عت ل

تال ف تعالطب ة اع–عال تاصعالم كرتب تلت اع–عالمة متتعالكرار اعلمب عتمل

هع–ع كلتلت عالمل

تعالمبل اع.ع

المراجع

 بدعاهللع ةفرع()1002ععالمة متتعالكرار اعنجعم ل عا لب .عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع عم ر.& - Fox, P. F. and McSweeney, P. L. H. (1998). Dairy Chemistry and Biochemistry, BLACKIE
PROFESSIONAL, New York, USA.
- Lees, M., (2003). Food Authenticity and traceability, Published by Woodhead Publishing Limited,
Cambridge, England.

 01211اٌّؼزٚػبد اٌٍجٕ١ـــخ اٌـغ١زح
أةسعالمشرت تعال رةع–ع ةر فلا ع–ع
ا

رعالمشرت تعال

رةع–عإدارةعالمشرت تعال

–عالكف ضةعال ةت ب اع–ع تبعال ل تعال
المشرت تعال

Small Dairy Project
ق ال ع–عم از ا عإلشا ضعالمشارت تعال ا رةع–عال طب ائعال كلتلات ع–ع طاتاتع
رةع–عاللظ عال

جعتاإلدارةع–ع ةات ئعالمل ا تع
ال ة عت ت اهعب إلل ا ع

رةع-ععا ة ل بعال كلتلت اعال طب ب اعلممشرت تعال

رةعع–عع طااع تةا ع

رةعتال تدةع.عع

المراجع
ع بدعاهللع ةفرع()1002ععالمة متتعالكرار اعنجعم ل عا لب .عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع عم رع- Bösze, Z. (2008). Advanced in Experimental Medicine and Biology, Vol. 606, Bioactive Components of
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Milk, Springer, INC, USA.
- Weimer, B. C. (2007). Improving the flavour of Cheese, Woodhead Publishing Limited, Cambridge,
England.

Fundamentals of Dairy Chemistry
ْبء األٌجب١ّ١ــــبد و١ أطبط01212
ال رك ب عالك م ت عاإل م ل عتال ف م علمب ع– عال تاص عالك م ت ا علمكتل ت عالمب عتالةتاما عالمؤأرة ع م ل ع( عالبرت ل ت ع–ع
ع.الديت ع–عالكربتي دراتع–عالف م ل تع–عاإللز م تع–عا متحع
المراجع
- Fox, P. F. and Mc Sweeney, P. L. H. (1998). Dairy Chemistry and Biochemistry, BLACKIE &
PROFESSIONAL, New York, USA.
- Fox, P. F. and Mc Sweeney, P.L.H. (2006). Advanced Dairy Chemistry, Vol. 2, Lipids, 3rd, Springer, INC,
USA.
- Jensen, R. G. (1995). Handbook of Milk Composition, ACADEMIC PRESS, New York, USA.

Microbiology of Milk and Dairy Products
ِٕٗزدبرٚ ٓب اٌٍج١خٌٛٛ١ثٚىز١ِ 01213
ةر االع م ا عم كرتب تلت اا عا لب ا عت ر ااهع–عناارتعع م ا عم كرتب تلت ا ا عا لب ا ع–عا ك ا تعال ذاق اااعلم كرتب ا تعالمااب ع
ا دعب للم ا ع)ع–عالم ا م عالم كرتب اااعذاتعالةت اااعب لب ا عتأةااسع

الةتاماااعالطب ة اااعتالك م ت اااعالمااؤأرةع م ل ا عال ة ا ت ع(عال

ع.بة مل عالبك ر ع–عالفطر تع–عال م قرع–عالف رتة تع–عالك قل تعالد باعاآل ر ع
المراجع
rd

- Chow, C. K. (2008). Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 3 , Taylor & Francis Group, LLC,
New York, USA.
- Hogg, S. (2005). Essential Microbiology, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England.
- Jay, J. M.; Loessner, M. J. and Golden, D. A. (2005). Modern Food Microbiology, 7 th, Springer, INC., USA.

Technology of Milk Fat Products
خ١ٕ٘خ اٌذ١ٕب إٌّزدبد اٌٍج١خٌٕٛٛ رى01214
عع.أة ة تع ل اعالمل تعالديل اع(عالبشدةع–عالزبدع–عالةم ع–عالم رع ر ع)عتطرئعال كم اعالك م ت علل ع
المراجع
عع0ععمذكرةعن عاللتا عالديل هعتا لب عالم مرعع– ة عا لب –عكم هعالز ار اع–ع مةاعكفرعالش خ-عع
- Bösze, Z. (2008). Advanced in Experimental Medicine and Biology, Vol. 606, Bioactive Components of
Milk, Springer, INC, USA.
- Fox, P. F. and McSweeney, P.L.H. (2006). Advanced Dairy Chemistry, Vol. 2, Lipids, 3rd, Springer, INC,
USA.
- Walstra, P.; Wouters, J. T. M. and Geurts (2006). Dairy Science and Technology, 2 nd, Taylor & Francis
Group, LLC, New York, USA.

Cheese Technology
ب ع–عالب دق تع–عا ة ل بعععع

ب ع–ع ةت اعا

ل عا

ٓب اٌدج١خٌٛٛ رىٕــــ01215
أةسع بة عال ب ع–عالمة متتعال كلتلت اعالم مفاعل
عع.ب ع

الكد أاعن ع ل اعا
المراجع

- Gunasekaran, S. and Ak, M. M., (2003). Cheese Rheology and Texture, CRC PRESS, New York,
Washington, USA.
- McSweeney, P.L.H. (2007). Cheese Problems Solved, Published by Woodhead Publishing Limited,
Cambridge, England.
- Weimer, B. C. (2007). Improving the flavour of Cheese, Woodhead Publishing Limited, Cambridge,
England.

Technology of Ice-Cream Products
خ١ٕخبد اٌٍجٍٛب اٌّث١خٌٕٛٛ رى01211
أة ةا تع اال اعالمأمت ا تعالمبل اااع(عال رك اابعت اتاصعالم اتادعالدا ماااعن ا ع رك اابعالمأمت ا تعالمبل اااع)ع ط اتاتعتأة ة ا تع
ععععع.ل اعتألتاععالمأمت تعالمبل اااع

المراجع

.عت ازرةعال ةم عالة لجعتالبكثعالةممجع ع مةاعالمت ا.عالمأم تعالمبل ا.)2875(عر ضعمكمدعةم ع- Robinson, R. K. (1993). Modern Dairy Technology, 2 nd, Elsevier Applied Science LTD, England.
- Walstra, P.; Wouters, J. T. M. and Geurts (2006). Dairy Science and Technology, 2nd, Taylor & Francis
Group, LLC, New York, USA.
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Technology of Liquid Milk
 01211رىٌٕٛٛخ١ب اٌٍجٓ اٌظبئً
إل جعت لب اعالمب عالة قاع– بر دعتلباعا لب ع–عالمةا متتعالكرار ااعالم مفااع(بةا رةع–ع ةبا ع–عغما ع(عتالكشال ا عكفا ضةع
يذععالمة متتع–ع ل اعا لب عال

اعتال راتعالك دأاعبفةاعيذععالمة متتع م عالل

ع .ع ع

المراجع

ع-ع بدعاهللع ةفرع(.)1002ععالمة متتعالكرار اعنجعم ل عا لب .عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع عم ر
- Arora, D.K.; Paul D. Bridge, P.D.; and Bhatnagar, D., (2004). Fungal Biotechnology in Agricultural, Food,
and Environmental Applications, MARCEL DEKKER, INC, New York, USA.
- Walstra, P.; Wouters, J. T. M. and Geurts (2006). Dairy Science and Technology, 2nd, Taylor & Francis
Group, LLC, New York, USA.

Dairy Legislation
 01211اٌزؼز٠ؼبد اٌٍجٕ١خ
ةر لعال شر ة تعالمبل اعت ر خع طتري ع–عالم طمك تعال شر ة اعنا عم ا اعا لبا عتا غذ ااعع-عأ لازةعم ار بااعالمتا اف تع
الب ة اعتال تدةعل غذ اعع-عالمتا ف تعالب ةا اعلمل ا تعا لبا عتالماتادعالم ا ناع–عالباتال عال

ااعب لةتما تعال

ر ااع

تمك نكاعال شعتال دل سعن عم اعا غذ اع–الشرتطعال ك اعالتا ابع تانريا عنا عم ا ل عا لبا عع-عالر بااعال اك اع ما ع
الة مم عن عم اعا غذ اعتم ار باعا مراضعالمةد اع.ع

المراجع
ع-عمذكراتعنجعالمب عتال هعت ةر فاعتال شر ة تعالمبل ا.ع ة عا لب ع–عكم اعالز ار اع–ع مةاعكفرالش خ.ع

الت تعالم كدةعا مر ك اع()1002ع.ع
ع-عالملظماعا مر ك اعلم ذاضعتالدتاضع–عمل ةت ع–ع ع
- Groisman, E.A. (2001). Principles of Bacterial Pathogenesis, ACADEMIC PRESS, New York, USA.

Technology of Condensed and Dried Milk
 01201رىٌٕٛٛخ١ب األٌجبْ اٌّىثفـخ ٚاٌّدففــــخ
متا ااف تعالمااب عالمةاادعلم كأ العتال ف االع–ع بل اااع اال اعالمااب عالمكأاالعتالم فاالعتالمةااداتعالمة ا دماعن ا عال اال اع–ع
ال تاصعالطب ة اعلمب عالم فلعتالمكألعتمل

هع–عألتاععا لب عالم ففاعتالمكأفاع.ع

ع
المراجع

علب اعمكمدعملل ع()1020ععأة ة تع ف لعا لب عتمل ل .عملش ةعالمة رلع عا ةكلدر ا ععم ر.ع- Onwulata, C., (2005). Encapsulated and Powdered Foods, Taylor & Francis Group, LLC, New York, USA.
- Walstra, P.; Wouters, J. T. M. and Geurts (2006). Dairy Science and Technology, 2 nd, Taylor & Francis
Group, LLC, New York, USA.

Administration and Management of Dairy Plants
 01200إدارح ٚرٕظِ ُ١ـبٔغ األٌجبْ
مبدماعن عن عاإلدارةعتأيم اعا دتارعن عم اعإدارةعا م ا-ع ا قصعتةام تعم ا ل عا لبا عتمفلات عاإلل ااعتالكفا ضةع
–عال لظ ا عتالر باااعتالب ا دةعلمشاارت تعا لب ا -ع بة ا عالةماااعن ا عم ا ل عا لب ا ع–عالشاارتطعال ااك اعالتا اابع تانري ا عن ا ع
م

ل عا لب ع-ععا

المراجع

ذعالب ارراتعاإلدار اع-عألتاععال ططع–عأي ع تالبعالتظ قلعاإلدار اعت بة عالةما.ععع

-عمذكراتعن عإدارةعت لظ عم

ل عا لب ع–ع ة عا لب عع-عكم هعالز ار اع-ع مةاعكفرعالش خع0ع

Quality Control in Dairying
ِ 01201زالجخ خٛدح األٌجبْ ِٕٚزدبرٙب
دراةاعلظ عم ار باعال تدةعن عم ل عا لب عتالمل تعالمبل اع–عدراةاعالطرئعالك م ت اعتالطب ة اعتالم كرتب تلت اعالتزماع
لم ار با عال تدة عتال ة ما عم عالل ق عالم ك ا ع م ل عبتةمتب عإك

ق ع– ع مص عإل عاة تص عالل ق عت ر ل عبشكاع

مت زعتتان عتاة ةم اع راقطععال ااتدةعتا ب راتعلةبعالمة بعت ك دعال تدةع.ع
المراجع
- Cocolin, L. and Ercolini, D. (2007). Food Microbiology and Food Safety, Molecular Techniques in the
Microbial Ecology of Fermented Foods, Springer. INC., USA.
- Cooper, J.; Niggli, U. and Leifert, C. (2007). Handbook of organic food safety and quality, Published by
Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England.

 01202رىٌٕٛٛخ١ب األٌجبْ اٌّزخّـــزح

Technology of Fermented Milk
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أةس ع بة ا عا لب عالم مرة ع– عألتا ل عتطرئ ع ل ع ل ع– عألتاع عال مرات عالم مفا عم عالل ك ا عالك م ت ا ع– عالب دق تع
ال

اعب لب عالم مرة.ع

المراجع
- Chandan, R. C.; White, C. H.; Kilara, A. and Hui, Y. H. (2006). Manufacturing Yogurt and Fermented
Milks, Blackwell Publishing, Oxford, England.
- Hutkins, R. W., (2006). Microbiology and Technology of Fermented Foods, Blackwell Publishing Ltd.,
USA.

 01203رؼجئخ ٚرغٍ١ف ِٕزدبد األٌجــبْ
تاصععت ف تعتاة دا عت تدةعالةبتاتعالم مفاعل لب عتمل
–ع ةبقاعالمل تعالمبل اع–عبط تع بتاتعا لب عتمل

Packaging of Dairy Products
ل ع–عةتماعتمتقماعالةبتاتعلممل ا تععالمبل ااعالم مفااع

ل عن عالب ركتدع–عا

ي تعالكد أاعن ع ةبقاعالمل تعالمبل اع.ع

المراجع
- Jenkis, W.A. and Harrington , G.P. (1991) . Packaging food with plastics. Technomic Pub. Co. Inc. Pennsy
lavania , USA .
- Lund, A.B. (2003). Dairy Processing Handbook, Published by Tetra Pak Processing systems, Sweden.

 01204أطبط١بد اٌى١ّ١بء اٌطج١ؼ١خ ٌٍجٓ ِٕٚزدبرٗ
Fundamentals of Physics – Chemical of Dairy Products
مفلاات عال اتاصعالك متطب ة اااعلمااب ع–ع بااد رعالكمت اااعتالاار عالل اادرت ل ع–عالكأ ناااعتالااتز عاللاات ع–عالمزت اااع–عال اات رع
الة ااطك ع–عال ااذبعال أ اار ع–عال ت ا ا اعالكا ارار ع–عال ت ا ا اعالكلربا ا ع–عال م ااددعالكا ارار ععع–ع ك اات عالرغ ااتةع–ع ا اتاصع

ا ة كتبع–عال طب ب تعن عم اعمل تعا لب ع.عع
المراجع
rd

- Fox, P. F. and McSweeney, P.L.H. (2006). Advanced Dairy Chemistry, Vol. 2, Lipids, 3 , Springer, INC,
USA.
- Lees, M., (2003). Food Authenticity and traceability, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England.

Fundamentals of Judging Milk and Dairy Products
 01205أطبط١بد رسى ُ١اٌٍجٓ ِٕٚزدبرٗ
ةم عبط تعال كك ع–عالظرتلعالمأم عإل راضعال كك ع–عإ دادعالة لاعلم كك ع–ع كك عالمت عتالمظلرعال ر ع–ع كك ع
البتا عتال رك بع–ع كك عاللكلاع–عال طب ئعن عا لب عالة قماعتمل تعا لب عالم مفا.ععع
المراجع
- Cocolin, L. and Ercolini, D. (2007). Food Microbiology and Food Safety, Molecular Techniques in the
Microbial Ecology of Fermented Foods, Springer. INC., USA.
- Weimer, B. C. (2007). Improving the flavour of Cheese, Woodhead Publishing Limited, Cambridge,
England.

Preservation of Milk and Dairy Products
 01201طزق زفظ اٌٍجٓ ِٕٚزدبرٗ
متتعالكرار اااعأتعالكفااظعب ل بر اادع–عكفااظعالمااب عبطاارئعطب ة اااع
ع
مبدماااع ا عأةااب بعنةا دعالمااب -عالكفااظعل لبا عالةا قماعب لمةا
أ اار ع(علظ ا عالتك تب رتكة ا د زع)ع–عاة ا دا عالم اتادعالك نظاااعالمةاامتحعبل ا ع لتل ا ع–عطاارئعكفااظعالمااب عب ل ا طعالة ا ل ع–ع
كم اعمل تعا لب عم عال متثعتالفة د.عع
المراجع
- Barbosa-Cánovas, G. V.; Tapia, M. S.; Pilar Cano, M.; Martín-Belloso, O. and Martínez, A. (2005). Novel
Food Processing Technologies, CRC PRESS, New York, Washington, USA.
& - Goktepe, I.; Juneja, V. K. and Ahmedna, M. (2006). Probiotics in Food Safety and Human Health, Taylor
Francis Group, LLC, New York, USA.

Milk and Human Nutrition
 01201اٌٍجٓ ٚرغذ٠خ اإلٔظبْ
أة ة تعال ذ اعالةم ماع–عا يم اعال ذاق اعلدي عالمب عتالماتادعالمر بطااع–عا يم ااعال ذاق ااعلبارت عالماب عتدترعا كما ضع
ا م ل اااعنا عال ذ اااع–عا يم اااعال ذاق اااعتالفةا تلت اعلتك ااتزع–عا يم اااعال ذاق اااعتالفة ا تلت اعلمة ا د عالمااب عتن م ل ااهع–ع
المل تعالمبل اعال ك اع.عع
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المراجع
- Charalampopoulos, D. and Rastall, R. A. (2009). Prebiotics and Probiotics Science and Technology,
Springer, INC., USA.
& - Goktepe, I.; Juneja, V. K. and Ahmedna, M. (2006). Probiotics in Food Safety and Human Health, Taylor
Francis Group, LLC, New York, USA.
- Miller, D. G.; Jarvis, J. K. and McBean, L. D. (2000). Handbook of Dairy Foods and Nutrition, 2 nd, CRC,
Florida, USA.

Substitutes of Milk and Its Products
 01201ثذائً األٌجبْ ِٕٚزدبرٙب
بااداقاعالمااب عالة ا قاعلب اااعالم اادرع–عبااداقاعم ا عنااتاعال اات ع–عال ااب عالمبماادةع–عبااداقاعالزباادع–عبااداقاعدي ا عالمااب عم مفاااع
الم اادرع–عالبااداقاعالتظ ف اااعلباارعت عالمااب ع–عمل ا تعغذاق اااعم مفاااعبد ماااعلممل ا تعالمبل اااعالبشاادةعال اال

ال ل

ع .ع

اع–عالةاام ع

المراجع
- Britz, T. J. and Robinson, R. K. (2008). Advanced Dairy Science and Technology, Blackwell Publishing,
Oxford, England.
- Chow, C. K.. ( 2008). Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 3rd, Taylor & Published by
Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England.
- Cooper, J.; Niggli, U. and Leifert, C. (2007). Handbook of organic food safety and quality, Farnworth, E. R.
(2003). Handbook of Fermented Functional Foods, CRC , USA

New Technology in Milk Industry
ِ 01211ذخً إٌ ٟاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌسذ٠ثخ فِ ٟدبي األٌجبْ
ا ةمتز اعالةكة اعتال رش حعالف قئع–ع طب ب تعال طعالة ل ع–عالل لتع كلتلت ع.عع
المراجع
- Britz, T. J. and Robinson, R. K. (2008). Advanced Dairy Science and Technology, Blackwell Publishing,
Oxford, England.
- Neeser, J-R. and German, J. B., (2004). Bioprocesses and Biotechnology for Functional Foods and
Nutraceuticals, Marcel Dekker, INC New York, USA.
- Walstra, P.; Wouters, J. T. M. and Geurts (2006). Dairy Science and Technology, 2nd, Taylor & Francis
Group, LLC, New York, USA.

General Summer Training
 01210رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب
تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ع

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 01211رذر٠ت ؿ١ف ٟخبؽ
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع
م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع

(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم
تمل ش ل عن ع ترةععم مت تع ماع.ع
ِ 01212ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع رعنا عاكادعال
البة عالم صع-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

اصعنر ا عدا ااعالبرلا م ع بات عب ادادعالمشارتععنا عم ا اع

عدراةاع طب ب اعلم ع ةممهعالط لبعن عم اعدراة هعب لكم هعتببرل م عال
ا دادعمشرتعع

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

صعالذ ع

صعن عم له-عالط لبع

اهعالفر ا ع-عمشارتععال ارجع با رعع
صعن هعبم ع مك عالط لبعم ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.
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ِ -3سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ إٌجبد اٌشراػ.ٟ
ٔ 01310جبد سراػ ٟػبَ
دترةعك ا ةعاللب ا تعالزير ااا عالبااذترعت مم اااعاإللب ا تع–عمترنتلت ا عا

Agricultural General Botany
ا ضعاللب اااعالم مفاااعت كت ار ل ا ع–عال م اااعاللب ااا:ع

ال رك اابعتالتظ فاااع–عا لة ا اعاللب ااا:عال رك اابعتالتظ فاااع–عال رك اابعالاادا م عل
بمترنتلت عت شر حعاللب تع–ع بة عاللب تعالزير ا-ا زي ر-ال مبا حعتاإل

ا ب-عا

ا ضعاللب اااعالم مفاااع–ع ت اااعالب قاااع
لاا-عاللاترات-الأما ر-عد ارةااعبةاضع

الة قتتعاللب ا.ع
اٌّزاخغ:
عمكمدعالل د ع-ععأة ة تعمترنتلت عت شر حعاللب تع1008ع–ع ة عاللب تع-عكم اعالز ار اع– مةاعكفرعالش خ.- Vasishta, P. C. (2004): Botany for degree students, Gymnosperms, S. Chand and Company LTD, Ram
Nagar, NEW DELHI.

Agricultural Microbiology
١ِ 01311ىزٚثٌٛٛ١خ١ب سراػ١خ
مت عالبك ر عب للةباعلب جعأشك اعالك ةع– رك بعال م ااعالبك ر ااع–لماتعالك قلا تعالك ااعالد بااع مم ا تعا اضعال اذاقجع
–عطرئعالفةفرةعالم مفاعتعأة دام ل عنجعأل جعالط اع–عأل ب اعال اف تعتعال طفاراتعالتراأ ااعناجعالبك ر ا -عال ةارلع ماجع
بةضعا ة عالم مفاعلمبك ر -عدراة تع ماع مجعم كرتب تعال رباعتال ذاضعتالم عع–عال طب ب تعالم مفاعلمبك ر .ع
اٌّزاخغ:
- Collins, C. H. and Lyne, P. M. (1979). Microbiological Methods, Fourth Eddition, Butterworth & Co
(Publisher) Ltd.
- Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. (1989). Microbiology: An Introduction, 3 rd. Ed., The Benjamin
/ Commings Publishing Company, Inc., New York.

 01312أطبط١بد ٚلب٠خ إٌجبد
ا ا د اع–عا
مبدماااع–عا يم اااعا

Fundamentals of plant protection
ااراضع م ااجعاللب اا تع–عال طفاااع–ع كش االعا ما اراضع–عالمة اابب تعالمر اا اعالم مف اااع

(نطر اااع–عبك ر اااع–عن رةا ا اع–عل م تد ااا)ع–أيا ا عا ما اراضعب اافاع م اااع–عط اارئعالمك نك اااعالم ك مم اااعل ما اراضعاللب اااع
تالمك نكاعالك م ت اعتعالمك نكاعالكشر ا.ع
اٌّزاخغ:
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- Agrios, G.N. 2005. Plant pathology. Fifth edition. Academic press, New York.
- Matthews, R.E.F. 1993. Diagnosis of plant diseases. CRC Press Boca, Raton, Florida, USA.

 01313أطبط١بد األِزاف اٌفطز٠خ
مبدماااع-ععأيم اااعالفطر ا تعم ا عالل ك اااعا
ك رع ي عا مراضعال جع
اٌّزاخغ:

بعالمك

ا د اع–عا

Fundamentals of Fungal Diseases
اراضع–عال طفاااع–عطاارئعاإل ا باع-عطاارئعال ك ا أرعالم مفاااع–ع
رتاتعتأش رعالف كلاع ماعتلب تعالز لاعتطرئعمك نك ل .ع

اعالكبم اع–عتال

-Agrios, G.N. 2005. Plant pathology. Fifth edition. Academic press, New York.
-Matthews, R.E.F. 1993. Diagnosis of plant diseases. CRC Press Boca, Raton, Florida, USA.

Fundamental of Bacterial Diseases
 01314أطبط١بد اإلِزاف اٌجىز١ز٠خ
مبدماااع–ع ةر االع–عأ اراضعاإل ا باعب ا مراضعالبك ر اااعالممر اااعلملب ا تعع-ع اازاعالمةاابب تع–عطاارئعالةاادىع–عا يم اااع
د اع مراضعاللب تعالبك ر اعال جع
ا
اٌّزاخغ:

د اعتطرئعمك نك ل .ع

بعاي عاللب تعا

- Fahy, P.C. and Persly, G.J. 1983. Plant bacterial diseases, A diagnostic guide, Academic press. New York.
- Lelliott, R.A. and Stead, D.E. 1987. Methods for the diagnostic of bacterial diseases of plant. Oxford,
London.

 01315أطبط١بد االِزاف اٌف١زٚطٚ ٗ١إٌّ١برٛد٠خ Fundamentals of Viral and Namotode Diseases
عمبدماااع ماااع ا عالف رتة ا تعاللب اااعت ةر فل ا ع–عال ا قصعالمترنتلت اااعتالم كرتةااكتب اعلمف رتة ا تعتطاارئع ا فل ع
تال ب لل ا عتال بااد رعالكم ا علل ا ع–عا

اراضعالمر ا اعالم ةاابباع ا عالف رتة ا تعتطاارئع بة ا مل عتالةتاماااعالطب ة اااعال ااجع ااؤأرع

م ل ع–عطرئع لب اعالف رتة تعت

اعتالة رتلت اع–ع ةر العالل ما تداع–عم مت ا تعالل ما تداعع-عا يم ااع

ا

ق ل عا ل

د اع–عالشكاعالمترنتلت جعتال رك بعال شر ك علمل م تداع–عا

راضعناتئعت كاتعةاطحعال ربااع–عالةممم ا تعالك ت ااع

الم مفاعال جع بت عبل عالل م تداع–عأي عا مراضعالم ةابباع ا عالل ما تداعب افاع مااع–عطارئعالمك نكااعالم مفااعلتماراضع

الل م تد اع.ع
اٌّزاخغ:
- Grainger, J. 2007. Virus diseases of plants. Ardley Press, 124 pp.
- Copper, J. 2007. Virus diseases of tress and shrubs. Springer, 2 nd edition, 224 pp.

Post Harvest Diseases
 01311اِزاف ِب ثؼذ اٌسـبد
ةر لعب مراضععم عبةدعالك دعتالمةبب تعالمر اعال جع ةاببل عتالةتامااعال ا ع اؤأرع ماجعإ ا باعالمك اتاعبةادعالك ا دع
–عالمة متتعال جع رىع مجعالمك
المك

اعتالظرتلعالمل

اعإأل ضعال ز عتال ةت ئع(عبةدعالك

لكم اعالك
اٌّزاخغ:

تتعبةدعك

اع مجعا

د) – دراةاع ف

باعالك

تتع–عك رع ي عا مراضعال اجع

ا بع

م اع ي عا مراضعتطارئعمب تم لا ع–عالمةا متتعالم مفااع

دي عم عالمةبب تعالمر اع.
- Agrios, G.N. 2005. Plant pathology. Fifth edition. Academic press, New York.

 01311اِزاف اٌّسبؿ ً١اٌسمٍ١خ
ك اارعمف اااع ي ا عا م اراضعال ااجع

ا بعالمك

Field Crops Diseases
ا اعالكبم اااع(عنطر اااع–عبك عر اااع–عن رة ا اع–عل م تد ااا)ع–عا ااراضع

الظ ير اع-عطرئعالت اع–علب تعزير اعم طفماعامراضعنة تلت اعتطرئعالةتجع.ع
اٌّزاخغ:

 حيٍه اسممرنسى  .8009أمراض اسىرذل 800 ،ص  ،مىشأة اسمرذضف ،مرر.ع- Agrios, G.N. 2005. Pant Pathology. Fifth Edition, Academic Press, New York

 01311اِزاف اٌّسبؿ ً١اٌجظزبٔٗ١
ك اارعمف اااع ي ا عام اراضعالف كلاااعتال

Horticultural Crop Diseases
اارعتلب ا تعالزيااترعتالز لاااع-ععمظ ا يرعاإل ا باعب ا مراضعالم مفااا(عنطر اااع–ع

ير اعالم طفماعع-عالمة متتعالز ار اعلمت اعم عا مراضع–عالطارئعالك م ت ااعتالب تلت ااع
بك ر اع–عل م تد ا)عتاللب تعالز ع
نجعالمك نكا.ع
اٌّزاخغ:
 حيٍه اسممرنسى  .8009أمراض اسىرذل .مىشأة اسمرذضف ،مرر.ع- Agrios, G.N. 2005. Pant Pathology. Fifth Edition, Academic Press, New York .
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 01301االِزاف اٌف١زٚط١خ ٚاٌف١زٛثالسِب
د اعل مراضعالف رتةا اع–عا اراضعالف رتةا اعلمك
ا يم اعا
لمك

ا اعالكباااعتطاارئعمك نك ل ا ع–عا م اراضعالف رتة ا اعلممك

لمف رتة تعاللب اع–عاك ش لعالف تبتزم عت ةر فلا عتا يم ااعا

Viral and Phitophasma Diseases
ا اعال ارعتطارئعمك نك لا ع–عا ماراضعالف رتةا اع

ا اعالبة ا ل هععتطاارئعمك نك ل ا ع–عطاارئعالمب تماااعالة ماااع
ا د اعللا ع–ع بةا عالف تبتزما عتا

اراضعالمر ا اعال اجع

ل ع-عأي عا مراضعال جع ةببل عالف تبتزم عتطرئعمب تم ل .ع

ةببل عتطرئعال ب لل عت ش
اٌّزاخغ:
عع–ع متع ت عالة دعأكمدعةتمهع–عرشدىع مرع.1000عن رتة تعاللب تع–عالمك باعا ك د م ا-عالب يرة.ع
- Grainger, J. 2007. Virus diseases of plants. Ardley Press, 124 pp.
- Copper, J. 2007. Virus diseases of tress and shrubs. Springer, 2 nd edition, 224 pp.

Nematode Diseases and Its Control
 01300االِزاف إٌّ١برٛد٠خ ِ ٚىبفسزٙب
مبدماع–ععا راضعال ع كدأل عالل م تداع–ععال ة قرعالمب شرةعتال رعمب شرةعلمل م تداعع-عأي عا ماراضعال اجع ا بعأيا ع
المك

ا اعا

ا د اع(عكبم اااع–عبةا ل اع–عزيااترعتلب ا تعز لااا)ع–ع ت ل ا عب لمةاابب تعالمر ا اعا

تالمك نكاعالم ك مماع.ع
اٌّزاخغ:

اارىع–عطاارئعالت اااع

- Luc, M., R.A. Sikora and J. Bridge. 1990. Plant Parasitic Nematodes in subtropical and tropical agriculture.
CAB International, Wallingford, Xvii, 629 pp.
- Evans, K., D. L. Trudgill and J. M. Webster. 1993. Plant Parasitic Nematodes in temperate agriculture. CAB
International, 648 pp.

Bacterial Diseases and Its Control
 01301االِزاف اٌجىز١ز٠خ ِٚىبفسزٙب
مبدماع–ع ةر لع–عأ راضعاإل باعبا مراضعالبك ر ااعالممر ااعلملبا تعع-ع ازاعالمةابب تعالبك ر ااعع–عطارئعالةادتىع–ع
ا يم اااعا

ا د اع ماراضعاللبا تعالبك ر اااعال ااجع

ا بعايا عاللب ا تعا

ا د اع(مك

ا اعكباااع–ع

اارع–عن كلاااع–ع

زيترعتلب تعالز لاع...الخ)عتطرئعمك نك ل ع.ع
اٌّزاخغ:
- Fahy, P.C. and Persly, G.J. 1983. Plant bacterial diseases, A diagnostic guide, Academic press. New York.
- Lelliott, R.A. and Stead, D.E. 1987. Methods for the diagnostic of bacterial diseases of plant. Oxford,
London.

Non-Parasitic Diseases
 01302أِزاف إٌجبد غ١ز اٌطف١ٍ١خ
مبدمااع ماااع–عاماراضعاللب ا تعالزير ااعالم طفماااع–عا ماراضعالفةا تلت اع–عاماراضعلبااصعالةل اارعال ذاق اااع–عا ماراضع
الم ةبباع
اٌّزاخغ:

عالظرتلعالب ق اعال رعمتقماع–عطرئعال مبع مجعكدتثعا مراضعال رعطف م ا.ع

عكة عالةمرتةجع.1002عأمراضعاللب ت عملش ةعالم رل عم ر.- Agrios, G.N. 2005. Pant Pathology. Fifth Edition, Academic Press, New York.

Molecular Diagnosis of Plant Diseases
 01303رؼخ١ؾ االِزاف إٌجبر١خ ثبٌجٌٛٛ١خ١ب اٌدش٠ئ١خ
مبدماع ماع ا عالب تلت ا عال ز ق ااعت ت لا عبا مراضعاللبا تعع–عطارئعال شا صعالم مفااعل ماراضعالم مفااع(عنطر ااع–ع
بك ر اااع–عن رتة ا اع–عل م تد اااع)عاة ا دا عالطاارئعالكد أاااعالم مفاااعتالةاار ةاعنااجع ش ا صعك ناااعا م اراضعال ااجع
المك اعذاتعا يم اعا
اٌّزاخغ:

ا بع

د اعع-عأيم اعال ش صعنجعالمك نكاعالم ك مماعل مراضعاللب اع.ع

- Wagih, E.E. 2004. Biotechnology and its applications to agricultural. Dar El-Wafaa, Alexandria 376 pp.
- Agrios, G.N. 2005. Plant pathology. Fifth Edition. Academic Press, New York.

Plant Patho-Physioloy
 01304فظٌٛٛ١خ١ب إٌجبربد اٌّز٠ضخ
مبدم اااع م اااع–عالك ل اااعالفةا ا تلت اعلملب ا ا تع–عالمر ا ا اعب لمة اابب تعالمر ا ا اعالم مف اااع(عنطر اااع–عبك ر اااع–عن رةا ا اع–ع
ل م ا تد )ع–عدترعالةتاماااعالك ت اااعتال اارعك ت اااع مااجعاللب ا تعالمر اااع–عةاامتكعاللب ا تعالمر اااع كااتعك ناااعالةتاماااع
المك طاعب للب تع(عطرئعال مبع مجعالظرتلعال رعمتقما)عع-عطضم اسمكذخحز اسمخاوفز سوىرذبذل اسمرٌضز.
اٌّزاخغ:
- Agrios, G.N. 2005. Plant pathology. Fifth Edition. Academic Press, New York.
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 01305اٌزغ١زاد إٌّبخ١خ ٚاٌزٕجؤ ثؤِزاف إٌجبربد
Climatic Changes and Forecasting of Plant Diseases
مبدماع ماع–عم ي اععالطبسعتالمل خع–عمادلتاعال اراتعالمل ااعالم مفااع–عال لباؤععتدترةعناجعمك تلااعال ةارلع ماجعك ا ع
اإل

باعب مراضعتعالتة قاعالمة لاع مجعال لبؤعبا مراضع-ع ت ااعال لباؤععب ل شا رعا ماراضعاللب ااعالم مفااع(نطر ااع–ع

بك ر اع–عن رة اع–عل م تد اع)ع-عا ك ط تعالتا بع تنراي علت اعالمزرت تعم عاإل
اٌّزاخغ:

باعب مراضعنجعك لاعالتب ق ا.ع

-Campbell, C.L. and Madden, L.V. 1990. “Introduction to plant disease Epidemology”. Wiley, New York.
-Leonard, K.M. and Fry, W.E. 1986. “Plant Disease Epidemiology, Volume I: Population Dynamics and
Management”. Macmillan, New York.

ِ 01301ضبداد األوظذح ِٚظزسثبد اٌّمبِٚخ
مبدماع ماع–عم داتعا كةدةع–عمة كأ تعالمب تماع–عدترعم
التاععالم
اٌّزاخغ:

داتعالم مفاعدتري عنجعاإل

Antioxidants and Resistance Inducers
داتعا كةدةعنجعز دةعكف ضةعال ل زعالملا علملبا تع–ع

باعب مراضعالم مفاع–عدترعمة كأ تعالمب تماعلم مبع مجعا مراضعالم مفا.

- Coligan, J.E., Kruisbeek, A.M. and Margulies D.H. 1994. Current protocols in immunology.
- Horsfal, JK.G. and Cowling, E.B. 1980. Plant disease, Volume 5: How plants defend themselves. Academic
Press, new York.

Soil Borne Diseases
 01301االِزاف إٌجبر١خ اٌّسٌّٛخ ثبٌززثخ
مبدماع ماع–عمةبب تعا مراضع(عنطر ا تع–عبك ر ا ع-ععن رتةا تع–عل ما تداع–عمةابب تعأ ارىع)000عمكمتلااعب ل ربااع–ع
ا مراضعالمكمتلااع ماجعالباذترع–عالم مفا تعاللب ااعما عالمك اتاعالةا بئعع-عطارئعا ل شا رعتا ل با اع–عطب ة ااعمة شا اع
المةبب تعالمر اعب ل رباع–عطرئعالمك نكاعالم مفاعل مراضعاللب اعالمكمتلاعب ل رباع.ع
اٌّزاخغ:
- Van Elsas, J.D., Trevors, J.T., Wellington, E.M.H. and Marcel B. 1997. Modern Soil Microbiology. 683 p.
New York.
- Engelhard, A.W. 1989. Soil borne plant pathogens management of diseases with macron and microelements.
APS press, St. Paul, Minnesota.

Environmental Stress Physiology of The Plant
 01301فظٌٛٛ١خ١ب اإلخٙبد اٌج١ئٌٍٕ ٟجبربد
مبدمااع–ع ةر االعاإل لا دعع-عال م ااعاللب اااعتكركاااعالما ضعتالاذاقب تعع-عالةتاماااعالدا م ااعتال ر ااعالمااؤأرةع مااجعاللبا تعع-ع
ا أ رعالةتامااعالك ت ااع Biotic stressع(اللب ا تعالم طفمااعتمةابب تعا ماراضعاللب ااعالفطر ااع-عالبك ر ااع-عالف رتةا اع-ع
الل م تد ااا)ع–ع ا أ رعالةتاماااعغ اارعالك ت اااع( a biotic stressإ ل ا دعالك ا اررةعالمر فةاااعتعالمل ف اااععتا ل ا دعالممتكاااعتع

ال ب عتا ل دعلبصعالما ضع–تال ماتثع)عع ماجعاللبا تع–عاإل لا دعت ت اهعبا مراضعاللبا تعع-عبةاضعالم اطمك تعال

ااع

ب ل دعالب ق عتالمر جعلملب تع.ع
اٌّزاخغ:
عع-عكر عمكمدعنرجع()1020عنة تلت عاإل ل دعالب ق علملب تع.ععععععععععععععععععع

Agriculural Plant Physiology
 01311فظٌٛٛ١خ١ب ٔجبد سراػٟ
نة ا تلت عال م اااعاللب اااع-عال ا قصعالة ماااعلمبرت ااتبتز ع-نة ا تلت عالةت ا تعالم ق اااع-عاإللز م ا تعاللب اااع-عال مأ اااع
ال ااذاق عن ا عاللب ا تع( مم ا عالبل ا ضعتاللااد )ع-عال ذ اااعالمةدل اااع-عاللب ا تعتال ا تطعالب ق اااع-عاللمااتعتالكركاااعن ا عاللب ا تع-ع
اللرمتل تعاللب اعتملظم تعاللمت.ع
اٌّزاخغ:
- Larcher, W. (2003): Physiological plant ecology: Ecophysiology and stress physiology of functional groups.
4th Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.
- Leyser, O. and S. Day (2003): Mechanisms in plant development, Blackwell Publishing, First Ed. UK.

 01310االزز١بخبد اٌغذائ١خ ٌٍٕجبد
أل اتاععالةل اارعال ذاق اااع–عام ا صعالم ا ضعتالةل
ال ذاق اعنجعاللب تع-عأ راضعلبضعتز دةعالةل
اٌّزاخغ:

Nutritional Requirements for Plant
اارعال ذاق اااع-عإل ب ا اعالةل اارعال ذاق اااعنااجعاللب ا تع-ععدترعالةل اارع
رعال ذاق اع-عالمزارععالم ذ اعتالز ار اعبدت عأرض.ع
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- Baker, D. A. and J. I. Hall (1975): Ion transport in plant cell and tissues. North-Holland/American Elsevier.
- Wilkins, M. B. ((1989): Advanced plant physiology. First Ed., Longman Scientific and technical, printed at
the bath press, Avon.

Protected Inactivate Diseases
 01311اِزاف اٌشراػبد اٌّسّ١خ
د اع–عأي عالز ار تعالمكم اعتا مراضعال جع بل ع(عنطر اعبك ر اع–عن رة اع–عل م تد اع
مبدماع ماع–عا يم اعا
)عامراضعغ رعطف م اع–عا

عالمةبب تعالمر اعالم مفااع–عطارئعالمك نكااعالم مفااع ماراضع

راضعالمر اعالم ةبباع

الز ار تعالمكم ا.ع
اٌّزاخغ:
- Agrios, G.N. 2005. Pant Pathology. Fifth Edition, Academic Press, New York.

Recycling of Agricultural Residues
 01312رذ٠ٚز اٌّخٍفبد اٌشراػ١خ
مبدماع–عال متثعتم درع-عك ف اعال مصعم عالم مف تعدت عال أ رع مجعاللظ عالبق ع–عال ةرلع مجعالم كرتبا تعتك ف ااع
ماع تانئعب عالطرئعاآلملاعال جع مك عاة دامل عنجع مم اعال دت ر-عك ف اع ماع ادت رعالم مفا تعتا ةا ف دةعما علتا لا ع
نااجعا غاراضعالز ار اااعتال اال

الم مفاعم ع دت رعالم مف ت.ع

اعالم مفاااعع-عاةا دا عالب ت كلتلاات

عتاللا لت كلتلت

عن ا ع اادت رعالم مفا تع–عالم ر ا تع

ع
اٌّزاخغ:
- Higgins, I. J. and Burns, R. G. (1975). The chemistry and Microbiology of Pollution. Academic press,
London – New York – San Francisco.
- Doran, P. M. (1989). Bioprocess Engineering Principles. Academic Press, Harcourt Brace & Company
(Publishers), New York –Tokyo.

 01313رمظ ُ١اٌجىز١ز٠ب
مبدماع–عال ف تعالة مااعالتا ابعم ار لا ع لادع بةا عالبك ر ا ع–عا

Taxonomy of Bacteria
يا تعتالطارئعالكد أااعالمةا دماعل بةا عالبك ر ا ع-ع

بة عالك قل تعالك اعالد باع–عال ف تعالمم زةعلكاعم مت اعم عالم كرتب تع–عدراةاعا ة عالم مفاعلمم كرتب تعت كد ادع
ال ف تعالمم زةعلمر بعتالة قتتعتال ل سعتا لتاععالم ةددة.ع
اٌّزاخغ:
عم طفجعأبتعالديبع(:)2886ع م عالبك رات عال زضعا تا عدارعالمة رلع–عالب يرة- Holt, J. G. (Ed.). Bergey ′s Manual of Systemic Bacteriology. Williams & Wilkins, London.

Microbial Cell
 01314اٌخٍ١خ اٌّ١ىزٚث١خ
ال رك بعالد ئعلم م اعالم كرتب ااع–عم اركااع كات عال ادارعال مات -عالكركااعناجعالك قلا تعالك ااعالد باا-عأيا عال راك ابعال اجع
تعال ذاق اعللمتعالم كرتب ت-عمراكاعاللمت.ع

فرئعب عالم كرتب تع–عالم كرتب تعالم رأماع–عا ك
اٌّزاخغ:

ع-عم طفجعأبتعالديبع(:)2886ع م عالبك رات عال زضعا تا عدارعالمة رلع–الب يرة.عععععععععععع
- Schlegel, H. G. (1992). General Microbiology. Cambridge University Press.

 01315اٌّٛاد إٌّزدخ ِ١ىزٚثٌٛٛ١خ١ب
نكرةع ر اع طترعالمتادعالم دةعلمم كرتب تعنجعالم

جعتالك

ال جعالمتادعالمل اعم كرتب ع-ععالةتاماعالمؤأرةع مجعال

Microbiological products
رعتالمة ببا-الم كرتب تعالمل اعل مكعالمتادع–ع ت ا لع

لا  –.د ارةااعب تك م ا ضعالمركبا تعالم ا دةعلمم كرتبا تع–عال ادارع

ال مااتىعالبك اار عتالم ا داتعال ااجع ااؤأرع م ااهع–عم ا داتعال با حعتالم ا داتعالمااؤأرةع مااجعال ش ا ضعالبتزمااجع–ع أبا طعبل ا ضع
ا كم ضعاللتت اع–ع أبطعبل ضعالبرت ع–عالمتادعتالم

لممتادعالم
اٌّزاخغ:

داتعالك ت اعال جع اؤأرعب ارعالطارئعالةا بباع–عمب تمااعالم كرتبا تع

دةعلل ع–عمشكماعظلترعالةت تعالمب تماعل أ رعالمتادعالم

دةعلممكرتب تع.ع

- Higgins, I. J. and Burns, R. G. (1975). The chemistry and Microbiology of Pollution. Academic press,
London – New York – San Francisco.
-Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. (1989). Microbiology: An Introduction, 3 rd. Ed., The Benjamin
/ Commings Publishing Company, Inc., New York.

١ِ 01311ىزٚثٌٛٛ١خ١ب رذ٠ٚز اٌّخٍفبد
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مبدماع–عم

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

درعالم مف تعالز ار اع–عال ةرلع مجعالم كرتب تعاآلملاعال جع مك عاة دامل عنجع مم اعال دت ر-عم ك ل ك ااع

ال كةا ا رعالك اات علمم مفا ا تع–عك ف ا اااعال ة اارلع ما اجعا لز م ا ا تعالمكمم اااعلمم مفا ا تع–عال كة ا ا رعالك ااات علمم مفا ا تعبتاةا ااطاع

ا لز م تع–عك ف اع ماع دت رعالم مف تعتا ة ف دةعم علتا ل عنجعا غراضعالز ار اعالم مفا.ع
اٌّزاخغ:ع

- Higgins, I. J. and Burns, R. G. (1975). The chemistry and Microbiology of Pollution. Academic press,
London – New York – San Francisco.
- Doran, P. M. (1989). Bioprocess Engineering Principles. Academic Press, Harcourt Brace & Company
(Publishers), New York –Tokyo.

Microorganisms Physiology
 01311فظٌٛٛ١خ١ب اٌىبئٕبد اٌس١خ اٌذل١مخ
ذ اااعالك قل ا تعالك اااعالد باااع–عك ف اااع م اائعATPعأأل ا ضعاللمااتعالل اتاقجع-ععالبل ا ضعالك ااتىعلم م اااعم ا عال متكااتز-عأمأماااع
ل لشااطاعاللدم اااعلمم كرتبا تعاللتاق اااعغ اارعذا اااعال ذ ااا-عأمأماااعلمم كرتبا تعذاتعا ااضعال ماارى.علمااتعالم كرتبا تع مااجع
بةضعالمركب تعالمةبدةع–ع لظ عا ضعال ذاق عنجعالم كرتب تع–عبةضعال طب ب تع ة د عن ل عالك قل تعالك اعالد با.ع
اٌّزاخغ:
- Schlegel, H. G. (1992). General Microbiology. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. (1989). Microbiology: An Introduction, 3 rd. Ed., The Benjamin
/ Commings Publishing Company, Inc., New York.

Microbial Biofertilization
١ِ 01311ىزٚثٌٛٛ١خ١ب اٌزظّ١ذ اٌسٞٛ١
مبدمااع–عالادترعال اجع مةبااهعالك قلا تعالك ااعالد باااعناجع ك ا رعالم اذ تعاللب اااع–دترةعاآلزتتعناجعالطب ةااعتدترعالك قلا تع
الد باااعن لا ع–الم كرتب ا تعالمأب اااع زتتعاللاتاضعال اات ع–عالةتاماااعال ااجع ااؤأرع مااجعكف ا ضةع مم اااع أب ااتعاآلزتتع–الم كرتب ا ع

الم ةارةعلمفتةافترعتالبت ةا ت –عدتراتعالةل

ارعال ااجع اد اعناجع رك ابعا ةاامدةعالة ات اع–عال ةارلع ماجعالم كرتبا تعذاتع

البدرةعال مر اعالة ل اع–ع ب عالكف ضةعالب تلت اعلمم

ب تعاللب ااع–عالظارتلعالب ق ااعالم قمااعلمةدلااعالمركبا تعالة ات اع

–عك ف اااعاة ا دا عالم كرتب ا تعالمش ا ةاعللمااتعالمب ا تعن ا عال ماابع مااجعا
الم كرتب تع–عالم
اٌّزاخغ:

ب تعالك ت اعالمل اع

د تع ة رعالةل

ر ع–عا

ل ا دعالب ق ا ع–عال ا جعا تكة ا ل تعبتاةااطاع مااكع
رعالم مفاعم كرتب .ع

– - Subba Rao, N. S. (1982). Advances in Agricultural Microbiology. Butterworth Scientific, London – Sydney
Toronto.
- Giller, K. E. (2001). Nitrogen fixation in tropical cropping systems. Second ed., CABI – Publishing, United
Kingdom.

١ِ 01321ىزٚثٌٛٛ١خ١ب اٌّ١بٖ
مبدماع–عالفمتراعالم كرتب اعلم ععالشربعتالم رىع–عطرئعالةزاعتال لب اعتال ةر العل يا عا

Water Microbiology
لا سعتال ةر الع يا عا لا سع

تا لاتاعع–عتةا قاعال لب اااعلم ا ععالشااربع–عك ف ااعالككا ع ماجع ماتثعم ا ععالشاربعم كرتب تلت ا ع–عطارئع اادت رعم ا ععالم ا رىع
ة دامل عنجعالرىعالز ار ج.ع
اٌّزاخغ:

– - Bitton, G. (1994). Wastewater Microbiology. Wiley & Sons, INC. Publication, New York- Toronto
Singapore .
- Collins, C. H. and Lyne, P. M. (1979). Microbiological Methods, Fourth Eddition, Butterworth & Co
(Publisher) Ltd.

١ِ 01320ىزٚثٌٛٛ١خ١ب أزبج ٚرىظ١ز اٌجالطز١ه
Microbiology of Production and Degradation of Plastic
مبدم اااع–عأ ا ارارعا لا اتاععالم مف اااعما ا عالبتةا ا كعت أ ريا ا ع م ااجعالب ق اااع–عال ة اارلع م ااجعالم كرتبا ا تعالمل اااعلمبتةا ا كع
الم كرتبااجعتعك ف اااع زلل ا ع–عطاارئعاة ت ااه-عك ف اااعإل ااهع

ر ا عبتاةااطاع مم اااعالكمتلااا-عال ةاارلع مااجعالم كرتب ا تع

المكمماعلمبتةا كعالم كرتباجعتالم مائعك م ق ا عتك ف ااع زللا -عطارئع ا سعتعا با رعتال ةارلع ماجعم كا ل ز عال كةا رع كاتع
ظرتلعم مفا.عم ك ل ك اعال كة رعالك ت علمم مف تع–عك ف ااعال ةارلع ماجعا لز ما تعالمكممااعلمم مفا تع–عال كةا رعالك ات ع
لمبتة كعبتاةطاعا لز م تع–عاة دا عالب ت كلتلت

عتالل لت كلتلت
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اٌّزاخغ:
- Pirt, S. J. (1985). Principles of Microbe and cell cultivation. Blackwell Scientific Publications.
- Doran, P. M. (1989). Bioprocess Engineering Principles. Academic Press, Harcourt Brace & Company
(Publishers), New York –Tokyo.

Mushroom
 01321ػ١غ اٌغزاة
مبدماااع ا عالفطر ا تع–عالت ا عال بة ا م علفطاارع ا شعال ارابع–عإل ا جع ب ا ت ع ا شعال ارابع(ا ةاابت )ع–عال ةاارلع مااجع
ةت تعتألتاعع شعال رابعالملزر اعنا عم ارع–عألاتاععنطر ا تعا

ا ر كس عالبمات ار س عالشا ك عالفتلفا ر تع–عال ةارلع

مجعألتاعع شعال رابعالة ماع–عالةتاماعالتز ع تانري علل حعز ار اع ا شعال ارابع–عإل ا جعتز ار ااع ا شعال ارابع–الب مااع

د اعلة شعال رابع–عك ف اع
ا
اٌّزاخغ:

م عتكداتعإل جع شعال رابع–عأن تع شعال رابعتك ف اعال مبع م ل .ع

- Van Griensven. (988). The cultivation of Mushrooms. Darlington Mushroom Laboratories Ltd.
- Peter Oei. CTA/TOOL (1991). Mushroom Manual on Mushroom Cultivation, 249.

Microbiology of Pests Control
١ِ 01322ىزٚثٌٛٛ١خ١ب ِىبفسخ األفبد
ا ارارعالل شااقاع ا عأة ا دا عالمب ااداتعالك م ت اااعنااجعالب قاااع–عك ف اااع اازاعالةتاماااعالك ت اااع(الم كرتب ا ت)عم ا عالطب ةاااع–ع
م ك ل ك اااع ا أ رعالةتاماااعالك ت اااعتالم اتادعالمل اااعلل ا ع مااجعا ن ا تع–عالمب تماااعالم كرتب اااعلمكش اراتع–عالمب تماااعالم كرتب اااع
لمةبب تعأمراضعاللب تعالفطر اعتعالبك ر اعتالل م تد اع–عالمب تماعالم كرتب اعلمكش قشع–عم ع بعم ار اهعناجع ك ا رعتع

أة دا عالمب داتعالك ت اع.ع
اٌّزاخغ:
- Agrawal, A. A., Tuzun, S. and Bent, E. (2000). Induced plant defences against pathogens and herbivores.
APS-press.
- Cook, R. J. and Baker, K. F.(1989). The nature and Practice of Biological Control of Plant Pathogens.

 01323اٌزخّزاد اٌّ١ىزٚث١خ
مبدم اااع–علم ااتعالك قل ا ا تعالك اااعالد ب اااعتا ك

Microbial Fermentations
ا ا تعالمأماااجعل ااهعتالةتاما اااعال ا ا ع اااؤأرع م ا ااهع–عالأتاب ااتعالب ةا ا اعلةمم ا ا تع

ال مر()Kineticsع–عال ب داعال ز عنجعالم م ارتعالك ت اع–عاة دا عاللم ذجعالر

اعل بد رع ف تعاللمتعتال لبؤعبل ع (

).Modellingعال طب ب تعالم مفاعللتا عال مر.ع
اٌّزاخغ:
- Pirt, S. J. (1985). Principles of Microbe and cell cultivation. Blackwell Scientific Publications.
- Doran, P. M. (1989). Bioprocess Engineering Principles. Academic Press, Harcourt Brace & Company
(Publishers), New York –Tokyo.

Microbial Enzymes
 01324االٔشّ٠بد اٌّ١ىزٚث١خ
مبدماااع–عك ف اااع اازاعتكفااظعالمازارععالم كرتب اااعالمل اااعلتلز ما تعتالةتاماااعالمااؤأرةع مااجعلمتيا -ع ت ا لعإل ا جعاإللز م ا تع
تمةرناااعك ف اااعإل ل ا عنااجعم اركاااعلمااتعالك ا ق عالم كرتب ا -ع لظ ا عإل ا جعاإللااز ع–عطاارئعال لب اااعت ا سعاللش ا طع–عالةتاماااع
المؤأرةع مجعأل جعتلش طعا لز م تع–عا لز م تعال ل
اٌّزاخغ:

اع–عا يم اعتا ة دام ت.ع

- Pirt, S. J. (1985). Principles of Microbe and cell cultivation. Blackwell Scientific Publications.
- Doran, P. M. (1989). Bioprocess Engineering Principles. Academic Press, Harcourt Brace & Company
(Publishers), New York –Tokyo.

Fundamentals of Fungi
 01325أطبط١بد اٌفطز٠بد
مبدماااع ا عالفطر ا تع–عد ارةاااعال رك اابعالك م ا ت علم م اااعالفطر اااع–ال ك ا أرعن ا عالفطر ا ت-ععاللمااتعتطاارئع ةااهعتالةتاماااع
المااؤأرةع م ااهع–ع بة ا عالفطر ا تع–ع مم ا تعال كااتاعال ااذاق عا تل اااع–عال م ا قرع–عال طب ب ا تعالم مفاااعال ا ع ة ا د عن ل ا ع

الفطر ت.ع
اٌّزاخغ:

- Alexopoulos, C. J. and Mims, C. W. (1979). Introductory mycology. Third Edition, John Wiley and Sons,
USA.
- Singh, R. S. (1994). Plant pathogens. The Fungi. Oxford & IBH Publishing Co. PVT. LTD, New DelhiBombay-Calcuta.

 01321أطبط١بد اٌف١زٚطبد
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لبذةع ر اع

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

عاك ش لعالف رتة تع–عمترنتلت عالف رتة تع–عال رك بعالدا م علمف رتة تع–عك م ضعالف رتة تع–عطرئع

ال ب اعتال ش رعالف رتة تع–ع بة عالف رتة تع–عال از دعالةدد عنجعالف رتة تع–عطرئع ش صعا مراضعالف رتة ا.ع
اٌّزاخغ:

- Schlegel, H. G. (1992). General Microbiology. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. (1989). Microbiology: An
Introduction, 3 rd. Ed., The
Benjamin / Commings Publishing Company, Inc., New York.
- Jawetz, E., Melnick, J. L. And Adelberg, E. A. (1977). Medizinische Mikrobiologie. 4 th Ed., SpringerVerlage, Berlin – Heidelberg – New York

 01321أطبط١بد اٌطسبٌت
مبدماااع–علبااذةع ماااع ا عالطك لااب-عالطك لاابعالزر ا ضعالم

Fundamentals of Algae
ا د اع–عاللمااتع
ارةع–عال ش ا ري ع–ع بة ا مل ع–عأيم ل ا عا

تال ك أرعبل ع–عالةزاعتال لب اع–عال طب ب تعال ع ة د عن ل عالطك لبعالزر ضعالم
اٌّزاخغ:
Ed., The Benjamin

rd.

رة.ع

- Schlegel, H. G. (1992). General Microbiology. Cambridge University Press, UK.
- Tortora, G. J., Funke, B. R. and Case, C. L. (1989). Microbiology: An Introduction, 3
/ Commings Publishing Company, Inc., New York.

Techniques of Microbiology
 01321رمٕ١بد اٌّ١ىزٚثٌٛٛ١خ١ب
ال ةرلع مجعا دتاتعالمة ةمماعن عمةماعالم كرتب تلت عالز ار اع– الم كرتةكتبعال تق عالمركبع– الب ق تعال ذاق اع–ع
ال ةب ع– زاعالم كرتب تعم عمتاطلل عا

ام اع–ع لب ااعالم كرتبا تع– المةا ةمراتعاللب ااعتطارئعكفظلا ع -ل ازعالشاراقحع

تطرئعال بغعالم مفاع– ال ةرلع مجعالم كرتب ت.ع
اٌّزاخغ:
ع -م طفجعأبتعالديبع(:)2886ع م عالبك رات عال زضعا تا عدارعالمة رلع–عالب يرة.ععع
& - Collins, C. H. and Lyne, P. M. (1979). Microbiological Methods, Fourth Eddition, Butterworth
Co (Publisher) Ltd.
- Subba Rao, N. S. (1982). Advances in Agricultural Microbiology. Butterworth Scientific, London, Sydney
– Toronto.

 01331األِٓ ٚاألِبْ اٌسٞٛ١
مبدم اااع–علب ااذةع ر اااع–عمفا ا ي عا ما ا عالك اات ع(ا ك ا اتاضعتا
ا

ط رعالب تلت اعتك ف اعال ة ماعمةل ع–عمة رع
ب ا ا عا

طا ا رعالب تلت اااعتا

Bio-Safety and Security
ا ا ضعالك اات )ع–ع ل اارعتمةا ا ت تعا ما ا عالك اات ع–ع

ل لعالةتاماعالممر اعالاجعم مت ا تع بةا علدر ااع طتر لا ع–عأةاسع

طا ا رعالك مل اااعلمك قلا ا تعالك اااعالد ب اااعت أ ار لا ا ع م ااجعالب ق اااعتاللبا ا تعتالك ا اتا عتا لةا ا ع–ع

ال تكة ل تعتك ف اعال مبع م ل ع–ع ال داب رعالت ق اعتلشرعأب نااعا ما عالك ات عنا عالمة مااعتنا ع ط ا تعا ل ا جعالك اتال ع
ع–ع طب ب تعا م عالك ت علمل تعا ل جعالك عتال عتالبط ععالز ار ا عتال ال

تالبط ععالز ار

عتال ل

الك ت عالز ار

عتمك نك هع–عالمة ت تعتالمة رعالل ظماعلتم عالك ت ع–عال شر ة ت تالبتال

ع–-عا ريا بع

ذات ال ما ب م

الك ت ع

–عال ت ل تعالدتل اعلمةتماعن عم اعال كلتلت عالك ت ا.ع
اٌّزاخغ:
- Best M., M. L. Graham, R. Leitner, K. Ugwu, H. Artsob, J. Campbell, W. Conlan, S. Fry, Fred George, A.
Graham, D. Groves and T. Hays .(2004). The Laboratory Biosafety Guidelines. 3 rd Edition, the Minister of
Health, Canada.

 01330ث١ئخ إٌجبد اٌشراػٟ
لش ةعت طترعالم مة تعاللب اع–ع ف تعت

قصعالم مةا تعاللب ااع–ع

Agricultural panty ecology
ال لعالم مةا تعاللب ااع–عال لاتععالب قا ع-عع

ترع دا اعا لتاععاللب اع–ع ترعال متثعالم مفاعت أ ري ع مجعالك ا ةعاللب ااععم ك ل ك ااعمب تمااعاللبا تعلد لا دعالب قا ع

–عاة دا عاللب تعن عال مصعم عممتأ تعال رباعتالم ضع–عالةتاماعالب ق اعت أ ري ع مجعالك ةعاللب ا.عع
اٌّزاخغ:

- Wilkinson, R. E. (1994): Plant-Environmental interactions. First Ed., Marcel Dekker, Inc. USA.
- Rizvi, S. J. H. and V. Rizvi (1992): Allelopathy, Basic and applied aspects. First Ed., Chapman and Hall.
- Ambasht, R. (1990): A text book of plant ecology. First Ed., Students’ friods and Co. varanasi.

 01331رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ

General Summer Training
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باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع

تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ما.ع
Specific Summer Training
 01332رذر٠ت ؿ١ف ٟخبؽ
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع
م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع

(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

تمل ش ل عن ع ترةععم مت تع ما.ع

ِ 01333ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع
البة عالم صع-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعنا عاكادعال
رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

اصعنر ا عدا ااعالبرلا م ع بات عبت ادادعالمشارتععنا عم ا اع

عدراة اع طب ب اعلم ع ةممهعالط لبعن عم اعدراة هعب لكم اعتببرل م عال
ا دادعمشرتعع

صعالذ ع

صعن عم له-عالط لبع

اهعالفر ا ع-عمشارتععال ارجع با رعع
صعن هعبم ع مك عالط لبعم ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ً.
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ِ -4سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ اإلٔزبج اٌسٛ١أ.ٟ
Fundamentals of Animal Production
 01410أطبط١بد اإلٔزبج زٛ١أٟ
ااعبلا ع–ع
مركزعالك تا عالز ار ا عنا عالز ار ااعالم ار اع–عمةت ا تعاإلل ا جع–ععةات تعم شا اعالماب عتالمكا عتال اف تعال
ةاات تعا غلا عتالما زعتألما طعإل لما عنا عم اارعتالةا ل ع–عالةتاماااعالتراأ اااعتالب ق اااعال ا ع ااؤأرع مااجعاإلل ا جعت رك بااهع–ع
الةت اعالم ب دلاعب عالك تا عتالب قااع–عالةمم ا تعالمزر ااعال تم اا.عال لا زعالل ام عتتظ قفاهع–عألاتاععا
بة عمتادعالةملعت

لازةعالل ام اع–ع

ق ل عتطرئع ب مل ع–عطرئع بد رعالب ماعالل م اعلمتادعالةملع–عأةسع كت عالةتقائع–عكةا بع

المبرراتعال ذاق ااعلمك تالا تعال لا زعالة اب عتتظ قفاهع–ع لا زعال اددعال ام ضعتتظ قفاهع–ع ل

ارعب قااعالك اتا ع–عال لظا ع

الكرار عن عالك تا عتالةتاماعالمؤأرةع م هع–عال ل ةاعن عالك تال تع–عنة تلت عإل جعالمب عالمك .ع

عاٌّزاخغ:

ع-ع بداعلكم دعمكمدع بداعلكم د.عر اعك تال تعالمزر اع–عدارعاللشرعلم مة تعالم ر اع–عمك باعالتن ضع(.)2882ع
- Richard M. Bourdon. Understanding animal breeding. 1 st ED. Prentic-Hall, Inc.(UK) Limited, London
(1997).
- Robert, E. Taylor and Thomas, G. Field. Scientific Farm Animal. An Introduction to Animal Science.
Eighth Edition (2004).

Fish Production
 01411أٔزبج األطّبن
مبدماااع–ع االظ عإل ا جعا ةاام كع–عمب رلاااعب ا عالاالظ عالم مفاااعإلل ا جعا ةاام كع–عم طمب ا تعالب قاااعلماالظ عالم مفاااع–عإل ا جع
ا ةم كعن عا كتاضعال راب اع–عأي ع مم تعالز ار اعالةمك اع–عاللظ عالمكأفاعلدل جعتاللظ عالم مباعتا ف صعالةمك ا.ع
اٌّزاخغ:
- Aquaculture. Robert R. Stickney (2009).
- The history of Aquaculture. Colin E. Nash (2011).
- New species and technology developments in Aquaculture. Rave Fotedar and Bruce Phillips (2011).

Fundamentals of Farm Animal Breeding
 01412أطبط١بد رزث١خ اٌسٛ١اْ اٌشراػٟ
مبدمااع–عم اركاااع طاترع ما عال رب ااع–عالمةا ل عالتراأ ااعتطاارئع باد ري ع–عطاارئعال ماطعالم مفاااع–عا ل ا بعنا عالك تالا تع–ع
ط اتاتعبل ا ضعا دلاااعا ل ب اااع–عالب قاااعتالت ارأاااع–عا ل ا بعالمة ا دع مااجعالتاةاام تعتأأ ارعع مااجعال كة ا عن ا عالك اتا ع–ع
عن ع رب اعالك تا .ع

ال كة عالمبلجع م عالتراأاعال ز ق اعتاة دا عالب ت كلتلت
اٌّزاخغ:
ع-عد/نؤادع بدعالمط لع بدعالكر ع-عال جعم ش اعالمب ع–عكم اعالز ار ا-ع مةاعالب رةع(.)2875ع
- Richard M. Bourdon . Understanding Animal Breeding. 1 st Editionl, Prentic- Hall, Inc.(UK) Limited,
London (1997).
- Legates, J.E. and Everett, J Warwick. Breeding and improvement of farm animals. Eight Edition. New York
St. Lous San Francisco Auckland Bogota Caracas (1990).

 01413أطبط١بد فظٌٛٛ١خ١ب اٌسٛ١اْ اٌشراػٟ

Fundamentals of Farm Animal Physiology
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مبدماع–عدراةاع رك بعتتظ قلعأ
ة اتاقاعال ة ا عت ت ل ا عب ا

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

ضعتأ لازةعال ةا ع(الة اب -عالادتر -عالل ام -عال لفةا -عالملا

از عالفة ا تلت

-عاإل ار ا )ع–ع

-عال اتاصعالطب ة اااعلمااد عتمكتل ااهعتتظ قفااهع-ععا ا از عالك م ا عتالب ااد ع

تال لظ عالكرار .ع
اٌّزاخغ:
- Beaden, H. J. ; J. W. Fuqay and S. T. Willard. Applied Animal Reproduction .6 th ed., Pearson eduction, Inc.
upper saddle River, New Jersey (2004).
- HafeZ, E.S.E. and B. Hafez (Eds.). Reproduction in Farm Animals. (7th ed.). Lippincott Williams -Wilikins.
Philadelphia (2000).
- McDonald, L. E., and M. H. Pineda. Veterinary Endocrinology and
Reproduction.(4 th ed.): Lea and
Febiger, philadephia (1989).

 01414أطبط١بد رغذ٠خ اٌسٛ١اْ اٌشراػٟ
أيا عمكتلا تعماتادعالةماالعاللب ااعتالك تال ااع–عالةل
تأمتحعمةدل اع–عي

عتام

المتاز عال ذاق اعتال ب عالب تلت
اٌّزاخغ:

صعالةل

Fundamentals of Farm Animal Nutrition
اارعال ذاق ااعما عما ضع-عكربتي اادراتع-عديات ع-عبرت لا تع-عن م لا تع

رعال ذاق اع–ع مأ اعالةل

علمبرت ل ت.ع

رعال ذاق اعدا اعال ة ع–عال ب عال اذاق عل

اتلعتع

- Baker DH. Comparative nutrition and metabolism; explication of open questions with emphasis on protein
and amino acids. Proc Natl Acad Sci USA. 2005;102:17897–902.
- Commentary on Domestic Animals in Agricultural and Biomedical Research: An Endangered Enterprise J.
Nutr. 2009 139: 427-428.
عع - Animal Models in Nutrition Research J. Nutr. 2008, 138: 391-396.

Animal Production Systems
ٔ 01415ظُ اإلٔزبج اٌسٛ١أٟ
أيم اعلظ عاإلل جعالك اتال عتالادا لجعتالةامك عنا عاإلل ا جعالز ار ا ع–عألاتاععالالظ عالز ار ااع–عألاتاععلظا عاإلل ا جعالك اتال ع
تال اادا لجعتالة اامك عالم مف اااع–عالةتام اااعالمك ااددةعلدل ا ا جع–عكفا ا ضةعلظا ا عاإلل ا ا جعالم مف اااع–عالم طمبا ا تعالب ق اااعتال ذاق اااع
تالفة تلت اعلملظ عالم مفاع–عالمك كا ةع–عاةا دا عاللمذ ااعنا عالالظ عاإلل

ااع–عال طب با تعالبكأ ااعنا عم ا اعلظا عإل ا جع

الك اتا ع–علظا عد ا عا ا ذعالبارارعل كةا عالالظ ع–ع طت ا عالالظ عالمزر ااعلمك ا تعالمةا دةعنا عالم ما ع–علظا عال ذ اااع
المتاكبا اااعلا االظ عاإلل ا ا جع–عمكا اادداتعا ة ا ا ف دةعم ا ا عالةل

تا

ااطل

ا اارعال ذاق ا اااع–علظ ا ا عالر ا ا ع–علظ ا ا عال ل ةا اااعتال ا ازاتجعالطب ة ا اااع

اعع–علظ ا عاإل اتاضع–علمااتعالك تال ا تعتلظ ا عالفط ا ع–عد ارةاااعلظ ا عاإلل ا جععال ا ع بماااعم ا ع مااتثعالب قااا-علظ ا ع

ال مصعا م عم عالمل
اٌّزاخغ:

تعالةر اعلمك تا .ع

- Marnet,P.G. and M. Komara,. Management systems with extended milking intervals in ruminants:
Regulation of production and quality of milk. J Anim Sci. 2008, 86: 47-56.
- Fisheries techniques 2nd. B Rian R. Murphy and David wawillis (1996).
- The history of Aquaculture. Colin E. Nash (2011).

Foundation and Methods of Fish farming
 01411أطض ٚأطبٌ١ت االطزشراع اٌظّىٟ
مبدماهع ا عطارئعتتةا قاعا ةا زراععالةاامك ع–عكفا ضةعلظا عا ةا زراععتمةت ااهع–عمةا مزم تعالةمم اااعاإلل ااعل ةاام كع–ع
الم طمب تعا

د اعتالب ق اعللظ عا ة زراعع–عالةتاماعالمؤأرةع ماجعإل ا جعا ةام كع–ع ل

–عمةت تعإل جعا ةم كعتطرئعال مبع م ل .ع
اٌّزاخغ:

ارعالا كك عنا عإل ا جعا ةام كع

- Aquaculture Principles and practices.Pillay T.V.R. and Kutty M.N. (2005) :Robert R. -Aquaculture.
Stickney (2009).
- Aquaculture: Farming of Aquatic animals and plants. John S. Lucas and Paul Southgate (2003).
- New species and technology developments in Aquaculture. Rave Fotedar and Bruce Phillips (2011).

 01411رفز٠خ األطّبن
مبدماع–عا ك تعا ة ةا اعل فار خع–ع

ام عتالشا ضعالمفر ا تع–عر ااع ط ا عاآلبا ضعتك ف ااعا
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ا رعع–عال فار خعالطب ةا ع
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تال ل
اٌّزاخغ:

ع–ع ك

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

عالب ضعتال جعال ر تع–ع ذ اعتر اعال ر تعتلباعالذر ةا.ع

- Fish hatchery management. Robert G. Piper (2010).
;- Methods in reproductive Aquaculture: Marine and fresh water species (Marine Biology). Elsa Cabrita
J Vanesa Robles; and Paz Herraez (2008). - Genetics for fish hatchery mangers. Douglas Tave
(1993).

 01411أٔزبج ِبػ١خ اٌٍسُ
ا د اعلمكا عتك تالا تعالمكا عع-عالبلا ضعالمترنتلاات
ا يم ااعا

Production of Meat Cattle
عتال شاار ك علك اتا عالمكا ع–ع ااف تع ااتدةعك اتا عالمكا ع–ع

ا ب راتع تدةعالمك ع-ععال ة ماعم عك عتا عالمك عملذعإ دادععتك جعالذبحع–عمراكاعلماتعألةا اعال ةا عع–عاللماتعال ةت

–عال ل ةاعن عك تال تعالمك -عنة تلت عاللمتعتبلا ضعالة اتت-عاللرمتلا تعتاللمات-ععا ك

ا ع

ا تعال ذاق ااعإلل ا جعالمكا ع–ع

متادعالةملع–عطرئعال ةم عالم مفاعلمك تال تعالم رةع(الم ش اع-عا غل ع-عالم زع-عاإلبا)ع–عال ذ اعالمركزةعلك تالا تع
المك ع–عةت تعم ش اعالمك ع– أةتائعم ش اعالمك ع–عألتاععالم زر-ع
ال ةم ع م عالم ار

-عاإل

م عكظا قرعم شا اعالمكا -ع رب ااعم شا اعالمكا ع–ع

ن تعال ذاق اعلز دةعت كة عمةد تعاللمتع–علةبعال

ا ن عتال شا نجعنا عالك تالا تعالم ارةع

–ع ب عالذب قحعتد ارةااعالةتامااعالماؤأرةع م لا ع–عدر ا تعت طة ا تعالذب كااعتلةابل ع–عاةا دا عال بل ا تعالك ت ااعنا ع كةا ع
ف تعا داضعالك عتالذب كاعن عالك تال تعالمل اعلمكت ع–عكفظعالمكت علتة لتكعا دمج.ع
اٌّزاخغ:
ضعي قاعال در سعب لبة .
ع-عمك راتعن ع ةم عالك تال تعالمزر اعم عإ دادعأ
- Prry, T. Y. and M. J. Ce Eava. Beef Cattle Feeding and Nutrition (1995).
- Pond, W. G., D. C. Church and K. R. Pord. Basic Animal Nutrition and Feeding 4 th ED New York, USA
(1995).

Production of Dairy Cattle
 01401أٔزبج ِبػ١خ اٌٍجٓ
د اعلك تال تعالمب ع–عةت تعك تال تعالمب ع–ععال ل ةاعن عك تال تعالمب ع– طاترعال ادةعالمبل ااع–عالا كك ع
ا يم اعا
الة ااب عاللرمااتل عن ا عبلا ضعتان ارازعالمااب ع–عاك

ا تعم شا اعالمااب عت

اااعالة ل اااعاإلدرارعم ا عالط اااعتالباارت عتا مااتحع

المةدل ااعتالف م لا تع–ع ذ ااعالة اتاعالر ا ةاعع-عال ذ ااعالمركازةعتلظا عالر ا
ك تالا تعالماب عتالك تالا تعالكتبااعنا عالم اركااعاإلل

–

ااعالم مفااع– لشاقاعالة اتاعالر ا ةا -عاإل ا ن تعال كم م ااعالماؤأرةع

مااجعإل ا جعالمااب ع–ع ماااعالم ا ل طعال ذاق اااعال ا ع ل ةاابعم ش ا اعالمااب ع–عا

اإلدرارع– بداقاعا لب ع–ع

ذ ااع

اتتعا ةا بدااعتطتقائع

اااعب ذ اااعم ش ا اعالمااب عالة ل اااع

ب ا راتعال

م عمزارععا لب ع–عطرئع عتلظ عالكم بع–عي كاع ل اعتال جعا لبا -عال ككا عتالمةا رضع

لم ش اعالمب ع-ععة تتعالمب ع-ععطرئعال رب اع–عأل جعالمب عا م عم عالك تا عإل عاإللة .ع
اٌّزاخغ:
ع-عمذكرةعإل جعالمب ع–ع ة عاإلل جعالك تال ع–عكم اعالز ار اع مةاعكفرعالش خ.ع
ع-عالبربر ع داعة دعأكمد.عأبب رعالكم بعن عالتط عالةرب ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر اع(.)1000
- Throup, G. and Slater, K . (Dairy farm, Second Edition. Business management .New York (1983).

Production of Sheep and Goats
 01400أٔزبج األغٕبَ ٚاٌّبػش
د اعلتغل عتالم ز-عال ل ةاعن عا غل عتالم ز-ع كت عتانرازعالماب عناجعا غلا عتالما ز-ع لظا عالشابئع
ا يم اعا
ا تعم ا عالط اااعتالباارت عتا مااتحعالمةدل اااع–عا ك

ا تعال ذاق اااع باااعال مب ا حع(الاادن ع

–عال مب ا حعا

ااطل

ع–عا ك

ال ااذاقج)ع–ع ذ اااعاللة ا جعتالكماات ع ااتاعن ارةعالر ا اعتالفط ا ع–ع ذ اااعالكتل ا تعال

اااعب ة ا بدااع–ع ذ اااعالااذكترع

لم ةاام -ع ذ اااعالااذكترع ل ا جعكب ا شعال مب ا حع–ع ذ اااعالكب ا شع كااتعلظ ا عال مب ا حعا

ااطل

-ع ذ اااعاللة ا جعن ا عم اركاااع

الكماعالم مفا-عالب د ق تعتال ذ اعالمركزةعلمكمت -ع-عالةمتكعالر تىععلتغل عتالم زع–ع لبعا
ال ذ اعاتعال مأ اعال ذاقجع(ك تاتعالمأ لاع-عمرضعالة تتعالب
الةت ت-ع

راب تعالل شاقاع ا ع

ا ضع-عاللب ا تعالةا ماع-عالك اتزسع-ع ةام عالكماا).ع

م ععمزارععا غل عتالم زعتادار ل -عإل جعالمب عم عا غل عتالم ز-عا ل ا جعالمكأالع–عالةا تت.-طارئع

ال كك عن عا غل عتالم زع–عالةمم تعال ع رىعن عالمزارعع–ع رب اعا غلا عتالما زع–ع ادرجعالاذب قحع–عنةا تلت
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ال تلعتالشةر.ع
اٌّزاخغ:
- Ensminger,M.E.. Sheep and Goat SCIENCE. fifth edition. Vero Media, 1986.
- Glim, S. S. Sheep Production. And Management.Prenic-Hall. Iniguez,Luis (ed). Characterization of Small
Ruminant Breeds in West Asia and North Africa.Vol 1&2. International Center for Agricultural Research
in Dry Areas (ICARDA),Aleppo, Syria, 2007, pp 462&196.
- Taylor,R.E.and Field,T.G.2001.Scientific Farm Animal production. Upper Saddle River, NJ,USA,PP744.

Production of Camel and Horses
 01401أٔزبج األثً ٚاٌخٛ١ي
ابعالكماعتال عتاع–عال كةا عالاتراأ علم اف تعا ل ااع-ععةات تع
ع
ةت تعاإلباعتدتابعالكماع–عال ل ةاعن عاإلباعتدت
الكم اارعتلظ ا عال مااطعب لل ا عتب ا عال ااتاع–عال رك اابعال شاار كجعلم ل ا زعالل اامجع–عي ا عتام
ا ك

تعال ذاق اعتالم ق اعكةبعاإلل جع–عالب ماعال ذاق اعلمتادعالةمالع–ع

ال ذاق اعلدباعتدتابعالكماع–عال ذ اع ماجعالم مفا تعال نااعلممك

ا صعالةل

اارعال ذاق اااع–ع

ال عت كات عالم ا ل طعال ذاق ااع–عاإل ا ن تع

ا اع–عالةامتكعالر اتىعلدبااعناجعال اكراضع–عاللب ا تع

الة ا ماعالم ا كباعلممر ااجع–ع ذ اااعاإلباااعنااجعم ازارععاإلل ا جعالمكأاالع–عال ذ اااعتال ا جعالمااب عتالمك ا عتالااتبرعم ا عا باااع–ع

المش كاعا ل
اٌّزاخغ:

اعتال ك اعالل ماع

عال ذ اع–عالفتاقدعالطب اعلمكت عتالب عا باع–عبةضعا

ب راتعن ع ذ اعاإلبا.ع

ع بر رعمشرتعع كة عالك لاعال ذاق اعتال ك اعلم م اعن عمل طئعالم ار جعالطب ة ا بشبهع ز رةعة ل ضع-عالمشرتععالبتم علمبكتثعالز ار اعتالم مسعاإل م م علشرئعالدل تة ل ضع . 2886ععععع
-ع مرعن

اعإدر سعع.عالم

درعالطب ة اعل ذ اعاإلباعن عالةتدا ع.عإ داراتعالمؤ مرعالدتل عا تاعلدباعب إلم راتعع.2881

-عمتةت اع لتبعالتاد عت تشك ع-عاإلل جعالك تال ع-عمركزعبكتثعال كراضع-عت ازرة الز ار اعتاة

تحعا ار

عالم ر اع. 2888

 01402رىٌٕٛٛخ١ب خّغ ٚزفظ اٌظبئً إٌّٚ ٞٛاألخٕخ
Collection and Preservation of Semen and Embryos
طارئعال ل ةاااعنا عالك تالا تع–عد ارةا تعي ةا تلت اعلم لا زعال ل ةاام عا لأاات عتالاذكرى–عا ة ةا تعالب تلت اااعلم ل ةاااعنا ع
اترعتألأااجعالك تال ا تع–ع لظ ا عال باات ضعتز ا دةعمةد اهع–عاإل
ذكا ع
ال ل ةم اع–عمش كاعال ف ضعال
اٌّزاخغ:

تباعتالةب عن عالك تال تع–علباعا

ا بعت كاات عالمش ا ماع–عالكماااع–عالت ا ع–عالكف ا ضةع
لاعع–عالر اعال ل ةم اعلمك تال ت.ع

- Gordon, I.. Reproductive Technologies in Farm Animals, 2004.
- Mustafa, A.R. I. Effect of Adding Ascorbic Acid on semen quality. El-Mansoura Univ. (2008).
- Mustafa, A.R.I. Semen Production and preservation-Freezing (2000).

 01403فظٌٛٛ١خ١ب اٌذَ ٚطٛائً اٌدظُ
مةرناعمكتل تعالد ع–ع م ئعكراتعالد عالكمراضع–عاإلمراضعالل ماع
–ع مم اع مطعالد ع-عع دعكراتعالد عالكمراضعتالب

Blood Physiology and Body Fluids
عال ماعن ع ت عالد عالكمراضعت ت عالاد عالب ا ضع

ضع–عةتاقاعال ة عتالة قاعالم مف ت ع–ع لظا عم ا از عالما ضعتال اتد ت ع

تالبت ة ت عع-عم م عالد ع.ع
اٌّزاخغ:
- WHITE A.; HANDLER, P.; SMITH, E.; STETTEN, D., Jr. Principles of Biochemistry. 1959 pp. xiii 1149
pp.
- STOELTING Robert . Handbook of pharmacology and physiology in anesthetic practice (2 nd ed ). 2005.

Feed Stuffs Evaluation and Preparation Technology
 01404رىٌٕٛٛخ١ب رمٚ ُ١١أػذاد األػالف
مةرن اااعالم ا ا درعالةمف اااععلمط اااعتالب اارت عنا ا عال ااذاضع–عالم ا ا درعال بم د اااعتغ اارعال بم د اااعلما اتادعالةم االع–عالمةا ا متتع
الك م ق اعتعالك ت اع–عمم زاتعتع تبعطرئعالمة ل اع-ععالب ماعال ذاق اعلمتادعالةمالع–عا ةا دا عا مأااعلماتادعالةمالع–ع
ا

د تعإل جعبداقاعا

تلعع-عاة ت ع م تعمتادعالةمالع–عالمتا اف تعالب ةا اعل اتدةعال ما تعتا
ااتلع–عم اا ل عا

تكفظل ا ع–ع م ااطعت

اال عا

ال ل ع-علظ عال
اٌّزاخغ:

ل ع–عإدارةعالم ل ع.ع

اتلعت اداتلل ع

ااتلعما ا عك ااثعالمت ا ا ع-عالل اادلعما ا عإلشا ا قهع-عل ااتععالملا ا ع-ع تع

- Church, D. C. and W. G. Pond (1982). Basic Animal Nutrition and Feeding. 2 nd Ed. John Wiley & Sons,
New York, U. S. A.
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- Robert, E. Taylor and Thomas, G. Field (2004). Scientific Farm Animal. An Introduction to Animal
Science. Eighth Edition.

Applied Nutrition of Farm Animals
 01405اٌزغذ٠خ اٌزطج١م١خ ٌٍسٛ١أبد اٌّشرػ١خ
الب عال ذاق اعلمتادعالةملع–عمكدداتعاة دا عمتادعالةمالع–ع كةا عالب مااعال ذاق ااع–عالمركبا تعالةا ماعال طارةعالم ا كباع
لمتادعالةملع–عا

ب راتعالتا بعم ار لا ع لادع ذ ااعماتادعالةمالع–عالةامتكعال اذاق عتالما ق علمك تالا تعالمزر ااع–عك ف ااع

كةا بعالةم باااعالك نظاااع–عالةم باااعاإلل

اااع–عكة ا بعالةم باااعب اااعال ك ا ل لعب ة ا دا عبارام عالكتمب اات رع–ع ماااعالم ا ل طع

ل ةل ع–عال ذ اعال طب ب اعلمك تال تعتك دةعالمةدةعتالم رةع.ع

ال ذاق اعت
اٌّزاخغ:
ع–عأة ة تع ذ اعالك تا ع–عإ دادع ة عاإلل جعالك تال -عكم اعالز ار اع–ع مةاعكفرالش خ.ع

- Pond, W.G.; Church,D.C. and Pond,K.R. Basic Animal Nutrition and Feeding 4 th Ed. John Wiley and Sons
New York Chichester Brisbane Toronto Singapore(1995).
- Merle Cunningham; Mickey,A. Latour and Duane Acker. Animal Science and industry. 7 th Ed. Upper
Saddle River, New Jersey 07458 (2005).

Biology of Food Additives
 01401ثٌٛٛ١خ١ب اإلضبفبد اٌغذائ١خ
ااترعتأشااك اعاإل ا ن تعال ذاق اااعالم مفاااع–عشاارتطعاة ا دا عاإل ا ن تعال ذاق اااعالم مفاااعع-عدترعاإل ا ن تعن ا ع ةظ ا ع
ا ة ف دةعم عالط اعتالبرت عن عال ذاضع–ع أ رعاإل
اٌّزاخغ:

ن تع مجعأداضعالك تا ع–عمةداعاإل

ن تعال ذاق اعن عالةتقئع

- Bohnert, D. and T. Delcurts. Fundamentals of supplementing low-quality forage. Western Beef Resource
committee, cattle producer's Library, Oregon state university (2003).
- Pitt, R.E. Silage and hay preservation. Northeast Regional Agricultural Engineering Service (NRAES),
Cooperative Extension, Ithaca (1990).

 01401فظٌٛٛ١خ١ب اٌغذد اٌـّبء ٚاٌدٙبس اٌؼـجٟ
Physiology of Endocrinology and Nervous System
ةر لعالط لبعب لتاععال ددعال م ضع–عال راك بعالفة تلت اع–عك ف اعإنرازعاللرمت ع–عأشك اعاللرمتل تع–ع أ راتعاللرمت ع
–ع ماعاللرمت ع–عال تانئعتال

دعنا عاللرمتلا تع–عأ اراضعتأماراضعلباصعتز ا دةعاللرمتلا تع–ع رك ابعال لا زعالة اب ع

تال م اعالة ب ا-عتتظ قفه.ع
اٌّزاخغ:
- Griffin, J.E.; S.R. Ojeda . Textbook of Endocrine physiology (1996).
- Martin, C.R. Textbook of Endocrine physiology. The williems & Wilkins Co., Blaltimore (1996).
- Mostafa, A.R. Ibrahim. Animal physiology and Reproduction K.F. Pub. (2005).

Adaptation of Agricultural Animal
 01401ألٍّخ اٌسٛ١اْ اٌشراػٟ
الةاامتكعالك اتال عكةم ا ع–ع ا أ رعا ة ا قل سعتالت ارأاااع مااجعالةاامتكع–عالفة ا تلت ع–عالشااةترعتاإلكة ا سع–علظ ا ع(أدتاتع)ع
اإلدراكعتاإلكة ا سع(الرؤ اااع–عالش ا ع–عالةاام ع–عالممااسع–عال ااذتئ)ع–عال ا ةم عتال اادر بع–عم لطاااعالك اتا ع(عأماارعال تا اااع
الك تال )ع–عنل عةمتكعالك تا ع–عالةمتكعالك تال ع–عالةمتكعال ما

ع–عالةامتكعالر ات عتال اذاق ع–عةامتكعالر ا دع(اللات )ع

–عالةمتكعال ل ةم ع–عالمش كاعالةمتك اعتال رعطب ة اا-ع ا أ رعأةا ل بعال رب ااع ماجعةامتكعالك اتا ع–ع ت ااعالت ارأااعبةامتكع

الك تا .ع
اٌّزاخغ:
- Gonyou, Keeling, Social Behaviour in Farm Animals (2001).
- Grandin, Livestock Handling and Transport, 2nd Edition (2000).

Production and Improvement of Buffaloes
 01411أٔزبج ٚرسظ ٓ١اٌدبِٛص
أ اعتلش ةعال متسعالم ر ع–عةت تعال متسعن عالة ل ع–عإل جعال ا متسعما عالماب ع–عإل ا جعال ا متسعما عالمكا ع–ع
الةتاماعالب ق اعتالتراأ اعال ع ؤأرع م عال متسعتال

هع–عال ب ا عالاتراأ عنا عال ا متسع–عالمةت ا تعال ا ع تا اهعال ا متسع

ك ااتعالظ اارتلعالم اار اع–عكفا ا ضةعا ل ا ا بعنا ا عال ا ا متسعالم اار -عاةا ا دا عالتةا ا قاعالب كلتلت اااعالكد أ اااعل كةا ا ع
ال متسعالم ر .ع
اٌّزاخغ:
ع-عمكمدع تن ئعر بع ع ةكرعأكمدع ةكرع.عإل جعالمب عم عا بب رعتال متسع–عدارعاللل اعالةرب اع–عالب يرةع(.)2856
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- Cockrill, W.R. The husbandry and health of the domestic buffalo. FAO, United Nations, Rome, Italy (1972).
- Ranjhan, S.K. and Pathok, N.N. Management and Feeding of buffaloes. Vikas publishing house, New Delhi
(1979).

Fish of Fresh and Salty Water
 0 1410أطّبن اٌّ١بٖ اٌؼذثخ ٚاٌّبٌسخ
مبدماااع–ع اال لعأةاام كعالم ا ععالةذباااعتالم لكاااع–عأل اتاععأةاام كعالم ا ععالةذباااعتالم لكاااع–عمترنتلاات عت رك اابعال ة ا ع–ع
ظرتلعاإلل جع ةم كعالم ععالةذباعتالم لكاع–عظرتلعا ة زراعع ةم كعالم ععالةذباعتالم لكا.ع
اٌّزاخغ:
- Marine fishes Ecology. Simon Jennings; Michel J.Kaiser; and John D. Reynolds (2001).
- Environmental effects of marine fin fish aquaculture. Barry Hargrave (2005).
- Cage culture. Malcom Beveridge (2004).

01411أطض رـّٚ ُ١إٔؼبء ِشارع األطّبن
مبدماع–عإلش ضعالمزارععالةامك اع–عالم طمبا تعالب ق ااعتا

Designing and Construction of Fish Farms
ا د اعلالظ عالز ار ااعالةامك اع–عالةمم ا تعالدتر ااعتالمتةام اعنا ع
لزةعالتزماعلممزارععالةمك ا.ع

المزارععالةمك اع–علظ عا ة زراععالةمك عالمكألعتالم مئع–عا
اٌّزاخغ:
عع-عك ظ ع بدعا م رعمكة .ع رب اعتادارةعمزارععا ةم كع–ع مةاعالب رةع()2877عع.ع

- Michael King, Fisheries Biology, Assessment and Management . 1995.
- Hilborn R. and C.J. Walters. Quantitative Fisheries Stock Assessment: Choice, Dynamics and Uncertainty.
2001.

Ornamental Fish
01412أطّبن اٌشٕ٠خ
مبدماااع–عأيم اااعأةاام كعالز لاااع–عألتا لا ع–عالب قاااعالطب ة اااع ةاام كعالز لاااعتم طمبا تعال رب اااعللا ع–ع اام عتالشا ضعأكاتاضع
أةاام كعالز لاااع–عالمةااداتعتمة ا مزم تعال رب اااع ةاام كعالز لاااع–عال ذ اااعالطب ة اااعتال اال

اع ةاام كعالز لاااع–عطاارئع فاار خع

أةم كعالز لاع.ع
اٌّزاخغ:
- Aquarium fish. Dick Mills (1993).
- Environment and disease prevention. Dr. Charis Andrews; Adrian Exell; and Dr.
Neville Carrington.
(2003).
- The complete Encyclopedia of tropical fish: how to keep, feed, care for your tropical fish. Esther J.; J.
Venrhoef-Venhallen (2004).

 01413فظٌٛٛ١خ١ب األطّبن
مبدماااع–عنةا تلت عال لا زعالل اام عنا عا ةاام كعتالةا داتعال ذاق اااعت مم ا تعالل ا عتا م
تلت
الاادتر عن ا عا ةاام كع–عنة ا ع

Fish Physiology
ا صع–عنةا تلت عال ل ا زع

عال ل ا زعال لفة ا عن ا عا ةاام كع–عال ل ا زعالبااتل عتال ل ةاام عن ا عا ةاام كع–عالااد عتال ااددع

ال م ضعن عا ةم كع–عنة تلت عالط ا.ع
اٌّزاخغ:
عع-ع بدعالكم دعمكمدع بدعالكم د.عا ةسعالةمم اعإلل جعا ةم كعتر ل ع()2883ع.ع
- Hickling, C.F. Fish culture. Faber and Faber. London (1962).
- Matthew, L. Introduction to Aquaculture. John Wiley of Sons, Inc . (1992).

Biology of Fish and Aquaculture
 01414ثٌٛٛ١خ١ب األطّبن ٚاإلز١بء اٌّبئ١خ
مبدماع–عال ةرلع م عطب ةاعا ةم كعتطرئعمة ش ل ع–عال كت عالدا م عتال ر عل ةا عالةامكاع–عالةت ا تعالم مفااعما ع
ب عا ةم كع–ع ت اعا ةم كعب ري عم عالك قل تعالم ق اع–ع ت اعا ةم كعب لب قاع–عالل رةعن عا ةم ك.ع
اٌّزاخغ:
- David Greer and Brian Harvey. Sharing and Conserving the World's Aquatic Biodiversity. International
Development Research Centre (2004).
- William J. Mitsch, and James G. Gosselink. Wetland Ecology, Wetland Management and Wetlands (2000).
- Book by William J. Mitsch, James G. Gosselink; Wiley (eds). Sanders TG Jr, Biddanda BA, Stricker CA,
Nold SC. Benthic macroinvertebrate and fish communities in Lake Huron are linked to submerged
groundwater vents. Aquatic biology (2011)., 12:1-11.

Fish Nutrition
 01415رغذ٠خ األطّبن
مبدماعن ع ما ع ذ ااعا ةام كع–ع رك ابعال لا زعالل ام ع لاتاععا ةام كعالم مفااع–عالةا داتعال ذاق ااعل ةام كع–عم ازاتع
الط اع–عالل

عتا م

صع–عالةل

رعال ذاق اع–عطرئع ذ اعا ةم كع–ع ذ اعال ر ا تعتاإل ابة تع–ع ذ ااعا ملا تع
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ع.–عا غذ اعالك اعل ةم كعتالبشر تع
:اٌّزاخغ
- Shlomo Yehuda, David, I. Mostofsky. Nutrients, stress and Medical Disorders (Nutrition and Health)
(2005).
- Handbook on ingredients for Aquaculture feeds. J.W.Hertrampf; Piedad-Pascual (2003).
- Fish oil replacement and alternative lipid sources in aquaculture feeds. Giovanni M. Turchini; Wing Keong
Ng; and Douglas Redford (2010).

Methods of Fishing
دعا ةم كع–عألتاععشب كعتأدتاتعال دع–عأة ل بع

عالمة دماعن ع

ذ األطّبن١ طزق ؿ01411
مبدماع–عطرئعال دعالبد ماعتالكد أاع–عالمتادعال
ع.د

ال دعالب لتل اع–ع ل اعشب كعال
:اٌّزاخغ

- Otto Gabriel, Klaus Lange, Erdmann Dahm . Fish Catching Methods of the World Thomas Wendt
Published: September, 2005.
- Modern Fishing Gear Technology Author: M Shahul Hameed, M R Boopendranath . 2000.
- Biswas, K.P. .Harvesting Aquatic Resources.1996.

Fish Diseases
 أِزاف األطّبن01411
مبدماااع–علظ ا عالر اااعال ااك اعل ةاام كعتالبشاار تع–عا م اراضعالبك ر اااعتطاارئع ت ل ا ع–عا م اراضعالف رتة ا اعتطاارئع
ت لا ا ع–عا ما اراضعالطف م اااعتطا ارئع ت لا ا ع–عا ما اراضعالم ةمب اااعب لب ق اااع–عأة ااسعالمل اااعنا ا عا ة اام كعتالبش اار تع–ع
ع.ا ب راتعال كاعالة ما
:اٌّزاخغ
- Austin, B. and D.A. Austin. Bacterial Fish pathogens diseases of farmed and wild fish, 2nd Eden. Simon &
Schuster, chichester (1993).
- Kawahara, E. and R.Kusuda. Direct fluoresces antibody technique for diagnosis of bacterial disease in eel.
Nipp. Suis. Gakle. (1987), 53: 359-399.

Digestion and Metabolism of Feed in Fish
ةا ا عالة اام كع–عدتراتعالكربتي اادراتعتالب اارت عتال ااديت عنا ا ع

 األطّبنٟ فًٟ اٌغذائ١اٌزّثٚ ُضٌٙ ا01411
مبدم اااع–عالةل ا ارعال ذاق اااع–ع ل اارعالبلا ا ضعا ة ةا ا اع

ع.ا ةم كع–عم بتل ز عالط اعتالبرت عتالمة د عتالف م ل تع
:اٌّزاخغ
- Halver, H. Fish Nutrition. Academic Press. New York and London (1972).
- Hapler, B. Nutrition of pond fishes Cambridge Univ. Ares (1988).
- Nac. Nutrition requirement of warm water fishes (1988).

Reproduction Physiology of Fish and Crustaceans
بد٠اٌمؼزٚ ب رىبثز األطّبن١خٌٛٛ١ فظ01421
مبدماع–عألم طعال ك أرعن عا ةم كعتالبشر تع–عطرئع م زعال لسعت طاترعال اددعال لةا اع–ع كات عال م طا تع–عال ازاتجع
ع.بعتال طترعال ل ل ع–عيرمتل تعال لسع–عطرئع كت اعال لس
تاإل
:اٌّزاخغ
- The Physiology of fishes. David H. Evans and James B. Claiborne(2005).
- Fish Osmo-regulation. B.G. Kapoor; Bernardo Baldisserotto; and Juan Mancera Romero(2007).
- Behaviour and Physiology of fish. Katherine A. Sloman; Sigal Balshine; Rod w. Wilson (2005).

Applied Nutrition of Fish
خ ٌألطّبن١م١خ اٌزطج٠ اٌزغذ01420
بد رعا ك تعال ذاق اعل ةم كع–ع كت ع تقائعا ةام كع–عا ةا عالم مفااعلمبشار تع–عنةا تلت عال لا زعالل ام ع
ا تعال ذاق ااعلمبشار تع–ع كات ع تقائعالبشار تع–عاإل ا ن تعال ذاق ااعلةتقائعا ةام كعتالبشار تع–ع

لمبشر تع–عا ك

ع.أمراضعال ذ اعل ةم كعتالبشر ت
:اٌّزاخغ

- Fish Nutrition, 3ed edition John E. haever, Ronald W. Hardy (2002).
- Nutrient requirements and feeding of finfish for Aquaculture. Care D. Webster and Chhorn E. Lim (2002).
- Handbook on ingredients for Aquaculture feeds. J.W.Hertrampf; Piedad-Pascual (2003).
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Veterinary Health of Farm Animals
 01421ؿسخ ث١طز٠خ ٌٍسٛ١أبد اٌّشرػ١خ
ا ماراضعالف رتةا اعنا عا ببا رعتا غلا عع-عالطا ت عالببار ع Rinder Pestع-عطا ت عالم اراتعال ا رةع–عالكمااجع
ادعع-ا ماراضعالبك ر ااع(ع

البت اع–عالةة رع(عداضعالكمابع)-عال ادر ع–عاإلةال اعالف رتةا عالببار ع–عكماجعالةادتىعالم

ن عا بب رعتا غل ع)ع-ععداضعالبرعتة تع–عالةااع(عالاد ار )ع–عالةااعالكا ذبع–عمارضع ات رع–عال ةام عالادمت ع-عا ماراضع
الطف م ا اااعتالفطر ا اااعتالم ل كتبتزم ا ااهع–عاإلةا ااك رسع–عالد ا اادا عالشا اار ط اع–عالكت

ا ااتتعالم ق ا اااع–عد ا اادا عالرقا اااع–عد ا اادا ع

اللم تلكسع–عالطف م تعال ر اع(عع)عالبراغ ثع–عالبرادع–عالكم ع–عال ربع–عاإلمراضعالفطر اع–عال ل بعال مادعالفطار ع–ع
الم كتبتزم ا ع-ععاإلم اراضعا تل اااعال ر ب لتةاات ع-عا م اراضعالمر ا اعال اارعمةد اااع–عالةاارجعنااجعال اااع–عإ ا ب تععن ا ع

ا بب رع–ع ماعالكرشع–عاإلةل اع–عاإلمة كع–عالم صع–ع ةم عالكماعنجعال
اٌّزاخغ:

ل ع–عال ل بعالرقاع–عال ل بعال رع.ع

- Blowey,R.; P Edmondson . Mastitis Control in Dairy Herds, 2nd Edition (2009)..
- Cowell,D.D.; M. J. Hall; P. J. Scholl. The Oestrid Flies: Biology, Host-Parasite Relationships, Impact and
Management, 2006.
- Dent, Walton,. Methods in Ecological and Agricultural Entomology, 1997.

General Summer Training
 01422رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 01423رذر٠ت ؿف ٟخبؽ
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع
م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع

(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم
تمل ش ل عن ع ترةععم مت تع ماع.ع
ِ 01424ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع رعنا عاكادعال
البة عالم صع-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

اصعنر ا عدا ااعالبرلا م ع بات عب ادادعالمشارتععنا عم ا اع

عدراةاع طب ب اعلم ع ةممهعالط لبعن عم اعد ارة هعب لكم هعتببرل م عال
ا دادعمشرتعع

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

صعالذ ع

صعن عم له-عالط لبع

اهعالفر ا ع-عمشارتععال ارجع با رعع
صعن هعبم ع مك عالط لبعم ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم عً.
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ِ -5سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ إٔزبج اٌذٚاخٓ.
01510أطبط١بد إٔزبج اٌذٚاخٓ
أة ة تع م عت ل اعالدتا ع–عا لتاععالم مفاعم عالدتا
ال

Fundamentals of Poultry Production
ع–عمة ت تعال لظ عال رىع ل جعالل عال ر اع–الل ع

ر اااع-ععالةاات تعالمكم اااعم ا عالااد ج-عال فاار خع–عال ك ا أرعتال ا جعالب ا ضع–عمة ا ك عالاادتا

عتا دتاتعتا ك

اا تع

الب ق اااع–عمازارععا ملا تع–عد ا جعالمكا ع–عد ا جعبا ضعالم قاادةع–عال كةا عالااتراأجعلمااد جع–عالمةا رعالتراأ اااعلمةش ا قرع–ع
ةا اعب ل ا تعالط ااترع–ع ةا اعأداضعالط ااترع–ع بااد رعالبا عال ربت اااع–ع ا سعال كة ا عالااتراأجع–عال ازاتجعال ب ا دلجع–عترأاااع
ال ل تعالمفردةع–عم م عالد ع–عالتراأاعالب تك م ق ا.
اٌّزاخغ:
 سذمً عاا .)9888 .بريٍز اس نا ه نضعذٌايذ .مكارز االوجو اسمررٌز .اس ذهرة.- Batty J. Practical Poultry Keeping. Ninth ed. Silvio Mattachion Co, USA. 1996.
- Donald Bell and William Weaver. Commercial Chicken Meat and Egg Production Manual. Springer; 5 th
edition, 2001.

Poultry production for Small Project
 01511إٔزبج اٌذٚاخٓ ٌٍّؼبر٠غ اٌـغ١زح
ا رعمت عالمزر اعتا ش راط تعالمطمتباعن هع–عألتاععالمازارعع–عالةتامااعالماؤأرةعناجعإلشا ضعالمازارعع–عا ك ا تعالب ق ااع
نااجعالم ازارعع–ع كد اادعال اارضعم ا عالمزر اااع–عت ا ع

ااترعلمل ك اااعالفل اااعتا

ا د اع–عمش ا ر عالاادتا

ع( ةاام عد ا جع

المك ا –عإل ا جعب ا ضعالم قاادةع–إل ا جعالااد جعالمكمااجعتالةاات تعالمكم ااا)ع–عمش ا ر عإل ا جعالط ااترعالم ق اااع–عمش ا ر عال ا جع

ا رالبع–عمش ر عال جعالةم ع–عمش ر عال جعالرتمجع-عمش ر عال جعاللة .
اٌّزاخغ:
- Batty J. Practical Poultry Keeping. Ninth ed. Silvio Mattachion Co. USA, 1996.
- Katie Thear. Keeping Quail. Design and Print Ltd (3rd ed.), 1998.
- North O. M. Commercial chicken Production Manual. Avi Publishing Company inc. Westport, Connecticut,
USA, 1984.

Fundamentals of Poultry Breeding
 01512اطبط١بد رزث١خ اٌذٚاخٓ
ال ك ارارعال لااجع–عالةتاماااعالمااؤأرةع مااجعال ك ارارعال لااجع–عالب ا عتالم تةااط تع–عال ب ا ع–عال ش ا بهعب ا عا ا ربع–عالمة ماااع
ال كرارىع–عال رب اعالدا م اع–عال رب اعال ر اع-عالطرئعالم مفاعل بد رعالمةا رعالتراأ ااعبتةا دا عاللما ذجعالكد أااعلم كم ااع
ال ااتراأج-ع تا اادعالب لا ا تع–ع

اام ع ط ااطعال رب اااع–عالمةا ا رعالتراأ اااعلمةشا ا قرع–ع ةا ا اعب لا ا تعالط ااترع–ع ةا ا اعأداضع

الط ترع–ع بد رعالب عال ربت اع–ع سعال كة عالتراأجع–عال زاتجعال ب دلجع–عترأاعال ل تعالمفاردةع–عم ا م عالاد ع–عالت ارأااع
الب تك م ق ا-ع كت عالةت تعالمكم ا.
اٌّزاخغ:
- Baker W.A. Manual of quantitative genetics (3rd ed) Student book corporation Pullman Washington USA,
1975.
- Bulmer M.G. The mathematical theory of quantitative genetics. Clarendon Press, Oxford, 1980.
- Falconer D.S. Introduction to Quantitative Genetics. 2nd Edition , Printed in Great Britain at the Bath Press,
Avon, 1986.

Fundamentals of Poultry Physiology
01513أطبط١بد فظٌٛٛ١خ١ب اٌذٚاخٓ
د ارةاااعال رك اابعال شاار ك عتالتظ ا قلعالفةا تلت اعلم ل ا زعال تنااجعنااجعالط ااترعتال لا زعالكركااجع(نةا تلت ع كاات عالةظ ا )ع
تنة تلت ع كت عالة تتعنجعالط ترع–عنة تلت عالبمبعتال ل زعالدترىع–عال ل زعالل مجعت مم تعالل
ا

ار ااجعت مم ا تعا

ع–عال لا زع

اراجعنااجعالط ااترع–عال ل ا زعال لفةااجعنااجعالط ااترع–عال ل ا زعال ل ةاامجعالااذكرىع–عال ل ا زعال ل ة اام ع
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ا لأتىعتنة تلت ع كت عالب
اٌّزاخغ:

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

ا.

- Causey G. Whittow ,Stirke avian physiology, Academic Press; 5 edition, 1989.
- Donald S., Farner J.R. and Kenneth C. Parkes. Avian Biology, Volume 9, Academic Press; 1St Edition
edition. Aug 3, 1993.
- El-Habbak M. and Darwesh A. Poultry anatomy and physiology (In Arabic). 2003.

 01514أطبط١بد رغذ٠خ اٌذٚاخٓ
د ارةا ا تع ا ا عا ك ا ا تعال ذاق اااعلم اادتا

Fundamentals of Poultry Nutrition
ع–عط اارئع ب ااد رعالب م اااعال ذاق اااعل ااتلع–عالةتام اااعالمةا ا دةع م ااجع كةا ا ع

ا ة ف دةعم عالةملع–عأأرعاللرمتلا تعتالف م لا تعتالمةا د ع ماجع مم ا تعالل ا عتا م

الل ع–ع
اٌّزاخغ:

ربعالل

ع–ع

ا صع–عالةتامااعال اجع اؤأرع ماجع

ربعالط ا.

- Pond W.G., D.C. Church, K.R. Pond and P.A. Basic Animal Nutrition and Feeding, Schoknecht, Wiley,
Fifth Edition, 2005.
- Suzanne S. Nielsen. Food Analysis, 2nd Edition. 1998.
- Wiseman J. Feeding of Non – ruminant Livestock. Cornwall, UK. 1996.

Poultry Health and Biosecurity
01515اٌـسٗ ٚاألِبْ اٌسٌٍ ٜٛ١ذٚاخٓ
أةاسعالر ااعال اك اعلبطةا عالط اترعالدا لااع–عال طل اارعتالمطلاراتع–عالمب كا تعتال ك ا ل تعع-علظر ااعالمارضعت االع
م اراضعالاادتا

عالرق ة ا ا.عتة ا كت عال رك اازع مااجع كة ا عا ل ا جعم ا ع ااتاعالة ا طرةع مااجعمةاابب تعالماارض-عالمة ا رلع

ا ة ةا اعلر ااهعالاادتا

عاعال لا زعالملا

ال ر اااعتالدا م اااعنااجعالاادتا

ع–عال

عت ل ا تعالاادن عع–عالف رتةا تعتا ماراضعالف رتةا ه عنااجعالاادتا
اهعتا ماراضعالبك ر ااهعلماادتا
اال ف تعالبك ر ا ع

ا مراضعالفطر هعتعا نت تكة عنجعالدتا
اٌّزاخغ:

ع–عالطف م ا تع

ع–عاماراضعالبرت ااتزت عنااجعالاادتا

ع–ع

ع–عأمراضعاللبصعال ذاقجع-عاآلم عالك تىعتطرئع كد دععتتة قاعال طب ئ.

 سذمً عاا .)9888 .أمراض اس نا ه .مكارز االوجو اسمررٌز .اس ذهرة.- Biosecurity for Highly Pathogenic Avian Influenza: Issues and Options (Fao Animal Production and Health
Paper). Food & Agriculture Org, November 30, 2008.
- David Sainsbury. Poultry Health and Management: Chickens, Turkeys, Ducks, Geese and Quail. WileyBlackwell; 4th edition, February 11, 2000.

Fundamentals of Poultry Production and Husbandry
 01511أطبط١بد أزبج ٚرػب٠خ اٌذٚاخٓ
ضةع–عأي عالةمم تعالمزر اع–عمةد تعا ل جع–ع
متا ف تعالةت تع–علظ عال رب اعتاإلةك ع–عال ذ اعع-عبرل م عا
الةتاماعال جع ؤأرع مجعا ل جع–عا لش ضاتعالتزماعلم رب ا-عأ ط ضعال رب اع–الظرتلعالب ق اعالمأمجعدا اعمةا ك عالادتا
–عالةمم تعاإلدار اعال تم اعالم مفاع–عال ة مااعما عمل ا تعمازارععالادتا
نجعادارةعتر اعمزارععالدتا
اٌّزاخغ:

ع–عدراة تعال دتىعلمش ر عالدتا

ع–عم مفا تعمازارععالادتا

ع

ع–عال طاتراتعالكد أااع

عالم مفا.

ع-ع -سذمً عاا .)9888 .بريٍز اس نا ه نضعذٌايذ .مكارز االوجو اسمررٌز .اس ذهرة.
;- Donald D. Bell and William D. Weaver. Commercial Chicken Meat and Egg Production Manual. Springer
5th edition, 2001.
- North O. M. Commercial chicken Production Manual. Avi Publishing Company inc. Westport,
Connecticut; USA. 1984.

Methods of Genetic Improvement in Poultry
01511اطبٌ١ت اٌزسظ ٓ١اٌٛراث ٝف ٝاٌذٚاخٓ
ا ل ا بع–عطاارئعا ل ا بعل اافاعتاكاادةع–عطاارئعا ل ا بع كأاارعم ا ع اافاع–عدل اااعا ل ا بع-ععال مااطعت ااتةعالل ا ع–ع
ال تانئعلم مط تعالم مفاع–ع كت عةت تعالل

أيم اعالب تلت عال ز ق اعتالللدةاعالتراأ اعنجعالدتا

عال

ر اع(ال جعالمكا عتالبا ضع–عا ل ا بعب ةا دا عالب اماعالتراأ ااع-ع

ع–عال جعد ا جعمكاتاعتراأ ا ع–ع طب با تع(اةا دام ت)عالت ارأااعالكم ااع

مجعالد جعالمة لةخع–ع كة عالد جعالمكمج.
اٌّزاخغ:
- Falconer D.S. Introduction to Quantitative Genetics. 2nd Edition , Printed in Great Britain at the Bath Press,
Avon. 1986.
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- Baker W.A. Manual of quantitative genetics (3rd ed) Student book corporation Pullman Washington USA.
1975.
- Bulmer M.G. The mathematical theory of quantitative genetics. Clarendon Press, Oxford. 1980.

Characteristics Genetic in Poultry
ٚ 01511راثخ اٌـفبد ف ٟاٌذٚاخٓ
الدتا ع–عالم مت اعالكرتمتةاتم اع–عت ارأااعال السع–عت ارأااعال اف تع–عت ارأااعزتجعتاكادعما عال اف تع–عت ارأااعزت ا عما ع
ال ف تع–عتراأاعأزتاجع د دةعم عال ف تع–عالتراأاعالمر بطاعب ل لسع–تراأاع فاعال ط طعالمر بطااعبا ل لسعناجعالاد جع
–عالم م عا ر ب ط اع–عتال ر طاعالكرتمتةتم اع–عأيم اعال ر طاعالكرتمتةتم اع–عتراأاعشكاعالةرلع–عت ارأااعلات عال مادع
–عت ارأاااعلاات عالاار شع–عال ل ا تعالةمت ااع–عال ل ا تعالمم ازةع–عت ارأاااعم ا م عالااد ع–عت ارأاااعال ااف تعالت ااف اع–عال ااف تع
الب ةا اع–عم عتةااطعأأاارعال ا ع–ع ماااعال رب اااع–عا لك ارالعلمةتاماااعالة ا قدةع–عا لك ارالعل اادا اعالةتاماااعالتراأ اااع–عال ب ا

ع

عال ك ارارعالب قااجع–عال ب ا

ع

عالااتراأجعتالب قااجع–عال ب ا

الم ا لعتالة ا دىع–عال ب ا

عال تزمااجعالااتراأجعتطاارئع بااد رعع–عال ب ا

تدر ااعال شا بهعبا عا ا ربع–عالمة ماااعال كارارىع–عالمكا نجضعالااتراأجع–عا ر ب طا تعالتراأ اااعتالب قاااع–عا ر با طعالمظلاارىع–ع

ا ل بع–عال مطع–ع كة عإل
اٌّزاخغ:

اعا لتاععالمكم اعم عالد ج.

.مذهر ألوٍا  . )8008بريٍز اس نا ه -اسمموكز اسمريٍز اسيم اٌز.

Technology of Poultry Incubation and Brooding
 01501رىٌٕٛٛخ١ب اٌزفز٠خ ٚاٌسضبٔٗ
رعلم شر حعتعالتظ فاهعالفةا تلت هعلم لا زع
مبدمهع–عال فر خعالطب ةجع–ال فر خعال ل جع–ع ر خعال فر خعال ل جع–عم
ال ل ةامجعالااذكرىعتعا لأاتىعنااجعالط اترع–ع شاار حعتع كاات عتعمكتلا تعالب
ااهع–عالةتاماااعالمااؤأرعع مااجعال

الب

ااهع–عا

ا بعتعال طااترعال ل لاجعك ااجعت ا ع

ااتبهعتعم اركاااعال فاار خعالم مفااهع–عمتا ااف تعبا ضعال فاار خع–ع ااداتاعبا ضعال فاار خع–ع

م طمبا تعال فاار خعتعألاتاععالمفر ا تعتعالمةااداتعا زمااهع–عال طااترعال ل لااجعما ع ماارع اات عك ااجعالفبااسع–عالةتاماااعالتراأ ااهعتع
الب ق هعالمؤأرععنجع مم اعالفبسع–عالمش كاعالم ةمبهعبةمم ااعالفباسع(الف اراتعالكر اهعتعا ت ا ععال طقاهعلم لا )ع–ع

ام ع

المفبة ا تعتعمل ا عا م اراضع–عادارةعالمفبة ا تعتعم ار باااعال ااتدعع–عالك ا لاع–عم طمب ل ا ع–عظاارتلعا ةااك ع–عا دتاتع–ع
لاعنجعالرتمجع–عالةم ع–عالط ترعالم ق هع–عاللة .

الك لاعنجعالد جع–عالك
اٌّزاخغ:

- North M.c. Poultry Husbandry. Avi Publishing Company inc. Westport, Connecticut; USA. 1990.
- Tarek Ebeid. Incubation biology and technology in poultry (In Arabic). Dar El-Maaref, Alexandria, Egypt,
2010.

 01500رىٌٕٛٛخ١ب أزبج ٚرظ٠ٛك ِٕزدبد اٌذٚاخٓ
Technology of Production and Marketing of Poultry Products
مبدمااهع ا ع اال اعالاادتا ع–ع ةر االعمفلاات عال ااتدععتعك ف اااعالكف ا ظع م ل ا ع–عال ا قصعالك م ق اااعتال ذاق ااهعلمل ا تع
الدتا

ع–عألظماعا زتعتعالل ةبع–ع ل ازعالادتا

تعالادتا
عالط ز اهع–عال م الع–عال از عالبا ردع–ع ةمّ ابعمل ا ا

عع-ع

ال ا ف لع–عال ل زعتال د ع–عالكفظعب إلشة عع–عمل ا تعم ّلةاعأ رىع–عمل
ال ااتدععنااجعالب ا ضع–عالكف ا ظع مااجع ااتدععالب ا ضع–عال ا قصعالك م ق اااعتعالتظ ف ااهعلمب ا ضع–عمل ا تعالب ا ضع–عطاارئع
كم اع تدةعالب ضعتعمل
الك ت هعتعمل تعالدتا
اٌّزاخغ:

تعالطبخعتعالشاتىع–ع ةر العتعمبا سع

اهع–ع ادت رعم مفا تعال ا جعالادتا

ع–عال طب با تعال ارعغذاق اهعلمل ا تعالادتا

ع–عال كلتلت ا ع

.

- Bioactive Egg Compounds, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2007.
- Shabtai Barbut. Poultry Products Processing: An Industry Guide CRC Press; 1 edition. Sep 26, 2001.
- Vivian E Mountney and Carmen Parkhurst. Poultry Products Technology CRC Press; 3 Sub edition. Nov 3,
1995.

Environmental Physiology and Adaptation In Poultry
 01501فظٌٛٛ١خ١ب اٌج١ئٗ ٚاأللٍّٗ
اة ة ا تعأ مماااعالاادتا ع–عالةتاماااعالب ق اااعالطب ة اااع–عا مماااعالظ ير اااعتال شاار ك اع–ع ا أ رعالةتاماااعالب ق اااع مااجعال اااع
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ع–عأ مماعالط ترعلممة شاعنجعالب قاعالم ق اع–عأ مماعالط ترعلممة شاعنجعا ر ف تعالش يباع–عا مماعالط ترعلممة شاع

نجعدر تعالك اررةعالمل ف اعتالمر فةاع–عا ممااعتا ماراضع–ع اف تعالةامتكعناجعالادتا

تال ف تعا ل
اٌّزاخغ:

اعنجعالدتا

ع–عالةت ااعبا ع اف تعالةامتكع

ع–عأة ل بعال كة عل ف تعالةمتك.

- Causey G. Whittow Stirke. avian physiology, Academic Press; 5 edition 1989.
- Daghir N. Poultry Production in Hot Climates. CAB International, Nosworthy Way,
Wallingford, Oxfordshire, OX10 8DE UK. 2008.
- El-Habbak M. and Darwesh A. Poultry anatomy and physiology (In Arabic). 2003.

 01502فظٌٛٛ١خ١ب إٌّٚ ٛاٌغذد اٌـّبء ف ٝاٌذٚاخٓ
Physiology of Growth and Endocrinology in Poultry
ال شاار حعالمب ا ر علمبل ا ةعالل اام اع–عال طااترعالااتظ ف علمبل ا ةعالل اام اع–عاللش ا طعالكرك ا عتعا ل ب ا اع باارعالبل ا ةعالل اام اع–ع
ال كك عاللرمتل عالة ب ع–عي ا عتعام
اللرمتلجعتا لز مجعنجعاللمتعتالل
اٌّزاخغ:

ا صعالبارت عتعالاديت عتعالكربتي ادراتع–عنةا تلت علماتعالة اتتع–عالا كك ع

.

- El-Habbak M. and Darwesh A. Poultry anatomy and physiology (In Arabic) 2003.
- Causey G. Whittow Stirke. Avian physiology, Academic Press; 5 edition. 1989.

 01503أزبج األرأت ٚاٌطٛ١ر اٌّبئٗ١
ال اتاععتةاات تعا ارلاابعت ااف ل عالت ااف اعتا ل

Rabbits and Waterfowls Production
اااعع-عمزر اااعا ارلاابعتمةاادا ل عال ل ةاااعنااجعا ارلاابع–عر اااعال ا رع

تا ملا ا تع–ع ذ اااعا ارل اابع–عاما اراضعا ارل اابع–ع ة اات ئعمل ا ا تعا ارل اابع–عال كةا ا عال ااتراأجعن ااجعا ارل اابع-عال ةر االع
بة اات تعالا اابطعتا تزعت ا ااف ل عالت ا ااف اعتا ل
متا ف تعمة ك عالبطعتا تزعتبرام عا

ا اااع–ع ك ا ا عت فا اار خعب ا ا ضعالا اابطعتا تزعتك ا ا لاعال ا ااف رعتر ل ا ا ع

ضةع–عا ةسعالةمم اعل ذ ااعالابطعتا تزع–عال كةا عالاتراأجعناجعالابطعتا تزع-ع

ةت ئعالط ترعالك اعتالمذبتكاع–عامراضعالبطعتا تزعتطرئعالت اعتالةتج.
اٌّزاخغ:
- Cheeke P. R. Rabbit Feeding and Nutrition. Academic press. INC of America.1987.
- De Blos C. The Nutrition of Rabbit. CABI, publishing. Uk. 1998.

Un-Traditional Poultry Production
 01504أزبج دٚاخٓ غ١ز اٌزمٍ١ذٗ٠
التاععالةم عت ف اعا ل اععع-علظ ع رب اعالةام ع ل ا جعالمكا عتالبا ضعع-ع ذ ااعالةام عع-ع فار خعبا ضعالةام عع-ع
ك ا ا لاعال ا ا رعتر اااع طةا ا عالبا ا ضعتالمكا ا عععع-عال ا ا جعبا ا ضعالم ق اادةعلمة اام ع–عألا اتاععالكما ا عتال ا اتاصعالت ااف اع

تا ل

اااعال ازاتجعنااجعالكم ا عع-عطاارئع رب اااعالكم ا -عمة ا ك عالكم ا ع–ع ذ اااعالكم ا ععا ل ا جعال ا رىعلمكم ا عا يم اااع

ا

د اعلمرتمجعتاللة ع–عأي عا لتاععتالةت تع–عمةا ك عالرتماجع–عمةا ك عاللةا ع–عر ااعالرتماجعتاللةا ع–عال كا أرع

فر خع–ع ذ اعالرتمجعتاللة ع–عالر اعال ك اعتالت ق اع ل زعمل تعالرتمجعتاللة ع–ع ةت ئعالمل ت.
تال ع
اٌّزاخغ:
- Deeming D.C. Ostrich Biology, Production and Health. University press, Cambriodage, UK. 1999.
- Rudolf C. Physiological Chemistry of domestic animals. Electron Arbitals of Dave Parker, UK. 1994.
- Wiseman J. Feeding of Non – ruminant Livestock. Cornwall, UK. 1996.

 01505رىٌٕٛٛخ١ب أػالف اٌذٚاخٓ
ادتا ع–عا ك ا تعال ذاق ااعلمادتا
رك بعمتادع مالعال ع
الةتام اااعال ااجع ااؤأرع م ااجعا ك
ا ك

ا

ا ا تعما ا عالةل

عما عالةل

ا ا تعال ذاق اااع–عمتا ااف تعت

Poultry Feed Technology
ارعال ذاق ااع–ع باد رعالمركبا تعال ذاق ااعالمل اتماع–ع
ا ا قصع تق اائعال اادتا

اارعال ذاق اااعن ااجعالةتق اائعالم ك مم اااع–ع م ااطعت ل اازعا

ع–ع رك اابعالةتق اائعع-عكةا ا بع

ااتلعتكةا ا بعالب م اااعال ذاق اااع–ع ك اات ع

تلعالم زلاع–عطرئع ف لعت ل زعالم مف تعالز ار اعتالك تال اع–عاة دا عالم مف تعالز ار اعتالك تال ااعناجعا اتلع

ال رع بم د اع–عطرئع كم اعت ب عا
اٌّزاخغ:

تلعال رع بم د اع–عالتاععالم مف تعالز ار اعتالك تال ا.

ع-عة م ع ت .ع رب اعالدتا عتر ل .عمك باعا ل متعالم ر ا.2883.
- Leeson S. and J. D. Summers Commercial Poultry Nutrition: 3rd Edition Nottingham University Press; 3
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edition. April 1, 2009.

Non- Food Additives in Diets Poultry
01501االضبفبد غ١ز اٌغذائ١خ ف ٝأػالف اٌذٚاخٓ
الشرتطعالتا بع تانري عنجعالملظم تعتاإل ن تع–عالملشط تعالك ت اع–عالم داتعالك ت ااع–عاللرمتلا تع–عاإللز ما تع–ع
مكةااب تعالطةا ع–عا كما ضعا م ل اااع–عالمك ل اااعا لك رت اااع–عم ا ل طعالف م لا تعتالمةا د ع–عا دت اااع–عاك طا تعن ارةع
ا م ع ة دا عالمركب تعالم مفا.
اٌّزاخغ:
ع-عة م ع ت .ع رب اعالدتا عتر ل .عمك باعا ل متعالم ر ا.2883.

- Leeson S. and J. D. Summers Commercial Poultry Nutrition: 3rd Edition Nottingham University Press; 3
edition. April 1, 2009.
- Ahmed Saleh. Using Aspergillus awamori as an effective probiotic in broiler diets. Lambert academic
publishing. 2012.

Technology of Poultry Projects
 01501رىٌٕٛٛخ١ب ِؼبر٠غ اٌذٚاخٓ
المازارععالمف تكااعتالم مباااع–عكفاظعالةا تتع–ع الةتاماااعالفل اهعال اجع ااؤأرع ماجعالاربحعنااجعالمزر ااعلظا عا ل ا جعالم مفااعنااجع
المزراعع–عالمش ر عالم ك ممهع–عالمش ر عال
اٌّزاخغ:

رعع–عدتا

عالملزاعتالبر ه.

- Robinson F., G. Fasenko and R. Renema Optimizing. Chick Production in Broiler Breeders Spotted Cow
Press, Edmonton, AB. 2003.
- Harvey Ussery. The Small-Scale Poultry Flock. Chelsea Green Publishing .October 7, 2011.

General Summer Training
 01501رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 01511رذر٠ت ؿ١ف ٟخبؽ
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع
م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع
(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم
تمل ش ل عن ع ترةععم مت تع ماع.ع
ِ 01510ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع رعنا عاكادعال
البة عالم صع-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

صعنر عدا اعالبرل م ع بت عب دادعالمشرتععن عم اع

د ارةاااع طب ب اااعلما ع ةممااهعالط لاابعنا عم ا اعد ارةا هعب لكم ااهعتببرلا م عال
ا دادعمشرتعع

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

صعن عم له-عالط لبع

هعالفر -عمشرتععال رجع ب رعع

ااصعالااذ ع

ع

ااصعن ااهعبما ع مكا عالط لاابعما ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.
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ِ -1سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ اٌـٕبػبد اٌغذائ١خ :
Agricultural Biochemistry
 01110و١ّ١بء ز٠ٛ١خ سراػ١خ
ال تاصعالف ز ق اعتالك م ق اعلممركب تعالك م ق اعن عالك قل تعالك ااع–عالكربتي ادراتع–عالبرت لا تع–عالمب اداتع–عا لز ما تع
–عاللرمتل تع–عالمة د ع–عال ب تع–عال كت تعالك ت اعلممركب تعالك م ق اعن عالك قل تعالك اع.ع
اٌّزاخغ:
ععع-عشك ا عأ .عتعمكةب عز.شع()2865ع.أة ة تعالك م ضعالك ت اعالة ما عدارعالمة رلعالم ر اع ع ملتر اعم رعالةرب ا.ع

- Richard,A.H. and Denise,R.F. (2010): Biochemistry . Two commerce square, 2001 market steel,
Philadelphia, PA 19103, USA.
- Murray, R. K., Granner, D. K., Mayes, P. A. and Rodwell, V. M. (1991). Harper's biochemistry. 22 nd Eds.
Appleton and Lange, CT. USA. Topic 2,5 and 6.

Principlas of Food Thechnology
 01111أطبط١بد رىٌٕٛٛخ١ب األغذ٠خ
ال ااذاضع–عال اتاصعالف ز ق اااعل غذ اااع–عال اتاصعالك م ق اااعل غذ اااع–عال رك اابعالك م ا ق عل غذ اااع–عال اتاصعالة اات اع
الكة اعل غذ اع–عنة دعا غذ اع–عكفظعا غذ اع–ع
اٌّزاخغ:

ل عا غذ اع.ع

 كة عطهعالش خع(.)1000ع بل تعكفظعت ز عالمل تعاللب اعزعدمشئ.ععدارع تضعالد علملشرعتال تز .ع- Fellows, P. (2000). Food Processing Technology (principles and practice). 2 nd edition. CRC: USA.
- Brennan, J., Butters, J., Cowell, N. and Lilley, A. (1990). Food Engineering Operations. (3 rd edition).
Elsevier Applied Science: London.

Chemistry and Food Analysis
 01112و١ّ١بء ٚرسٍ ً١األغذ٠خ
طاارئعأ ااذعالة لاااعال ذاق اااع–عالطاارئعالف ز ق اااعتالك م ق اااعل كم اااعا غذ اااع–عال بااد رعالكم ا عتالت ااف علممكتل ا تعالك م ق اااع
ل غذ اع(الم ضع–عالمة د ع–عالكربتي دراتع–عالبرت ل تع–عالز تتعتالاديت )ع–عطارئعالكشالع ا عمركبا تعالمات عتاللكلااع–ع
عالمتادعالك نظاعتالم

ناعل كة ع تاصعال ذاضع.ع

طرئعالكشلع
اٌّزاخغ:
عع-ع كم اعا غذ اع.عد.عغبراي عمكمدعكة ع عد.ع طلعألترعابتغر بع–عدارعالف رعلملشرعتال تز .ع

- Harris, D. C. (1995). Quantitative Chemical Analysis, 4th ed. W. Freeman (Ed), Champan and Hall, New
York.
- Nilson, S. S. (1998). Food Analysis. 2nd ed. An Aspen Publication, Aspen Publishers, Inc. Gaithersburg,
Maryland, USA.

Food Microbiology
١ِ 01113ىزٚثٌٛٛ١خ١ب األغذ٠خ
مة اابب تعنةا ا دعا غذ اااعتط اارئعالكش االع للا ا عتك ف اااعال م اابع م لا ا ع–عم كرتب تلت ا ا عا غذ اااعالط ز اااع-ععم كرتب تلت ا ا ع
ا غذ اعالمكفتظاع–عم كرتب تلت عا غذ اعالم لةاع–عال ةم عال ذاق ع.ع
اٌّزاخغ:
عع-عإبراي عب عةةدعالمل زعع(.)1005عم كرتب تلت عا غذ ا.عاللشرعالةمم عتالمط ب .ع مةاعالممكعةةتدعالر ض.ع

- Barbara M.L.; Tony C.B. and Grahame W.G. (2000): The Microbiological Safety and Quality of Foods,
volume 2, Aspen Publishers, Gaithersburg, Maryland.
- Laskin, A. I. (2006). Advances In Applied Microbiology. Somerset, New Jersey, U. K.

Enzymes and Metabolism
 01114األٔشّ٠بد ٚاٌزسٛالد اٌس٠ٛ١خ
ا لز م تع–عا كةدةعالك ت اع–عالطارئعالمةمم ااعلد ارةااعال كات تعالك ت ااع–عال كات تعالك ت ااعلمكربتي ادراتع–عالم ب اداتع–ع
البرت ل ا تع–عا كماا ضعاللتت اااع–عال ااب تعالك ت اااع–عدترعاللرمتل ا تعتا تكةاا ل تعتالمة ا د عناا عال كاات تعالك ت اااع–ع
م داتعال كت تعالك ت ا.ع
اٌّزاخغ:
 شك ا عأ .عتعمكةب عز.شع()2865عأة ة تعالك م ضعالك ت اعالة ما عدارعالمة رلعالم ر اع ع ملتر اعم رعالةرب ا.ع- Faster, R. I. (1980). The nature of enzymology. Croom Helm, Ltd. London. Topic 1 and 3.
- Murray, R. K., Granner, D. K., Mayes, P. A. and Rodwell, V. M. (1991). Harper's biochemistry. 22 nd Eds.
Appleton and Lange, CT. USA. Topic 2,5 and 6.
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Food Quality
 01115خٛدح األغذ٠خ ِٚزالجخ اإلٔزبج
مبدماااع–ع ةر ف ا تعال ااتدةعتةااتماعال ااذاضع–عالمةااقتل تعال ا ع كممل ا ع ة ا عم ار باااعال ااتدة-عمة ا رع ااتدةعا غذ ااا-عال ب ا ع
الكة ا عل غذ اااع–عم ار باااعال ااتدةعإك ا ق ع–عكم اااعالمة ا لمكع–عالمتا ااف تعالب ة ا اعل غذ اااع–عم ا درعال طاارع م ا ع

ةااتماعال ااذاضع–ع كم اااعم ا درعال طاارعتلب ا طعال ا كك عالكر ا(الل ةااب)-لظ ا عإدارةعةااتماعال ااذاض–عال شاار ة تعال ذاق اااع–ع
ال ااشعال ا ر عت ت ااهعب ل ااكاعتالكشاالع لااهع–عم ار باااعالمل ا تعال ذاق اااعالم االةاع–عم ار باااعالم ا ععتالمةمب ا تعتغ ري ا ع–ع
ال ف شعال ك ع م عالملشآتعال ذاق ا.ع
اٌّزاخغ:
علطفجعنتز عكمزات ع()1002ع:علظ عال تدةعالكد أاعن عم اعال ل عال ذاق ع–عدارعالك بعالةمم اعلملشرعتال تز ع–عالب يرةععم ر.ع- Hoffmann, G. (1986). Quality Control in the Food Industry. Vol. 1 and 2, 2nd ed. Academic Press Inc.
London. Ltd.
- Footitt, R.J. and Lewis, A.S. (1995). The canning of fish and Meat Blackie Academic and Professional N.Y.

 01111رغذ٠خ اإلٔظبْ
الك لاااعال ذاق اااعنا عم اارعتالة ا ل ع–ع رك اابع ة ا عاإللة ا ع–عي ا عتام

Human Nutrition
ا صعتا اراجعا غذ اااع–عالط اااع–عالكربتي اادراتع

تالم ب ااداتعتالبرت ل ا تع–عالم ا ضعتالمة ا د ع–عالف م ل ا تع–عالكة ة ا اعال ذاق اااع–ع ذ اااعالفق ا تعال

اااعتالمر ااجع–ع بت اااع

ا غذ اعالب ماعال ذاق اعل غذ اع.ع
اٌّزاخغ:
عب عكة ع ت اع(.)2882عأة ة تع ذ اعاإللة .عاللشرعالةمم عتالمط ب .ع مةاعالممكعةةتد.عالر ض.ع
ع-ع
- Skipper, A. 2008 Advanced Human Nutrition, Jones and Bartlett Publishers, Inc, UK.
- Mary ,M and Scott ,S. 2007 Clinical Nutrition, Jones and Bartlett Publishers, Inc, UK.

Intustrial Fermentations
 01111اٌزخّزاد اٌـٕبػ١خ
ال اال تعالفطر اااع–عال اال تعال مر اااع–عال اال تعالبك ر اااع–عا غذ اااعالم م ارةع–عاة ا دا عالم كرتب ا تعك ااذاضع–ع
اة دا عالم كرتب تعن عإل جعا غذ اع–عإل جعالمتادعالك م ق اعم كرتب تلت .ع
اٌّزاخغ:

 بدعالركم عل د اع(:)1002ع كلتلت عال ل تعالم كرتب ا.مك باعالمة رلعالكد أا.ا ةكلدر ا عج. .ع.ع- Martin, R. A. And Robert, M. J. (2001). Fermented Foods and Their Production. Aspen Publishers, Inc.
Gaithersburg, Maryland.
- Harisha, S. (2007). Biotechnology Procedures and Experiments Handbook. Infinity Science Press Llc.
Hingham, Massachusetts, New Delhi, India.

Cooling, Freezing and Dehydration of Foods
 01111رجز٠ذ ٚردّ١ذ ٚردف١ف األغذ٠خ
أة ةا ا تعال بر اادعتال م اادع–عالمب اارداتعتألتا لا ا ع–عالةا اتاقاعالمب ااردةع–عم ك ل كا ا عال بر اادع–عإ اادادعت ل اازعا غذ اااعلم بر اادع
تال م اادع–عط اارئع بر اادعت م اادعا غذ اااعالم مف اااع–ع ةبق اااعا غذ اااعالمب ااردةعتالم م اادةع–ع ااداتاعت ااز عا غذ اااعالمب ااردةع

تالم ماادةع–ع ا أ رعال بر اادعتال م اادع مااجعال اتاصعالف ز ق اااعتالك م ق اااعتالة اات اعالكةا اعتالب ماااعال ذت اااعل غذ اااع–عنة ا دع
ا غذ اااعالمب ااردةعتالم م اادةع–عأة ةا ا تعال ف االع–عأل ا عاتاععالم ففا ا تع–عال ف االعالشمةا ا ع–عال ف االعال اال

–عإ اادادع

ت از عا غذ ااعلم ف الع–عطارئع ف العا غذ ااعالم مفااع–ع ةبقااعا غذ ااعالم ففااع–ع اداتاعت از عا غذ ااعالم ففاااع–ع
ا أ رعال ف االع مااجعال اتاصعالف ز ق اااعتالك م ق اااعتالة اات اعالكةا اعتالب ماااعال ذت اااعل غذ اااع–عنةا دعا غذ اااعالم ففاااع–ع

أة ة ا تعال ف اادع–إ اادادعت ااز عا غذ اااعلم ف اادع– ةبقاااعا غذ اااعالم فاادةع–ع ااداتاعت ااز عا غذ اااعالم فاادةعع-ع ا أ رع
ال ف دع مجعال تاصعالف ز ق اعتالك م ق اعتالة ت اعالكة اعتالب ماعال ذت اعل غذ اع–عنة دعا غذ اعالم فدة.ع
اٌّزاخغ:
ع -عأبتعبكرع ة رع()1002عكفظعا غذ اعب ل بر دعتال م دع–عا ةكلدر اعمك باعالمة رلعالكد أا.ع

عال زال ع( (2010كلتلت ع بر دعت م دعت ةم بعا غذ ا الد ار الة لم اعلملشرعتال تز ع ع ملتر اعم رعالةرب اع
عع-عمكمدعل
- Abd El Meguid Shebeita 2008, Some aspects of cooling and freezing of fish and meat: Stichting Pressa
Trajectina, The Netherlands.
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Oils, Fats and Their Products
 01101اٌشٛ٠د ٚاٌذِٕ٘ٚ ْٛزدبرٙب
المك ا ا اعالز اااع–عن ز ا ا ضعتك م ا ا ضعالز ااتتع–عألا اتاععالز ااتتع–عاةا ا راجعالز ااتتع–ع كر اارعالز ااتت-عاللدر ااا-عالمة اامجع
ال ل جع–الزبدعال ل جع–عز تتعال بزع–عاة راجعالشكت عالك تال اعت كر ري ع–ع ةبقاعالز تتعتالديت ع–ع داتاعت از ع

الز تتع–عنة دعتكفظعالز تتع–عالملظف تعال ل
اٌّزاخغ:

اعتمة ك راتعال م اع.ع

ع-ع بدعاللب ع مجع 1002ع كلتلت عالز تتعتالديت عا ةكلدر اع–عمك باعالمة رلعالكد أا.ع
- Akoh, C. C. and Min, D. B. (1997). Food Lipids: Chemistry, Nutrition and Biotechnology. Marcell Dekker,
Inc., New York, Basel, Hong Kong.
- AOAC (1995). Official Methods of Analysis, 16 th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

Sugar, Cereals and Their Products
 01100اٌظىز ٚاٌسجٛة ِٕٚزدبرٙب
اة ا تصعت كر اارعت ةبقاااعةااكرعالب اابع–عاة ا تصعت كر اارعةااكرعالبل اارع–عك م ا ضعم كرتب تلت ا عالةااكرع–ع ا قرع
ال

ارعتالف كلاااعتمل

لا ع–عالكمت ا تع–عالم ا ععال ز اااع–عالك كا تع–عالشا كت اع–ع ةااعاللكاااع–عالةاكر تعال اال

اع–ع

ك م ا ضعم كرتب تلت ا عالةااكرعتالكمت ا تع–عاةا تصعت كر اارعالةااكرع–المشاارتب تعال ز اااع–عالمربااجع–عاللشا عتال متكااتزع–ع
ل اعالةةاعا ةتدع–عال ل تعالأ لت اعلم

ل عالةكرع–عألتاععا رزع–ع ربعت ب ضعا رزع–ع ةبقاعا رزع–ع اداتاع

ت ز عا رزع–عالب ماعال ذاق اعل رزع–علش عا رزع–عالمل

تعالفر اعلم

ربعا رز-عال تاع–عطك عال تاعتاة راجع

الااد ئع–عك م ا ضعت بت اااعالااد ئع اال اعال باازعتالة ا ق عال ذاق اااع–عمكتل ا تع م ا طعالة ا عت مط اهع–عال م اارعتال بط ا ع–ع
ا با ا راتعال ب اازع–ع ااف تعال ب اازع–عنةا ا دعتكف ااظعال ب اازع–ع اال اعاللشا ا عتال متك ااتزع–عالمكرتل اااع–عالم ا ا ل طعال ا ا يزةع–ع

البةكت تعتال تع.ع
اٌّزاخغ:
ع-عاةم اعنلايرع 1002ع كلتلت ع ل اعالةكرعتمل تعالك ك تعتالكمتىع–عالب يرةع.عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .ع
- International Grains Council (from Grain Market Report 2008). International Grains Council (from Grain
)Market Report 2003
- Edwards, W. P (2000). The science of the sugar confectionary. The Royl Society of Chemistry Publication,
Cambridge CB4 oWF, WK.

Food Plants Sanitation
 01101اٌؼزٚط اٌـس١خ ٌّـبٔغ األغذ٠خ
مبدماع عال كاعتا م عنجعم ل عا غذ هع–عالمب دئعالة ماعلةتماعا غذ اعبمت بعدة ترعال ذاضعالدتلجعCODEXع
–ع ةر االعتأة ة ا تعاللظ ناااعتال طل اارع–عدتراللظ ناااعتال ةب ا عن ا عةااتماعمل ا تعال ااذاضع–عم اتادعاللظ ناااعتال ةب ا عالش ا قةاع
المةا ا دماعنا ا عم ا ا ل عا غذ ااهع–عاللظ ن اااعتال ااكاعالش

ا

ط رعالم مفاعل متثعالمل

التا بع لظ فل ع–عالمةؤتل اع
اٌّزاخغ:

ا ا اع–عالش اارتطعالتا اابع تانريا ا عنا ا عالملش ااآتع–عالا ا كك عنا ا ع

تع–عالطارئعتاإل اراضاتعتبارام عاللظ نااعل م ا عأ ازاضعالملشا ةع(ا ما ك عتالمةاداتعتا دتاتع
عكاع ماع–عطر باعال لظ لعت ددعم ار ه-ع ر ب تعالر د)ع–عإدارةعالم مف ت.ع

ع-عي ل عمل ترعالمز اد ع1001ع:عالمرشادعالةمما علةاتماعا غذ ااع.عاةاسعا غذ ااع:عاةاسعإل ا جعت ل ازعت اداتاعأغذ ااع اك اع ملااع.عمةلادع
الكت تعل بك ثعالةمم اع.عالطبةاعا تلج.
- Arduser B. and Brown D. R. (2004): HACCP & Sanitation in Resturants and Food Service Operations: A
Practical Guide Based on the Usda Food Code (Atlantic Publishing Company, U.S.A.
- David R. M.; Nancy R. R.; Richard L.; Anna G.W.; David M. and Nancy R. (2002). The Essentials of Food
Safety and Sanitation (3rd Edition), Prentice Hall, U.S.A.

Manufacturing of Meat, Poultrty and Fish
 01102رـٕ١غ اٌٍسٚ َٛاٌذٚاخٓ ٚاألطّبن
المكاات عتالاادتا عتالبا ضع–عك تالا تعالمك ا ع–عذبااحعالك اتا عتالمااذابحع–عالبطة ا تعت بر اادعالااذب قحع–عكفااظعالمكاات ع–ع اال ع
المك اات ع–عالمل ا ا تعالفر اااعلمك اات ع–عك م ا ا ضعت كم اااعالمك اات ع–عالب م اااعال ذاق اااعلمك اات ع–ع ااداتاعت ااز عالمك اات عالط ز اااع
تالمكفتظاعتالم لةاع–عنة دعالمكت عالط ز اعتالمكفتظااعتالم الةاع–عا با راتعالمكات عتمل
ت لظ لعالدتا

ع–ع ةبقاعت بر دعالدتا

ع–عكفاظعالادتا
989

ع–ع
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لا ع–عألاتاععالادتا
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عتالبا ضع–عك م ا ضع
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م كرتب تلت عالدتا عتمل ل ع–ع داتاعا ةم كع–عطرئعكفظعت ل عا ةم كع–عنة دعا ةم كعالط ز اعتالمكفتظاعتالم لةا.ع
اٌّزاخغ:
عع-عكة عابراي ع.ع 1002ع كلتلت عا ةم كع.عالةكلدر اع.عمك باعالمة رلعالكد أا.ع
- Sams, A. (2001). Poultry Meat Processing. CRC: USA.
- Aberle, E., Forrest, J., Gerrard, D. and Mills, E. (2001). Meat Science (4 th ed.). Kendal/Hunt Publishing
)Company: Iowa(USA

Food Packaging and Wrapping
 01103رؼجئخ ٚرغٍ١ف األغذ٠خ
المتادعالمة ةمماعن ع ل اع بتاتعا غذ اع–ع ل اع بتاتعا غذ اع–عمدىعاة ةم اعالةبتاتعالم مفاعن ع ةبقاعا غذ اع
الم مفاع–عا ب رعلتععالةبتةع–ع أ رعالةبتاتع مجعا غذ اعت ا أ رعا غذ ااع م لا ع–عألاتاععالةباتاتع–الةباتاتعالبتةا ك اع–ع

الةباتاتعالتر ااع–عالةباتاتعالز

ااع–عالةباتاتعالذك ااهع–عال ةبقااع كاتع ةبا ع–عماتادعال ةبقااعالكد أاااع–ع اتاصعتع طب با تع

متادعال ةبقاعالك ت ااع–ع تامااعال اكاعتعا ما علماتادعال ةبقااعالك ت ااع–ع

ام عالةباتاتعع-ع ةبقاهعبةاضعالماتادعال ذاق ااعتع

مل تعا لب .ع
اٌّزاخغ:
ع-ع ةبقاااعا غذ اااعدع.عمكماادعماادكتعمرة ا ع عد.عمااتكعأكماادعال ااك عد.عمل ا اعةااة دع تن اائع–عمك باااعالمة ا رلعالكد أاااع–عا ةااكلدر اع–ع ملتر اااع
م رعالةرب اع–ع.1002ع

- Larousse, J. and Brown, B. E. (1997). Food Canning Technology Willey – VCIt
- Footitt, R.J. and Lewis, A.S. (1995). The canning of fish and Meat Blackie Academic and Professional N.Y.

Natural Biochemical Compounds
 01104اٌّزوجبد اٌس٠ٛ١خ اٌطج١ؼ١خ
ال اتاصعالف ز ق ااعتالك م ق اااعلممركبا تعالك م ق اااعالك ت ااع–عالما ضع–عالكربتي ادراتع–عالم ب ااداتع–عالبرت لا تع–عا كما ضع
اللتت اع–عالف م ل تع–عالمة د عالك ت اع–عاللرمتل تعتا تكة ل تع–عال ب تعتالةتاقاعتا لة اعالك ت ا.ع
اٌّزاخغ:
ع-عأة ة تعك م ا ضعا غذ ااع–ع ر مااعد.عكلفا ع بادعالةز ازعي شا ع عتعد.عأكمادع بادعالمالة ع ةاكرع–عالادارعالةرب ااعلملشارعتال تز ا ع–عالبا يرةع–ع

كملتر اعم رعالةرب اع–ع.2885ع
- Fennema, O. R. (1995). Food Chemistry. 3rd ed. O. R. Fennema (Ed), Marcell Dekker, Inc., USA.
- Murray, R. K., Granner, D. K., Mayes, P. A. and Rodwell, V. M. (1991). Harper's biochemistry. 22nd Eds.
Appleton and Lange, CT. USA. Topic 2,5 and 6.

Fundamentals of Food Sciences and Technology
ِ 01105خزبراد ف ٝػٍٚ َٛرىٌٕٛٛخ١ب األغذ٠خ
يا تعالكد أااعنا ع كلتلت ا عا غذ ااع–عالةمات عا ة ةا اعت ت لا عب كلتلت ا عت ال عا غذ ااع–عال اراتع
مبدمهع ا عا
ال ا ا ع ك اادثعنا ا عالمكتلا ا تعا ة ةا ا اعنا ا عا غذ اااع(البرت لا ا تع–عالكربتي اادراتع-ععالم ب ااداتع-عالف م لا ا تعتعالةل
المةدل ا)ع–ع أ رعا دادعت داتاعت ل زعا غذ اع مجعالب ماعال ذاق اع(ال

اارع

رتاتع–عالف كلهع–عالمكت ع–عا ةم كع–عا لب ع

–عالكب ااتبع–عاللشا ا ع–عالة ااكرع–عالة ا ا قرعتالمربا ا تع–عالز ااتتعال ذاق اااع–عال تاب اااعتا

شا ا بع...ع)ع–عال ا اراتعالطب ة اااع

تالك م ت اااع مااجعال ااب تعال ذاق اااعتمركباا تعالطة ا عتالراقكاااع–ع ااداتاعت ااز عا غذ اااع–عأةااسعتطاارئعتاة ا دا عالم اتادع
الم ناعل غذ اعع.ع
اٌّزاخغ:
ع-عمزايرعا م ع 1000ع.عال ل تعال ذاق اع.ع م ع.عدارعالش عرتئعلملشرعتال تز .ع

- Fellows, P. (2000). Food Processing Technology (principles and practice). 2 nd edition. CRC: USA.
- Footitt, R.J. and Lewis, A.S. (1995). The canning of fish and Meat Blackie Academic and Professional N.Y.

Food Canning
 01101رؼٍ١ت األغذ٠خ
الةب اتاتع–عإ اادادعت ل اازعا غذ اااعلم ةم اابع–عالمةاا متتعالكرار اااعتال ةباا عالكا ارار ع–عالةب اتاتعالبد ماااعلم ااف حع–ع ااداتاع
ت ااز عا غذ اااعالمةمباااع–ع كاااعالةماابع–عال م ا عتثعالمةاادل ع– ا أ رعال ةم اابع مااجعال اتاصعالف ز ق اااعتالك م ق اااعتالة اات اع
الكةا ا اعتالب م اااعال ذاق اااعل غذ اااع–عنةا ا دعا غذ اااعالمةمب اااع–ععم كرتب تلت ا ا عا غذ اااعالمةمب اااع–عكف ااظعا غذ اااعب ةا ا دا ع
اإلشااة تعالذر اااعالمؤ لاااع–ع ااداتاعت ااز عا غذ اااعالمشااةةاع–عتال اتاصعالف ز ق اااعتالك م ق اااعتالة اات اعالكةا اعتالب ماااع
ال ذاق ا اااعل غذ ا اااعالمشا ااةةاع–ع ا ا أ رعاإلشا ااة تعالمؤ لا اااع ما ااجعالمركب ا ا تعالك م ق ا اااعال ا اارع
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تالم كرتب تع– ةبقاعا غذ اعالمشةةاع–ع داتاعت ز عا غذ اعالمشةاع.ع
اٌّزاخغ:
 البل ع مرتع بدعالركم ع(.)1002عا ك ضعالد باعتنة دعا غذ ا عةمةماع مت عت كلتلت عا غذ ا عمك باعالمة رلعالكد أا.ع- Stephane, F. C., Ann-Marie, S. and Andree, J. V. (1997). Aroma transfers in and through plastic packaging:
Orange juice and limonene. A review. Part II. Overall sorption mechanisms and parameters- a literature
survey. Packaging Technol. & Sci. 10 (3): 145.

Nutritional Education
 01101اٌزثم١ف اٌغذائٟ
مبدماعت ةر ف تع–عكم اعالط اعتالم اذ تعالم عت ا عب ل تللا ع–ع اداتاع كم ااعا طةمااعالك لااعال ذاق ااعنا عم ارعتالةا ل ع–ع
ةااتضعال ذ اااعمشااكماع لم اااعال رك اابعالك ما ت علمكربتي اادراتعتالااديت عتالبرت لا تعت تا اادي عب ل ةا -عتظا قلعالكربتي اادراتع

ب ل ة ع–عمرضعالةكر-عالةملاع–عاللك ناعتظ قلعالديت عب ل ةا ع–عديات عالاد ع

ار ع–عتظا قلعالبرت لا ت –ع
امبعالشعا

بد رعالب ماعالك ت اعلمبرت ع–عالكتاش كترع–عالكة ة اعال ذاق اع–عاللبرسعالط اع–عاك جعال ة عما عالط ااع باد رعط ااع
ا غذ اع–ع بد رعط اعلش طععالل

عتا م

صعتاإل راجعلمكربتي درات تالديت عتالبرت ععع-عالمة د ع–عأيم ل عتدتري ع

ب ل ة عتا راضعاللبصع–عالت اعتالةتجع-ع الف م ل ت–عأيم ل عتدتري عب ل ةا عتا اراضعالالبصع–عالت ااعتالةاتجع-ع
ذ اعالفق تعكة ةاع(عكماع–عر

اع–عطفتلاع–عمةل ع–ع ذ اعمر

الكة ة اعال ذاق اع–ع طتطعال ت ل اعن ع ط طعالت ب تع.ع
اٌّزاخغ:

) –عالب ماعال ذاق ااعل غذ ااع–ع بت ااعا غذ ااع–ع

عع-عمكمدع مجعالفراع(.)2880عمشكماعإل جعال ذاضعن عالتط عالةرب .ع ل عالمةرنا.عالكت ت.ع
- Gabriel J. Lauro and Jack F. Francis (2000): Natural Food Colorants, Science and Technology, Marcel
Dekker, Inc., New York, Basel.
- Barbara M. Lund; Tony C. Baird-Parker and Grahame W. Gould (2000). The Microbiological Safety and
Quality of Foods, volume 2, Aspen Publishers, Gaithersburg, Maryland.

General Summer Training
 01101رذر٠ت ؿ١ف ٝػبَ
باات عالط لاابع م ا عماادارعأربةاااعاة ا ب عن ا عا ا زةعال ا لعب ل اادر بعععتز ا راتعلم ا ل عال اال تعال ذاق اااعتا اراضع اادر ب تع
طب ب ااعبلا ع–عإ اراضعبكااثعنا عم ا اع كلتلت ا عا غذ اااع لاادلعإلااجعكاااعمشاكماعمة لاااعنا عم ا تعال اال تعال ذاق اااعأتع
عتكفظعا غذ اع.ع
ل ع

لدلعإلجعإ ناعم اع د دعب للةباعإل دادعت داتاع عت
Specific Summer Training
 01111رذر٠ت ؿ١ف ٝخبؽ
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع
م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع

(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم
مت تع ماع.ع
تمل ش ل عن ع ترةععم ع
ِ 01110ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع رعنا عاكادعال
البة عالم ص-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

اصعنر ا عدا ااعالبرلا م ع بات عب ادادعالمشارتععنا عم ا اع

عدراةاع طب ب اعلم ع ةممهعالط لبعن عم اعدراة هعب لكم هعتببرل م عال
ا دادعمشرتعع

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

صعالذ ع

صعن عم لهع-عالط لبع

اهعالفر ا ع-عمشارتععال ارجع با رعع
صعن هعبم ع مك عالط لبعم ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.
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ِ -1سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ اٌسؼزاد االلزـبد٠خ.
ِ 01110جبدئ اٌسٛ١اْ اٌشراػٝ
رك اابعال م اااعالك تال ااا-عا لة ا اعالك تال اااعالم ةااددةع–عأةااسع

Fundamentals of Agricultural Zoology
اال لعالك تال ا ت-عالمممكاااعالك تال اااعتم ار بل ا عال بة ا م ا-

البب قاعال بةاعلممكماعالك تال ا:ع(ا تل ت-الد دا عالمفمطكا-عالد دا عال ط ا-عالكمب ت-عمف ام تعا ر اا-عالر ت ا ت-ع

ال مدعشتك ت-عالكبم ت)عم عال ت
اٌّزاخغ

حعب مأماعلكاع ب ماعال جع ت حعمدىعا ر ب طعب لم اعالز ار ج.ع
رع عممدتحعمكمدع ةت  ،نآألرنن 8098ا.

-ع م عالك تا عالة عإ دادع ة عالكشراتع عأكمدعةةدعالد عال

 01111زؼزاد ػبَ
نتاقاادعتأ ارارعالكش ارات-ع

General Entomology
اال لعالكش ارات -اادارعال ة ا ع–عمل ا طئعال ة ا -عال ارأسعتزتاقاادي ع( اارت عا ة شااة ر-عأ ازاضع

الف ا )-عال اادرعتزتاقاادةع(ا

لكااا)-عم ك ل ك اااعالط ا ار -عالاابط عتزتاقاادي ع( لاااعت ا عالبا ض-ع لاااعت ا ع

المة -عأ

لكااعت ةر اائعا

ضعال ل ةاعال ر اعنجعالذكرعتا لأج)-عال ل زعالل مج-عالل

ال لفةج-عال ل زعالدترى-عال ل زعال ل ةمج-ع طترعالكشرات.عع
اٌّزاخغ:

عناجعالكشارات-عال لا زعالة ابج-عال لا زع

ع-عأة ة تع م عالكشراتع عابراي عرتاشعتا رت ع.عكم اعالز ار اعب ةكلدر ا.

ع-ع مبدماعن عب تلت اعالكشراتعت لت ل ع عي تاعت ت عتع.عد.عتعبتاععر.عا.ع2876ع ع ر ماعاكمدعلطفجع بدعالةت ع2872ع عالدارعالدتل اع
لملشرعتال تز ع.
- Publisher: Wiley-Blackwell; 4 edition (March 2, 2010) English.

Bee of Silk Worm Rearing
 01112رزث١خ إٌسً ٚد٠ذاْ اٌسز٠ز
د ارة اااعألا اتاععاللك ااا عة اات تعلك اااعالةة ااا عب تل اات جعتنةا ا تلت جعتة اامتكعالكشا ارةعتعال بةا ا عتعال ا ا عتعال طر اادعتع رب اااع
الممك تع–ع مب حعالممك تع–عاد اعالممك تع–عبلتكعالممك تع–عأمراضعتع ن تعلكاعالةةاع-ةت تعدتدةعالكر رع–عطرئع
ال ا جعب ا ضعدتدةعالكر اارعال ت اااع–عالب ق ا تعال اال

اعالمة ا دماعنااجع رب اااعدتدةعكر اارعال ااتتع–عأ اال لعأش ا رعال ااتتع

المةا دماعنااجع رب اااعدتدةعكر اارعال ااتتعتطاارئعز ار ل ا ع–عطاارئع رب اااعد اادا عالكر اارع مااجعلط ا ئع ا رىع–عش ارالئعالكر اارع
تك ف اااعال ة م اااعمةلا ا عت ل زيا ا علم

دى.ع
ا
اٌّزاخغ:

اال ع–عأما اراضعد اادا عالكر اارعتط اارئعالت اااعتالة ااتجع–ع رب اااعدتدةعكر اارعكمش اارتعع

- Better BeeKeeping, By Kim Flottum, Pub.: Qvarry Books (August 1, 2011).
- Langstroth or the hive and honey bee: a beekeeper’s manual by Langstroth. Publisher: Nabu Press
(September 4, 2010) .

 01113اٌسؼزاد االلزـبد٠خ
اآلن ا تعالكشاار اعال ااجع ا بعالبط ا ع–عاآلن ا تعالكشاار اعال ااجع
المك

ا اعالل م ااا-عاآلن ا تعالكشاار اعال ااجع

ا بعالمك

Economic Entomology
ا اعالببتل اااع–عاآلن ا تعالكشاار اعال ااجع ا بع

ا بعالب اااع–عاآلن ا تعالكشاار اعال ااجع

الكش اار اعال ااجعالك ا ا عاآلنا ا تعالكش اار اعالة م اااعال ااجع

ا ا بعمك

ا بعالمك

ا اعالز اااع–عاآلن ا تع

ا ا اعالكب اااعالم مف ااا-عالط اارئعالم مف اااعلمك نك اااع نا ا تع

المك ا.ع
اٌّزاخغ:
- Fundamentals of Entomology (6th Edition), Richard J. Elzinga (Author), Publisher: Prentice Hall; 6 edition
(April 25, 2003), English.
- Entomology, Cedric Gillott (Author), Publisher: Springer; 3rd edition (October 19, 2005), English.

Insect Morphology and Taxonomy
ِٛ 01114رفٌٛٛخ١ب ٚرمظ ُ١اٌسؼزاد
مبدماااع–عالشااكاعالة ا علم ة ا ع–عال شاار حعال ا ر جعلمكش ارات-ع ااف تعالل كاااعال ا ر جعلمكش ارات-ع طااترعمل ا طئعالكش ارةع
تأل اتاعع ةب اااعال ة ا ع–ع رك اابعال ارأسعت ازقاادي عت كاات ار ل ع–ع رك اابع–عأ ازاضعالف ا عت كت ار ل ا ع–ع رك اابع اادرعالكش ارةعت ازقاادةع
ت كاترالل ع–عالبمااتراعال اادر اع–ع رك ابععبطا عالكشارةعت ازقاادةعت كات ار ل ع–عال بةا عت طااترعع–عطارئعال بةا ع–عال ااف تعال ااجع
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بلااجع م ل ا عطاارئعال بة ا ع–عطاارئع م ا عالكش اراتعتكفظل ا -عا

تن ا تعالفرد اااعنااجعالكش اراتع–عمف ا حعال بة ا ع–ع ت اااع

الكشراتعب ري عما عمف ام تعا ر ااع–عطر بااعك بااعالبكاثعال بةا مجعالةمماجع–عال ةارلع ماجعالكشاراتعت قت لا عتر بلا ع
ب ة دامل عالمف حعال بة م ا.ع
اٌّزاخغ:
- The Insects: An Outline of Entomology, P. J. Gullan (Author), P. S. Cranston (Author), Publisher: WileyBlackwell; 4 edition (March 2, 2010), English.

 01115فظٌٛٛ١خ ٟاٌسؼزاد
مبدماع–عالفتاقدعال طب ب ا-عال ل زعالل مجع(الل

عتا م

Insect Physiology
صعتكركااعال اذاضعتاإللز ما تعالل اماع–عي ا عتام ا صع

الماتادعال ذاق ااا)ع–عال لا زعالاادترىع(ال رك اابع–عالااد عتالبتزما عتالاادترةعالدمت اااع–عأ

ا ضعتألةا اعللا ع ت اااعب لااد )-عال لا زع

ال لفةااجع(ال رك اابعتالتظ ف اااعت با داعال ا زاتع–ع االفسعالكشاراتعالم ق اااعتالطف م ا تعالدا م ااا)ع–عال ل ا زعاإل ار ااجع(أ
اإل راج-عاإل راجعالل رت لج-عم ز عالمتادعا

ار اا)ع–عال لا زعالة ابجع(التظ فااع–عال م ااعال

–عنةا تلت عال ك ماااعالة اابج)-عال لا زعالة اامجع(

ال لةجع(ال ل زعال ل ةمجع–عال رك بعتالتظ فاع–عل
اٌّزاخغ:
-عك ةعالكشراتععال زضعا تاع:1008عنة تلت

اباع–عأ

ا ضع

ا ضعالكاسع

ااتتعالكشاراتع–عا لببا ض-عال ذ اااعالة ااب ا)-عال كا أرعتالل ا ع

عال ددعال لة ا-عألتاععال ك أرعا

رى).ع

عالكشراتع عكة ع بدعالملة عبر ج عالطبةاعالأ ل ا.

عالل رةعن عالكشراتع1001ع عكة ع بدعالملة عبر جع عدارعتمك باعا ةراضعلمطب عتاللشرعتال تز ع عطلط ع.- The Science of Ento-mology ,Romoser , W.S. and J.G. Stoffolano J s. 1994, WM.C. Brown Publishers.
Oxford, England.

Insect Ecology
 01111ث١ئخ اٌسؼزاد
م ا اع ما عالب قاااعتأيدانااهعتأ ة ا مهعالرق ةا اع–عبةااضعالم ااطمك تعا ة ةا اعلةم ا عب قاااعالكشارات-عد ارةاااعالةتاماااعالطب ة اااع
تاإلك ق اااع–عالةتام اااعال ت اااع(ال ااتضع–عالكا ا اررةع–عالرطتب اااع–عال ا ا طعال ااتى-عالر ا ا حع–عا مطا ا رع–عال ا ا راتعال ت اااع–ع
ا متاجعتال راتعالم ق ا-ع تاماعم ةمباعب لتةطعمأاعالةتاماعالب قاع(ع ماعال ذاضع–عا

تةعالمب تماعالب ق ا)-عالةش قرعتال ل تعاإلك ق اع–ع ف تع ش رةعاللتع.ع
اٌّزاخغ:

اداضعالطب ة ااع–ع مااعال لا نسع–ع

- Insect Ecology: Behavior, Populations and Communities , P. W. Price (Author), R. F. Denno (Author),
M. D. Eubanks (Author), D. L. Finke (Author), I. Kaplan (Author), Publisher: Cambridge University
Press (September 30, 2011) , English.

Biological Control
 01111اٌّىبفسخ اٌس٠ٛ١خ
مبدم اااعال ا اتاز عالطب ة ااجعبا ا عاآلنا ا تعتأ ااداقل عت تام اااععاإل ااتاعبل ااذاعال ا اتاز ع–عالكشا اراتععالطف م اااعتالمف رة اااعتتةا ا قاع
ا ة ا ف دةعبل ا عنااجعمك نكاااعاآلن ا تع–ع ةر االعال طفاااعتا ن اراسعتأل اتاععال طفاااع–عالكش اراتعالطف م اااعتالمف رةاااعالمل ش ارةعنااجع
الب قاعالمةد اع–عال ةتب تعال جعع ة رضعاة رادعالكشراتعالطف م ااعتالمف رةااع–عاةا دا عالمةابب تعالمر ا اع(برت تزما ع–ع

نطر تع–عبك ر ع–عن رتة تع–عل م تداع....عالاخ).عناجعمك نكااعاآلنا تعالكشار اعتاةا دا عالط اترعتالك تالا تعا

ارىعناجع

مك نكاعاآلن تع–عبةضعطرئع رب اعبةضعالطف م تعتالمف رة تعمةمم ً.ع
اٌّزاخغ:
عع-ع المك نكاعالك ت اع.عرتبرتعن عدا عبتخع عبع.س.عةل رع عا.عبع.عكر رزع.ع ر ماع تحعالد ع أم ع عكة عبر جع.1000عالةم ع

تا م علملشرعتال تز ع عدةتئع.عكفرعالش خ.ع
- Natural Enemies: An Introduction to Biological Control, Ann E. Hajek (Author), Publisher: Cambridge
University Press (April 5, 2004), English.
- Biological Control: (Cabi International), C Vincent (Author), M S Goettel (Author), G Lazarovits (Author),
Publisher: CABI; First edition (August 20, 2007), English.

 01111اٌسؼزاد اٌطج١خ ٚاٌج١طز٠خ

Medical and Veterinary Entomology
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ةر االع م ا عالكش اراتعالطب اااعتا يم اااعالطب اااعلمف اام تعا ر اااع–عطاارئعلباااعا م اراضع–عاللتا اااع–عالةتاقاااعالفب ر اااع–ع

الكش اراتعالم

اااعلماادم ضع–عالكش اراتعذاتعال ااماعب إللة ا عتالك اتا عتالط ااترعتأيم ل ا عالطب اااع–عالة ا داتعتال ذ اااع–عدترةع

الك ا ةع–عطاارئعمك نك ل ا ع(ال ار ا رع–عباائعالف اراش-عالباائعالةااف حع–عالبماااعالم ا صع–عتالبماااعالب ا رض-عالااذب بعا ةااتد-ع
ذب بعالرماع–عالذب بعالملزلجع–عالبةتضع–عذب بعا ةطباع–عذب بعمرضعاللت ع–عالبرغشع–عالبراغ ث.ع
اٌّزاخغ:
- Medical and Veterinary Entomology, Second Edition, Gary Mullen (Editor), Lance Durden (Editor),
Publisher: Academic Press; 2 edition (May 8, 2009), English.
- Physician's Guide to Arthropods of Medical Importance, Fifth Edition, Jerome Goddard (Author), Publisher:
CRC Press; 5 edition (March 30, 2007) English.

 01101زؼزاد ِسبؿ ً١اٌسمً
الذرةع–عالبمحع–عا رزع–ع
دراةاعاآلن تعالكشر اعلمك اعالكباع(البط ع–ع ع

Insect Infesting Field Crops
بعالةكرع–عبل ارعالةاكرع–ع اتاعال ات -ع

البرة عالم رىع–عالةدسع–عال رمسع–عزيرةعالشمس)-عدترةعالك ةع–عم ة دعتمظلرعاإل
اٌّزاخغ:

باعتال ررع–عطرئعالمك نكا.ع

- Fundamentals of Entomology (6th Edition), Richard J. Elzinga (Author), Publisher: Prentice Hall; 6 edition
(April 25, 2003), English.
- Entomology, Cedric Gillott (Author), Publisher: Springer; 3rd edition (October 19, 2005), English.

Insect Infesting Fruit Crops
 01100زؼزاد اٌفبوٙخ
أل اتاععالكش اراتعال ااجع ا بعأش ا رعتأم ا رعالف كلاااع–عدترةعك ا ةعكش اراتعالف كلاااع–عالة ا داتعالةاامتك اعلكش اراتعالف كلاااع–ع
الةتاقاعالم مفاعلمكشراتع–عطرئعمك نكاعكشراتعالف كلا.ع
اٌّزاخغ:
- Fruit Pests, David V. Alford (Author), Publisher: Manson Publishing Ltd; 2 nd Edition edition (March 14,
2005), English.
- The Encyclopedia of Natural Insect and Disease Control: The Most Comprehensive Guide to Protecting
;Plants, Vegetables, Fruit, Flowers, Trees and Law, Roger B. Yepsen (Author), Publisher: Rodale Pr
Subsequent edition (May 1984), English.

 01101زؼزاد اٌخضز
ألتاععالكشاراتعال اجع ا بعلب ا تعال

بعال

الةتاقاعالم مفاعلمكشراتعال جع
اٌّزاخغ:

Insect Infesting Vegetable Crops
ارعتأم ريا ع–عدترةعك ا ةعكشاراتعال ار-عالةا داتعالةامتك اعلكشاراتعال ارع–ع
رع–عطرئعمك نكاعكشراتعال

ر.ع

- Handbook of Vegetable Pests John Capinera (Author), Publisher: Academic Press; 1st edition (May 31,
2001), English.

 01102زؼزاد ٚآفبد اٌّخبسْ ٚاٌّـبٔغ
ظ اتايرع ماالعالكبااتبعتالببااتاعتمل ا تعالم ا ل ع(متبااسع–عة ا دع......الااخ).عطر باااع ااز عالكبااتبعتالببااتاعتمل ا تع
Insects & Pests Infesting Grain Wear Houses and Factories

الم ا ل ع(متبااسع–ة ا د....عالااخ)عأي ا عالكش اراتعال ااجع

تمل

ل -عأي عالكشراتعال جع

ا بعالك اات عتمل

بعالمتبسعتالة د-عطب ةاعتم درعاإل

ل ا ع–عأي ا عالكش اراتعال ااجع

ا بعالببااتاع

ب تعالكشر اعنجعالكبتبعتالبباتاعتمل ا تع

الم ا ل عالم مفاااع–عأ اراضعاإل ا باعنااجعكاااعماالل ع–عطاارئعنبااطعلةااباعاإل ا ب تعالكشاار اعنااجعالكبااتبعتالببااتاعتمل ا تع
الم ل ع–عطرئعالت اعت ت ل .ع
اٌّزاخغ:
- Fundamentals of Stored-Product Entomology , David W. Hagstrum (Author), Bhadriraju Subramanyam
(Author), Publisher: Amer Assn of Cereal Chemists (August 15, 2008), English.
- Insects Pests of Stored Grain and Grain Products: Identification Habits and Methods of Control , Richard
Thomas Cotton (Author), Publisher: Biotech Books (November 1, 2007), English.
- Pests of Stored Grains and Their Management, M C Bhargava (Author), K.C. Kumawat (Author),
Publisher: New India Publishing Agency (January 1, 2010), English.

 01103طٍٛن اٌسؼزاد
ةر لعالةمتكعنجعالكشراتعةمتكعالبكثع

عال ذاضعأتعالة قاع–عةمتكعال زاتجع–عةمتكعت
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الكشراتع–ع ذ اعالبكثعا مأاع–علظر اعا ل بعال م جع–عا أ رعأتعالكبعنجعالكشراتع–عةمتكعال رةعنجعالكشاراتع

ب عا لتاع.ع
اٌّزاخغ:

- Insect Behavior, Robert W. Matthews, Janice R. Matthews , Publication Date: November 16, 2009 | ISBN10: 9048123887 | ISBN-13: 978-9048123889 | Edition: 2nd ed.

 01104أوــبرٚص
مبدماع م عا ك رتسع–عالت

Acarology
عال بةا مجعل ك رتةا تع–عأيم ااعا ك رتةا تعتال شا ري -عملا طئعال ةا عناجعا ك رتةا تع–ع

طاارئع م ا عتن اااعتاةا تصعا ك رتة ا تعب لتا لا عالم مفاااع–عألاتاععالشااة راتعنااجعا ك رتةا تع–عا ر اااعت رك بل ا عنااجع

ا ك رتسع–ع ادارعال ةا عناجعا كا رتسع–عا
دترةعالك ةع–عمظ يرعاإل
اٌّزاخغ:

لازةعالدا م ااعناجعا ك رتةا تع–عا ك رتةا تعاللب ااعما عك اثع(ألتا لا ع–ع

باع–عالمك نكا).ع

- A Manual of Acarology: Third Edition , Gerald W. Krantz (Editor), D. E. Walter (Editor), Publisher: Texas
Tech University Press; 3 edition (April 22, 2009) , English.
- Agricultural Acarology: Introduction to Integrated Mite Management, Marjorie A. Hoy
(Author),
Publisher: CRC Press; Har/Com edition (May 4, 2011) , English.

Animal Physiology & Histology
٘ 01105ظزٌٛٛخٚ ٝفظٌٛٛ١خ ٝاٌسٛ١اْ
مبدماااع–عال م اااعالك تال اااع(غش ا ضعال م اااع-عالةا تبتز ع-عاللاتاة)ع–عدترةعال م اااعالك تال اااع–عطاارئعالبة ا عال ت ا عالك تال اااع
(ا لبة ا عالمب شاارع-عا لبة ا عغ اارعالمب شاار)-علباااعال ز ق ا تعال ا رةع باارعال ش ا ضعالبتزمااجع–عار ب ا طعال ت ا عالك تال اااع
تال

ا ل عببة اال عتالاارتابطعال مت اااعالمك طاااعتالة ا قاعال ا ر جعالمك ا طعبل ا ع–عا لة ا اعالك تال اااع(ا لة ا اعالطتق اااع–ع

ا لة اعال
اٌّزاخغ:

ماع–عا لة اعالة م اع–عا لة اعالة ب ا).ع

- Principles of Animal Physiology (2nd Edition) Christopher D. Moyes (Author), Patricia -M. Schulte
(Author), Publisher: Benjamin Cummings; 2 edition (October 15, 2007) , English.
- Histology: A Text and Atlas (Histology (Ross)) , Michael H. Ross (Author),
Wojciech Pawlina
(Author), Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; Sixth, North American Edition edition (October 15,
2010), English.

Biological Diversity
 01101اٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١خٝ
م ي اعال لتععالب تلت جع–ع ماعال لتععالب تلت جعدترةعالك ةع–عأةب بع ديترعال لتععالب تلت جعت ل ا-عكم اعال لتععال لتعع
الب تلاات جع–عالمكم ا تعالطب ة اااعنااجعم اار-عإ ا دةعبل ا ضعالاالظ عالب ق اااع–عالمةرناااعتالأب ناااعالمكم اااع ا عال لااتععالب تلاات ج-ع
ال شر ة تعتالبتال عالمر بطاعبكم اعال لتععالب تلت ج.ع
اٌّزاخغ:
- Daly and Doyen's Introduction to Insect Biology and Diversity , James B. Whitfield (Author), Alexander H.
Purcell III (Author), Publisher: Oxford University Press, USA; 3 edition (April 10, 2012) , English.

General Summer Training
 01101رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
تنرصعالةماعن عم مالعبارام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 01101رذر٠ت ؿ١ف ٝخبؽ
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعاة ب عن عا زةعال لعب ل در بعن عبرل م عالدراةهعالذ ع رععالط لبعتذلكعلم ةارلع ماجع
م ا تعالد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع
(مةماع–عمزر اع–عترشا)ع–عز رةعام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم

تمل ش ل عن ع ترةععم مت تع ماع.ع
ِ 01111ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع رعنا عاكادعال
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ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ال ع

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع
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البة عالم ص-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعال

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

صعنر عدا اعالبرل م ع بت عب دادعالمشرتععن عم اع

د ارةاااع طب ب اااعلما ع ةممااهعالط لاابعنا عم ا اعد ارةا هعب لكم ااهعتببرلا م عال
ا دادعمشرتعع

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اصعنا عم لاه-عالط لابع

هعالفر -عمشرتععال رجع ب رعع

ااصعالااذ ع

ع

ااصعن ااهعبما ع مكا عالط لاابعما ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.

ِ -1سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ اٌجظبر.ٓ١
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Fundamentals of Fruit Production
 01110أطبط١بد إٔزبج اٌفبوٙخ
مبدماع عال ش رعالف كلاعتملا طئعإل لا عنا عالةا ل عت تز ةلا عدا ااع ملتر ااعم ارعالةرب ااع–عال زي ارعتطبا ق عالكمااعنا ع
أش ا رعالف كلاااعتطاارئعال ك ا أرعالم بةاااعة اتاضعبذر اااعأتع

اار اع–عك ف اااعإلش ا ضعكااداقئعالف كلاااعتالر اااعالبة ا ل اعم ا عر ع

ت ةم دعت بم ع( بم ع رب اع–ع بم عإأم ر).ع
المراجع:

 بدعالف حعش ي ع1004ع:عأش رعالف كلهعأة ة تعال بدعاهللعمكمدعالشر لعع2884ع:عأة ة تعالبة -شف ئعأكمدعال لدىع1000ع:أة ة تعبة

ل ع–ع مةاعا ةكلدر هع–عكم اعالز ار ه.ع

عالكد أهع-ع مةاع مرعالم

ع-عمركز ال ةم عالمف تح.ع

ر.ع

Production of Fruits in Egypt
 01111إٔزبج اٌفبوٙخ فِ ٟـز
اااعب لمةا ك تعتاإلل ا جع–عمشا كاعاإلل ا جعلكاااعمك ااتاعتالكمااتاعالمب ركاااع–عبارام عالاار ع
مبدماااع شااماعاإلك ا ق تعال
تال ةاام دع–عال بما عتمك نكاااعاآلنا تعتالكش اراتعتا م اراضعتالةمم ا تعاإلل

اااعلكاااعمك ااتاعم ا عا لاتاععاآل ااا:عالماتالحع–ع

الةلبع–عالم ل تع–عل اعالبمحع–عالمتزع–عالز ت ع–عال تاناع–عال ف حع–عالكمأر ع–عال اتخع–عالمشامشع–عالبر اتئع–عالماتزع
–عالب ك ع–عالبلدئع–عال

ع–عالرم ع–عالك كج.ع

المراجع:
-

برعنل عمكمتدعمرةجع1008ع:ع ن تعالف كلهع–عمةلدعبكتثعالمك

اعالكبم هع–عمركزعالبكتثعالز ار هع–عالب يرع.ع

اعالزر ه.ع
عا
 بدعالف حع أم ع1003ع:عال جعمك اعالف كلهع-ع مةاعا ةكلدر هع–عكم& - David Jackson, Joint Author Norman Looney, Michael Morley-Bunker, Thiele Graham (2011) Temperate
subtropical fruit production. CABI, Oxfordshire.

Tropical Zone Fruits
 01112فبوٙخ إٌّبطك االطزٛائ١خ
مبدمااع ا عأيم اااعمك ا اعالف كلااعل مااكعالملا طئعنا عاإلل ا جعت تز ةلا ع ران ا عنا عم ارعتالةا ل ع–عد ارةاااعالةتاماااعالب ق اااع
تال رباااعالمل ةااباعل مااكعالمك

ا اع–عد ارةاااعالةمم ا تعالز ار اااع(ر ع–ع ةاام دع–ع بم ا )علكاااعمك ااتاع–عد ارةاااعأي ا عاآلن ا تع

تطرئعمك نك ل ع–عدراةاع ي عا

ل لعالمل شرةعن عم رعتالة ل .ع

المراجع:
-

طلعمكمدعابراي ع1006ع:عنتاكهعالمل طئعاإلة تاق هع–عملش ةعالمة رلع–عا ةكلدر ه.ع

 -مجعمكمدعك ماعال ر بجع1002ع:ال جعالمتزعنجعم رعتالتط عالةربجع–عالدارعالةرب هعلملشرعتال تز ع–عالب يرع.ع

- Festus K. Akinnifesi (2008) Indigenous fruit trees in the tropics. Cambridge, MA, Wallingford, UK.
Handling and Storage of Fruits
 01113إػذاد ٚرخش ٓ٠اٌفبوٙخ
مراكاعلمتعتل عالأم رع–عال لفسعت ت هعب لل عتال ز ع–عال راتعال جع كادثعنا عالك اتتعالبةا ل اعأألا ضعلمتيا ع
تل

ل عبةدعالك

دع–عالمة متتعالم مفاعلمأم رع باعالشك عتال ز .ع

المراجع:
 مؤ دعن اع ب سع2876ع:ع ل اعت ز عال رعتالف كلهع–ع مةاعالمت اع–عالمت ا.ع- Seymour G . B., J. E. Taylor , G. A. Tucker(1993) Biochemistry of Fruit Ripening. chapman&hall, London.
- Mitra S.K. (2005) Postharvest physiology and storage of tropical and subtropical fruits.CAB
INTERNATIONAL. DELHI.

Nurseries of Fruits Trees
ِ 01114ؼبرً اٌفبوٙخ
أل اتاععالمش ا اع–عطاارئع ط ا طعتالش ا ضعالمش ا اع–عممكب ا تعتأدتاتعالمش ا اع–عطاارئعاإلكأ ا رعالبذر اااعتال اار اع–عالش ا تتع
المة مدةع–عا

تاعتطرئعإل ل عتر اعالش تتعالمطةتماع–عإدارةعالمش اعب لطرئعالكد أاع–ع ةت ئعالش تت.ع

المراجع:
-

ر تا عمكمدعبتاع2877ع:ز ار اعالف كلهعنجعالمش اعتالم ار دع–عاب عة ل ع–عالب يرع.ع
طلعمكمدعابراي عمكمدعلظ لعك جع2884ع:عمش اعإكأ رعالمك

 01115إٔزبج اٌّٛاٌر

اعالبة ل هع.ع

- Roy C. Rom, Robert F. Carlson (1987) Rootstocks for fruit crops. Wiley. New York.
Production of Citrus
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ر خعلش ةعت طترعز ار اعالمتالحع–عمل طئعز ار اعالمتالحعن عم رعتالة ل ع–عالب ماعتا

د اعال ذاق ااع–عال بةا عاللبا

ع

–عالظ اارتلعالب ق اااعالمل ة ااباع(الةتام اااعال ت اااعتال رب ااا)ع–عط اارئعال كا ا أرع(الب ااذرةعتال طةا ا عتالةبم اااعتال ر اادعتأ ااتاعالما اتالحع
ا بع–ع دماااعأش ا رعالم اتالحع(الاار عتال ةاام دعتمب تماااعالكش ا قشعت رب اااع

الم مفااا)عتالش ا ضعكااداقئعالم اتالحع–عال بم ا حعتاإل

ت بما عأشا رعالماتالح)ع–عال زي اارع باادعالأما رعتلمتيا عتل ا ل –عا
ا

اال لع–ع ما عتا اادادعت ةبقاااعت ااز عأما رعالماتالحع–ع

طراب تعالفة تلت اعالم ةبباع ا عالظارتلعالب ق ااعتالك م ق اا–ع رب ااعت كةا عالماتالحع(أيادالعال رب ااعالكد أااع–عطارئع

ال رب اع).ع
المراجع:
-

طلعمكمدعابراي ع2886ع:المتالح:عز ار ل عتر

ن

-

ل عتال

ل ع-عملش ةعالمة رلع–عا ةكلدر ه.ع

اع بدعالةز زعمل ةجع2884ع:عالمتالح:عا ةسعالةمم هعلز ار ل ع–عدارعالمطبت تعال مة ه.

- Baker, Harry (1999). Growing fruit. Mitchell Beazley, London.
Propagation of Fruit Trees
 01111إوثبر أػدبر اٌفبوٙخ
زت ادعالط لابعبطاارئعاإلكأا رعالكااد ثعتك ف ااعالب ا عبلا عنا عالمشا اعتا دتاتعالتزماااع–عإل ا جعالشا تتعالة د ااعتالمة ماادةع–ع
تاعالبذر اعتال

إل جعا

ر اع–عك ف اعا

ا رعالشا تتعتطارئعا ل ا بع بااعالز ار ااع–عنلات عال طةا ع–عاإلكأا رعب لةبمااع

–عال ر دعتا دادعالش تتعلم ةت ئعت ل زي علز ار ل عب رضعالمة د ما.ع
المراجع:
-

م اعت هعالمةرىع2884ع:اكأ رعالل اعبتاةطاع بل تعز ار اعا لة هعاللب ه.ع

-

تةلعكل ع تةلع2876ع:عإكأ رعأش رعالف كلهع–عت ازرةعال ةم عالة لجعتالبكثعالةممجع–ع مةاع تحعالد ع–عالمت ا.

- Roy C. Rom, Robert F. Carlson (1987) Rootstocks for fruit crops. Wiley. New York
Fertilization and Irrigation for Fruit Trees
 01111رظّ١ذ ٚر ٞاٌفبوٙخ
دراةاعألتاععا ةمدةعالم مفاع(ةتاضعالمةدل اعتالة ت ا)عتطرئعإ ن ل ع–عدراةاعأيم اعكاع ل ر–عد ارةااعأ اراضعلباصع
الةل

رعالم مفاع مجعا ش رعتك ف اعمة ل ل ع–ع طب ب تعلبرام عال ةم دعن عا ار اجعالم مفااع لاتاععالف كلااع–عد ارةااع

أة ا ل بعالاار عالم مفاااع(الةااطكجع–عالاارشع–عال لب ا ط)ع– ماااعب ارام عر عل ش ا رعالف كلاااعالم ة ا طاعتالمة ا د ما–عد ارةاااع
كف ضةعاة دا عالم ععن عالمل طئعالز ار اعت

ت

عن عالمل طئعال د دةعالمة

مكا.ع

المراجع:
-

م اعمكمدعالشةبجع1004ع:عبرام ع ةم دعكداقئعالف كلهع–عالمك بهعالم ر هع–عا ةكلدر ه.ع
ة ااة دع ب اادعالةا ا طجعالشا ا ذلجع2888ع:ع كلتلت ا ا ع ذ اااعت ة اام دعترىعأشا ا رعالف كل ااهعن ااجعأ ار ااجعال ااكرات هع–عالمك ب ااهعا ك د م ااهع–ع
الب يرع.ع

- Linskens H.F.,J.F.Jackson (2009) Modern methods of plant analysis. vol23,Springer, New Delhi
Husbandery of Fruit Orchards
 01111رػب٠خ ثظبر ٓ١اٌفبوٙخ
ةر االعالط لاابعبمفلاات عالر اااعتال دماااعنا عمازارععالف كلاااع–الاار عتال ةاام دعتال بم ا عتطاارئع م ا عالأما رع–عأةا ل بعال ةاات ئع
تال

د رعلم رجع–عاإلرش داتعال

اعبكاعمك تاعطبب علم ع ت متعإل هعالبكتثعن عيذاعالم ا.ع

المراجع:

 -ابراي عةم م ع ةجع1008ع:عاإل ي تعالكد أهعنجعدراةاع ن تعمك

اعالف كلهعتمك نك لا عناجعالاتط عالةرباجع-عدارعالك ا بعالكاد ثع

–عالب يرع
- Naqvi, S.A.M.H. (2004) Diseases of fruits and vegetables : diagnosis and managemen.Kluwer Academic
Publishers, Boston.
& - David Jackson, Joint Author Norman Looney, Michael Morley-Bunker, Thiele Graham (2011) Temperate
subtropical fruit production. CABI, Oxfordshire.

 01101إٔزبج ٔخ ً١اٌجٍر
مبدماع عأيم اعش رةعالل اعتالب ماعال ذاق اعتال

Production of Date Palm
ل ة اع–عالةمم تعالز ار اعالفل اعل دماعرأسعالل مااع–عطارئعال ارسع–ع
980

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

ال كم اع كتعأش رعالل اع–عبرام عالر عتال ةم دعتال بم ع–ع م عالأما رع عت ةات ئعالمك اتاع–عبارام عالمك نكااعلمكشاراتع

تا مراضعالم مفا.ع
المراجع:
-

ن كجعكة عاكمدع مجع1004ع:عل ماعال مرعش رةعالك ععب عالم
طلعمكمدعابراي ع2886ع:عل ماعال مر:عز ار ل عتر

-

ل عتال

جعتالك

رعتالمة بباع–عالدارعالةرب هعلملشر.ع

ل عنجعالتط عالةربجع–عملش ةعالمة رلع–عا ةكلدر ه.ع

- Srivastava K.K. (2007) Canopy Management of Fruit Crops.International Book Distributing Co، Delhi.
Production of Grapes
 01100إٔزبج اٌؼٕت
مبدماع ا ع أيم ااعالةلابعكمك اتاعن كلااعيا عما عالل ك ااعال اد ر اعنا عإل ا جعالةلابعنا عالةا ل عتالةا ل عالةربا عت ملتر ااع
م رعالةرب اع–عال بة عاللب
ل لعالكد أاعلم

أي عا

علمةلبع–عالت لعاللب

ع–عطرئعال ك أرع–عطرئعال بما عتطارئعال رب ااعال بم د ااعتالكد أااع–ع

تعتا مراضعال جع
د رع–عأي عاآلن ع

بعالةلب.ع

المراجع:
 مكمدعةم رع بدعاهللع2886ع:عش رةعالةلبعتال ل ع–عمك باعا ل متعالم ر هع–عالب يرع.ع- Creasy ،G. L (2009) Grapes.CABI, Wallingford, UK.
- David Jackson, Joint Author Norman Looney, Michael Morley-Bunker, Thiele Graham (2011) Temperate
& subtropical fruit production. CABI, Oxfordshire.

Pruning and Training of Fruit Trees
 01101رزث١خ ٚرمٍ ُ١اٌفبوٙخ
د ارةاااعالشااكاعالة ا ع ش ا رعالف كلاااعتطب ةاااعكماااعالب ا ار عالزير اااعلكاااعمك ااتاع–عالةتاماااعال ااجع ار ااجعنا عا ا رعطاارئع
ال بم ع–عأشك اعال رب اعالم مفاعل ش رع–عدراةاع أ رعكاعطر باع مجع تدةعالأم ر.ع
Organic Production of Fruit Trees
 01102اٌشراػخ اٌؼض٠ٛخ ف ٟاٌفبوٙخ
ال ةم دعالك م تىعت طترةعاإلةرالعن عإ ناعا ةمدةع–عألتاععا ةمدةعالة ت اع–عإ دادعالةم دعالة اتىع–ع ا أ رعال ةام دع
الة ت ع ماجعالب قااع–عطارئعإ ا ناعا ةامدةعالة ات اعتالب تلت ااع شا رعالف كلااع–عالمبللا تعالتزمااع شا رعالف كلااع–ع
نتاقدعال ةم دعالة ت عال ك اعتا

د اع–عال ةم دعالة ت عتال

د ر.ع

المراجع:
-

طهعالش خع1005ع:ع بم عت رب اعأش رعالف كلهع–عدارع تضعالد ع–عدمشئ.ع
داع

رعالراتىع2887ع:ع بم عأش رعالف كلهع–عمك باعدارعال م علمطب هعتال تز ع–ع م .

- Srivastava K.K. (2007) Canopy Management of Fruit Crops.International Book Distributing Co، Delhi.
Fruit Trees Cultivation in Desert Areas
 01103فبوٙخ إٌّبطك اٌـسزا٠ٚخ
مبدماع عألتاععالف كلاعال جع كماعال ف لع–عنكرةع ا ع رك ابعال شار كجعلمتر ااعتكاذلكعال شا رعالم ماتععال اذر عت ااع
ن عالملا طئعال اكرات اعتك الع مكا علمأااعياذععالمتا اف تعأ ع با ت عال فا لع–عألاتاععالف كلااعال اجع مكللا عأ ع لماتعت زيارع

ت أمرعبك لاع دةع كتعالظرتلعال اكرات اع–عإكأا رعياذاعا لاتاععل ااعالابمحعالز ات عتال ا عتالرما عتال تانااع–عا
ال

ر اااعللااذععا ل اتاعع–عا

تاآلن تعال جع

ال لع

اال لعالة لم اااعال ااجع مكلل ا عأ ع أماارع كااتعظاارتلع ملتر اااعم اارعالةرب اااع–عأي ا عا م اراضع

بعيذععا لتاععتك ف اعمب تم ل .ع

المراجع:
-

كمدىعابراي عمكمتدعابراي ع1022ع:عال جعالف كلهعنجعا ار جعال كرات هع–عدارعالف رعلملشرعتال تز .ع

-

بدعالف حعأكمدعش ي ع1002ع:عال جعالف كلهعنجعا ار جعال د دععتال كرات هع–عال مةهعا مر ك ه.ع

ةة دع بدعالة طجعالش ذلجع2888ع:ع كلتلت ع ذ اعت ةم دعترىعأش رعالف كلهعنجعا ار جعال كرات هع–عالمك بهعا ك د م هع–عالب يرع.ع

 01104إٔزبج اٌّبٔدٚ ٛاٌش٠زْٛ
مبدماع عالمة ك تعتا يم اعا

Production of Mangos and Olives
د اعتال ذاق اعلمأمرةع–عال ةرلع ماجعشا ر جعالما ل تعتالز ات عتطب ةااعلمتيما عتطارئع
989

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

اإلكأا رعت طاتاتعإلشا ضعالز ار اااعبا رضعالمل ةااباعتالملا خعالمل ةاابعتد ارةاااعالبارام عال

اااعبا لر عتال ةاام دعتال بما عت ما ع

المك تاعت ةت باع–عأي عالمش كاعال جع تا هعمزار اجعالما ل تعتالز ات عتطارئعال مابع م لا ع–عمك نكااعالكشاراتعتاآلنا تع
–ع م عالمك تاعت ةت با.ع

المراجع:
-

طلعمكمدعابراي ع2888ع:عالم ل ت:عز ار ل عتر

ل عتال

مكمدعأكمدعالكة لجع1002ع:عالم ل ت:عال جعت ةت ئعت

ل ع–عملش ةعالمة رلع–عا ةكلدر ا.ع

د رع–دارعالمة رلع–عالب يرع.ع

- Richard E. Litz (2009) The Mango : botany, production and uses. CABI, Cambridge, MA, Wallingford,
UK.

 01105أطبط١بد اٌخضز
ا ا د اعلمك
الب م اااعال ذاق اااعتا
مك

اعال

ا ا اعال

Principles of Vegetables
اارع–عالةتام اااعالب ق اااعالم ااؤأرةع م ااجعلم ااتعتال ا ا جعمك ا ا اعال اارع–ع كا ا أرع

رع–عإ دادعا رضعلمز ار اع–عطرئعالز ار اعت مم ا تعالر ااعتال دمااعالم مفااع–عالادترةعالز ار ااعتال كم ااع

–عبةضعتة قاعالكم اعالمة دماعن عإل جعال

رع–عإل جعمك

اعال

رعالرق ة اعال جع ب عالة قتتعاللب ا.ع

المراجع:
-

أبتعز دع عالشك تعل رع:1000عاللرمتل تعاللب اعتال طب ب تعالز ار اع–عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع–عالب يرة.ع

ع-ععكة ع عأكمدع بدالملة ع:2886عأة ة تعتنة تلت عال

رع–عالمك باعا ك د م اع–عالب يرة.

- Wien, H.C. (1997). The physiology of vegetable crops. CAB International, USA 662pp.
Production of Vegetable Crops
 01101إٔزبج ِسبؿ ً١اٌخضز
إل جعمك اعال رعالل ماعال جع ب عالة قتتعاللب اعالم مفاع(الب ذل ل اع–عالبر ااع–عالببتل ااع–عال ام ب اع–عال م ااع
–عالمركباااع–عالرمرام اااع–عالترد اااع–عالأتم اااع–عالزلبب اااع–عال اام ب اع–عالبمب ة ا اع–عال م اااع–عالرمم اااع–عالز زتن ل ااا)عتال ا جع

نطاارع ا شعال ارابع–عا يم اااعال ذاق اااعتالظاارتلعالب ق اااعتطاارئعز ار اااعالبااذترعتالش ا تتعتطاارئعاإلل ا جعت مم ا تعال دماااع
تالر اعتالر عتال ةم دعتال ز عتا مراضعالفة تلت ا.ع
المراجع:

اعال

رع–عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع–عالب يرة.

-

كة عأكمدع بدالملة ع(:)2882عإل جعمك

-

كة عأكمدع بدالملة ع(:)2873عةمةماعالةم عتالمم رةاعنجعالمك

اعالز ار اع–عال

رعالأمر ا.عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .

 كة عأكمدع بدالملة ع(:)2873عةمةماعالةم عتالمم رةاعنجعالمك اعالز ار اع–عالبر ت.عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .عVegetables Protected Cultivation
 01101اٌشراػخ اٌّسّ١خ ف ٟاٌخضز
أيم اااعتمةا بباعتا ا د تعالز ار اااعال .كم اااعنا عج. .ع.ع–عألاتاععالب ااتتعالمكم اااعتك ف اااع اام مل عتالشا قل ع–عالتة ا قاع
الم مفاعلم كك عن عالظرتلعالب ق اعدا اعال اتبع–عتةا قاعالكم ااعالم مفااعما عالظارتلعال ارعمل ةاباع–عتةا قاعال ةبا ع
–عإل جعبةضعمك

اعال

رعال

ف اعأأل ضعالش ض.ع

المراجع:
-

كة عأكمدع بدالملة ع(:)2877عةمةماعالةم عتالمم رةاعنجعالمك

اعالز ار اع-ع كلتلت عالز ار تعالمكم ااع(ال اتب ت)عالادارعالةرب ااع

لملشرعتال تز .

كة عأكمدع بدالملة ع(:)2887ع كلتلت عإل جعال رع–عالمك باعا ك د م اع–عالب يرةع–عم ر.ع
Vegetable Seeds Production
 01101إٔزبج ثذٚر اٌخضز
بعتمة ناعالز ار اع–ع أ رعالف رةعال تق اع ماجع
مبدماع–ع ر خعإل جعالبذترع–عم ي اعالبذرةع–ع كت عالبذرةعتال مب حعتاإل
إل ا جعبااذترعال
ال

اارع–ع ا أ رعالك لااعال ذاق اااع مااجعإل ا جعباذترعال

اارع–عاللرمتلا تعتال ا جعالباذترع–عإل ا جعبااذترعمك

ا اع

ا اارعالل ما اااعتيا ااجع(الطم ا ا ط -عالفمفا ااا-عالب ذل ا ا -عالبر ا ا ت-عالببتل ا ا ت-عالكرلب ا ا ت-عتالة قما اااعال ا اام ب ا-عالة قما اااع

الرمرام ا-عالة قماعال ب ز ا-عالة قماعاللر ة ا).ع
المراجع:
-

كة عأكمدع بدالملة ع(:)2883عةمةماعالةم عتالمم رةاعنجعالمك

988

اعالز ار اع–عإل جعتنة تلت عتا م دعباذترعال

ار.عالادارعالةرب ااع

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

لملشرعتال تز .ع
- Copeland, L.O. 1976. Principles of Seed Science and Technology. Burgess Publishing Company,
Minneapolis.
- George Raymond A.T. 1985. Vegetable seed production. Published in the USA by Longman Inc., New
york. Printed in Grent Britian at the Pitman Press, Bath.

Vegetable of Desert Soils
 01111خضز األراض ٝاٌـسزا٠ٚخ
ةر االعب لمل ا طئعال ااكرات اعتطب ةاااعأ ار ا ل ع–عمل ا خعالمل ا طئعال ااكرات اع–عالم اتاردعالطب ة اااعب لمل ا طئعال ااكرات اع–ع
ارعنا عا ار اجعال اكرات اع–عالز ار ااعالمكم ااع( ط ااعاللب ا تع

الز ار اعالمكشتناعن عا ار جعال كرات اع–عكم اعال

–عا لف ئعالمل ف اع–عا لف ئعالمر فةاع–عا غط ااعالت ق ااعلم رباا)عالمكةال تعتالماتادعالة ات اعتالك ت ااعال اجع
ال رباع–عالطرئعالكد أاعالمة دماعن عإل جعال

ر.ع

المراجع:
-

ا لعإلاجع

كة عأكمدع بدالملة ع(:)2883عةمةماعالةم عتالمم رةاعنجعالمك

اعالز ار اع–عأة ة تعتال ا جعال

ارعناجعا ار اجعال اكرات ا.ععالادارع

الةرب اعلملشرعتال تز .

 01110إٔزبج ػزالد اٌخضز
مبدماااع–عم از ا عت ااتبعاة ا ةم اعالش ا تتع–ع بةا عال
كة عأكمدع بدالملة ع(:)2882عإل جعمك

اعال

رع–عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع–عالب يرة.

Vegetable Transplants Production
اارعكةاابع كممل ا علمش ا اع–عكم اااعالمش ا اع اادعال ف ا ضعالك ا اررةع

ت دعمة متتعالش تتعأأل ضعز ار ل عتن عإ دادي علمش اعتالكشراتعتا ماراض-عأمأمااعلممشا اعالمكشاتناعالمكم ااع–عالار ع
تال ةاام دع–عا ت اااعتالب ق ا تعتا غط اااعالمة ا دماع–عا ك
كلتلت عإل جعش تتعال

ا تعالب ق اااعلش ا تتعال

اارعن ا عم اركاااعلمتي ا عالم مفاااع–ع

رع–عإل جعالش تتعال ل اعم عالف رتسع–عإل جعالش تتعالمطةتماع

المراجع:
رع:1001عالمك بعاإل م مجعلمشرئعا دلجع–عملظماعا غذ اعتالز ار اع–عا م عالم كدةعبم ر.

-

دل اعإل جعش تتعال

-

أبتعكد دع عأ م عنر د:عمك

راتعن عالز ار اعالمكم ا.

- Horticulture Nursery Mangemet: National Agriculturel Innovation Project New Delhi.
Preparing and Storage of Vegetable Crops
 01111إػذاد ٚرخشِ ٓ٠سبؿ ً١اٌخضز
أة ة تعال ز عت شماعال رك بعالك م تىعلأم رعال ر-عتال راتعال جع كدثعب لأم رعأأل ضعلمتي -عت أ رع ل زعالأما رع
تبةااضعالمة ا متتعا

اار ع مااجع

ا قصعكفظل ا -عت ا أ رعالةتاماااعالب ق اااعالة ا قدةعأأل ا ضعل ا عالأم ا رع مااجع ااتك ل ع

لم ز -عت لفسعالأم رعأأل ضعال ز عتكذلكعدراةاعا
ديترعالأم رعبةدعالك

ال بر د.ع

دعت كلتلت عال ز -عتك

رارعالفة تلت اعأأل ضعال ز ع مجعأم رعال
دعت ل زعت ةبقاعالأم رعتاإلل

المراجع:
-

كة ا عأكم اادع باادالملة ع(:)1020عةمة ااماع كلتلت ا عتنةا ا تلت عال
الك

-

جعال ل جعتال ز عتكمتلاعتطرئع

ااتتعالبةا ا ل ا-ع كلتلت ا عتنةا ا تلت عم ا عبة اادع

دعع.ععالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .

كةا عأكماادع باادالملة ع(:)1022عةمةااماع كلتلت ا عتنةا تلت عال
تال ز عتال

اارع– كلتلت ا عتنةا تلت عما عبةاادعك ا دعال

اارعالأمر ااا-عال ااداتاع

د رع.ععالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .

كة ا عأكماادع باادالملة ع(:)1022عةمةااماع كلتلت ا عتنة ا تلت عال
تال ز عتال

اارع– ااداتاعالك

ار-عتد ارةااع تامااع

اارع– كلتلت ا عتنة ا تلت عم ا عبةاادعك ا دعال

اارعغ اارعالأمر ااا-عال ااداتاع

د ر.ععالدارعالةرب اعلملشرعتال عتز .

 01112رزث١خ ٔجبربد اٌخضز
مبدماع ع رب اعاللب تع–عأيدالع رب ااعمك

ا اعال

Vegetable Breeding
ارع–عطارئعال مبا حعالم مفااعنا عمك ا اعال ارعتألاتاععا زيا رع

تك تعال لسع–عتراأاعال ف تعالكم اع–عتراأاعال ف تعالت ف اع–عبةضعكا تعت ارأااعال اف تعنا عمك
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-عالب اع-عالكرلبع-عالبر ت)عبةضعالظتايرعالتراأ اعال جع ة ف دعملل عن ع رب اعمك

اعال

ر.ع

المراجع:
تز .عالب يرة.
عكة عأكمدع بدعالملة .ع.1004عطرئع رب اعاللب ت.عالدارعالةرب اعلملشرعتال عع-عكة عأكمدع بدعالملة .ع.1004عا ةسعالة ماعل رب اعاللب ت.عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .عالب يرة.

- Evans, DC., Coleman, JD., Kearns, A. (2003). Plant Cell Culture. Bios Scientific publications, London, 192
pp.

ِ 01113سبؿ ً١اٌخضز اٌـ١ف١خ
ا د اع–عد ارةاااعمك
مبدماااع–ع ةر االع–عا يم ا -ةعا

Production of Summer Vegetable Crops
ا اعال اارعال ا ف اع(ا اال لع–عا زي ا رعتالةباادعتال ااتدةع–ع

مم تعال دماعتالر اع–عمب رلاعا مراضعتاآلن تع–عال ز ).ع
المراجع:

اعال

رع–عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع–عالب يرة.

-

كة عأكمدع بدالملة ع(:)2882عإل جعمك

-

كة ا عأكماادع باادالملة ع(:)2883عةمةااماعالةم ا عتالمم رةاااعنااجعالمك

اارعالمتاة ا عالدانقاااعتالك ا رةععنااجعا ار ااجع

ا اعالز ار اااع–إل ا جع

ال كرات ا.ععالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .

 كة عأكمدع بدالملة ع(:)2873عةمةماعالةم عتالمم رةاعنجعالمك اعالز ار اع–عال رعالأمر ا.عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .عProduction of Winter Vegetable Crops
ِ 01114سبؿ ً١اٌخضز اٌؼز٠ٛخ
د اع–عدراةاعمك اعال ارعالشا ت اع(ا ال لع–عالةتامااعالماؤأرةع ماجعا زيا رعتالةبادع
مبدماع–ع ةر لعا يم اعا
تاإلل جعتال تدةعت مم تعال دماعتالر اعمب تماعا مراضعتا ن تع–عال ز ).ع
المراجع:
-

كة ا عأكماادع باادالملة ع(:)2880عةمةااماعالةم ا عتالمم رةاااعنااجعالمك

ا اعالز ار اااع–عال

اارعال زر اااعتالة ا اعتالتر اااعتالزير ااا.عال ادارع

الةرب اعلملشرعتال تز .

 كة عأكمدع بدالملة ع(:)2873عةمةماعالةم عتالمم رةاعنجعالمك اعالز ار اع–عالب اعتالأت .عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .Organic Vegetables Production
 01115اٌشراػخ اٌؼض٠ٛخ ف ٟاٌخضز
مبدماع–ع ةر لع–عالمش كاع–عا ةسعالة ماعللظ عالز ار اعالة ت اع–عمب رلاعب عالز ار ااعالة ات اعتال بم د ااع–ع كلتلت ا ع
كة عأكمدع بدالملة ع(:)2882عإل جعمك

إل جعمك

اعال

رع

اعال

رع–عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع–عالب يرة.

ات ع–عالةمم ا تعتالمةا متتعتا ةامدةعتالمركبا تعتاللرمتلا تعتمة م ا تعالطك لابعتا ةامدةع

الك ت اعالمة دماعن عاإلل جعالة ت عتالك ت ع–عمب تماعا مراضعتاآلن تع–ع مم تعال ل زعتال ز .ع
المراجع:
-

كةا عأكماادع باادالملة ع()1022عةمةااماع باادم تعنااجع كلتلت ا عإل ا جعال

ارع–عأ ااتاعالز ار اااعالة اات اعم للا عتما ع م لا .عالاادارعالةرب اااع

لملشرعتال تز ع–عالب يرة.
-

باداهللع عمماادتحعمكمادعنااتزىع:1003عالز ار ااعالة اات اعلمك

ااتتعالبةا ل اع–عال اازضعا تا-عأةاسعت تا اادعاإلل ا جعتال ااداتاعتال ةاات ئع–ع

مك باعأتزتر سع–عالب يرة.

 ال ت ع بدالملة عمكمدع:1002عالز ار اعالة ت اع(ا ةسعت تا دعاإلل جعتالمم زاتع–عدارعالك بعتالتأ قئعالم ر ا.عVegetable Production in Soiless Culture
 01111إٔزبج اٌخضز ثذ ْٚرزثخ
مبدماااع–علبااذةع ر اااع–عأل اتاععالم ازارععالم ق اااع–ع اام عالم ازارععالم ق اااع–ع ك ا رعالمكمااتاعالم ااذ ع–ع ك ا رعالمكم ا عتاع
الم ااذ عالمركاازع–ع اابطعدر اااعال ت ا اعالكلرب ا علممكمااتاع)–(E.C.ع اابطعدر اااعا سعالل اادتر لجعلممكمااتاع)-(pHع
بطعمة ماعال ت

اعلمكمتاع)(C.F.ع ش اعالمزر اعالم ق ااع–عطارئعز ار ااعتال ا جعبةاضعمك

الم ق اع(الطم ط -عال س-عال
–عمزارععال تلعال
المراجع:
-

ر-عالكل لتب-عالفراتلا)-عالمزارععاللتاق ا-عالمزارععا

ا اعال

ارعنا عالمازارعع

ر ع(رمم اع–عال ص-عب تعالبشع

ر ).ع

كة ا عأكم اادع ب اادالملة ع(:)2882عأة ةا ا تعتال ا ا جعال

اارعت كلتلت ا ا عالز ار ا ا تعالمكش ااتناعتالمكم اااع(ال ااتب ت)عال اادارعالةرب اااعلملش اارع
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تال تز .

- Raviv, M. and J.H. Lieth (2007): Soilless culture: theory and Practice. Elsevier. E-Books.
Vegetables Biotechnology
 01111اٌزمٕ١بد اٌس٠ٛ١خ ف ٟاٌخضز
مبدماع–عز ار اعا لة اعكتة ماعم عتة قاعال ك أرع–عنتاقادعز ار ااعا لةا اعتا ا د ل ع–عا ازاضعاللب ااعالمةا دماعنا ع
ز ار اااعا لة ا اع(ز ار اااعالمرة ا م تع–عالبم ا عال

اار اع–عز ار اااعالةباااعالة ا ا-عز ار اااعا

ا ضع–عز ار اااعال ت ا تع–ع

ز ار اعكبتبعالمب حع–عز ار اعالم تكع–عز ار اعالمةمب تعال مت اع–عز ار اعالك لسع–عز ار اعالبرت تبتةتع–عدترعاللرمتلا تع
ا اعال

ن عكاعك دة)ع–عالب ق تعالم مفاعالمة دماعن عز ار ااعا لةا اع–ع كلتلت ا عز ار ااعا لةا اعنا عبةاضعمك

ارع

ر ع(البط طسع–عالفراتلاع–عال رشتلع–عا ةبر س).ع
المراجع:

 كة عأكمدع بدعالملة .ع.1004عا ةسعالة ماعل رب اعاللب ت.عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .عالب يرة- Evans, DC., JD. Coleman and A. Kearns (2003). Plant Cell Culture. Bios Scientific publications, London,
192 pp.
- Trigiano, RN and DJ Gray (2000). Plant Tissue Culture Concepts and Laboratory Exercises. CRC Press
LLC 454 pp.

Principles of Flowers and Ornamental Plants
 01111أطبط١بد اٌش٘ٛر ٔٚجبربد اٌشٕ٠خ
مبدماااعلةم ا عالزيااترعتلب ا تعالز لاااعتت اافهعن ا عالمممكاااعاللب اااعتالمش ا اعتملش ا ل ع–عا ش ا بعالمزي ارعع–علب ا تعال رب اااع
اعبل تعال كد دع–عا ب

ال

اعالمزيرعع–عا ش رع–عالش راتع–عالم ةمب تع–عالمةاطك تعال

–عاللب تعالم ق اعتالل لعم ق اع–علب تعالظاعتال تبع–عاللب تعالشتك اعتالة

اراضعتم ط ا تعال ربااع

ر اع–عل اعالز لا.ع

المراجع:
-

أبتعديبعمكمدعأبتعديبع:2881عإل جعلب تعالز لاع–عدارعالمر خعلملشرعتال تز ع–عالر ضع–عالةةتد اع2322يا.

-

رت عأ.ع رةت ع:2881ع ر ماع بدالركم عالةر ع ع بدالةز زعك ماع تىع–عمبدماعن علب تعالز لاع–عالدارعالةرب اعلملشر.

 م طفجعبدرع:1020عالزيترعتلب تعالز لاعت م عت لة ئعالكداقئع–عدارعن رعاإلةت .عProduction of Ornamental Plants
 01121إٔزبج ٔجبربد اٌشٕ٠خ
د اعمأاعالتردع–عالبرلفاع–عا رات ع–عالبلفةا ع–عالةال ل رع–عال رتل ا ع–عال رب اراع–عبةاماعالزياترع
إل جعلب تعالز لاعا
–عبلتعالبل اعتلب ا تعالظااعتال اتبعما عك اثعطارئعال كا أرعت مم ا تعال دمااع–عتالبطالعتال ادر عتلبااعياذععالم مت ااع
م عاللب ت.ع
المراجع:
-

أبتعديبعمكمدعأبتعديبع:2881عإل جعلب تعالز لاع–عدارعالمر خعلملشرعتال تز ع–عالر ضع–عالةةتد اع2322يا.
مكمدعالة دعي ش ع عن

اعةةداتىع:1003ع ل عا ترك دع–عت ازرةعالز ار اع–عمركزعالبكتثعالز ار اع–عمةلدعبكتثعالبة

ع-ععم طفجعبدرع:1020عالزيترعتلب تعالز لاعت

.

م عت لة ئعالكداقئع–عدارعن رعاإلةت .

Principles of Medicinal and Aromatic Plants
 01120أطبط١بد إٌجبربد اٌطج١خ ٚاٌؼطز٠خ
مبدماع ع ر خعاللب تعالطب اعتأيم اعإل ل عنجعم رع–عإل جعاللب تعالطب اعتالةطر ااعتطارئعإكأ ريا عتالةل ااعبلا عما ع
الز ار اعتك اجعالك اتاع ماجعالةبا رع–عإ ادادعالمك اتاعلم ةات ئع( لظ الع–عغربمااع–عال ف العتطر ااعالم مفااع–عال ةبقااع
تال ز )ع-ع المش كاعال جع تا هع

د ري عتأيم اعالةل اعبذلكعلم علهعما عأيم ااعب للةاباعل

ا دعالباتمجعتك ف ااعا ةا ف دةع

م عز ار اعا لة اعنجعإل جعاللب تعالطب اعتأي عالم مت تعالفة لاعال جع مك عإل ل عبلذععالتة ماع–عالم مت تعالفة لاع
ب للب تعالطب اعتالةطر اعدراةاعالز تتعالةطر اعتطرئع ك

ري عت لب لا عت باد رعاللةاباعالمقت ااعللا عتطارئعغشال عتال ةارلع

مااجعذلااكعتأي ا عاللب ا تعالمل اااعلل ا عمأاااعاللةل ا عع–عالب ا بتل ع–عالفم اااع–عك ا لب ع–عالااتردع–عال ةاام ع–علب ا تعالة قماااع
ال م اع–عالبمت داتعت ةر فل عت بة مل عتطرئعاة ت ل عتأي عاللب تعال جع ت دعبل عمأاعالدا ترةع–عالةاك ار ع–عالب تدتلا ع
–عالشطاع–عالشا ىع–عالاب ع–عال م كتةا داتعت تا ال عتطارئعاة ت ال عتأيا عاللب ا تعال اجع ت ادعبلا عمأااعالةر ةاتسع–ع

الد

ل سع–عال ب رع–عالمتادعالمرةع–عال ار ل تعتاللب تعال جع ت دعبكاعملل ع–عالمتادعالممتلااعتال اب تعتاللب ا تعال اجع
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ت دعبل .ع
المراجع:
-

الشك تعل رعأبتعز دع:2884عنة تلت عالز تتعالط رةعلملب تعالةطر اع–عدارعالمر خعلملشرعتال تز ع–عالر ضع–عالةةتد اع2325يا.

-

زغمتاع د ئعبري ع:1001عالب ماعال ذاق اعلملب تع–عالطبةاعالأ ل اع–عمؤةةاعأ عالبر علم ر ماعتاللشرع–عالمل ترةع–عم ر.

- Leland J. Cscke, Sara L. W., Ard Kirakosyan , Dames A. Puke, Peter B. K., Harry L. Brielmunn. 2006 :
Naturel products from plants – Taylor Francis Group, Boca Ration London,New York.

Woody Trees and Forests
 01121األػدبر اٌخؼج١خ ٚاٌغبثبد
ةر االعالط لاابعبلش ا ةعال ب ا تع–عأل اتاععا ش ا رعالملزر اااع مااجعمة ا تىعالة ا ل عت مااجعالمة ا تىعالمكمااجع–عإلش ا ضعم ااداتع
الر ا ا حعتطر ب اااع لف ااذي ع–ع ةا ا تعا شا ا رعتال رك اابعال ش اار ك عل

ا

شا ا بع–عال ااتبعالطب ة اااعالمت ااتدةعب

شا ا بع–ع

ش بعالم لةاع

المراجع:
-

أكمدعالبكاعت رت ع:1022عا ش رعال شب اعت كلتلت عا

ش بع–ع مةاعاإلةكلدر ا.

بدالتي بعبدرعالد عالة دع:1005ع ة تعا ش رعال شب اعت بد رعأك مل ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.

Taxonomy of Flowers and Ornamental Plants
 01122رمظ ُ١اٌش٘ٛر ٔٚجبربد اٌشٕ٠خ
مبدماااع ماااعل ت ا حع طااترع ما ع بةا عاللب ا تعتد ارةاااعالزيااترعتت ا عا ازاضعالزير اااع–علشااؤعت طااترعاللب ا تعالزير اااع–ع
طمةتع م ار ع عكةلجعأبتع ز اع عأكمدعالبكاع عأكمدع مرع:1001عأة ة تع مت عا ش رعال شب اع–عملش ةعالمة رلعب إلةكلدر ا.

ي ا تعالكد أاااعلم طااترع–ع بة ا عالزيااترعكةاابعالر اابعتالة ا قتتعال بةاااعلل ا عتدراةاال بة ا م تعالم مفاااعللب ا تعالز لاااع

ا

تدراةاعاللب تعالتبذر اعتأي ع قت ل عتبةضعا لتاععال بةاعلكاع السع–عاللب ا تعالبذر ااعتما ع بةلا عما ع ر ا تعالباذترع
ت قت ل عتأ ل ةل عتأمأماعبةاضعألتا لا ع–عد ارةا تعك ةا تعالباذترعتما ع بةلا عما ع ا قتتعتبةاضعألاتاععا

لا سعال بةااع

لل .ع
المراجع:
-

كة عالةمرتة ع عةم رعم

ق اع ع م دعالد عت ف ع:2886عا طمسعاللب

ع–عمك باعالمة رلعالكد أاع–عاإلةكلدر ا.

ة عنؤادعال ك ر ع:2886ع بة عاللب تع–عالمك باعا ك د م ا.

- Sambamurty, A.V.S. 2005: Taxonomy of Angiosperm J. K. International Prt. Ltd. New Delhi. India.
Trees, Shrubs and Ornamental Plams
 01123األػدبر ٚاٌؼد١زاد ٔٚخ ً١اٌشٕ٠خ
ةر االعا ش ا رعتالش ا راتعتل اااعالز لاااعتت ا عكاااعمللم ا عن ا عالمممكاااعاللب اااع–عطاارئعال ك ا أرعن ا عكاااعم ا عا ش ا رع
تالش راتعتل اعالز لاع–ع بم عا شا رع–عنتاقادعا شا رع–عاةا دامل عالةا بئع–عطارئع

ام عم اداتعالر ا حع–عالمقارنة

بين مغطاة البذور ومصدات البذور من حيث التركيب التشريحى واستخدام كل منهما في الصناعات المنسق – طرق قياس وحساب الكثل الحيوي لألشجار

المراجع:
-

أبتعديبعمكمدعأبتعديبع:2881عإل جعلب تعالز لاع–عدارعالمر خعلملشرعتال تز ع–عالر ضع–عالةةتد اع2322يا.
بدالتي بعبدرعالد عالة دع:1005ع ة تعا ش رعال شب اعت بد رعأك مل ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.

ط رئعالب ةجع:2882عا ش رعتالش راتعتالل اعتدتري عن عال تاز عالب ق ع–عدارعالمر خعلملشرعتال عتز ع–عالر ضع–عالةةتد اع2322يا.ع
 01124اٌؼؼج١بد اٌّش٘زٖ ٚإٌجبربد اٌؼٛو١خ ٚاٌّظطسبد
Flowering Herbaceous Plants, Succulent and Lowns
ةر لعاللب تعالةشب اعتم مت ل ع–عاللب تعالكتل اعالش ت اعتال ف اع–ع مم تعال دمااعالتزمااعللا ع–عالب مااعال لةا ب اع
لملب تعالكتل اعتطرئعز ار ل عت ك أريا عتد ارةااعأيا علب لا ع–عاللب ا تعذاتعالكاتل عت ك أريا عتالةل ااعبلا عتأيا علب لا ع–ع
الةشب تعالمزيرةع–ع ةر فل عت بة مل ع–ع ك أري ع–عالب ماعال لة ب اعلل ع–عك ف اعاة دامل عناجع لةا ئعالكاداقئع–عد ارةااعأيا ع
الةشب تعالمةمرةعالمزيرةع–ع ةر لعاللب تعالشتك اعتالة

ر اع–عطرئعاكأ ري ع–عالةتاماعالب ق اعالمتقماعلز ار لا عتالةل ااع

بلا ع–عاةا دامل عنااجعال لة ا ئع–عد ارةاااعأيا عاللب ا تعالشااتك اعتالة ا ر اع-عألاتاععلب ا تعالمةااطك تعال
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ال رباااع–عد ارةاااعك ف اااعإلش ا ضعالمةااطك تعتالةل اااعبل ا عتا

أ رع مكعالمةطك تعأتعالم ط تع مجعمك نكاعال متث.ع

ا رعاللب ا تعبك ااثع ا تق عم ا عال اارضعالملش ا ةعما عأ مااهعتد ارةاااع

المراجع:
-

الر ضع–عالةةتد اع2322يا.
أبتعديبعمكمدعأبتعديبع:2881عإل جعلب تعالز لاع–عدارعالمر خعلملشرعتال تز ع–ع ع
م طفجعبدرع:1020عالزيترعتلب تعالز لاعت

م عت لة ئعالكداقئع–عدارعن رعاإلةت .

 رت عأ.ع رةت ع:2881ع ر ماع بدالركم عالةر ع ع بدالةز زعك ماع تىع–عمبدماعن علب تعالز لاع–عالدارعالةرب اعلملشر.ع 01125رزث١خ ٔجبربد اٌشٕ٠خ ٚسراػخ األٔظدخ Breeding of Ornamental Plants and Tissue Culture
ت شااماع ةر االعال رب اااعتأياادانل عتا ك ش ا ن تعال ااجعة ا دتع مااجع طااترعيااذاعالةم ا ع–عطاارئعال رب اااعللب ا تعالز لاااعب ة ا رادع
تال

لعتالطفرةعتالك م راعتاة تاعظ يرةع تةعالل

ع–ع رب اعلب ا تعمب تمااعل ماراضعتالكشعاراتع–عظاتايرعالةبا عت اد ع

ال تانئعتةمتكل عالتراأجعتك ف اعال مبع م ل ع–عال مب حعنجعاللب تعتألتا ل عتالظاتايرعالم لةااع ما عال مبا حع–عد ارةااعطارئع

ال مبا حع–عد ارةااعطارئع رب ااعبةاضعلب ا تعالز لااعالملمااعمأااعالاتردع–عالملأاترع–عا رات ع–عكلاكعالةاب .عمبدمااع ا عمة ماااع
ز ار اعا لة ا-عب ق تعمزارععا لة ا-عك ف اع ةب عالب ق تعت ل زي -عك ف اع ماعا لة اعتز ار ل عن عالب ق ت-ع ك
اللب تعالل

ع

اعم عز ار اعا لة اعتال جعالك لس-علم ذجعلبةضعاللب تعال جع عإكأ ري علز ار اعا لة ا.ع

المراجع:
 أكمدعكة ع بدالملة ع:1004عةمةماع رب اعاللب تع–عالطبةاعا تل ع–عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز ع–عالب يرة.- Geneve, R.L.; Preece J.E. and Merkde, S.A. 1997: Biotechnology of Ornamental. Britishlibrary London,
- Gordana, Vunjak- Nvakovic and R. Lan Freshney John Wiley and Sons Inc. Hobokcn, New Dersey 2006:
Cullure and Cells for Tissue Engineering.

Landscape Gardening
 01121رـّٚ ُ١رٕظ١ك اٌسذائك
د ارةااعالةتاماااعالمااؤأرةع ماجع اام عالكااداقئع–عالطاارزعا ة ةا اعل لةا ئعالكااداقئعالة مااعتألتا لا ع–عالكااداقئعذاتعال اام ع
ال صع–عمكتل تعالكد باع–عا

رعلب تعالكد باع–عدراةاع ط طعكاعم عالكداقئعالة مااع–عالكاداقئعالملزل ااع–عكاداقئع

الةطحع–عكداقئعا طف اع–عكداقئعاللتانذعتالشرن ت.ع
المراجع:
-

ط رئعمكمتدعالب ةجع:2877ع

م عت لة ئعالكداقئع–عمط ب عن رعاإلةت ع–عش عرعع رزتا ع ر ع–عاإلةكلدر ا.

 م طفجعبدرع:1020عالزيترعتلب تعالز لاعت م عت لة ئعالكداقئع–عدارعن رعاإلةت .- Johin, O.S. 1983: Landscape architecture. Amanual of site planning and design. Mc. Gorw Hill Grow Hill
Book Company, New York.

Flowers and Ornamental Plants Arrangement
 01121رٕظ١ك اٌش٘ٛر ٔٚجبربد اٌشٕ٠خ
يترعتالةتاماعال جع بعم ار ل ع لدع طلعا زي رع–عمة متتعما عبةادعالبطالع–عمةا مزم تع لةا ئع
ر خع طترع لة ئعالز ع
الزيترعتاط لاع مرعا زي رعالمبطتنااعتالملةاباع–عا ةاسعالة مااعل لةا ئعالزياعترع–عال لةا ب تعال
ال رعزير اع–عأةسعال لة ئعدا اعالمب لجعب ة دا علب تعالز لاع–عطرئعا

ااعلمزياترع–عال لةا ب تع

رع مكعاللب ت.ع

ع
المراجع:

 م طفجعبدرع:1003ع لة ئعالزيترعت م اعاللب تع–عملش ةعالمة رلعاإلةكلدر ا.- Pearce, Barara 1973: flower arranging. Photography by ken faudr fine drawing by lan G arrard. The
Hamlyn pubishing Group.
- Pearce, Barbara 1973: Flower arranging. The Hamlyn publishing Group.

Physiology of Ornamental Plants
 01121فظٌٛٛ١خ١ب ٔجبربد اٌشٕ٠خ
مبدماااع ماااع ا ع م ا عنة ا تلت عاللب ا تعتأل اتاععا لة ا اعاللب اااع–عال مأ اااعال ااتق ع–عال االفسع–علمااتعاللب ا تعتاللرمتل ا تع
اللب اع–عطترعالراكاعتالةكت ع–عنة تلت عا زي رع–عأأرعطتاعاللل رع مجعا زي رع–عأأارعال اتضع ماجع كات عا زيا رع–ع
الةتاماعالمة دةعتالمأبطاعل كت عا زي رع–عأأرعدر اعالك اررةع مجعا زي ر.ع
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المراجع:
-

م دعالد عكة عت فجع:2887ع م دعنة تلت عاللب تع–عالطبةاعا تل ع–عالمك باعا ك د م ا.

رتبرتع عد فم ع عنرالة سعياعت از ع:ع ر ماعمكمدعمكمتدعش ار عت رت ع:2882عنة تلت عاللب تع–عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .

- Alan Doyle and J. Bryan Griffiths 1999: Jogb wiley and Sons Ltd, Baffins Lane chichester. New York.
 01131إٔزبج ثذٚر ٚرمبٔ ٜٚجبربد اٌشٕ٠خPropagation and Production of Ornamental Plants Seeds
ةر االعالبااذترعتال ب ا تىع–عمكتل ا تعالبااذترع–عالةتاماااعال ااجع ااؤأرع مااجع كت لل ا عتلمتي ا عتال ل ا ع تم ا تعالل ا ع–ع ااديترع
ال با تىعتأةاب بهعتمدلت ااهع–عاةا رادع با تىعالز لاااع–ع ازاعاللب ا تع لاادعز ار لا علمك اتاع مااجعالباذترع–عم ا درعالك ااتاع
مااجعالبااذترع–عطاارئع ااز عالبااذترعتالةتاماااعالمااؤأرةع م ااهع–عك ت اااعالبااذترعبةاادعال ااز عتك ف اااعا ك ف ا ظعبل ا ع–عاإللب ا تع

ت ةر فاااعتألتا ااهعتالةتاماااعالمااؤأرةعن ااهعتال اراتعال ااجع كاادثعأأل قاااع–عش ااذتذعالب ا دراتعتاة ااب باع–عنكااصعال ب ا تىعت تا اادةع
تمش كمهع–علةباعتمةاداعتةار اعتط ااعت ادرةعاإللبا تع–عملكلاجعاإللبا تع–عطارئعا با رعك ت ااعالباذترع–عا

ا راتع

ااع

لبذترعال زتر عتالم لتل ع–علباعالبذترعل مراضعتطرئعال مبع م ل ع–عالةكت عنجعالبذترعتألتا ل عتأيم هعتأةب بهعتطرئع
ال ماابع م ااهع–ع اراتعم ا عبةاادعالل ا عنااجعالبااذترع–عمأبط ا تعاإللب ا تعنااجعالبااذترعتألتا ل ا عتطاارئعال ا مصعملل ا ع–عطاارئع
ز ار اااعالبااذترعنااجعالمةماااعتالكباااعتز ار اااعا

ا

لاااع–عا

ا راتعالك ت اااعلمبااذعترعالةا كلاع–عالبااذترعال

اار اعتالبااذترع د ماااع

لا.ع

المراجع:
-

تضعمكمدع بدالرك ع عمكمدع بدال تادع:2884عأمراضعالبذترع–عالم مدعالأ لج.

-

بدالتي بعبدرعالد عالة دع:2882عبذترعا ش رعال شب اعتال جعش ت ل ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.

 أبتعديبعمكمدعأبتعديبع:2881عإل جعلب تعالز لاع–عدارعالمر خعلملشرعتال تز ع–عالر ضع–عالةةتد اع2322يا.ع 01130اٌزذاٚي ِٚؼبِالد ِب ثؼذ اٌمطف ٌٍش٘ٛر ٔٚجبربد اٌشٕ٠خ
Handling of cut Flowers And Ornamental Plants
ال ب عتال در عإلزي رعالبطالعطببا علممتا اف تعا ترب ااعتا مر ك ااعلابةضعا زيا رعمأااعالبرلفااعتالاتردعتالكر ازالأ عتاللب ا تع
التر اع–عالك اعإلجعت

عمتا ف تع ة اعمتكدةع–علب تعا

صع–عال ز ع–عاللباعما عك اثعلت ااعالما دةعاللب ااع

–عالمةا متتعالك م ت اااع باااعتبةاادعاللباااع–عال ةبقاااع–عتالك ا اررةعتالرطتبااا..عالااخع–عتذلااكعإلزيا رعالبطاالعتلب ا تعا
الةل اعتال داتاع لدع
المراجع:

رعالزيترع–عالةل اعب زي رعتلب تعا

صعنجعالملزاع–ع طتاتعإرش د اع لتاععلب اع

-

إم ع

-

رت عأ.ع رةت ع:2881ع ر ماع بدالركم عالةر ع ع بدالةز زعك ماع تىع–عمبدماعن علب تعالز لاع–عالدارعالةرب اعلملشر.

ااصع–ع
ا.ع

برعلتناع عم طفجع طلعالكم دىع:1006ع داتاعأزي رعالبطلع عتلب تعالز لاع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.

- Bose, t.K and L.P. Yadav. 1989: Commercial flowers. Naya prokash Calculta 700006, India.
 01131أثـبي اٌشٕ٠خ ٚاٌّزظٍمبد ٚإٌجبربد اٌّبئ١خ Ornamental bulbs, Climbers and Aquatic Plants
دراةاعا ب اعالمزيرععالمل شرةعنجعم رعم عل ك اع رك بل عتطب ةاعلمتي عتمة مت ل عالز ار اعتكةرعةكتلل عتال ا جعأزيا رع
البطلعتا ب

اعتالب

تتعم عا ب

اعالمزيرة .دراةاالم ةمب تعتالمدادتع–عاللب تعالم ق اعتالل لعم ق ا.ع

المراجع:
-

م طفجعبدرع:1020عالزيترعتلب تعالز لاعت

-

مكمتدع ط بع م دعالد عت فجع:1008عأب

م عت لة ئعالكداقئع–عدارعن رعاإلةت .
اعالز لاعت م ار ل ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.

 رت عأ.ع رةت ع:2881ع ر ماع بدالركم عالةر ع ع بدالةز زعك ماع تىع–عمبدماعن علب تعالز لاع–عالدارعالةرب اعلملشر.عArboriculture and Towns Decoration
 01132رؼد١ز ٚردّ ً١اٌّذْ ٚاٌمزٞ
ألتاععالمد ع-عطارئع طا طعالماد ع-عأة ةا تع لةا ئعت شا رعالماد عتالبار ع-عما دعال لةا ئع-ع لةا ئعت شا رعالطارئع-ع
لة ا ئعالم ا د ع-ع لة ا ئعالمب ا لجعالة ماااع-ع لة ا ئعماادا اعالمااد -ع لة ا ئعالباار ع-ع اادر ب تع مم اااع مااجع لة ا ئعا رك ا ع
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الم مفاعلمم عت مجع لة ئعالبر .ع
المراجع:
-

م طفجعبدرع:1001ع لة ئعت م اعالمد عتالبر ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.

-

م طفجعبدرع:1003ع لة ئعالزيترعت م اعالمد ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.

 مكمدعمكمدع:1006عأةسعت تا دعال ش رعت م اعالمد ع–عملش ةعالمة رلع–عاإلةكلدر ا.عGeneral Summer Training
 01133رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 01134رذر٠ت ؿ١ف ٝخبؽ
باات عالط لاابع م ا عماادارعأربةاااعاة ا ب عن ا عا ا زةعال ا لعن ا عالبرل ا م عالااذ ع درةااهعالط لاابعتذلااكعلم ةاارلع مااجعم ا تع
الد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع–عز ا رةع
ام ك عالةماعةتاضعك لاتعمازارععاتعم ا ل عاتعشارك تع...عإلاخع-عك بااعال با ر رعت ر ال عتمل شا ل عنا ع اترةععم مت ا تع
ماع.ع
ِ 01135ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع
البة عالم ص-عكر اعالط لبعن عا
الم

صعن ع

رعنا عاكادعال
رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

اصعنر ا عدا ااعالبرلا م ع بات عب ادادعالمشارتععنا عم ا اع

عدراةاع طب ب اعلم ع ةممهعالط لبعن عم اعدراة هعب لكم هعتببرل م عال
ا دادعمشرتعع

اصعنا عم لاه-عالط لابع

اهعالفر ا ع-عمشارتععال ارجع با رعع

صعالذ ع

صعن هعبم ع مك عالط لبعم ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.

ِ -01سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ و١ّ١بء ٚطّ١خ اٌّج١ذاد.
Physical Chemistry
 00110اٌى١ّ١بء اٌطج١ؼ١خ
د ارةاااع رك اابعالااذرةعتالاارتابطعالك م ق اااع-عع اتاصعت اتال عالةاتاقاعتاإل ازلا تعالك م ق اااعتطاارئعال ةب اارع ا عال رك ازاتع-ع
تاصعت تال عال زاتعتطرئعإة ل ل عتأةسعالك م ضعالكرار اع.ع
المراجع:
- Basic Physical Chemistry (2012),By: Smith, E. Brian Publisher: Imperial College Press
- Outlines & Highlights for Elements of Physical Chemistry By Peter Atkins and Julio de Paula (2010),
Publisher: Cram101 Incorporated
- Basic Physical Chemistry: The Route to Understanding (2012) By E. Brian Smith, Publisher: Imperial
College Press.

Orgaic Chemistry
 00111اٌى١ّ١بء اٌؼض٠ٛخ
د ارة اااعالمرك اابعالة ااتىعتعألا اتاععال فا ا تتعالة اات اععتم ك ل ك لا ا ع–عد ارة اااععالم ا ا م عالرق ةا ا اعلممركبا ا تعالة اات اعع
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ع. ري عت ةم ل عت تا ل

ا ل ف اعتا رتم اعتطرئع ك
:المراجع

- Student Solutions Manual for Organic Chemistry (2011) By Wade, L. G. and Simek, Jan G,Publisher:
Prentice Hall (Pearson Education (US)
- Advances in Heterocyclic Chemistry (2011) By: Katritzky, Alan R. Publisher : Academic Press Inc
(Elsevier Science Publishing Co Inc)
- Organic Chemistry . (2011)By: Klein, David RPublisher: John Wiley & Sons Inc.

Analytical Chemistry
عدراةاعمب دئعت تال ع-دراةاعأة ة تعال كم اعالك مجع-عال رك زاتعت كت ت ل ع

خ١ٍ١ٍبء اٌزس١ّ١ اٌى00112
عطرئعال ةب رع-التاععال كم اعالكمجع

ععكةا بعر ا ع-عد ارةااعمب ا سعالكمت ااعتأةاسعال كمااعالما ق عل ماتحعالم مفاا-ا از عالك م ا ق عناجعالمك ل ااعالم مفاا
عأة ةا تعال كم ااعالاتزلجع–لظر ا تع-رعتم ك ل ك اع مااعالمك ل ااعالملظماا

عدراةاعطرئع ك-ععلممك ل اعالم مفاعPH

ع.ال كم اعالمتل ع–أةسعال كم اعالكرتم ت رانجع
:المراجع

 A Text-book Of Elementary Analytical Chemistry: Qualitative And Volumetric... (2010) By John Harper
Long . Publisher : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K (Springer-Verlag Berlin and
Heidelberg GmbH & Co. KG)
 Undergraduate Instrumental Analysis (2004)By :Frame Skelly, Eileen M and Frame, George M., II;
Robinson, James W. Publisher: Marcel Dekker Inc (Taylor & Francis Inc)
 Analytical Chemistry (2010) By: Danzer, Klaus .Publisher: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg
GmbH & Co. K (Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG).

Insecticides Chemistry and Toxicology
فبد٢ذاد ا١خ ِج١ّطٚ بء١ّ١ و00113
عطاارئع م بلا ع–عت تا اال عالطب ةاااعتالك م ق اااع–ع-طاارئع بةا عالمب ااداتعالكشاار اع–الم ا م عالك م ق اااعلممب ااداتعالكشاار ا
ع.ي تعتال كلتلت عالكد أاعن عال طب ئع

ك ف اعأداضعنةمل عالة ع– مأ مل عن عالك قل تعالك اع–ا
:المراجع

- Anticholinesterase Pesticides (2011)By Satoh, Tetsuo; Gupta, Ramesh C. publisher : Wiley-Blackwell
(an imprint of John Wiley & Sons Ltd) (John Wiley and Sons Ltd)
- Pesticides Characteristics, Uses & Health Implications(2012) By: Abrego Gomez, Aaron J. and Lugo de
Ortega, Eduardo M.publisher: Nova Science
- Hayes' Handbook of Pesticide Toxicology (2010) By Krieger, Robert Publisher : Academic Press Inc
(Elsevier Science Publishing Co Inc).

Herbicides and Fungicides
بد٠اٌفطزٚ ذاد اٌسؼبئغ١ ِج00114
يا ا تع
ط اارئعال ا ا أ رعالةا ا عل م ااكعالمب ااداتع–ا-أ ةا ا عمب ااداتعالكشا ا قشعتالفطر ا ا تع–عت تا اال عالطب ة اااعتالك م ق ااا
ع.تال كلتلت عالكد أاعن عال طب ئع
:المراجع
- Fungicide Resistance in Crop Protection Risk and Management (2011), By: Thind, Tarlochan S.
Publisher: CABI
- Fungicides Chemistry, Environmental Impact and Health Effects (2009), By: Costa, Paul De and Bezerra,
Publisher: Peter Nova Science Publishers Inc
- Herbicides (Properties, Crop Protection & Environmental Hazards) (2011), By Piotrowski, Karl
D.publisher: Nova Science.

Pesticides Residues Analysis
بٙبر١ِجمٚ ذاد١ً اٌّج١ٍ رس00115
المب ا دئعا ة ة ا اع–الم ااطمك تعالم داتلاااعنااجعم اا اع كم اااعم بب ا ا تعالمب ااداتع–عط اارئع بااد رعالمب ااداتعنااجع ل اازاتع
اعب بد رعالمب داتعنجعدة ترعا غذ اع–عطرئعأ ذعالة ل تع

المب داتعالم مفاع–عالمت ف تعالب ة اع–الم طمك تعال

عال لب اااع–عال رك ااز)عطاارئع بااد رعالمب اادعما علاتا ع كطمااهع–ع(لتل اااع–ع-عع طاتاتعما ع باااعال بااد رع(اإلةا تص- ت ز للا
ع.)كرتم ت ران ا-ك م ت اع–ب تلت ا
:المراجع
- Manual of Pesticide Residue Analysis (2006)By
Verlag GmbH

Hans-Peter; Zeumer, Hans publisher: Wiley-VCH
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- Analysis of Pesticides in Food and Environmental Samples (Feb 7, 2008)By Jose L. Tadeopublisher:
CRC Press Inc (Taylor & Francis Inc)
- Handbook of Pesticides: Methods of Pesticide Residues Analysis By Leo M.L. Nollet and Hamir S.
Rathore (Sep 14, 2009)publisher: CRC Press Inc (Taylor & Francis Inc)

Technology of Pesticides Formulations
ذاد١ش اٌّج١ٙب رد١خٌٕٛٛ رى00111
ال ااترعالم مف اااعل ل اازعالمب ااداتع– تا اال عالظ اارتلعتالش اارتطعالمل ة ااباعل طب بلا ا ع–ال كلتلت ا ا عالكد أ اااعن ااجع اال اع
ع.ع ت اع ترعال ل زعب لف م اعتا م ع-ت طب ئع ترعال ل ز
:المراجع
- Pesticide Formulation (2012) By Mikhayhu, Alain Soren .Publisher: Duc
- Pesticide Formulation Theory and Practice (2010)By Parmar, Tomar. Publisher: CBS Publishers &
Distributors
- Pesticide Formulation Recent Developments (2008) by Valkenburg, Wade Van and Sugavanam, B.
publisher: New Age International Pvt Ltd Publishers - In print

Biocides
خ٠ٛ١ذاد اٌس١اٌّج00111
الك قلا ا تعالممر اااعلمكشا اراتعتاللب ا ا تع–إل ا ا جعت ل اازعت ااز عت ةبق اااعتاط ااتئعالمب ااداتعالك ت اااع–عالظ اارتلعالمأم ااجع
ع.لم طب ئع–عاللباعال ل علمممر تع–المش كاعال جع تا هعاة دامل ع
:المراجع
- Biocidal Confronting the Poisonous Legacy of PCBs (2012): By: Theodore Michael Dracos, Publisher:
Beacon.
- Ecotoxicology of Antifouling Biocides (2010): By: Takaomi Arai, Hiroya Harino, Madoka Ohji and
William Langston. Publisher: Springer.
- Biocides In Papermaking Chemistry (2012): By: Saleem Ullah, Juha Knuutinen and Hannu Pakkanen,
Publisher: LAP Lambert Academic.

Integrated Pest Management
ا ا د تعادارةعالمك نك ااهعالم ك مم ااهع–عادارةعا لةا ا علمل االظ ع
عبةادع

هعتا ة شة رع

فبد٢ إدارح ِىبفسخ ا00111
عا-م ااطمك تعتمفا ا ي ع–عنمة اافهعادارةعالمك نك ااهعالم ك مم ااه

م عبرام عالمك نكهع–ع اللظ عالكدىأهعلر دعتم ار بهعا ن تع(عاة دا عا م رعال ل

الب ق هع–ع

ع-عمةت ا تعب ارام عالمك نكااهعالم ك ممااه- تاة ا دا عب ارام عال لبااؤعب ادادعا ن ا ت)عالشاارتطعالتا اابع تانري ا ع لاادع لف ااذعالب ارام
.لم ذجعم مفهعلبرام عادارةع م ك ممهع ن تعم مفه
:المراجع
- Integrated Pest Management(2011) By: Centers for Disease Control and Prevention, Publisher: 1001
Property Solutions LLC.
- Integrated Pest Management: Concepts, Tactics, Strategies and Case Studie (2011): By: William D.
Hutchison, Publisher: Cambridge University Press.

خ١األػدبر اٌخؼجٚ خ١ًٔ اٌجظزب١ ِىبفسخ أفبد اٌّسبؿ00101
Control of Woody Trees and Orchards Pests
الطاارئعالم مفاااعلممك نكاااع–المك نكاااعالك م ت اااع-ن ا تعالم مفاااعال ا ع ا بععالمك ا اعالبةا ل اعتا ش ا رعال شااب اعع
ع.عال كلتلت عالكد أاعنجعال طب ئ)ع- (أ ة مل ع– تا ل
:المراجع
- Growth Control in Woody Plants (2006), by Theodore T. Kozlowski, Stephen G. Pallardy and
Kozlowski, Publisher: Elsevier Science.Publisher: Elsevier Science.
- Woody Plants and Woody Plant Management: Ecology, Safety, and Environment Impact(2005), by:
Bovey, publisher: CRC Press.
- Woody Plants and Woody Plant Management: Ecology, Safety, and Environment Impact, by bovver,
publisher: : CRC Press

Control Of Domestics Insects and Rodents
ارفٛاٌمٚ خ١ٌ ِىبفسخ اٌسؼزاد إٌّش00100
–ط اارئعمك نكاااعالكشا اراتعالملزل اااع-عكشا اراتعالةا ا د-أل اتاععالكشا اراتعالملزل اااع–كشا اراتعا ا اتالعتالمتبااسعتال م ااتد
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المركب تعالك م ت اعالمة دماعنجعمك نكاعالكشراتعالملزل اع–ا ك ط تعالتزماع ة دا عالمب اداتعناجعالملا زاع–ألاتاعع

ع. البتارضعتطرئعمك نك ل
:المراجع

- Rodenticider (2009), by: D. P. Roseberry, Publisher: Publish America.
- Rodenticide (2012),by: Ronald Cohn Jesse Russell,Publisher: VSD
- Amend the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide ACT, and for Other Purposes. (2010),
Publisher: United States Congress House of Represen.

صٚاألوبرٚ داّٛبر١ٌٕ ِىبفسخ ا00101
ال ةر االعب لل ما ا تداعتا كا ا رتسع–عا يم اااعا

Control of Mites and Nematodes
ا ا د اع–ط اارئعال ةر االع–ط اارئعالمك نك اااعالم مف اااعالمك نك اااعالكم ت اااع

ع.عالمك نكاعالم ك مماعلملم تداعتاآلك رتسع.عال كلتلت عالكد أاعنجعال طب ئ)ع- (أ ة مل ع–ع تا ل
:المراجع

- Nematicide (2012),by: Ronald Cohn Jesse Russell, Publisher: VSD.
- Fungicides, Nematocides and Soil Fumigants, Rodenticides and Food and Feed Additives by: Gunter
Zweig Publisher: Elsevier Science & Technology Books.
- Neural Control Engineering: The Emerging Intersection between Control Theory and Neuroscience
(Computational Neuroscience) by Steven J. Schiff (Nov 10, 2011 Publisher: The MIT Press.

Pesticide Resistance
ذاد١ِخ األفبد ٌٍّجٚ ِمب00102
ةر لعالمب تماع–الم طمك تعالم داتلاعنجعم اعالمب تمااع–الت ارأااعتالمب تمااع–الةتامااعال اجع اؤدىعالاجعظلاترعالمب تمااع
–عر دعالمب تماعنجعا نا تعالم مفااع(الكشار اع–نطر ااع–كش قشا اعتغ ريا )عتلظر ا تع فةا رعم ك ل ك ااعالمب تمااعناجعكاتع
ع.رع فاعالمب تماع–الكمتاعالممكلاعل فاعالمب تماع

تع لبعت

عاة ار- ملل
:المراجع

- Pesticide Resistance, Population Dynamics and Invasive Species Management (2010) By: McKee,
Gregory J.; Carter, Colln A.; Chalfant, James A.; Goodhue, Rachael E.; Zalom, Frank G. publisher: Nova
Science Publishers Inc - In print .
- Global Pesticide Resistance in Arthropods (2008)By: Whalon, M. E.; Mota-anchez, D. and Hollingworth,
R. M. publisher: CABI Publishing .
- Pesticide Science (2002) Pesticide Resistance; ACS Symposium S.; No. 808 By: Clark, J.Marshall and
Yamaguchi, Isamu .Publisher: American Chemical Society.

ذاد١ ٌٍّجٞٛ١ُ اٌس١١ اٌزم00103
الم طمك تعالم داتلاعنجعم اعال ب عالك ت ع–عا

Pesticides Bioassay
ب راتعال ع مرعبل عالمركبعك جع ة مهعكمب دع–عع

طرئعال ب عالك ت عتا ب راتعال ربماع لتاععالمب داتعالم مفا(الكشر اع–عنطر اع–عكش قش اعتغ ري )عالةتاماعال ع ابع
ع.عطرئع ب عالم طر- ق اعل ب عل ق عال ب عالك ت

ب راتعاإلك

عا- أب ل ع لدعإ راضعال ب عالك ت

:المراجع
- Bioassays with Arthropods, Second Edition [Kindle Edition].
- Jacqueline L. Robertson (Author), N. E. Savin (Author), Haiganoush K. Preisler (Author), Robert M.
Russell (Author).

Chemistry of Aromatic Compounds
خ١ِبرٚبء اٌّزوجبد األر١ّ١ و00104
عد ارةااعالم ا م عالرق ةا اعلممركبا تعالة ات اعا رتم ااعالم لةااع-دراةاعالبلز عك ة سعلممركب تعالة ات اعا رتم اا
ع.رععتال ةم اعتال تاصعالطب ة اعتالك م ق ا

تغ رعالم لةاععم عك ثعطرئعال ك
:المراجع

- Advances in Heterocyclic Chemistry (2011) By: Katritzky, Alan R. Publisher : Academic Press Inc
(Elsevier Science Publishing Co Inc).
- Organic Chemistry . (2011)By: Klein, David RPublisher: John Wiley & Sons Inc.
- Organic Synthesis (2012)By: Charles, C. K.Publisher : Alpha Science International Ltd.

خ ِزمذِخ١ؼ١بء طج١ّ١ و00105

Advanced physical Chemistry
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د ارةااعأةاسعت اتال عالاد ل م ك عالكرار اااعع–عد ارةااعكرك اااعال فا تتعالك م ت ااعد ارةاااعأة ةا تعالك م ا ضعالكلرب ااع–د ارةاااع

ع.عدراةاعأة ة تعك م ضعالةطتح-أة ة تعالك م ضعال تق ا
:المراجع

- Basic Physical Chemistry (2012),By: Smith, E. Brian Publisher: Imperial College Press.
- Pathways to Modern Chemical Physics (2012), By: Califano and Salvatore, Publisher: Springer-Verlag
Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K (Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG).
- Physical Chemistry (2012)By: Davis, William M. and Dykstra, Clifford E.

Instroments of Micro Analysis
ك١ً اٌذل١ٍبء اٌزس١ّ١ و00101
د ارةاااعأة ااسعال كم اااعالط فا ا عال ز قا ا عتعأ لاازةعال كم اااعالط فا ا عال ز قاا عما ا عك ااثعا ةاا سعاللظ اار علةماااعكاااع لا ا زع
عد ارةاااعأةااسعال كم اااعالكرتم ا ت رانجع.تمكتل ا تعكاااع ل ا زعتدترععنااجع مم اااعال كم اااعالك ف ا عتالكما علممركب ا تعالك م ق ااا
ع.صعتا لبة ثعالذرى

تألتا هع–عدراةاعأةسعأ لزةعا م
:المراجع

- Gas Chromatography and Mass Spectrometry: A Practical Guide (2011). By : Sparkman, O. David and
Penton, Zelda and Kitson, Fulton G. publisher: Academic Press Inc (Elsevier Science Publishing Co
Inc).
- Undergraduate Instrumental Analysis (2004) By :Frame Skelly, Eileen M and Frame, George M., II;
Robinson, James W. Publisher: Marcel Dekker Inc (Taylor & Francis Inc).
- Analytical Chemistry (2010) By: Danzer, Klaus .Publisher: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg
GmbH & Co. K (Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG).

Plant Protection
ػبدٚخ اٌّشر٠لبٚ 00101
عالمب ااداتعالكش اار اعتالكش قشا ا اع,د ارة اااع م اااعل ة ااسعالةمم اااعلت اااعالمزرت ا ا تعتط اارئعالت اااعتالمك نك اااععالم مف اااع
تالفطر ا اااعتمب ا ااداتعالل م ا ا تداعتا ك ا ا رتسع(أ ة ا ا مل ع–ع تا ا اال ع–عطا اارئع طب بل ا ا )عع ا ااترع ل ا اازعالمب ا ااداتع–عاآل تع
ع.ي تعالكد أاعنجعالمك نكاع

المة دماعنجعمك نكاعاآلن تع–ا
:المراجع

- Pesticides Characteristics, Uses & Health Implications(2012) By: Abrego Gomez, Aaron J. and Lugo de
Ortega, Eduardo M.publisher: Nova Scienc.
- Fungicides Chemistry, Environmental Impact and Health Effects (2009) By: Costa, Paul De and Bezerra,
Publisher: Peter Nova Science Publishers Inc .
- Herbicides (Properties, Crop Protection & Environmental Hazards) (2011) By Piotrowski, Karl
D.publisher: Nova Science.

Environmental Pollution, Problems and Solutions
يٍٛزٚ  ِؼىالدٟئ١س اٌجٍٛ اٌز00101
مف ا ي عتم ااطمك تعنااجعع ةر االعال مااتثعالب ق ا ع–ع بة ا عالممتأ ا تعالم مفاااع–مة ا راتعالممتأ ا تعالم مفاااع–المة ل ا تع
عع.ععأمأمهعل متثع ل تعم مفاعم عالب قاعب لمب داتعتلم ذجعلمكمتاع-ال بم د اعتال كلتلت عالكد أاعل بم اعال متث

ع

:المراجع
- Pesticides (2012)Evaluation of Environmental Pollution By Rathore, Hamir S.; Nollet, Leo M. L.
(Editor)Publisher:CRC Press Inc (Taylor & Francis Inc)
- Environmental Management Tool Kit for Obsolete Pesticides (2011)Vol. 3; FAO Pesticide Disposal
Series; 15 By Food and Agriculture Organization Publisher: Food & Agriculture Organization of the
United Nations (FAO)
- Abatement of Pesticide Pollution (2010)Removal of Organochlorine Pesticide from Water Environment
By : Yedla, S.; Dikshit, A. K. Publisher: Narosa Publishing House - Temporarily out of stock .

General Summer Training
َ ػبٟف١ت ؿ٠ رذر00111
بت عالط لبع م عمدارعأربةاعأة ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل ادر بعنا عم مالعأ ةا عالكم ااعلم ةارلع ما عم ا تعالد ارةااع
عز ا رةعأما ك عالةمااع-ة عالةمم اع

عال در بع م عاة دا عا مك ل تعالم كاعب-تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم اع

.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.عالخع...ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع
Specific Summer Training
 خبؽٟف١ت ؿ٠ رذر00110
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وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعاة ا ب عنا عا ا زةعال ا لعنا عالبرلا م عالااذ ع درةااهعالط لاابع عتذلااكعلم ةاارلع مااجعم ا تع

الد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمما عنا عالبرلا م ع-عتال اادر بعالةمما ع مااجعاإلمك لا تعالم كاااعب لبرلا م ع–عز ا رةع
ام ك عالةماعةتاضعك لتعمزارععاتعم
ماع.
ِ 00111ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع

البة ا عالم ا ص-عكر اااعالط لاابعن ا عا

ل عاتعشرك تع...عإلخع-عك باعال ب ر رعت ر ل عتمل شا ل عنا ع اترةععم مت ا تع

رعن عاكدعال

ا رعال

Graduation Project
تعالم ةمباعب لبرل م ع-عال ش ترعتال تا اعالداق عم عاةا ذع

ااصعالفر ا عالااذ ع رغاابعن ا عا اادادعمشاارتععال

ااصعنر ا عدا اااعالبرل ا م ع باات عب اادادعالمشاارتععن ا عم ا اع

الط لاابعالم

ااصعن ا ع

ال رجع ب رعع

عدراةاع طب ب اعلم ع ةمماهعالط لابعنا عم ا اعد ارةا هعب لكم اهعتببرلا م عال

ااصعن ا عم لااه-ع

ااهعالفر ا ع-عمشاارتعع
اصعالاذ ع

اصعن اهعبما ع

مك ا عالط لاابعم ا عا اادادعمشاارتعع ا رع-ع م ا عالط لاابعا ع باات عب م ا عالمةمتم ا تعتالب ل ا تعال ا ع مكلااهعم ا ع طب اائع
ال بل تعالكد أاعن عا دادعت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.

-00

ِسز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ اٌّسبؿ.ً١

 00010أطبط١بد ِسبؿً١
ال ةر االعبةما عالمك ا اعتعد ارةاااعالبتا اادعالة ماااعإلل ا جعتع تز ا عتع
الةرب ا-ع ت اعلمتعالمك
-ع مم تعالك

Fundamentals of Agronomy
اال لعالمك ا اعنااجعالة ا ل عتعنااجع ملتر اااعم اارع

اعبظرتلعالب قاع-ع مم تعإ دادعا رضعتعز ار اعالمك

اعتع مم تعال دماعبةدعالز ار ااع

دعتعال ز -عال ةم دعتا ةمدة-عالرىعتال رل-عال ب تىعال دةعتال

ل عالكشا قشعتمب تم لا -عالادتراتع

الز ار ا تال كأ ل.ع
المراجع:
- Balasubrananiyan, P. and S.P. Palaniaan (2009). Principles and Practices of Agronomy . AGROBIOS
(INDIA), 576pp.
-Chandr, D.G. (2002). Fundamentals Of Agronomy. Oxford and IBH Publishing Company Pvt. Limited
-Ssekabembe,C. K. (2010) . Introduction to Agronomy: Principles and Practices. Fountain Publishers Ltd,
Kampala, 318pp

 00011إزـبء ٚرـّ ُ١اٌزدبرة

Principals of Statistics and Experimental Design
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طااترعتأياادالع م ا عا ك ا ضع–عبةااضعال ةا ر لعتالرمااتزعا ك ا قاع–ع(الم ما عتالتا اااع-عالة لا تعتالتا لا ع–عالم اارع

تالتا اا)ع–ع ما عت ارضعت م ا صعالب لا تع-مبا سععاللز اااعالمركز ااع–عمبا سعال شا تع–عا ك ما تعبةاضعال تز ةا تع
ع–عأة ةا ا تع

ا ك ا ا قاعالل م اااع( طب اائعذاتععالك ااد ع-ع تز ا ا ععت)ع-ع كم اااعال با ا

اام عال ا ا ربعتألا اتاععال ا ا ربع

الةشتا قاع-عا لكدارعال ط -عا ر ب طعالبة طعب عم ر ع-عاة دا عالك ةبعا ل عن عبرام عال كم اعا ك

ق .

المراجع:
- Beshr, B.A. and M.M. El-Rouby (1972). An Introduction in Statistical Methods and Experimental Design.
Dar El-Maaref, Egypt. 419pp. (Arabic).
- Fisher, R.A. (1947). The Design of Experiments. Oliver and Boyd, Edinburgh, 4 th eddition.
- Cochran, W.G. and G.M. Cox (1957). Experimental Designs. John Wiley & Sons, Inc., New York,595pp.

 00012اإلردب٘بد اٌسذ٠ثخ ف ٝأزبج اٌّسبؿً١
ال بل اا تعالكد أ اااعن ااجعالز ار اااعالة اات اعتالك ت اااعلممك
المك

New Approaches in Crop Production
ا ا اعت طب ب لا ا عع-عاةا ا دا عال بل اا تعالكد أ اااعن ااجعز ار اااعتال ا ا جع

اعنجعمل طئعب ق اعم مفاعت كتعم ملعألتاععا ار ج.عالز ار اعب لش اع–عالز ار ااعب لةبااع–ععالز ار ااعالم ق ااع–ع

الز ار اعب اع دما.ع
المراجع:
- Prihar, S.S.,Gajri, P.R. , D. K. Benbi and V.K. Arora (2000). Intensive Cropping, Efficient Use of Water,
Nutrients, and Tillage. Food Products Press, New York,264pp.
- Ssekabembe,C. K. (2010) . Introduction to Agronomy: Principles and Practices. Fountain Publishers Ltd,
Kampala, 318pp
- Widtose, A. (2000) . Dry Farming for sustainable agriculture. Publisher Agropios Indian.

 00013إٔزبج ِسبؿ ً١اٌسمً
تز عتع ل لععالمك اعالكبم اعتايم ل عا
تاإلل

مك

اااعت ااف تعال ااتدةعلمملا ع–عإل ا جعمك

اعا ل لع-عأل جعمك

د اعتعاإلة ار

اع-عا ك

ا اعالكبااتب–عإل ا جعالمك

اعالةكر.أل جعبةضعمك

المراجع:

Field Crop Production
تعالب ق اعتالةتاماعالمؤأرةع ماجعاللماتع

ا اعالببتل اااع-عإل ا جعمك

اعالةملعالل ما.عع

ا اعالز اات–عإل ا جع

- Martin ,J. H., W. H. Leonard, D. L. Stamp and R.P. Waldren (2005). Principles of Field Crop Production.
Prentice Hall; 4 edition,976pp
- Sinha, S.K. and R.S. Paroda (1995). Production of Pulse Crops in Asia and te Pacific Region. FAO,
Bangkok.:248pp.
- Smith,C.W. (1995).Crop Production: Evolution, History, and Technology. Wiley; 1 edition,496pp.

 00014فظٌٛٛ١خ١ب اٌّسبؿً١
دراةاعمراكاعاللماتعتعال طاترعتالةمم ا تععالفةا تلت اعلممك

Crop Phsiology
ا اعما عا لبا تعالاجعالل ا عتالةتامااعالماؤأرةع م لا ع–ع كم ااع

اللمتع–عملظم تعاللمتع–عال ذ اعتا از عال ذاقجعتالةت تعالم ق ا.ع

المراجع:
- Fageria, N.K., V.C. Baligar and R. Clark (2006). Physiology of Crop Production. CRC Press; 1 edition, 345pp.
- Hay,R. K.N. and J. R. Porter (2006). The Physiology of Crop Yield. Wiley-Blackwell; 2 edition ,328pp.
- Smith, D. L. and C. Hamel (1999). Crop Yield: Physiology and Processes. Springer; 1 edition, 504pp.

 00015أطبط١بد رزثٔ ٗ١جبد
ةر االعدترع رب اااعاللب ا تعنااجع ا م عغااذاضعا لة ا عتكة ا قاعتعم طمب ااهعال اال

Principals of Plant Breeding
اعع رب اااعاللب ا تعت طتري ا -عطاارئعالأك ا أرع

ت أ ري عن عطرئعال رب اعالمل ةباعلكاعمك تاع–عالةب عت د عال تانائعال لةا ع–عالت ارأااعك ةا سعل رب ااعاللب ا تع–عاللب ا تع

تأل اتاععال ااف تعدر اااعال تر ااثعتال بااد عا ل ا ب ع–عال
اللب تع–عالطرئعالة ماعل رب اعاللب تع(المك
–عالب ت كلتعلت

ا لعالكرتمتةااتم عت ت اااعب رب اااعاللب ا تع–عالطف اراتعت رب اااع

اعال مط اع–عالمك

عت رب اعاللب تع.ع

المراجع:
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عع-عن
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اعرش دعالكل لجع  (1987) .ز ار اعا لة اعتال ت عاللب اع .دارعالك بعلمطب اعتاللشرع –المت اع.ع

ع-ع دل عكة عمكمدعالةذارىع  (1992) .رب اعالمك

اعالكبم اع .دارعالك بعلمطب اعتاللشرع –المت ا .

عع-ع مجع مجعال ش ع ,نؤادعكة ع رع (1982).ع تا دع رب اعاللب تع .دارعالمة رل.ع
Biotechnology Manipulation in Crop Breeding
 00011رزث ٗ١اٌّسبؿ ً١ثبٌزمٕ١بد اٌس٠ٛ١خ
مكتل تعمةماعال بل تعالك ت اع–عز ار اعا لة اع–عز ار اعالبت تع–عز ار اعالم اتكع–عالادم جعالكمترتبتةاتع–عال ا بع
الم تكلدر ع–علباعال ل تعم عا لتاععالبة دةع-ععال جعتاة دا عاللب تعالمةدلاعتراأ ع–عال جعتا ل ا بعناجعا

تنا تع

ال ةم اعلملب تع–عال جعتعاة دا عاللب تعا ك د اع–عاة دا ع كم اعال لت عنجع كة عاللب ت.ع
المراجع:
عع-عم دعذكجع ,نتزىعالفبجع  (1996) .بل تعز ار اعا لة اعاللب اع .المطبةاعال ر اعالكد أاع.

عع-عم دعذكجع )(2000عب ت كلتلت جعز ار اعال ت عتا لة اعتا

ضعاللب اع -اللظر اعتال طب ئ -المركزعالدتلجعلملشرعتال تز .

عع-عنكرىع تاعمكمدعنلمجع  (2003).ز ار اعا لة اعاللب اع .دارعالك بعالةمم اعلملشرعتال تز  .ع
 00011رزث ٗ١اٌّسبؿ ً١األطزٛائ١خ ٚرسذ األطزٛائ١خ Breeding of Tropical and Subtropical Crops
أيم اااعالمك ا اعا ة ا تاق اعت كااتعا ة ا تاق اعلم اارعتدتاعكااتضعالل اااع-ع رب اااعالااذرةعالرن ةاااعلمكبااتبع–ع رب اااعالااد ع
لمكبتبع–ع رب اعالب -ع رب اعالبرط ع–ع رب اعالكة ن -ع رب اعال ع–ع رب اعالش ى.
المراجع:
- Brooker, D. B, F.W. Bakker-Arkena and C. W.Hall (1992). Drying and storage of grains and oilseed. An
AVI Book, Van Nostrand Reinold, New York,450pp.
- Fan Connier, R. (1993). Sugar cane The tropical agriculturist, Macmillan Edu. Ltd., 140pp.
- Nwokolo,E. and I.Smartt (eds) (1996). Food and Feed from Legumes and Oil Crops, Capman –Hall,419pp.

Breeding of Main Food Crops
 00011رزثِ ٗ١سبؿ ً١اٌغذاء اٌزئ١ظ١خ
رب اعالبمحعتعالشة رع–ع رب اعالذرةعالش م اع–ع رب اعا رزع–ع رب ااعالفاتاعالبمادىع–ع رب ااعالفاتاعالةاتدالجع–ع رب ااعالةادسعتع
الكمصع–ع رب اعا

ل لعالل

عنجعمك

اعال ذاض.ع

المراجع:
&- Kempton, R.A. and PP.N. Fox (eds) (1997). Statistical Methods for Plant Variety Evaluation. Chapman
Hill, London, Tokyo-Medras,191pp.
- Sneep, J. and A. J. T. Hindriksen (eds) (1979). Plant Breeding Perspectives . Pudoc., Wageningen, 435pp.
- Nwokolo,E. and I.Smartt (eds) (1996). Food and Feed from Legumes and Oil Crops, Capman –Hall,419pp.

Breeding of Oil, Sugar and Fiber Crops
 000101رزثِ ٗ١سبؿ ً١اٌش٠ذ ٚاٌظىز ٚاألٌ١بف
رب اعالبط -ع رب اعالك ع–ع رب اع بعالةكرع–ع رب اعبل رعالةكرع–ع رب اع ب دعالشمسع–ع رب اعنتاعال ت ع–ع رب اع
الك لت ع–ع رب اعا

ل لعالل

عنجعالمك

اعال ل

ا .عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

المراجع:
- Helmerick, R.H. and R.J. Hecker (1985). Sugar-beet Breeding in the United States. In: Progress in Plant
Breeding I, G.E. Russell ed., Butterworths, page 37-61.
- Williams, J.T. and J.I.Cohen (1993). Conservation and use of plant genetic resources. Chapter 54 in Crop
Science І, CSSA, Madison :423-427.

Weeds and Weeds Control
 00000اٌسؼبئغ ِٚىبفسزٙب
ال ف تعالمم زةعلمكش قش-عشكاعتع رك بعتع بة عا لتاععالم مفاعم عالكش قشع–عا راري عتع ك أري عتعال ش ري عع
ت ت ل عب للب تعال جع لمتعمةل ع–عطرئعالمب تماعالم مفا.ع

المراجع:
- Anderson, P.W.P. (1998). Weed Science principles. 2nd Ed West Publishing Co. New York. US
- Ross, M. A. and C. A. Lembi. Applied Weed Science: Including the Ecology and Management of Invasive
Plants (2008). Prentice Hall; 3 edition
- Pawar,R.K.. Weed Management (2009). Oxford Book Company.
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Crop Taxonomy and Botanic Structure
 00001رمظٚ ُ١رزو١ت اٌّسبؿً١
رك ابعالمك ا اعالكبم ااعما ع اتاعالت العالمترنتلاات جعتالفكاصعال شار كجعلممك ا اع–عع بةا عالم مت ا تعالم مفاااع

تم ع بةل عم عا ل لعمت جعبز ار ل عنجعالمتاة عالم مفاعلك ناعالمك

اعالكبم ا.ع

المراجع:
- Leopold, A.C. (1964). Plant growth and development. Mac Graw-Hill, New York, San Francisco Toronto,
London, 466pp.
- Smith, H. (1975). Phytochrome & Potomorphogenesis. McGraw-Hill, London-Tronto, 235pp.
- O”Brien, T. P. and McCully (1969). Plant structure and development. A picyorial physiological approach.
عMacmillam Co./ Collier-Macmillan limited, London 114pp.

 00002ث١ئخ اٌّسبؿً١
ما عالب قاااع–عد ارةاااعالةتاماااعالمل اااعتا ر ا اعبلمااتعتال
تلب تعالمك

اااعلب ا تعالمك

اع–ع ت اعالك قل تعالك اعبلب تعالمك

ا اع-ععا

Crop Ecology
لا داتعالب ق اااعالمل اااعتا ر ا اع

اع–عال ل نسعب عاللب تعتك ف اعإة تلاعنجعاإلل ج.ع

المراجع:
- Connor, D. J., R. S. Loomis and K. G. Cassman(2011). Crop Ecology: Productivity and Management in
Agricultural Systems(2011). Cambridge University Press; 2 edition.
- Majurran. A.E. (1999). Ecological Diversity and its measurement. Chapman and Hall. London
- Vandermeer, J. H. (2009). The Ecology of Agroecosystems. Jones & Bartlett Publishers, 350pp.

Technology of Cotton and Plant Fibers
 00003رىٌٕٛٛخ١ب اٌمطٓ ِٚسبؿ ً١األٌ١بف إٌجبر١خ
طب ة اااعا ل ا ا لع-ع بةا ا عمك ا ا اعا ل ا ا لع–عال ا ا قصعالطب ة اااعتعالك م ق اااعتعال كلتلت اااعل ل ا ا لع–عن اارزعتعر اابع
البط .ع
المراجع:

عع -عمكمدع مجعبشرع ,أكمدعألترع بدعالب رىع) .(1965ال تاصعالة ماع ل لعاللة عتب

اعالبط ع .كم اعالز ار اع مةاعا ةكلدر ا .الطبةاع

ا تلجع .دارعالمة رلع  451فكا .
- LEWIN, M (2010). Cotton Fiber Chemistry and Technology (International Fiber Science and Technology).
CRC Press; 1 edition,176pp.

 00004إٔزبج ِسبؿ ً١اٌؼٍف ٚاٌّزاػٝ
أيم اعمك اعالةملعنجعم رع–ع رك بعت بة عمك
الفة تلت ا-عالك

دعتم عبةدعالك

Production of Fodder Crops and Pastures
اعالةملعتالم ار جعالرق ة اع–عإل ل عتط عارئعز ار لا ع-عاطتاريا ع

د-عإدارةعالم ار جع-عإل جعالدر سعتالة تجعتم ا ل طعالةمالع-ع اتدةعالةمالعتالةتامااع

المؤأرةع م ل -عإل جعالبذتر-عالمل تعالأ لت اعكةملعتدتري عنجعال ذ ا.
المراجع:

كذلك مكمدعمكمد .ز ار اعمك

اعا

تلعتالم ار جع( .)1001ملش ةالمة رل عا ةكلدر ا262.ع فكا.ع

References:
-Heath, M.E. R.F. Baries and D.S. Metcalfe(eds) (1985). Forages. The Science of Grassland Agriculture, Iowa
State University Press, USA, 643pp.
-Miller, D. D. (1984). Forage Crops,. McGraw-Hill, Book co. New York- Tronto, 530pp.

 00005رٚ ٞرظّ١ذ اٌّسبؿ ً١اٌسمٍ١خ
مة بباعالم ععنجعالة ل ع-عم درعم ضعالرىع-علظ عرىعمك
نة ا تلت جعتال ا جعت ااتدةعالمك

ا ا-ع رش ا دعماا ضعال اارىع–ع ةر االعا ة اامدععتم ا ا دري ع–عال اتاععتم ةاا دعتطاارئعتمة ااد تع

ا ا ناعا ةاامدةعالم مفاااععتاأاارعذلااكع مااجعنةا تلت جعتال

الةم د اعنجعالمك

Crop Irrigation and Fertilization
اعالكباع–عالةت تعالم ق اعتلت اعم ضعالرىعت أ ري ع ماجع
اااعت ااتدةعمك

ا اعالكباااعالم مفاااع–عا اراضعلبااصعالةل

اارع

اعت ت ل ع-عععالةت اعب عال ةم دعت متثعالب قاع.ع

المراجع:
- Carr,M.K.V., R. Lockwood and J. Knox (2012). Advances in Irrigation Agronomy: Plantation Crops.
Cambridge University Press; 1 edition,360pp.
- Prihar, S.S.,Gajri, P.R. , D. K. Benbi and V.K. Arora (2000). Intensive Cropping, Efficient Use of Water,
Nutrients, and Tillage. Food Products Press, New York,264pp.
- Slyke, L.L.V (2010). Fertilizers and Crops. Nabu Press,758pp.
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Seed Production, Physiology and Seed Testing
 00001إٔزبج ٚفظٌٛٛ١خ١ب ٚفسؾ اٌجذٚر
أيم ااعال با تىع-ع كات عتل ا عالباذترعتالةتامااعال اجع ا أرعبلا ع-عال رك ابعالك م ا ق علمباذتر-عالةاكت -عع-عملظما تعاللماتع

تا لب ا ت-ععال اراتعالك م ق اااعال ااجع كاادثعاأل ا ضعالب ا تعالبااذرةعع-متا ااف تعال ب ا تىعال اادةع-عا ب ا راتعنكااصعال ب ا تى-عع
إل ا جعتا اادادعتا ما دعال با تىع-عطاارئع ااز عال با تىع–ععمة مماااعال با تىع-ع ااديترعال با تىع-ع ةاات ئعال با تىع-عع شاار ة تع
م ار باعال جعت داتاعال ب تىع.عع
المراجع:
- Douglas, J.E. (ed.) (1980) Successful seed programs: A planning and management guide. Internl.
Agricultural Development Service and German Agency for Technical co operation. Westview Press /
Boulder, Colorado.
- Jayas, D.S., N.D.G.White and W.E. Muir (1995). Stored grain Ecosystems. Marcel Dekker, Inc. New York,.
Basel. Hong Kong, 757pp.
- Mayer, A. M. and A. Poljakoff-Mayber (1989). The germination of seeds, 4th ed. Pergamon Press, OxfordToronto, 270pp.

 00001إٔزبج اٌّسبؿ ً١ف ٟاالراض ٝزذ٠ثٗ االطزـالذ
Production of Field Crops in New Reclaimed Soils
ةر االعا ار ااجعالمة اامكاع–عألتا لا ع–عمشا كمل -علت ااهعم ا ععالاارىع–عالاادترةعالز ار اااعالمل ةاابع–عال راك اابعالمك ااتل اع
تالةمم تعالز ار ا-عز ار اعا ار

ز ار هعا ار جعالمة
المراجع:

عال تد اع-عز ار اعا ار ا عال ر ااع-عز ار ااعا ار ا عالممك ااع–عالارىعتال ةام دعناجع

مكاعكد أعً.ع
th

- Wild,A.(ed.) (2001).Russell’s Soil Condition and plant Growth. 11 ed. EL-BS Longman,991p
- Kenneth, K.T. (editor) (1990). Agricultural Salinity Assessment and management. American Soc. Civil
Engineers, New York, 619pp.
- Dargan, K.S., O.P. Singh and I.C. Gupta(1982). Crop production in salt affected soils. Oxford & IBH Publ.
Co. Bombay, Calcutta, 276pp.

 00001إٔزبج اٌّسبؿ ً١االطزٛائ١خ ٚػجٗ اطزٛائProduction of Tropical and Subtropical Crops ٗ١
د ارةاااعالملا طئعالمل اااعتع بةا مل عتلب لا عالطب ة اااع–عد ارةاااعالاالظ عالز ار اااعنااجععالملا طئعا ةا تاق اعتعشاابهعاةا تاق اع–ع
مك

اععدتاعكتضعالل اع-ععا ك

تعالب ق اعتعالةتاماعالمؤأرةع مجعلمتعالمك

اعتعاإلل

اعتعال تدةع.ع

المراجع:
- Asiedu, J.J. (1989). Processing Tropical Crops. A Technological Approach. EL-BS / Macmillan, 256pp.
- Norman, M.J.T., C.J.Pearson and PP.G.E.Searle (1984). The Ecology of Tropical Food Crops. Cambridge
University Press., Cambridge. 369pp.
- Ochse, J.J., M.J.Soule, M.J. Dijkman and C.Wehlberg (1961). Tropical and subtropical Agriculture. VI.
760pp.

General Summer Training
 00011رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 00010رذر٠ت ؿ١ف ٟخبؽ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعاة ا ب عن ا عا ا زةعال ا لعنا عالبرل ا م عأتعال ت ااهعالااذ ع درةااهعالط لاابعتذلااكعلم ةاارلع مااجع
م

تعالدراةاعتنرصعالةماعتز دةعال لابعالةمما عنا عالبرلا م ع-عتال ادر بعالةمما ع ماجعاإلمك لا تعالم كااعب لبرلا م ع–ع

ز ا ا رةعاما ا ك عالةم اااعةا اتاضعك ل ااتعما ازارععاتعم ا ا ل عاتعش اارك تع...عإل ااخع-عك ب اااعال با ا ر رعت ر اال عتمل شا ا ل عنا ا ع ااترةعع
م مت تع ماع.ع
ِ 00011ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع
البة عالم ص-عكر اعالط لبعن عا

رعنا عاكادعال

رعال

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال
982
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اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

الم

صعن ع

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

صعنر عدا اعالبرل م ع بت عب دادعالمشرتععن عم اع

د ارةاااع طب ب اااعلما ع ةممااهعالط لاابعنا عم ا اعد ارةا هعب لكم ااهعتببرلا م عال

ا دادعمشرتعع

هعالفر -عمشرتععال رجع ب رعع

ااصعالااذ ع

ع

ااصعن ااهعبما ع مكا عالط لاابعما ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.

ِ -01سز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ اٌٛراثخ.
Fundamentals of Genetics
 00110اطبط١بد اٌٛراثخ
مبدماااع ا ع ا ر خعت طااترع ما عالعت ارأاااع-عالبلا ضعالك م ا قجعتالف ز ا قجعلمما دةعالتراأ اااع-ع ا قصعالما دةعالتراأ اااع-ع ا لع
الم دةعالتراأ اع-علةخعت ر ماعالم دةعالتراأ ااع-عالشافرةعالتراأ ااعت

ق ال ع-ع لظا عالفةااعال لاجع-ع رك ابعالكرمتةاتم تع

-عالت ارأاااعالة ا تبتزم اع-عأةااسعالللدةاااعالتراأ اااعت كلتلت ا عال ل ا تع-عالطف اراتعتاة ا كداأل ع-عا

اادادعالكرمتةااتم اع-ع

ال كم اعال لتمجع-عال كتراتعال رك ب اعلمكرمتةتم ت.ع
المراجع:
- Klug, W.S., M.R. Cummings, C.A. Spencer and M.A. Palladino. (2008). Concepts of Genetics (9th
Edition). Prentice Hall, USA.
- Snustad, D.P. and M.J. Simmons. (2011). Principles of Genetics. (6th Edition). ISBN-10: 0470903597.
Wiley and Sons, USA.
- Griffith, A.J.F.; S.R. Wessler; R.C. Lewontin; W.M. Gelbart; D.T. Suzuki and J.H. Miller. (2007). An
Introduction to Genetic Analysis. 9th Edition. ISBN-10: 0716768879 W. H. Freeman, USA.

Introduction to Genetic Engineering
ِ 00111مذِخ ف ٟإٌٙذطخ اٌٛراث١خ
DNAعيتعالم دةعالتراأ ع-ععبل ضع ز ق تعالا DNAعال د د-عإلز م تعالبطا -عاللا تتعالتراأ ااع-ع رك ابعت لظا عال ا ع–ع
ال ةب رعال ل ع-عكرتمتةت عال م رةعال ل

علباعالااعDNAعلم ت ا عالم ا فعااعا ش ر شا عكات عت ت ا عالك قلا تعكب ب ااع988
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وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اللتاة-علباعالاعDNAعنا عالك ا ة-عع فا تتع-PCRعمك با ت - cDNAعالبكاثعدا ااعالمك بااعلل ااعمةا -عا ل با اعنا ع

الكرتمتةااتع-ععالبفاازعن ا عالكرتمتةاات -عا اراضع بل اا تعالكشاالع ا عال ااعDNAعتالباارت -ع ا ا ب ع-DNAع كة ا ع ااديترع
تعتاللب ا تع
ال رك ابعالاتراأ علمك قلا تعالك اا – -عال بل ااعالك ت ااع-عاإلة لةا خع-عالك قلا ت المكاترةعتراأ ا ع-ع ةات ئعالك تالا ع
تالك قل ت المكترةعتراأ .ع
المراجع:
- Nicholl, D.S.T. (2002). An Introduction to Genetic Engineering (Studies in Biology). Cambridge University
Press, USA

Genetics of Microorganisms
ٚ 00112راثخ اٌىبئٕبد اٌذل١مخ
المبدماع-عتراأاعكاعم عالفطر تعتالبك ر ع مجعأة سعاة كداثعت زاعت ةر لعالطفرات-ا لة از تعالتراأ اعال د دة.ع مااع
ال راقطعالتراأ اعنجعكاعم عالفطر تعتالكرتمتةت عالبك رى.ع
المراجع:
- Lodish, H.; A. Berk; S.L. Zipursky, P. Matsudaria; D. Baltimore and J. Dovrnell. (2007). Molecular Cell
Biology. (6th Edition). Freeman &Sons. USA.
- Syder, L. and W. Chpness. (2003), Genetics of Bacteria. ASM Press.
- Maloy, S.R.; J.E. Cronan, and D. Freifelde. (1994). Microbial Genetics (Jones and Bartlett Series in
Biology). Second Edition. Jones & Bartlett Publishers, USA

 00113اٌدٚ َٕٛ١اٌجزٚرٕ١بد
الباارت عت تا اادعب ل ا تعال اعDNAعت

Genome and Proteins
اام ع رك اابعالباارت ع ا عطر اائعت ااتتعالت ااب-ع رك اابعالباارت –ع تا اادعب ل ا تع

البرت ع)-(PDBعال راك بعالمكفتظا-ع زاعتاة تصعالااعDNAع-ع كت ااع ةب ارعالااعDNAع–ع بل ا تعالكرتما ت ران ع
-ع كم ااع  Elisa -SDS-PAGEت- Northern, Southern, and Westernعالب اماعالتراأ ااع-عالز ما تعالبطا ع–ع

ال لبؤعب رك بعالكمضعاللتت عت ب ل تعالكمضعاللتت –ع ةددعا شك اعالمظلر اعتش رعالة قماعالتراأ .ع
المراجع:

& - Jorde, L.B. (2009). Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics and Bioinformatics. John Wiley
Sons, Inc., USA.
- Pagel, M. (2007). Evolutionary Genomics and Proteomics. Sinauer Associates; USA.

Techniques of Genetic Engineering
 00114رمٕ١بد إٌٙذطخ اٌٛراث١خ
البرت عت كم تتعالمش بل تعاإللز م ا-عطرئ عال فر دعالكلرب -ع زاعالاعDNAعت لب ه-عال فر دعالكلرب علمك مضعاللتت
ع زاعالبتزم دات-ع بل اع-PCRعطرئعال كتاعالتراأ ع-عالك قل تعالك اعالم اة َّدلاع ل عً-ع بل تعة تتراأ اع ز ق ا.عالمراجع:

- Nicholl, D.S.T. (2002). An Introduction to Genetic Engineering (Studies in Biology). Cambridge University
Press, USA.

Quantitative Genetics
 00115اٌٛراثخ اٌىّ١خ
الب ماااعتالم تةااط تعتم تةااطعالةش ا رةعت ماااعال رب ااا-عال ب ا عتدر اااعال ش ا باعب ا عا ارادعتلظ ا عال ازاتجع–عالمك ا ن عالااتراأجع
عالتراأجعتطرئع بد ري ع–عا ل بعتال لبؤعب ة باعلتل بعتطرئع سعا ة باعلتل ا بع-عالطارئعالم مفااع
تال تز ع
لتل بعتا ة باعالم تزماع–عال رب اعالدا م اعتال رب اعال ر اعت تىعالل

-ععالمتاقماعالتراأ ا.ع

المراجع:
- Falconer, D. and T.F.C. Mackay. (1996). Introduction to Quantitative Genetics. Fourth Edition. Prentice
Hall.
- Lynch, M. and B. Walsh. (1998). Genetics and Analysis of Quantitative Traits. Sinauer Associates, USA.
- Kearsey, M.J. and H.S. Ponni. (1996). The Genetical Analysis of Quantitative Traits. Chapman & Hall.
London, England.

Biometrical Genetics
 00111إزـبء ثٌٛٛ١خٟ
د ارةااعالاد قاعا ك ا ق اعالم مفااعاعالم تةاطعاعالتةا طعاعالملاتااعاعا لكارالعالب ةاجعاعد ارةااع كم ااعال با علةادةع ام م تع
980
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م مفاعلم

ربعالمةمم اعتالكبم اعت كد دعم

درعا

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

تل.ع

المراجع:
- Dabholkar, A.R. (1992). Elements of Biometrical Genetics. South Asia Books. India.
- Mather, k. and J.L. Jinks. (1977). Introduction to Biometrical Genetics. Kluwer Academic Publishers, USA.
- Ott, L.;F R Larson, and W Mendenhall (2006) .An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis.
Academic Internet Publishers; USA.

ٚ 00111راثخ اٌؼؼبئز
مبا سعا تنا تعالتراأ اا عاع اف تعالةشا رة عاع ا لت عيا ردىعتا لبارج عاع لاتععا

Population Genetics
تنا تعالتراأ اا عاع ةاددعا شاك اعالمظلر اا عاع

اللظ عالم مفاعلم زاتجعاعالةش رةعالمكدتدةعتاإللكرالعالتراأجعاعالل رةعت رك بعالةش رة.عا لتاععالم مفاعلتل ب.ع
المراجع:
nd

- Hedrick, P.H. (2000). Genetics of Populations (2 ed). Philip W.. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury,
MA. USA.
- Hartle D.L. and A.G. Clark. (2007). Principles of Population Genetics. (4th ed). Sinauer Associates; USA.

Preservation of Genetic Resources
 00111زفظ االؿٛي اٌٛراث١خ
دراةاعا تلعب عا لتاعع–عل ق ع طب عتا مماعا لاتاععالم مفااعما عاللب ا تعتالك تالا تع–عاةا دا عا اتاعالتراأ ااع–ع
بل تعالمك نظاع م عا

تاعالتراأ اع-عتظ فاعبلتكعال ل ت.ع

تاعالتراأ اع–ع ة اعا

المراجع:
- F.W. Allendorf and G. Luikart. (2006). Conservation and the Genetics of Populations. 664 pages. WileyBlackwell
- R. Frankham, J.D. Ballou and D.A. Briscoe. (2011). Introduction to Conservation Genetics. 2nd Edition. 642
pages. Cambridge University Press
- Virchow, D. (2003). Efficient Conservation of Crop Genetic Diversity. Springer, USA.

Cytogenetics
 00101اٌٛراثخ اٌظ١زٌٛٛخ١خ
مبدماااعت ةر االعبا لةم عاع بةا عاللب ا تع بةا علةااددعالكرتمتةااتم ت عاع ماااعالك ر ت ااب عاع رك اابعالكرتمتةااتم تعتالكمزلااا عاع
الك م زما تعتاللظر ا تعالمفةارةعلملشا عت كات عالك زما ت عاعتظ فااعالك زما ت عاعالك زما تعتلظر ا تعكادتثعالةباتر عاعالكا تع
الة تلت اعغ رعالة د اعت أ ري ع مجعال ب اعال ل تعاعال
 00100رىٌٕٛٛخ١ب ٔمً اٌدٕ١بد
بل تعلباعال ل تعن عالك قل تعالك اعالم مفاع-عب دق تعال

لعالل لج.ع
لعالذا جعاعال
Technology of Gene Transfer
-عال دا ا-علبااعال لا تعالمكاترة-عإل ا جعالماتادعال ا د ل اع

المكترةعتراأ ع-عال أ راتعالم ةددةعلم ل تعالم اك َّتلاع-عدترعالم تكتلدر عالمك ماعن علباعال ع.ع
Physiological Genetics
ٚ 00101راثخ فظٌٛٛ١خ١خ
د ارةاااعال ةب اارعال ل ا ع(م ا عال ا عال ا عالباارت ع)عما ع ااتاع مم ا عاللةااخعتال ر ماااع( تل ا تعتكب ا تعاللاتاة)عم ا عد ارةاااع
تظا قلعالتكااداتععالتراأ اااعالم مفاااعنا عكم ا عالةمم ا -عد ارةاااع لظا عال ةب اارعال لا ع ما عمةا ت عاتل ا تعاللاتاةعما ع ااتاع

لظ ا ع ةااددعالةة ا رت (اتبرت عا ك ااتز-عاباارت عاللة ا د -عاباارت عا راب لااتز)ع–عد ارةاااع لظ ا عال ةب اارعال ل ا ع م ا عمة ا ت ع
كب ف تعاللتاةع–عتدترعالبرت ل تعغ رعاللة تل اعن ع لظ عال ةب رعال لا -ع لظا عالما دةعالتراأ ااعإلل ا جعبرت لا تعي مااع–ع
ال ل تعتالمل اع(ا ة باعالمل

اع–ع رك بعا

ة عالم

ت لظ عا ة سعال ز قجعلمةرط ع–عال ل تعالمةقتلاع

دةع–عال ل تعالمةقتلا)ع–عال لا تعتالةارط ع(عدترةعال م ااع

علشتضعالةرط ).ع

المراجع:
- Goldschmidt, R.B. (2011). Physiological Genetics (Genes, Cells, & Organisms). 396 pages Nabu Press,

 00102اٌٛراثخ اٌدش٠ئ١خ ٌإلخٙبد اٌج١ئ ٟف ٟإٌجبد
Molecular Genetics of Environmental Stress in Plants
دراةاعا ة سعالتراأ علطرئعالمب تمااعالك ت ااعنا عاللبا ت-عد ارةااعا ةا سعال ز قاجعتالاتراأ علكااعما عاإل لا داتعالك ت اا-ع
الم كرتب ا تعب لتا ل ا عتم ا ع ةااببهعما عأم اراضع–عالكش اراتع–عالط ااترعتالب اتارضعتكااذلكعا
الم ا عع(ا لا دعال فا ل)ع–عالممتكاااع–عار فا ععالكا اررةع–عالةل
989

ل ا داتعغ اارعالك ت اااعمأاااعلبااصع

اارعالأب ماااع...الاخ-.ع طب اائعطاارئعاك شا لعالةاات تعالمب تماااع

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ
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تالم كمماعب تك م ق عت ز ق .ع
المراجع:
- Brown, T. (2007). Genomes3. Garland Science, USA.
- Gibson, G. and S.V. Muse. (2007). A Primer of Genome Science. Sinauer Associates, USA.
- Watson, J.D., T.A. Baker, S.P. Bell, A. Gann, M. Levine, R.Losick and I. CSHLP. (2007). Molecular
Biology of the Gene. (6th Edition). 880 pages. Benjamin Cummings. USA.

Genetics and Society
 00103اٌٛراثخ ٚاٌّدزّغ
ةر لع م عالتراأاعتالم م عاعمبدماعاعبةضعا مراضعالتراأ اعالمل شرةعنجعالم م عاعأ ت تع م عالتراأاعاع راععالم م ع
لكشلعا مراضعالتراأ ا عاعالب ت كلتلت جعتال ةادىع ماجعكباتئعا ناراد عاعمب تمااعالم مةا تعالم مفااعل طب با تعالب ت كلتلات جع

الكد أا.ع
Genetics and Cell
 00104اٌٛراثخ ٚاٌخٍ١خ
لظر ااعال م اا-ع رك ابعكااعما ع م ااعأتل ا تعاللاتاةعتكبب ا تعاللاتاةع(الك تال ااعتاللب اا)عما عتا ا عالم كرتةاكتبعا لك رتلا -ع
ال رك ابعال ز ا علم م ااع(ك م ا ضعال م اا)ع–ع رك ابعتتظا قلعالة ا تعال مت ااع-ع رك ابعتتظ فااعاللاتاةعت رك ابعمةبادعالأباابع
اللتت عتاللباع برعال تلعاللتت -عا لبةا عالم اتز عتا لبةا عالم اتز ع–عالكرتما
قصعالم دةعالتراأ اعلبةضعالة

عت رك ابعالل كمتةات عتالكرتم تةات -ع

تع–عد ارةااعأيم ااعالكرتمتةاتم تعالةمت ااعتالكرتمتةاتم تعالفرشا ق اعةا تلت ع-ع

دترةعال م اااع(عأطتاري ا -عال ل ا تعالمةااقتلاع م ا عال بااد ع ااتاعيااذععا ط اتار)ع–عمااتتعال م اااعالمباارم عتال ل ا تعالمااؤأرةع-ع
ا ة سعالتراأ علمةمم تعالك ت اعب ل م اعتدترعا ش راتعال مت اع م ع لظ عال ةب رعال ل عت أ ري ع ما عالةمم ا تعالك ت ااع
ب ل م ا .ع
Pharmaceutical Genetics
 00105اٌٛراثخ اٌـ١ذالٔ١خ
إةا دا ع ما عال لا تععتالمةمتما تعالتراأ ااعناجع فةا رعكادتثعا ماراضعالتراأ ااعع-عا ةاسعالتراأ ااعل ماراضع-عا با راتع
العتراأ اع-عمة ببتتعالدتاضعععتاللش طعا

ع-عا ة سعال ز ق علفةاعا دت ا-عال ا أ رعال ا رعل دت ااعتالم ا داتعالك ت ااع

مجعالم دةعالتراأ ا-ع أ رعالم ا م عالك م ق ااعناجعا دت ااع ماجعالما دةعالتراأ اا-ع ا أ رعال ر ا تعالم مفااعما عا دت ااع ماجع
رك بعالم دةعالتراأ ا.ع
Advanced Genetics
ٚ 00101راثخ ِزمذِخ
دراة تع مجعال طب ب تعاللظر اعتالمةمم اعلدراةاعالم دةعالتراأ اعنجعالك قل تعالد باعتال ار ا.ع
Genetics of Drosophila
ٚ 00101راثخ اٌذرٚطٛف١ال
دترةعك ةعتمم زاتعكشرةعالدرتةتن تعكلماتذجعمأا ل علمد ارةا تعالتراأ ااع -مم ااعال كات عنا عالدرتةاتن تع-عالكرتمتةاتم تع
الةمت اعملش ي عتأيم ل ع-عمب دئعإ راضعال ل ل تعالم مفاعن عالدرتةتن تع-عالطفراتعال ل اعتا از عالكرتمتةتم عن ع
كشرةعالدرتةتن ت-عاةا دا عالماتادعالمطفارةعتاةا كداثع ب لا تعتراأ ااع-عال ا جعدرتةاتن تعمللدةااعتراأ ااع-عد ارةا تعتراأ ااع
عمشرتعع لت عالدرتةتن ت.ع
ع
م بدماع م عكشرةعالدرتةتن تع-عالدرتةتن تعتا طراب تعالتراأ اعن عا لة ع-عنكرةع
Genetic Basis of Tissue Culture
 00101األطض اٌٛراث١خ ٌشراػخ األٔظدخ
ر خعال م اعتز ار اعا لة ا-عاة ة تعال م اعتز ار اعا لة اع–عالب ق تعالمة دماع-ع ك ا رعمكتلا تعالب قا تع-عطارئع
ةبا عالب قا ت-ع ك ا رعا لةا اعالم مفاااع-ععإكأ ا رعاللب ا تع–ع اازاعالبر تبتةاات-عالكفااظ-ععالبااذترعال اال

ا-ع ب ل ا تع

ت .ع

لب تعز ار اعا لة اع–عاة زراععكبتبعالمب حعتالبت
General Summer Training
 00111رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعأةا ب عنا عأ ا زةعال ا لعب ل اادر بعنا عم ماالعأ ةا عالكم اااعلم ةاارلع ما عم ا تعالد ارةاااع
تنرصعالةماعن عم ملعبرام عالكم ااع-عال ادر بع ما عاةا دا عا مك ل ا تعالم كااعب

ةا عالةمم ااع-عز ا رةعأما ك عالةمااع

ةتاضعك لتعمزارععاتعم ل عاتعشرك تع...عالخع.ك باعال ب ر رعت ر ل عتمل ش ل عن ع ترةعم مت تع ماع.ع
Specific Summer Training
 00110رذر٠ت ؿ١ف ٟخبؽ
باات عالط لاابع ما عماادارعأربةاااعاة ا ب عن ا عا ا زةعال ا لعنا عالبرل ا م عأتعال ت اهعالااذ ع درةااهعالط لاابعتذلااكعلم ةاارلع مااجع
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م

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

تعالدراةاعتنرصعالةماعتز دةعال لابعالةمما عنا عالبرلا م ع-عتال ادر بعالةمما ع ماجعاإلمك لا تعالم كااعب لبرلا م ع–ع

ز ا ا رةعاما ا ك عالةم اااعةا اتاضعك ل ااتعما ازارععاتعم ا ا ل عاتعش اارك تع...عإل ااخع-عك ب اااعال با ا ر رعت ر اال عتمل شا ا ل عنا ا ع ااترةعع
م مت تع ماع.ع
ِ 00111ؼزٚع اٌزخزج
ا دادعدراةاع عك ف اعالش ضعمشرتعع
البة عالم ص-عكر اعالط لبعن عا
صعن ع

الم

Graduation Project
ا تعالم ةمبااعب لبرلا م ع-عال شا ترعتال تا ااعالاداق عما عاةا ذع

رعنا عاكادعال
رعال

صعالفر عالذ ع رغبعن عا دادعمشرتععال

صعنر عدا اعالبرل م ع بت عب دادعالمشرتععن عم اع

د ارةاااع طب ب اااعلما ع ةممااهعالط لاابعنا عم ا اعد ارةا هعب لكم ااهعتببرلا م عال
ا دادعمشرتعع

اصعنا عم لاه-عالط لابع

هعالفر -عمشرتععال رجع ب رعع

ااصعالااذ ع

ع

ااصعن ااهعبما ع مكا عالط لاابعما ع

رع-ع م عالط لبعا ع بت عب م عالمةمتم تعتالب ل تعال ع مكلهعم ع طب ئعال بل تعالكد أاعن عا ادادع

ت لف ذعالمشرتعع لف ذاًع مم ًع.

-02

ِسز٠ٛبد ِمزراد ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص لظُ إٌٙذطخ اٌشراػ١خ .

 00210اطبط١بد اٌز٠بض١بد
اإلكااداأ تعالكر ز اااع-ععتعال ااطعالمةا ب ع–عالمم ةا تعتعا

Fundamentals of Mathematics
ماادةع–عالااداقرةع–عالبط ا تعالم رتط اااع–عالبطا عالمك ا ن ع–ع

البط عالل صعتعالبط عالزاقدع-ععالمكدداتع–عالم فتن تع–عالمةكتسعال رب ع–عاة دا عطر باع تسعلت زااعن عكاع

المةا د تع–عالكةااترعال زق اااع–عأل اتاععالاادتااع–عاللل ا تع-عالبتا اادعالة ماااعلم ف
الاادتااعالمأمأ اااعتعالمأمأ اااعالةكةا ا اع–عالمش ا ب تعالةم ا ا ع–عال ف

اااع–ع ف

اااعالاادتااعالم مفاااع-ع ف

اااع

اااعال زقاا ع–عالمةا ا د تعالمر بطاااع–ع طب با ا تعيلدةا ا اعتع

ز ار اااع–ع بااد علمفلاات عال ك ماااع-عال ك ماااعال اارعمكااددع–عالطاارئعالة ماااعلم ك ماااع-عال ك ماااعالمكااددع–عكة ا بعالمة ا كاع
المة ت اع–عكة بعك ت عالمة ك تعالدترال اع–عال ك ماعب ل بر ب.ع طب ب تعيلدة اعتعز ار ا.ع

المراجع:ع
 ورذض اسيومً .اسيى سز اساحوٍوٍز خً اسميا ي .اس اض اسمذسمٍز سوىشر ناسا زٌع .8008- Kreyszig, E. Advanced engineering mathematics. John Wiley and sons, INC, New York 1999.
- Jeffrecy, A. Mathematics for engineers and scientists. 4th edition., ELBS, Chapman and Hall 1990.

Plane Survey for Agriculture
 00211اٌّظبزخ اٌّظز٠ٛخ ٌٍشراػٓ١١
أدتاتعالب ا س عاعمب ا سعالرة ا عاعالترل ا ت عا لمة كاعبا ل لز رعتدن اارعال ا طعت مم اااعال كش ا اعتال فر ااد عاعا دتاتعالمة ا ك اع
تالمتاز عاعالب ماعالملشتر اعاع بة عا ار جعاعال راقطعا لم زال اعب لتا ل عاعمكةب تعالكفرعتالرد عت ةت اعا رض.ع
المراجع:
ع م عشكر .1002.عالمة كاعالمة ت ا-عالم زال تعتالكم تع).عالدارعالة لم اعلملشرعتال تز .ععةم رعمكمدع تلس.ع.1003عالمة كاعالز ار ا.عالدارعالة لم اعلملشرعتال تز .عع-عالةة دعرم

عالةشر .1000عالمة كاعالمة ت اعت طب ب ل عن عالز ار ا-عمك باعبة

ِ 00212مذِخ ف ٝإٌٙذطخ اٌشراػ١خ
مبدماعنجعالبتىعتا تعالز ار اعاعمبدماعنجعيلدةاعال
مبدماعنجعا لزةعالرىعتال رلع.ع
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عالمةرنا-عا ةكلدر ا.

Introduction to Agricultural Engineering
ل عالز ار اجعاعمبدمااعناجع طا طعالمبا لجعالز ار ااعت ل قااعالب قااعاع

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ
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المراجع:
ع-عمكمدع ب حع عالةة دعالةشر ع.عمبدماعن عالللدةاعالز ار اعتاللظ عالك ت ا.عمك باعبة عالمةرنا.ا ةكلدر ا.ع ر خعاللشر.1020
- Harry Field, Introduction to Agricultural Engineering Technology: A Problem Solving Approach, ISBN13: 978-0387369136, Springer; 3rd edition, June 6, 2007.
- Lawrence O. Crow, Franklin R.; Mahoney, George William Arthur, Roth, An introduction to agricultural
engineering, ASIN: B007ESWM98, AVI Pub. Co., 1975.

Analytical Geometry and Algebra
ٕ٘ 00213ذطخ رسٍ١ٍ١خ  +خجز  +رفبضً ٚرىبًِ
ك اااعالمةا ا د تعال رب ة اااعب ةا ا دا عال ا ا غعالر ا ا ا-عال طب با ا تعالةمم اااعلمةا ا د تعالدر اااعا تل ااجع–عالكة ااترعال زق ااا-ع
المكددات-عالم فتن ت-عالبرم اعال ط ا-عاإلكداأ تعتمةا د تعال اطعالمةا ب -عالاداقرةعتمة دلااعالاداقرة-عال مأ ااعالب ا ل ع
لممة د تعالر

اعالم مفا-عكة بعمة ك تعتأك

عبةضعا شك اعالللدة اعالم مفاعت ط

ل .ع

المراجع:
-عل

رعالةمم .عالللدةاعال كم م اعن عالمة ت .عالدارعالة لم اعلملشرعتال تز .1002
- Kreyszig, E. 1999. Advanced engineering mathematics. John Wiley and sons, INC, New York.
- Jeffrecy, A. 1990. Mathematics for engineers and scientists. 4 th edition., ELBS, Chapman and Hall.

Engineering Drawing 1
 00214رطُ ٕ٘ذط0 ٝ
أدتاتعالرة عتاة ةم لل -عألتاعع طتطعالرة عالللدةا -عالمب ةا ت-عمب ا سعالرةا -ع مم ا تعيلدةا ا-عا اتاسعتالملكل ا تع
تالمم ة ا ت-عالبط ا تعالم رتط ااا-عبةااضعالملكل ا تعالل مااا(عالاادت ر -عا رشاام د -عالكمزتل ا -)...........عاإلةااب ط-ع
اة ل جعالمة طعالأتأاعم عالم ة -عاة ل جعالمةبطعالأ لث.عع
المراجع:

-ع شكرع بدالمط ل.ع.2887عمب د ضعالرة عالللدة .عالة باعلملشرعتال تز .ع

ع-عن اارت.عس.ب.عتن ل اادرعت مما ا

عتا.ت.ع ر م اااعمكم ااتدعرشا ا دعتمكم اادع تة اال.ع.2867ع كلتلت ا ا عالرةا ا عالللدةا ا .عمطا ا ب عامك اابعالم اار ع
ع

الكد ث.ع
ع-عرب عالكرة ل .ع.2888عن عالملظترعتالرة .عم مت اعالل اعالةرب ا.

Engineering Drawing 2
 00215رطُ ٕ٘ذط1 ٝ
البط ا ا تعب لتا لا ا -عالملظ ااترعالللدةا ا -عالبط ا ا تعالمةدل ااا-المبا ا ل (عالكا اتاقطعالةا ا لدة)-عالة ااتل -عالرةا ا عال م ةا ا -ع
اة دا عالك ةبعاآلل عن عالرة عالللدة .ع
المراجع:
عع-عك رتعة متلز.ع.1003عأ تك دع1003ععب ب ا.عالة لم اعلملشرعتال تز .

- Reddy Venkata K 2008. Textbook Of Engineering Drawing 2nd Edition B. S. Publications.
- Colin Simmons, Dennis Maguire and Neil Phelps 2009. Manual of Engineering Drawing, Third Edition.
3rd Edition Technical Product Specification and Documentation to British and International Standards.

 00211اطزبر١ىب  ٚدٕ٠بِ١ىب
البتىعالمركباعت كم ااعالباتىعاعا ا از عال ز قا تعتا

Static and Dynamic
ةا عال امباععاعالالظ عالمف ام اعاعمركازعالأبااعاعا ك كا كع عت طب ب اهعاع ما ع

كركاعال ز ق تعاعالكركاعنجع طعمة ب عاعالكركاعنجعالمة ت تعالك ر ز اعاعد ل م ك عال ز ق تعاع تال عل ت عاعالدن عتك ف ااع
الكركاعاعالش اعتالط اعاعك ل ك عتد ل م ك عا

ة عال مباعاعالدت ار عكتاعمكترعأ بتعاع ز عالب ترعالذا جع.ع

المراجع:
 إم اعشكرعاهلل.ع.1002عمب د ضع م عا ة ك عتالد ل م ك .عالة لم اعلملشرعتال تز .عع-عأم دعابراي عشك ا.1000.ععا ة ك .عم مت اعالل اعالةرب ا.ع
ع-عأبتالكة ع تل عكة .ع.2888عا ي زازت.عم مت اعالل اعالةرب ا.

ِ 00211مذِخ ف ٝإٌٙذطخ اٌشراػ١خ  ٚإٌظُ اٌس٠ٛ١خ
Introduction to Agricultural Engineering and Biosystems
مبدماعنجعالبتىعتا تعالز ار اعاعمبدماعنجعيلدةاعال ل عالز ار اجعاعمبدمااعناجع طا طعالمبا لجعالز ار ااعت ل قااعالب قااعاع
مبدماعنجعا لزةعالرىعتال رلع.ع
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المراجع:
 مرطفً أي اسخٍر .8008 .م مز خً اسيى سز اسسضاعٍز .اسمذسمٍز سوىشر ناسا زٌع.- Ojha, T.P. and Michael A.M. 1998. principles of agricultural engineering. Volume 1,Jain Brothers, India.
- Singal, O.P. 2002. Numerical problems in agricultural engineering. Aman Pub. House, India.

 00211رىٌٕٛٛخ١ب اٌٛرع
اام عت طا طعالترشااا-عأ ةا عالترشااا-عاك

Workshop Technology
ا تعا ما عتالةااتماعب لترشااا-ع ااددعتأدتاتعت تعالااترشعالم مفاااع(ترشع

الل رة-عالكدادةعتالبرادة-عال راطا-عالكلرب ض-عالمكا )-عالب ةا تعتأدتاتعالب ا سعال دت اا-عال ما تعالمةا دماعنا عالاترشع
الم مفاااعتألتا ل ا -عبةااضعال طب ب ا تعال كلتلت اااعب ا لترشعالم مفااا(عالت ااتتعال شااب اعالم مفاااعتطاارئع لف ااذي -ع ارطاااع
المة د -ع مم اعالةمكرة-ع شك اعالمة د ع مجعالة

عتالب ردعتالةكبعتالدت ار ع عةاكبعا ةاتكع ع شاك اعالاتاحعالمةا د ع

-عةب كاعالمة د -عالمكا عتت ات ه عاع طا عالمةا د ع عالمالع عاللشارع عال فر ازع عالأبابعتالبشاطع-عال ت ا تتعالكلرب ق اا)-ع

ألتاععالدي ل ت-عطرئع ماعالمب ة ت.ع
المراجع:

عم ك ل ك عال جع عإدارةعا ل ج.ع113ع م كعع عالمتةةاعالة ماعلم ةم عالفل عتال در بعالملل عالمممكاعالةرب اعالةةتد ع1020عع ل اعمدل اع ترشعشداتعتكد دع ةم ح.ع202ع مد عع عالمتةةاعالة ماعلم ةم عالفل عتال در بعالملل عالمممكاعالةرب اعالةةتد ا ع1008ع- Basser, C.; Kupke, E. and Gniza, E. Industrial Accident Prevention Technical Fundamentals.The Dresden
Control Institute for Industrial Safety and Protection, 2005, Dresden.

Plane Survey and Application
 00201اٌّظبزخ اٌّظز٠ٛخ ٚرطج١مبرٙب
أدتاتع الب ا س عاعمب ا سعالرة ا عاعالترل ا ت عا لمة كاعبا ل لز رعتدن اارعال ا طعت مم اااعال كش ا اعتال فر ااد عاعا دتاتعالمة ا ك اع
تالماتاز عاعالب اماعالملشاتر ا عاع بةا عا ار اج عاعال اراقط عا لم زال اعب لتا لا عاعمكةبا تعالكفارعتالارد عت ةات اعا رض عاعمبدمااع
عالمة كاعال ت اعتا ة شة رع

عبةد.ع

المراجع:
 م عشكر .1002.عالمة كاعالمة ت ا-عالم زال تعتالكم تع).عالدارعالة لم اعلملشرعتال تز .عع-عةم رعمكمدع تلس.ع.1003عالمة كاعالز ار ا.عالدارعالة لم اعلملشرعتال تز .عع

ع-عالةة دعرم عالةشر .عالمة كاعالمة ت اعت طب ب ل عن عالز ار ا.عمك باعبة عالمةرنا.ا ةكلدر ا.ع ر خعاللشر1000ع
Theory of Machines
ٔ 00200ظز٠خ االد
الت ااتتعالم ك ل ك ااا-عملكل ا تعالكركااا-عم اام عالةاار اعتالة مااا-عالمركاازعالمكظ ا -عالك ما تعتال اارتس-عملكلا عالةاازت ع
لةمتدعالكرلكعتعالكدانا-عا از عا ة ك عتالد ل م ك علمك اعالدتارة-عا ا از عاآل تعالم عارددةعاعالذبذبااعالكارةعالم مادةعتغ ارع
الم مدةعاعمة د تعا از عالكركاعتاةا سعالط ااعاع ازاعالذبذبااعتامك ل ااعلبملا عاعأ لازةع ا سعالذبذبااعاعدر ا تعالكركااعلمذبذبااع

بطر باعيتل زراعأم

صعالذبذباعالكرك اع.ع

المراجع:
- Uicker, J. J. G. R. Pennock, and J. E. Shigley, Theory of Machines and Mechanisms, Oxford University
Press, 8008, New York.
- Khurmi, R.S. and JK Gupta, Theory of Machines by S.Chand and Company Ltd., 11 th edition, 2005, New
Delhi.
- Ballaney, P.L., Theory of Machines and Mechanisms by Khanna Publishers, 2002 New Delhi.

Theory of Structures and Stresses Analysis
ٔ 00201ظز٠خ األٔؼبءاد  ٚرسٍ ً١االخٙبداد
مبدمااا-ألاتاععا كم ا اعتألاتاععالركا قزعتألاتاععاإللشا ضات-عال كد اادعا ةا ك علمملشااآتعتمةا د تعا ا از عالأتأااا-عمااؤأراتع
اإل لا ا دعال اادا م عنا ا عالملش ااآت-عالطر ب اااعال كم م اااعلد ارة اااعم ااؤأراتعاإل لا ا دعال اادا م عنا ا عالملش ااآتعالمك ااددةع

اةا ك -عالطر بااعال ط ط اا-اإلطا رات-عالشابك ت عاع اتاصعالمةا ك تعالمةا ت ا عاع تز ا عال لاتدعالةمتد اا عاع
تز ع لتدعالبصعاعال ر عنجعالكمراتعاعمة دلاعالةزت عالأتأاعلمكمراتعالمة مرة.
المراجع:
- McKenzie, W.M.C. 2006. Examples in Structural Analysis. Taylor & Francis Group.
- Megson, T.H.G. 2005. Structural and Stress Analysis. Second edition, Elsevier Butterworth-Heinemann.
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- Williams, A. 2009. Structural Analysis: In Theory and Practice. International Codes Council. Elsevier
Butterworth-Heinemann.

Thermodynamics and Heat Transfer
 00202اٌذٕ٠بِ١ىب اٌسزار ٚ ٗ٠أزمبي اٌسزارح
الش اعتعالك اررة-عالب لت عا تاعلمد ل م ك عالكرار اعت طب ب هعالةمم ا-عالبا لت عالأا ل علماد ل م ك عالكرار ااعت طب ب اهعالةمم اا-ع
ا لأرتب ع–ع طب ب تع مم اعلربطعالب لت عا تاعب لب لت عالأ ل -عال زاتعالمأ ل ا-ع طب ب تع م عالمكرك تعالكرار ااعتكفا ضةع
المكااركع.مبدماااع ا عطاارئعال ب ا اعالك ا اررة-عال ب ا اعالك ا اررةعب ل ت ا اعبمةااداعأ بااتع( ااتاعالك اتاقط-عا ةااطتال ت-عالك ارة-ع
الةمكعالكرجعلمةزا)-عال ب اعالك اررةعب ل ت

اعبمةداعغ رعأ بت(علظ عال كم اعالم راك علمةةاعالكرار اا-عال ت ا اعالكارار ع

الة برعن عالكتاقطعالمة ت اعتن عا ةطتالاعالتلل ق اعتن عالكرةعب ة دا عال راقطع( اراقطعي ةامر)-عال با اعالكا اررةعب لكمااع

الكاارع(عم ا عا ةااطحعال أرة ا اعتا نب اااعتالم قمااا-عم ا عا ةااطتال تعال أرة ا اعتا نب ااا)-عال ب ا اعالك ا اررةعب لكماااعال باار -عال ب ا اع
الكا ا اررةعب إلش ااة عع(ع ا اتاصعاإلش ااة عع ا ا لت عاةا ا ف عبتل زما ا عل

ةا ا عالةا ا عتداض-عال با ا داعالكا ارار عب إلش ااة ع-عاإلش ااة عع

الشمة )ع-ع ةر لعتمب دئعالد ل م ك عالكرار ا.ع
المراجع:
- Yunus Cengel and Michael Boles. Thermodynamics: An Engineering Approach, Seventh Edition. Mc GrawHill Science / Engineering / Math, USA. 2010.
- John R. Howell, Robert Siegel and M. Pinar Menguc. Thermal Radiation Heat Transfer, Fifth Edition. CRC
Press, USA. 2010.
- Frank P. Incropera, David P. De Witt, Theodore L. Bergman and Adrienne S. Lavine. Fundamentals of
Heat and Mass Transfer, Sixth Edition. John Wiley & Sons, USA. 2007.

 00203اطبط١بد  ٚرطج١مبد اٌىٙزثبء ف ٝاٌشراػخ
Fundamentals of Electricity and its Applications in Agriculture
طب ةااعالكلربا ضعت ت لا عب لااذرة-التكااداتعالكلرب ااا -ا لت عأت -البادرةعتالط اااعتالكلرب ااا-مكتلا تعالااداقرةعالكلرب اااعالبةا طا-
المت ااتتعتالةاتازاعتالمب تما ت -ت ا عال لاادعتالبط ر ا ت-عال ا رعالم اارددعتال ا رعالمةا مرعت ت ا تعالت ااه-الم ل ط ةا ا-

المك أا-الةةا-مبدماعن ع تل دعتال جعالط اعالكلرب اع-ع تل دعتعإل جعالكلرب ضع–المتلداتعالكلرب اا-عالمكركا تعالكلرب اا-ع
المكت ت-علباعالبدرةعالكلرب ا-ع ط طعلظ عال تز علمملشآتعالز ار ا-عكة بعم طمب تعالكماعلمملشآتعالمزر اعت كد دع
مت ا عمركاازعالكماااعل مااكعالمب ا ل عتالملشااآتعالز ار ااا-ععاإل ا ضة-عال ة ا

كم درعلمكلرب ضع.ع

عالكلرب ا -عمبدماااعن ا عالط اااعالشمة ا اعتالر ا حع

المراجع:
- Theraja, B.L. and Theraja, A.K. 2003. A textbook of electrical technology in S.I. units, Basic electrical
engineering. Volume 1. S. Chand & company LTD, India.
- Mittle, V.N. 2002. Basic electrical engineering. Tata McGraw-Hill pub. Com. Limited, India.
- Gustafson, R. N. 1980. Fundamental of electricity for Agriculture. AVI. Publishing company, INC, USA.

Theory of Functions and Differential Equation
ٔ 00204ظز٠خ اٌذٚاي  ٚاٌّؼبدالد اٌزفبضٍ١خ
الاادتااعالزاقد اااعتالاادتااعالةكة ا ا-عال بااتس-ع ب ا ربعالم ةمةااتتعت ب اادي -عمفكااتكعم ا كمتر عت ماازر-عم ةمةااتتعنااتر ر-ع
الم رعال

م عالمركب-علظر اعد متانر-عدتااعالم رعال

اعدتااعالم راتعالم ةددةعاعال ف

اعال زقجعاعالمة د تعال ف

م عتالمركب-ع تن ئعالملكل ت-عدتااعبةاعت لدرعت تا ل ع
م اعالة د اعت طب ب ل ع مجعلظر اعا ي زازع-عاللتمت ار .ع

المراجع:
عنتز عمكمدعغت .ع1002ع.عأة ة تعالر-عدترن .ع1002ع.عكة بعال ف

ت/عكة بعال ف

اعتال ك ما.عالة لم اعلملشرعتال تز .ع

اعتال ك ماعتالللدةاعال كم م ا.عالة لم اعلملشرعتال تز .ع

عأ زر.ع.1003عكة بعال ف اعتال ك ما.ع(شت ).عالة لم اعلملشرعتال تز .عHydraulics and Fluid Mechanics
١٘ 00205ذر١ٌٚىب ١ِٚىبٔ١ىب ِٛائغ
ألاتاععت ا قصعالمتاقا ع(عالمتاقا عالب بمااعلتل ا طعتالمتاقا عال ارع بمااعلتل ا طع)ااعاةا كاتد ل م كاعالمتاقا عاعالةار ع
المة مرعاعمة دلاعبرلتلجعتبةضعال طب ب تع م ل عاعاللاداراتعاعالةار عالملا ظ عتالةار عال ارعملا ظ ع(المطاربعناجعالبلاتاتع

المكشتناععاعالةر عدا اعا ل ب ب.ع

988

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

المراجع:ع

عع-ع مر عمكمتدعأكمدع1003عاة ة تعن ع م عالمتاق عم عالةرب عمك باعالم دع:ع م ع عا رد علملشرعتال تز .ع
- Khurmi, R.S. 1985. Hydraulic machines. Principles and practice. Amrand and Company Limited.
- Yunus A. Cengel and John M Cimbala. 2002 FLUID MECHANICS fundamentals and applications
"Fundamentals and Applications " 2nd Edition.

Basics of Aeration Systems in Aquaculture
 00201أطبط١بد ٔظُ اٌز٠ٛٙخ ف ٝاالطزشراع اٌّبئٝ
مبدماااع ا عأيم اااعال لت اااعت أ ري ا ع م ا عإل اااعأك اتاضعا ة ا زراععالم ا ق ع–عطاارئعكة ا بعم طمب ا تعأك اتاضعا ة ا زراعع
ع–ع أ رعال لت اع م ع

الم ق عم عا كة

قصعتع اف تعما ضعأكاتاضعا ةا زراععالما ق ع–عال لت ااعالطب ة ااعتالطارئع

الم مفاااعإل راقل ا ع–عالطاارئعالم ك ل ك اااعالم مفاااعلم لت اااع–ع

اام عأ ل ازةعال لت اااعالم مفاااع–ع بااد رعكف ا ضةعأ ل ازةعال لت اااع

الم مفا.ع
المراجع:
- Anon. 2002. Aquaculture Authority News. Vol.1(2), December, 2002.
- Anonymous, 1997. Compendium of Chilean aquaculture 1997. Technopress S.A., Editorial Antartica S.A.,
Santiago, Chile. 260 pp.
- Brune, D. E. and J. R. Tomasso. 1991. Aquaculture and water quality: The emergence of an applied
discipline. In Aquaculture and Water Quality: Advances in World Aquaculture. Volume 3. Baton Rouge.
Louisiana: The World Aquaculture Society pp 11-20

 00201رـّ ُ١االالد
مبدماعنجع م عاآل تعاعا

ب راتعالللدة اعل

ناجعا ازاضعاآللاهعاعال ماددعاعالربطااعاع

م عاآل تعاعا

ام عت اتتعالبرشا عتالمكا عتا

م عالكراةجعتال تعاعا زاضعاآللهعاة دام ل عت

المراجع:

Machine Design
ل داتع(البة طاع عالمجع عا لكل ضع عال لتدعالم رةع)ع

م مل ع.عع

مادةعتالةا ترعتالطا راتعتال ارتسعاعد ارةااعالمكا ترعاع

th

- Khurmi , R.S., J.K. Gupta, Text Book of Machine Design by Chand (S.) & Co Ltd , 25 edition, 2005,
India.
- Bhandari, V.B., Machine Design by Tata McGraw Hill, 2000. New Delhi.
- Robert L. Norton, Machine Design, ISBN-13: 978-0136123705, Prentice Hall; 4th edition, February 11,
2010.

 00201اٌطبلخ اٌدذ٠ذح ٚاٌّزدذدح ٚاطزغالي اٌّخٍفبد اٌشراػ١خ
New and Renewable Energy & Utilization of Agricultural Wastes
م ا درعالط اااعالم تا اادة-عالط ا تعال بم د اااعتمب رل لا عب لط اااعال د اادةعتالم ااددة-عالط اااعالشمةا ا-عط اااعالر ا ح-عط اااع
ال ا ا زعالك اات -عأ لا ازةع ا ا سعالط اااعالشمةا ا اعتالط ا ا تعا
الشمة ا اعتالط اا تعا

اارى-عأش ااك اعتألا اتاععالم مةا ا تعالشمةا ا ا-عاةا ا دا عالط اااع

اارىعن ا عالل اا جعالز ار ا ا -ع اتاصعم مفاا تعالمزر اااعتاة ا دامل عناا ع تل اادعالط ااا-عكف ا ضةعأ لاازةع

اة دا عالط تعال د دةعتالم ددعةعتن عالز ار ا.ع
المراجع:
- Pauline M. Doran. Bioprocess Engineering Principles, Second Edition. Academic Press, USA. 2012.
- Soteris A. Kalogirou. Solar Energy Engineering: Processes and Systems, First Edition. Academic Press,
California, USA. 2009.
- Caye Drapcho, John Nghiem and Terry Walker. Biofuels Engineering Process Technology, First Edition.
McGraw-Hill Professional, USA. 2008.

Farm Machinery
 00211االد سراػ١خ
الم كلاعالز ار اعت طب ب ل -عالةتاماعالمؤأرةع ما عالةاةاعالكبم ااعتكفا ضةعال شا ا-عال كا ل لعالكم ااعلا تعالز ار ااع–علظا ع
تة ا قاعلباااعالباادرةعتكة ا ب ل عتطاارئعالشاابكعالم مفاااعل ا

تمةداتعا ب ري -ع ب عتا ب رعاآل تعالز ار ا.ع
المراجع:

 -الةااك ب ل ع ا لحع باادعالااركم عمكماادعناؤادعتيب ا

تعالز ار ااا-عا

ا رعالمةااداتعالز ار ااا-عد ارةاااعم ك ل ك ا عال رباااع

,مب ا دىضعاآل تعالز ار اااع( ر مااا).ع ما دةعشااقت عالمك با ت ع مةاااعالممااكعةااةتد.ع

. 2884ع
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- Brian Bell, Farm Machinery, Old Pond Publishing; 5 th revised edition, ISBN-13: 978-1903366684,
February 12, 2005.
- Claude Culpin, Farm Machinery, ISBN-13: 978-1443703017 Hesperides Press, July 12, 2008.

 00210خزاراد سراػ١خ
ألتاعععال ارراتعالز ار ا-عا

رعال رار-عمراكزعال دماعاآلل ا-عالةت اعبا ع اركااعالةا قئعت

لمةمم ا تعالز ار اااعالمكاركعاعألاتاععالت اتدعتالز اتتعالمةا دماعاعا

Farm Tractors
ام عال ارار-عالبادرةعالتزمااع

لازةعالمةا دةعلممكاركع–عأ لازةعلبااعالكركاهع–عم ا درع

اة دا عالبدرعع–عالبتىعالمؤأرعع مجعا از عال رارعاع ك ل لع ش اعال ارراتعاعطرئعا ب رعأداضعال ارراتع.ع
المراجع:
- Michael Williams, Farm Tractors, ISBN-13: 978-1585745036 Lyons Press; 1st edition, July 1, 2002.
- Goering, Carrol E., and Alan C. Hansen. Engine and tractor power, 4 th edition, Michigan, ASABE, 2004.
- Goering, Carrol E., Marivin L. Stone, David W. Smith, and Paul K. Turnquist. 2006. Development of offroad vehicles. Joseph, Michigan, ASABE, 2006.

Hydraulic Machines
 00211االد ٘١ذر١ٌٚى١خ
الاالظ عالل درتل ك اااع-عاللاا نتراتع-عع تعتمةااداتعرن ا عالمتاق ا ع-عالطممبا ا تعالل درتل ك ااع-عأل اتاععالطممباا تع-ععالطممباااع
الط ردةعالمركز اع–عالطممباعال ردد اع-عال ترب ل تع-عملكل تعأداضعالطممب تع-عملكل تعأداضعال ترب ل ت.عع
المراجع:
-ع بدعالةظ ع  .ع(ع)2886عالرى-عالة ة تعتال طب ئعن عاة

تحعا ار

 .مةاعاآلةكلدر ا.ع

ع بدعالملة ع ع .عع()1002عكركاعالم ضعن عا ار جعتمبلل تعالرى.الدارعالةرب اعلملشرعتال تز .- James, L.G. 1988. Principles of farm irrigation system design. John willey & sons, inc.

Engineering of Food Processing
ٕ٘ 00212ذطخ اٌزـٕ١غ اٌغذائٝ
كفظعت تاز عالم دةعتالط ا-عةر عالمتاق -عكة ب تعالمزت اعتمة ماعالبتا عتمة متتعا ك ك ك-عالة كرتم ر -عا ةاسع
الللدة اعلف اعت لظ لعت در عالمتاد-عال ف ل-عال بر د-عال م د-عال ف د-عال ةبقاعتال م ل-عال ز -ع ربعا رز.ع
المراجع:
- P. G. Smith. Introduction to Food Process Engineering, Second Edition (Food Science Text Series).
Springer Science, London, UK. 2011.
- George D. Saravacos and Zacharias B. Maroulis. Food Process Engineering Operations (Contemporary
Food Engineering). Taylor & Francis Group, CRC Press, USA. 2011.
- R. Paul Singh and Dennis R. Heldman. Introduction to Food Engineering, Fourth Edition (Food Science
and Technology). Academic Press, California, USA. 2009.

Agricultural Buildings and Structure Engineering
ٕ٘ 00213ذطخ اٌّجبٔ ٚ ٝإٌّؼؤد اٌشراػ١خ
أة ةا تعال طا طعالر فا ع–ع كم اااعتد ارةاااعالم طمبا تعا ة ةا اعلممبا ل عتالملشااآتعالز ار اااعت ت لل ا ع–ع طا طعت اام ع
المب ا ل عتالملشااآتعالز ار اااعالم مفاااع(مةااك عاإللة ا

عاعكظ ا قرعالك تال ا تع–عكظ ا قرعالاادتا

تالترشعت تناع)ع–عمتادعالبل ض-عكة ب تعا كما اع ماجعالملشاآتع-عأة ةا تع
مةامكاع(بتطا تعالةابل عاعالكماراتع–عا
لظ عالز ار اعالمكم اعكملشآعز ار

مادةع–ععا ة ةا تع)-ع

ام عأ

-عم ا ز عاآل تعالز ار اااع

ام عالملشاآتعالز ار ااع-

ا ضعالشابك ت عاع

ام ع رةا لاع

ام عالةاتل -عمبدمااع ا ع

.ع

المراجع:
- ASAE. 2003. Terminology and Recommendations for Freestall Dairy Housing, Freestalls, Feed Bunks, and
Feeding Fences. ASAE EP444.1 DEC99. American Society of Agricultural Engineers.
- CIGR. 2006. Animal Housing in Hot Climate.
- Nelson, A. H., Darwin, D., and Dolan, C. W. 2004.Design of Concrete Structures. Thirteenth edition, the Mc
Graw-Hill Companies.

Maintenance of Tractors and Farm Machinery
 00214ؿ١بٔخ خزاراد  ٚأالد سراػ١خ
إلش ا ضعالااترشعالز ار اااعتأ ا رعالمةااداتعالز ار اااع-عمكط ا تعال دماااعاآلل ااا عاعم اركاازعال دماااعاآلل اااع-عم اركاازعال اادر بع-ع
ال

لاعال تم اعتالدتر اعلم ارراتعالز ار اع-عطرئعال ةارلع ماجعا

الت تدع-ع

لاعا لزةعال ز تعتال بر دعتا ش ة اع....الخع-ع
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طا اعتك ف ااع ت لا ع-عأ با رعت ابطعطممبا تعكبا ع

لاعت ش اعاآل تعتالمةداتعالز ار اع.عع
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اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

المراجع:

ع ط اع م ع ط ا.ع.1003عالمر عالةمم عل لاعتا تحعالمكرك.عالدارعالة لم اعلملشرعتال تز .ع- John, B.L., Paulk. T., David, W.S. and Makoto, H. 1997. Tractors and their Power units.4th Edition, CBS
Pub. And Distributors, India.
- Kepner, R.A., Bainer, R. and Barger, E.L. 1987. Principles of farm machinery. 3 rd edition,CBS Pub. And
distribution, India.

Land Reclamation Equipment
 00215أالد اطزـالذ األراضٟ
مبدماااع ا عال ا اررات-ع اال لعال اررات(كةاابعال اارضعم ا عا ة ا دا ع–كةاابعأ ل ازةعال ا تمس)-علظر اااع اتاز عال ارار-ع
لظر اعال ر-عمةحعا ار

-عكة بعمكةب تعالكفرعتالرد -ع ط طعمل طئعا ة

تح-ع تع كر اكعال ربااع(البمادتزر-ع

الم ااتدر-عا ة ااكر بر-عالب ا ا ب ت-عال ة اات اعب ش ااةاعالم اازر-عالكفا ا راتع–عالك اركا ا ت-عالش ااف ط ط-عالا اتاععاللا ا تتعال

اااع

ب لمل ا ا طئعال د ا اادةع– طل ا اارعا ار ا ا ع–عا ا ا تعع ا ااذترعا ش ا ا ر-ع طل ا اارعالمل ا ا طئعالش ا ا ر ا-ع ا ا لاع تعتمةا ااداتع
ا ة

ااتح-عة ةاااعالدتلاااعن ا عاة

ااتحعا ار ا ع–مةمتم ا تعي ماااعن ا عكة ا بعمكةب ا تعكفاارعت ااف تعال ربااا-عاآل تع

المة ةمماعن عأ م اعال ةت ا-عطرئعكة بعاإلل
ال

اعن عالة ا-عاآل تعالمة ةمماعن عإلشا ضعالطارئعتالم ا رلعت كةا رع

تر.ع

المراجع:

عد/عمكمدعاكمدعالش ا ,ع تعاة تحعا ار ع عكم اعالز ار اع–ع مةاعالمل ترة ع. 2887ع- Belchko, D. M. Buldozers, Screpers, Graders, Moscow.1996.
- Herbert L. Nichols, moving the earth, Mc Graw Hill, International Book Company, 1999, USA.

Farm Power and Machinery Management
 00211إدارح االد  ٚل ٜٛسراػ١خ
اتعتاآل تعالز ار اع–عالبدرةعالز ار ا-عا رعاآللاعتال رارع
اتعتاآل تعالز ار اع–عكة بع ك ل لع ش اعال ارر ع
أداضعال ارر ع
الز ار

-ع

لاعتعإ تحعاآل تعالز ار ا.ع

المراجع:
- Hunt, D. 2001. Farm power and machinery management. 10th Edition, lowa Stat Univ. press/ Ames.
- Bowers, W. 1987. Fundamentals of Machine Operation, Machinary management. Deere and Company,
Moline, IL. USA.
- Bittener, R.H. 1983. Fundamentals of Machine Operation, Agricultural safety. Deere and Company,
Moline, IL. USA.

 00211االد ِشارع االٔزبج اٌسٛ١أ ٚ ٝاٌذاخٕٝ
Mechanization Equipment for Animal and Poultry Production Farms
مبدماع عأيم اعم كلاعمزارععاإلل جعالك تال عتالدا ل -عع تعك دعا تلعال راضع–ع آل تعكز عالبا تع–ع تع
كاابسعالب ا تع–ع تع بط ا عا

ااتلعال

تشااك ع اتام عالة ا متع–ع تع ك ا رعا
مةداتع داتاعت بد عا

اراضع–ع تع فر ااغعا

ااتلعال

ا اراضع–عمةااداتع ااداتاعا

ااتلعالمبطةاااع

ااتلعال ناااع(الم ا رشعتال تط ا ت…)ع–عمةااداتعإل ا جعالةماالعالم ا تطع–ع

اتلعالمركازةع–عمةاداتعشاربعالك تالا تعتالط اترع–عمةاداتع اداتاعالف اتتعالك تال ااعتالدا لااع–ع

مةداتعالكمبعاآلل ع–عمةداتع م عت ةبقاعالب ض-عالمفر تع–عمةداتعذبحعالك تال تععتالدتا

عت ل زعلكتمل .ع

المراجع:

عمةداتعاإلل جعالك تال عالمؤةةاعالة ماعلم ةم عالفل عتال در بعالملل ع.المممكاعالةرب اعالةةتد اع .1007- Gates, R.S, Equipment for Poultry Production 87, Biosystems and Agricultural Engineering, University of
Kentucky, USA, Agricultural Mechanization and Automation, ISBN: 978-1-84826-546-2, 2010.
- Robert E. Taylor, Scientific Farm Animal Production, ISBN-13: 978-0135111499, Prentice Hall; 10th
edition (January 9, 2011).

 00211االد اٌسـبد  ٚاٌذراص
المكشا تع-عع تعالاادراسع-ع تعالك ا دعال مةاااعالكتمبا
ش اعا

ت .ع

المراجع:
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Harvesting and Threshing Machines
ع–ع تعال لظ االعتال اادر ع–عا تع لااجعالبطا ع–ع كا ل لع

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )
ع-عالةك ب ل ع

وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

لحعع.عتعمكمدعل.عتيب عتع بدعاهللعز عالاد عت بادعالاركم عع.عال لاتب .عا ة ةا تعالللدةا اعلا

تعالز ار اا.عاللشارعالةمما ع

تالمط ب ع مةاعالممكعةةتد.2886.
- Icon Group, The 2009-2014 World Outlook for Manufacturing Agricultural and Farm Machinery and
Equipment, Planting, Harvesting, Grass Mowing Equipment, and Other ... Lawn and Garden-Type Grass
Mowing Equipment, ISBN-13: 978-0497887254, ICON Group International, Inc. September 27, 2008.
- Gallancy (1987). Harvest and harvesters Fruit and Vegetable Growing in Britain. John Han greaues Britain.

 00221رىٌٕٛٛخ١ب إدارح اٌّ١بٖ
م طمب تعت دتلاعالرىع-علظ عالرىعالز ار جع-عم

Technology of Water Management
درعالم ضعاع تدةعتكم اعالم ضع-ع متثعالم عع-ع كلتلت ع كم اعالم ا عع-ع

ت تعاللب تعتال رباعتالب قا عاعا ة لتكعتالب رعل حع-عطرئعكة بعالب رل حع-عن م ااعالارىعالةاطكجع-عاةاب بعال ارلع
تأغ ار هع-عا

رارعالل

اعم عار ف ععملةتبعالم ضعا ر جع مجعالب قاع-عمة ماعال رلع-عمبل عال رلع.ع

المراجع:
- Buchanan, R.J., and T.L. Cross, 2002. Irrigation Cost Analysis Hand Book. Agricultural Extension Service.
The University of Tennessee. PB1721.
- FAO 1992.CROPWAT.”A computer program for irrigation planning and management”.Irrigation and
Drainage No.46.Rome.
- FAO 1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and
drainage paper No 56.

Design of Irrigation and Drainage Systems
 00220رـّٔ ُ١ظُ اٌز ٚ ٜاٌـزف
أة ةا تع ام علظا عالارىع–عمكتلا تعلظا عالارىعالم مفااع–عكةا بعالبادرةعالتزماهعل اخعالم ا ععتا با رعالم ا هع–عألاتاعع
ا ل ب بعتمتا ف ل عتطرئع رك بل ع–ع

م عت ش اعت ب علظ عالرىعالم مفاع–عي ادرتل ك علظا عالارىع–ع طا طعت

ام ع

الم ا عرلع–ع كد اادعالمة ا نهعب ا عالم ا رلعالمكشااتنهع–ع ط اا تعالم ا رلع–عالم ا رلعالم ط ا ةع–عكركاااعالم ا ععالااجع
الم ا رلعالم ط ا ةعتدا مل ا ع–عالمرشااك تع–ع كد اادع ماائعمتاة ا رعال اارلع–ع كد اادعالمة ا ناعب ا عالكبم ا تعتالم ا رلع–ع
أ ط رعمتاة رعالم

رلعتأطتالل ع–عمة كاع ط ععالم م .ع

المراجع:
-ع بدعال ل عال لد .ع.1002ع

م عشبك تعالر عتال رل.عالدارعالةرب اعلملشرعتال تز .ع

عةم رعمكمدعاةم ا.ع.1002ع م عتادارةععلظ عالر عالكبم .عالدارعالة لم اعلملشرعتال تز .- Michael, A.M. 1998. Irrigation, theory and practice. Vikas pub. House PVT LTD, India.

Engineering of Irrigation Equipment
ٕ٘ 00221ذطخ ِؼذاد اٌز ٜاٌسمٍٝ
تع-عالمك بس-عال م م تع-عالمتاة ر-عال زال تع-عأ لزةعالب سع–عالرش ش تع–عاللب ط تع–عالكتاماع-عمةداتع
الم
الكفر-عا ل ب بعالمأببا.ع
المراجع:
-ع بدعالملة ع ع .عع()1002عكركاعالم ضعن عال ار

عتمبلل تعالرى.الدارعالةرب اعلملشرعتال تز .ع

عاةم اع عحع عح.الةة دع  .م رةع ع.ع ب سع .عالك رسع أ.ةة دع(.)2882أة ة تع م عا ار عال زضعا تا.ع مةاعا ةكلدر ا.- James, L.G. 1988. Principles of farm irrigation system design. John willey & sons, inc.

Engineering of Drainage
ٕ٘ 00222ذطخ اٌـزف اٌسمٍٟ
اةا ا ك اعالم ا ا ععا ر ا ا اع–عد ل م ك اااعالم ا ا ععا ر ا ا اع–عأة ةا ا تع كم اااعرش ااحعالم ا ا عع–ع م اائعتمةا ا ن تعالم ا ا رلع–ع
الم رلعالم ط عع–عالم
اسمرا ع:

رلعالةطك اعلم كك عن عمة تىعالم ضعا ر

ع بدعالةظ ع  .ع(ع)2886عالرىعألة ة تعتال طب ئعن عاة-ع بدعالملة ع ع .عع()1002عكركاعالم ضعن عال ار

تحعال ار

ع–ع ب رعال رلع–عدراة تعال رل.عع

 .مةاعاآلةكلدر ا.ع

عتمبلل تعالرى.الدارعالةرب اعلملشرعتال تز .ع

عإةم اعع عحع عح.الةة دع  .م رةع ع.ع ب سع .عالك رسع أ.ةة دع(.)2882أة ة تع م عا ار عال زضعا تا.ع مةاعاإلةكلدر ا .عComputer Applications in Irrigation
 00223رطج١مبد اٌسبطت األٌ ٝفِ ٝدبي اٌزٜ
لبذةع ع طترعاة دا عالك ةبعن ع م عت ش اعلظ عالرىع–عاة ةراضعلبةضعبارام عالك ةابععل ام عت شا اعتادارةع
لظ عالرى.ع
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:المراجع
- James, L.G. 1988. Principles of farm irrigation system design. John willey & sons, inc.
- Buchanan, R.J., and T.L. Cross, 2002. Irrigation Cost Analysis Hand Book. Agricultural Extension Service.
The University of Tennessee. PB1721.
- Michael Shri Mohan ,A.m and K.R.Swaminathan 1972. Design and evaluation of irrigation methods. Water
Technology Center ,Indian Agricultural Research Institute ,New Delhi.

Engineering of Food and Dairy Plants
ِْؼبًِ االٌجبٚ ٗ٠ ٕ٘ذطخ ِـبٔغ األغذ00224
ا ب راتعالتا بعم ار ل ع لدع م عم ا ل عا غذ ااعتا لبا عما عك اثعمت ا عالم ال عت ام عالمبلا عتت ا عا لازةع
عطارئعتأ لازةعلبااع- عم ار ةعالشؤعت عال اك اعدا ااعالم ال- تعاآلم عتالةتماعلممةداتعب لم ل
عطارئعتأ لازةعال ةبقااع-عنتا ادعاللبااعتال اداتا-ع كم ااعالبات عالماؤأرةع ما عالما دةعالم داتلاا-ارعتالف كلاا

دا اعالم ل ع–عاك
ت داتاعالكبتبعتال

ع.عالمب د تعالكرار ا-تال م ل
:المراجع

- Baker, C da Silva, C Jenane, S Miranda-da-Cruz and A Shepherd. Agro-industries for Development. FAO
& UNIDO. 2009.
- P. J. Fellows. Food Processing Technology: Principles and Practice, Third Edition (Woodhead Publishing
in Food Science, Technology and Nutrition). CRC Press, USA. 2009.
- Michael M. Cramer. Food Plant Sanitation: Design, Maintenance, and Good Manufacturing Practices.
Taylor & Francis Group, CRC Press, USA. 2006.

Separation Technology of Agricultural Materials
ٗ١اد اٌشراػٌّٛب فـً ا١خٌٕٛٛ رى00225
ي تعا ة ة اعلز دةعأل ااع مم ااعالف ااعلمكباتبعالم مفااع–عال لباؤعا ك ا ق علمؤشاراتعالمةا ت عال كل كا ع تع
ا
اعب تع لظ لعالكبتبعا تل اع–عا ة ة تعاللظر ااعلةمم ااعن ااعالكباتبع
اارع

لظ لعالكبتبع–عالةمم تعال كلتلت اعال

ا رعشااكاعةااطحعال ش ا اعا مأاااعالمةاا دماعن ا ع مم اااعالف اااع–ع بااد رعالةل

م ا ع لاااعال ربماااع–ع كم اااعأتل ا ع

ع.ا ة ة اعلف اعمكتل تعكتماعالكبتبع م عأةطحعال راب اعالم مفا
:المراجع
- John Anderson. Fundamentals of Aerodynamics (McGraw Hill Series in Aeronautical and Aerospace
Engineering), Fifth Edition. McGraw-Hill Science / Engineering / Math, USA. 2010.
- John J. Bertin and Russell M. Cummings. Aerodynamics for Engineers, Fifth Edition. Prentice Hall, USA.
2008.
- Jorg P. Kutter. Separation Methods In Microanalytical Systems. CRC Press, USA. 2005.

ٗ١اد اٌشراػٌّٛي اٚرذاٚ ً ٕ٘ذطخ ٔم00221
Engineering of Transport and Handling of Agricultural Materials
لظر ا تعلباااعالم اتادعال اامباع–علظر ا تعلباااعالم اتادعالة ا قماع–علظر ا تعلباااعالم اتادعال ز اااع–علظر ا تعلباااعت ااداتاعمل ا تع
ع.رعتالف كلا

ال

:المراجع
- Ioannis S. Arvanitoyannis. Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies (Contemporary Food
Engineering). CRC Press, USA. 2012.
- Scott A. Morris. Food and Package Engineering, First Edition. Wiley-Blackwell, USA. 2011.
- Aaron L. Brody, Hong Zhuang and Jung H. Han. Modified Atmosphere Packaging for Fresh-Cut Fruits and
Vegetables, First Edition. Wiley-Blackwell, USA. 2011.

Storage Engineering of Agricultural Production
ٝٓ االٔزبج اٌشراػ٠ ٕ٘ذطخ رخش00221
عال كم ااع- ع م عالم ز عتلظا ع لت لا-ب قاعال ز عت ف مل عم عالمل عالم ز ع–طرئعتلظ ع ز عالمل تعالم مفاع
ا اعالكبااتبع

علظا ع از عمك- علظا عال از عالما كك عن لا عب ق ا-ع بر ادعالمل ا تعالم زلااع- اللظار علابةضعلظا عال ااز
ع.تتعالبة ل اعتال كك عالب ض عن ل عتادار ل ع

لظ ع ز عالك- تال كك عالب ق عن ل عتادار ل
:المراجع

- A. Keith Thompson. Controlled Atmosphere Storage of Fruits and Vegetables, Second Edition. CABI, 2010.
- A. K. Thompson. Controlled Atmosphere Storage of Fruits and Vegetables. 2010.
- Elhadi M. Yahia. Modified and Controlled Atmospheres for the Storage, Transportation, and Packaging of
Horticultural Commodities. CRC Press, USA. 2009.
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وٍ١خ اٌشراػخ  -خبِؼخ وفز اٌؼ١خ

اٌالئسخ األوبد١ّ٠خ اٌذاخٍ١خ ( ِززٍخ اٌجىبٌٛرٛ٠ص )

Engineering of Post-Harvest Processes
ٕ٘ 00221ذطخ ِؼبِالد ِب ثؼذ اٌسـبد
ألظماعال طعاللتاق ع-ع كم اعلظ عتأ لازةع مم ا تعما عبةادعالك ا دع-عمةاداتعاللبااعتال اداتا-عال ةا اعتال لظ ال-عالفارزع
تال در ع-عال ةبقاعتال م لع-ع مم تعال بر دعا ب داق عتال ز عالمبردعلم

رعتالف كلاعتال مترع-عمة ل ااعت از عكباتبع

ال تا.ع
المراجع:
- Debbie Rees, Graham Farrell and John Orchard. Crop Postharvest: Science and Technology, Volume 3,
Perishables, First Edition. Blackwell Publishers, USA. 2012.
- Nirmal K. Sinha, Y. H. Hui, E. Özgül Evranuz, Muhammad Siddiq and Jasim Ahmed. Handbook of
Vegetables and Vegetable Processing, First Edition. Wiley-Blackwell, USA. 2011.
- D. Graham, D. Joyce, B. McGlasson and R. Wills. Postharvest: An introduction to the physiology and
handling of fruit, vegetables and ornamentals, Fifth Edition. 2007.

ٕ٘ 00231ذطخ اٌزسىُ اٌج١ئٝ
مبدماع عم ي اعال كك عالب ق عن عالم اعالز ار

Environmental Control Engineering
عتالملش تعالز ار ا-عالةكرتم ر -عا از عالكرار عتالرطاتب علمملشاآتع

الز ار اااعما عال رك اازع ما عملشا تعا ل ا جعالك اتال عتالاادا ل عتكااذلكعالظماااعالز ار اااعالمكم ااا-عكةا ب تعم طمب ا تعال لت اااع
تال دنقاتال بر دعالتزماعلملشاآتعز ار ااعم مفاا-عمبدمااع ا علظا عالا كك عالب قا عال

ااعب لملشا عالز ار ا عما عا شا رةعلالظ ع

اةا ة دةعالط ااعما عالملشا عالز ار ا عتكاذلكعلظا عالط ا تعال د ادةعتالم اددةع-عمبدمااع ا عا لازةعتتةا قاعالا كك عتاةا دا ع

الك ةبعاآلل عن عاللظ عالب ق اعلم ككمكعن ل .ع
المراجع:
- ASAE. 2003. Design of Ventilation Systems for Poultry and Livestock Shelters. ASAE EP270.5 FEB03.
American Society of Agricultural Engineers.
- CIGR. 2002. Climatization of Animal Houses.
- CIGR. 2006. Animal Housing in Hot Climate.

ٕ٘ 00230ذطخ اٌزسىُ اٌج١ئ ٝف ٝإٌّؼآد اٌشراػ١خ
Environmental Control Engineering in The Agricultural Structures
أيم اااعال ا كك عالب قااجعنااجعالملشااآتعالز ار اااع–عال ا كك عالب قااجعكبةاادعي ا ع لاادع ط ا طعت اام عالملشااآتعالز ار اااع–ع بر اارع
ت كد دع تاماعتمؤشراتعالب قاعالك ت اعالمطمتبعالا كك عن لا ع–علظا عال لت ااع–علظا عال دنقااع–علظا عال بر ادع–علظا عال رط ابع
تال

ب بع–عاللظ عالشمة اعلم كك عالب قجع–علظ عاة ة دةعالط ااعتلظا عالط ا تعال ارع بم د ااعناجعم ا اعالا كك عالب قاجعناجع

اللظ عالك ت اع–عمبدماعنجعمك ك ةعلظ عال كك عالب قجع.ع
المراجع:
-ASAE. 2003. Design of Ventilation Systems for Poultry and Livestock Shelters. ASAE EP270.5 FEB03.
American Society of Agricultural Engineers.
- CIGR. 2002. Climatization of Animal Houses.
- CIGR. 2006. Animal Housing in Hot Climate.

ٕ٘ 000231ذطخ ادارح اٌّخٍفبد اٌشراػ١خ ٚاٌس٠ٛ١خ
Engineering Management of Agricultural and Biological Wastes
الاتاععالم مفا تعالز ار اااعتالك تا اااعت ق اال -ع بل ا تعال ااداتاع– بل ا تعا دارةعتالمة ل ااا-علظا ع ماااعالكتمبتةاات-علظا ع
ال مرعالتيتاق ع ل جعال زعالك ت -علظ عال مرعالككتل -علظ عال ت زعتال كة رعالكرار -علظا عالكابس-علظا عت بل ا تع
ا دةع دت رعالم مف ت-علظ عالكرئعالمككت ع(المك رئ).ع
المراجع:
عع-ع د.عزكر عط كت ع:عإدارةعالب قاعلكتعاإلل جعا لظلع عالب يرةع:عالل قاعالم ر اعالة ماعلمك بع ع 1006ع عصع131ع
عع-عد.عأكماادع باادعالتي ا بع باادعال اتادع:عمتةاات اعب قاااعالااتط عالةرب ا ع–عال ك ناااعا

ما

عالب قا ا ا عع ع(الب ا يرةع:عالاادارعالةرب الملشاارعتال تز ا ع ع

)1000ع.ع
عع-عة د نرج م فا :اللف ت ت دت ري – )  ( 2001إ دارات ة بكتث الفمترة ت

مركز البكتث الز ار ا – ت ازرة الز ار ا.ع
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 00232األطبط١بد إٌٙذط١خ ٌٕظُ االطزشراع اٌّبئٝ
Engineering Fundamentals of Aquaculture Systems
مبدماااعن ا عا ة ا زراععالم ا ق ع-عا ة ا زراععالةاامك ع–عمةت ا تعا ة ا زراععالةاامك ع–ع ط ا طعالمزر اااعالةاامك اع–ع ا لاع
أك اتاضعا ة ا زراععالةاامك عتالمةااداتعالمة ا دماعن ا عاإللش ا ضعتال ا لاع–علظ ا عال ذ اااعن ا عأك اتاضعا ة ا زراععالم ا ق ع–ع
ةم دعا كتاضعتا

ط ضعالش قةاعن عال ةم دع–عال رك ابعالمك اتل عل لاتاععالملزر ااع–عا

با راتعالك ت ااعتا

ا د اع

ن عإل جعا ةم كع–عطرئعاإلدارةعلممازارععالةامك اع–عال طا طعالةالت عإلل ا جعا ةام كع–عإدارةعتكادةعا ةا زراععالةامك ع–ع
ا

ب راتعا

لاعأكتاضعا ة زراععالم ق ع–عال ب عا

د اعن عإلش ضعت

د علمشرتععاة زراععم ق .ع

المراجع:
- Wheaton, F. W. (1993). Aquacultural engineering. Krieger publishing company, Malabar, Florida.
- Soderberg, R. W. (1995). Flowing water fish culture- Lewis Publisher. London.
- Boyd, C. E. (1998a). Water quality for pond aquaculture. International Center for Aquaculture and Aquatic
Environments, Alabama Agric. Exp. Sta., Auburn University. Research and Development series No. 43.

 00233لٚ ٜٛآالد سراػ١خ
مبدماعن عالبت عت تعالز ار ا-عم

Farm Power and Agricultural Machinery
درعالبت عالز ار اع–ع بة م تعتالتاععأآل تعالز ار اع–ع بة م تعال ا ارراتعالز ار ااع

–عالمتا ف تعالب ة اعلم رارع–عم

درعاة تاعالبدرةع–عأ لزةعال تمسع–عأ لزةعالفراماعتال ت هع–علظر اعالشدع–عالبات ع

المؤأرةع م عال رارعتا از عال رار-عم طمب تعال ش اعاآلم علم اررات.ع
المراجع:
 -عتيب

عنؤاد عتيب
عمكمد ع

ع

لح عب ع بد عالركم عالةك ب ل

عةةد ع بد عالركم عالك مد .عإدارة عاآل ت عتالبتى عالز ار ا .عاللشر عالةمم ع

تالمط ب -ع مةاعالممكعةةتد1001.ع.
 -ع الةك ب ل

ع

لحع بدعالركم ع عمكمدعنؤادعتيب ع بدعاهللعز عالد عت بدعالركم عال لتب .ع.ا ة ة تعالللدة اعل

تعال عز ار ا.ع

اللشرعالةمم عتالمط ب -ع مةاعالممكعةةتد.ع.2886
- Carroll E. Goering and Allen C. Hansen , Engine And Tractor Power, ISBN-13: 978-1892769428,
American Society of Agricultural Engineers; 4th edition (November, 2004).

 00234اطبط١بد رخط١ظ ِجبِٕٔٚ ٟؼآد االٔزبج اٌسٛ١أٚ ٟاٌذاخٕٟ
Fundamentals of Planning Buildings and Facilities of Animal and Poultry Production
مب دئعاتل اعن عالرة عالللدة -عمب دئعاتل اعن ع عتاصعالماتادعتكةا ب تعكم لا عتا كما اعالل ااع للا ع–عاةاسع طا طع
الملش ااآتعالز ار ااا-ع طا ا طعملشا ا تعا ل ا ا جععالك ا اتال ع(كظا ا قرعالك تالا ا تعذاتعالما ارابطع–عكظا ا قرعالك تالا ا تعالطم ب ااا-ع
المظا ااتت-عكظ ا ا قرعالكم ا ااب -).........ط ا ا طعملش ا ا تعا ل ا ا جعالا اادا ل (عملشا ااآتعالمفر اا ا ت-م ا ازارععالا ااد ج-عما اعازارعع

ا رالب-)...........عمب دئعيلدةاعال كك عالب ق عن عملشآتعا ل جعالك تال عتالدا ل .ع
المراجع:

- ASAE. 2003. Terminology and Recommendations for Freestall Dairy Housing, Freestalls, Feed Bunks, and
Feeding Fences. ASAE EP444.1 DEC99. American Society of Agricultural Engineers.
- CIGR. 2002. Climatization of Animal Houses.
- CIGR. 2006. Animal Housing in Hot Climate.

Food and Dairy Production Units Equipment
ِ 00235ؼذاد ٚزذاد أزبج االغذ٠خ ٚاالٌجبْ
طااتطع اال اعا لب ا ع-ع طااتطع اال اعالة اكرع-ع طااتطع اال اعالز ااتتعتالز ااتتعالملدر اااع-ع طااتطع اال اعاللش ا ع
تال م ارةع-ع طااتطع اال اعا

ااتل-عأ ل ازةعالف اااعتال مااطع–عالمة ا

ع–علظر ا تعتأ ل ازةعتمةااداتعطك ا عالكبااتبع-عع

أ لازةعت تع اال اعالمكرتلااع–عأ لازةعت تع ال اعال باازع–علظر ا تعتأ لازةعتمةاداتع بشا رعا رزع-ععأ لازةعتمةاداتع
ب ضعت مم عا رز.ع

المراجع:
- Myer Kutz. Handbook of Farm Dairy and Food Machinery, First Edition. William Andrew, New York,
USA. 2008.
- Hiroaki Masuda, Ko Higashitani and Hideto Yoshida. Powder Technology Handbook, Third Edition. CRC
Press, USA. 2006.
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- Da-Wen Sun. Handbook of Frozen Food Processing and Packaging (Contemporary Food Engineering), First
Edition. CRC Press, USA. 2006.

Machines of Pest Control
 00231آالد ِىبفسخ ا٢فبد
أيم اعالم كلاعن ع مم تعالمك نكاع–عأي عاة دام تعالرشعن عالز ار اع–ع اتاصعالةاتاقاع–عمة دلااعا ةا مرارعتالط ااع–ع
مة ك راتعالمب داتع–عال رك بعالة علمرش ش تعتعالةفا راتع–ع تعالارشعالل درتل ك ااع–عالطممبا تع–عكةا ب تعاإلل

ااع

تعالكف ضةعالكبم اع–عمة رةع تعالرشع–عطارئع رذ اذعالمب اداتع–عألاتاععالبشا ب رعالل درتل ك ااع–عالةتامااعالماؤأرةع ما ع طارع
كب با تعالاارشعتع ا سع طاراتعالاارشع–ع ت ا تع ماااعلماارشعب لبشا ب رع–عال ارالعالمب ااداتع–عال ةف اارعتعالةفا راتعاآلل اااع–ع
تعالةز ئعالم ك ل ك ع–عالرشعب لط قرات.ع

المراجع:
- Tiffen, M. and Mortimore, M. (1990): Theory and Practice in Plantation Agriculture: An Economic Review,
London: Overseas Development Institute.
- Kepner, R.A., Bainer, R. and Barger, E.L. 1987. Principles of farm machinery. 3 rd edition,CBS Pub. And
distribution, India.
- Dickey-john Corp. 1987. DjCCS 100 Liquid Sprayer Control System Installation and Operating Manual.
Auburn, I11.

 00231رذر٠ت ؿ١ف ٟػبَ
ؤدىع م عطتبعالملبتل عم عالمة تىعالأ لجعالجعالمة تىعالأ لثع در بع

General Summer Training
فجع عبتا ع7عةا تع تم ا عتلمادةعأربةااع

أة ب .عع
Specific Summer Training
 00231رذر٠ت ؿ١ف ٟخبؽ
باات عالط لاابع م ا عماادارعأربةاااعاة ا ب عن ا عا ا زةعال ا لعن ا عالبرل ا م عالااذ ع درةااهعالط لاابعتذلااكعلم ةاارلع مااجعم ا تع
الد ارةاااعتناارصعالةماااعتز ا دةعال لاابعالةمم ا عن ا عالبرل ا م ع-عتال اادر بعالةمم ا ع مااجعاإلمك ل ا تعالم كاااعب لبرل ا م ع–عز ا رةع
ام ك عالةماعةتاضعك لاتعمازارععاتعم ا ل عاتعشارك تع...عإلاخع-عك بااعال با ر رعت ر ال عتمل شا ل عنا ع اترةععم مت ا تع

ماع.ع
ِ 00241ؼزٚع اٌزخزج
ا ع بة ا عطااتبعال االعال اربا عإلااجعم مت ا تع مااجعاةا سعال
الملشآتعتال كك عالب ق ع–عيلدةاع
ع
الز ار اع–ع

Graduation Project
ا تعالد باااعلشااةباعالللدةاااعالز ار اااع(اآل تعتالبااتىع

ل عالمل تعالز ار اع–عيلدةاعالر عتال رلعالز ار ا ع)..عكااعم مت ااع

ل تاعب لدراةاعتالبكثعالةمم عالمت تععالذ ع ع كد دععم ع بااعالةا دةعأ

الااد ئ)عنا عتاكاادعما عال

ا تعالد باااعلمشااةباعك ااثع باات عأ

ا ضعي قااعال ارد سعب لبةا ع(كاتعنا ع

اهع

ا ضعي قاااعال اادر سعب إلشارالع مااجع لف ااذعبرل ا م عالد ارةاااع

تالبكااثعالةمما ع–عنا علل اااعالف اااعالد ارةا ع باات عالطااتبعبك باااع بر اارعتانا ع ا عبرل ا م عالد ارةاااعتالبكااثعالةمما ع–ع باات ع
نر ئعاإلشرالعبمل شاعالطتبعن عال بر رعالمبد علمت تلع مجعمدىعاة ة بعالطتبعلبرل م عالدراةاعتالبكثعتالمدىعالذ ع
ع كب بهعم ع تاعيذاعالبرل م ع–ع بت عنر ئعاإلشرالعبت

عالدر تعال ع ة كبل عكاعط لبعم عطتبعكااعم مت ااع(ع

ادر تعنا ا علل اااعن ا ارةع
الدر اااعالةظم ااجعلمما ا دةع200عدر ااا)عتمتانا ا ةعرقا ا سعم م ااسعالبةا ا عترقا ا سعكل اارتاعالش ااةباعبل ااذععال ا ع
ام ك ل تعالف اعالدراة .ع

988

